
Au mai îndeplinit planul anual: Proletari din toate țările, uniți-vă!

^iiniștetui. 
Economiei Forestiere

Ministerul Eco
nomiei Forestiere a 
îndeplinit cu 12 zile 
înainte de termen

planul anual la producția globală. Acest suc
ces se datorește muncii rodnice a colectivelor 
din întreprinderi, care au valorificat în cursul 
anului mai bine lemnul și au folosit din plin 
capacitățile de producție. Din același volum de 
masă lemnoasă s-a realizat față de anul trecut 
o producție globală mai mare cu 15 la sută.

Muncitorii din economia forestieră au reali
zat și sarcinile de reducere a prețului de cost, 
obținind economii peste plan în valoare de 30 
milioane lei.

Introducerea de noi tehnologii, reutilarea 
unor întreprinderi, ridicarea calificării munci
torilor, precum și munca entuziastă a acesto
ra, au dus la sporirea productivității muncii cu 
2,1 față de plan și cu 9,3 la sută comparativ 
cu realizările anului 1962. La aceste succese 
colectivele întreprinderilor industriei ușoare 
adaugă economii peste plan obținute la prețul 
de cost de mai mult de 130 milioane lei, pre
cum și beneficii de peste
70 de întreprinderi 
din regiunea Ploiești

i
i

Ministerul Industriei La 20 decembrie 
Ministerul Industriei 
Ușoare și-a îndepli

nit planul anual la producția globală.
In acest an s-a realizat o producție de 1,7 ori 

mai mare față de 1959. Numai in 9 săptă- 
mîni industria ușoară a obținut o producție 
egală cu cea din întreg anul 1938.

Ușoare

21 milioane lei.
Petroliștii din Bol

dești, una din cele 
mai mari schele de 
extracție din țară au

raportat vineri îndeplinirea planului anual de 
producție.

In ultimele zile au mai anunțat îndeplinirea 
planului anual de producție, Întreprinderea de 
foraj Moreni, Schela de extracție Berea, Ra 
finăria Ploiești-Nord, Uzinele chimice „Victo
ria" din Florești, Fabrica de șamotă Azuga și 
alte unități industriale de regiune, numărul 
lor ajungînd acum la 70. (Agerpres)
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Cercul naturaliștilor

Poșta concursului „PEN- I 
TRU CELE MAI FRU- ■ 
MOAȘE POEZII"

Foileton : Băiat bun...

Mică monografie: Hu
nedoara
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• Instructorilor de pionieri I 
o pregătire multilaterală ■

■ a 30 noiembrie, da
torită eforturilor 
depuse de munci
torii, inginerii și 
tehnicienii noștri a 
fost îndeplinit pla
nul anual la pro

ducția globală și marfă. In mo
mentul de față se pregătesc 
condițiile pentru ca încă din 
prima zi a noului an, produc
ția să se desfășoare în mod 
ritmic.

în anul 1964, colectivul în
treprinderii „Tehnometal" are 
de înfăptuit sarcini de pro
ducție importante. Producția 
globală crește față de anul 
acesta cu 13,9 la sută, produc
ția marfă cu 11,2 la sută, iar 
la prețul de cost se vor reali
za economii în valoare de 7 
milioane lei, productivitatea 
muncii va spori cu 8,8 la sută.

In întreprin
derea noastră 
lucrează mulți 
tineri. Organi
zația U.T.M. 
are ca princi
pală sarcină să 
asigure antre
narea cît mai 
activă a acesto
ra la înfăptui
rea cu succes a 
sarcinilor de 
producție. Eu 
mă voi referi în 
mod deosebit la 
unele măsuri 
pe care le-am 
stabilit, menite 
să asigure par
ticiparea tine
rilor la întrece
rea socialistă.

De organiza
rea întrecerii 
socialiste se o- 
cupă, după cum este bine 
cunoscut, comitetul sindica
tului. Noi trebuie să ne 
îngrijim, în primul rînd, de 
mobilizarea tinerilor la în
trecerea socialistă și să-i 
ajutăm permanent să-și rea
lizeze angajamentele luate. A- 
ceasta este cu atit mai ne
cesar, cu cît anul acesta în 
activitatea noastră au existat 
o serie de lipsuri pe care, 
dorim să le înlăturăm în vii
tor.

O primă măsură stabilită în 
acest sens, izvorîtă din hotărî- 
rea adunării de dare de seamă 
și alegeri, și concretizată în 
planurile de muncă ale tutu
ror organizațiilor U.T.M. din 
secții, se referă la ajutorul pe 
care trebuie să-l acordăm fie
cărui tînăr pentru a-și stabili 
angajamente concrete, mobili
zatoare. Ele vor trebui să cu
prindă referiri concrete privi
toare la îmbunătățirea calită
ții, la creșterea productivității 
muncii și la sporirea volumu
lui de economii. Acest lucru 
este deosebit de important, 
deoarece anul acesta; au fost 
tineri sau colective, ca de pil
dă echipa lui Ion Ristea de la 

secția I, care de obicei, își 
luau angajamente generale.

Ne-am propus ca pe baza 
cunoașterii din timp a sarcini
lor de producție, să organizăm 
discuții cu tinerii, înlesnin- 
du-le să știe încă înainte de 
ședințele de grupă sindicală, 
sarcinile ce le au de îndepli
nit. Totodată, tinerii vor fi 
ajutați să-și organizeze mai 
bine locul de muncă, să-și 
gospodărească cu grijă sculele 
și materialele, condiții de bază 
în îndeplinirea angajamente
lor. Tocmai de aceea am pre
văzut să organizăm mai des 
schimburi de experiență cu 
evidențiații întreprinderii, care 
să demonstreze tinerilor im
portanța pe care o are buna 
organizare a locului de muncă. 
Tinerii vor putea astfel înțele
ge mai ușor că pentru a-ți în

Măsuri concrete 
pentru mobilizarea 

tineretului 
la întrecerea 

socialistă
deplini angajamentele este 
necesar să acorzi toată atenția 
pregătirii din timp a lucrului, 
a mașinii sau sculelor cu care 
lucrezi.

Acțiuni asemănătoare, spe
cifice fiecărui loc de muncă, 
vom întreprinde și la secția a 
Il-a, la sculărie (aici, obiecti
vul principal se referă la îm
bunătățirea calității S.D.V.-u- 
rilor).

Odată angajamentele stabi
lite, ne vom ocupa ca tot mai 
mulți tineri să obțină rezulta
te bune, care să-i situeze la 
sfirșitul lunii 'în rîndurile evi- 
dențiaților în întrecerea socia
listă. De altfel, aceâsta este o 
problemă căreia trebuie să-i 
acordăm mai multă atenție 
decît pînă acum. După cum 
este cunoscut, la sfîrșitul fie
cărui an se acordă titlul de 
„Fruntaș în întrecerea socia
listă". Acest titlu îl primesc 
însă numai cei care s-au men
ținut evidențiați lună de lună, 
pe întregul an. Ce se constată

IOSIF BITO 
secretarul comitetului U.T.M. 
întreprinderea „Tehnometal" 

Timișoara

(Continuare in pag. a Ill-a)

Sărbătoarea majoratului
CORABIA

CU 18 PÎNZE
In sala Casei de cultură a raio

nului 1 Mai se aflau tineri de 18 
ani (o parte prezenți și în fotogra
fiile alăturate) ; veniseră și unii 
mai virstnici și chiar unii „mai 
tineri" însuflețiți de bucuria și 
mindria de a fi alături de tova
rășii și prietenii lor intr-un ase
menea moment sărbătoresc.

Tinerilor sărbătoriți le-au adre
sat cuvinte calde, urări tovarășul 
C. Gheorghe, prim secretar al co
mitetului raional U.T.M. și Rada 
Mocanu, șefa sec[iei de învățămînt 
a sfatului popular raional, care i-a 
declarat pe tinerii de 18 ani cetă
țeni majori ai R.P.R., indrumîn- 
du-i cu grijă și dragoște. spre o 
dezvoltare multilaterală, pentru a
deveni destoinici și harnici con
structori ai patriei socialiste.

Le-a vorbit apoi Olga Braga in 
numele părinților prezenți la festi
vitate. Și Victoria Nica, munci
toare și Petre Ivan, toți cei pre
zenți au ascultat cu atenție cu

«'ra- ;ul maturității

■
 etre Tase, sudor 

rontgenist la sec
torul II montaj al

Uzinelor „Grivița. 
roșie", montatorul 
Dumitru Gîrlea- 
nu, și tehnologul 

Stan Traian se află printre 
invitații tinerilor care-și săr
bătoresc majoratul la Casa de 
cultură a tineretului din raio
nul Grivița roșie. Pînă la în
ceperea festivității deapănă a- 
mintiri, discută cu însuflețire 
despre viața și activitatea ti
nerilor lor tovarăși pe care ii 
vor sărbători în această seară. 
Aceasta, în timp ce lăcătușul 
Victor Pătrulescu discuta cu 
Gheorghe Petre, strungar la 
secția sculerie — amîndoi 
aflați în așteptarea momentu
lui cînd aveau să primească 
felicitările comitetului raional 
U.T.M. pentru vîrsta majora
tului — despre teza de mate
matică la clasa a IX-a a 
cursului seral. Pentru că 
mulți dintre cei trei sute de 
tineri și tinere din întreprin
derile raionului — de la Da
cia, Școala profesională C.F.R.,

„Avem vîrsta seve!, virata
Apelor deslerecate, 
Vîrsta stolului de păsări 
Ce văzduhul îl străbate" 

„Corabia cu optsprezece pinze", 
pornea în larg cu maturitate.

ION NICULESCU
Foto : N. STELORIAN 

vintele ei pline de învățăminte. 
A urmat apoi un spectacol 
la care și-au dat concursul „artiș
tii" de la „Electronica" și elevii 
Școlii medii nr. 10. Tinerii și-au 
manifestat bucuria dansind, reci
tind din creațiile originale, sau 
versuri ale poeților îndrăgiți.

I.R.A. 17 sau I.C.T., de la Gru
pul școlar C.F.R., Tehnometal 
sau Fabrica de zahăr Chitila, 
de la „Nodurile" Triaj și Gri
vița, de la Școala de meserii, 
„Confecții" sau Revizia Triaj 
— sînt și elevi ai Scolii medii 
40, cursul seral. Viața lor, 
așadar, urmează o traiectorie 
bine stabilită; școala muncii, 
școala idealurilor înalte, a 
conduitei cetățenești fără re
proș.

Cei care împlinesc 18 ani au 
vorbit de la tribuna sălii unde 
au fost sărbătoriți cu cuvinte 
fierbinți, grele de semnifica
ții : „Sînt la vîrsta cînd visu
rile noastre cutezătoare prind 
viață — a spus tinărul strun
gar Nicolae Predincea. Sînt 
mîndru și plin de bucurie că 
anii mei sînt cei. în care a în
florit scumpa mea patrie — 
Republica Populară. Romînă. 
Mă roi-’ strădui să obțin re
zultatele cele mai bune la lo
cul de muncă, la învățămîntul 
seral".

Ca și el, Mișu Stanciu a pri
mit cu emoție felicitarea co
mitetului raional U.T.M. cu

prilejul împlinirii virstei de 
18 ani :

„Dragă tovarășe Mișu Stan
ciu, cu prilejul trecerii tale în 
rindul cetățenilor majori îți 
dorim o viață fericită și suc
cese în munca ta, alături de 
întregul nostru popor"...

Tinărul modelor de la Teh
nometal, a simțit, de aseme
nea noile răspunderi la care 
îl angajează vîrsta. Pentru că 
majoratul este, mai întîi de 
toate, o vîrsta a răspunderi
lor. Ce anume își propune tî- 
nărui modelor ? Desigur, ceea 
ce pare „comun" fiecărui tî
năr din zilele noastre; să se 
perfecționeze, să atingă mă
iestria în meserie, să învețe. 
Gîndurile lui Stanciu sînt și 
ale losefinei Keler, care a 
luat cuvîntul la sărbătoarea 
majoratului. îndemnul către 
purtătorii acestei vîrste, a ce
lor 18 ani, poate fi rezumat în 
cuvintele rostite de bătrinul 
ceferist Ion Stancu: „Să fiți 
demni, dragi tineri, de fru
musețea acestor ani".

Z. ROMULUS

LA TRIBUNA FESTIVITĂȚII
Și iată, azi cu-ncredere 

deplină, 
l-am zis adolescentei

bun ramas 
Peste-un hotar ăe aur

și lumină, 
Vom face îndrăzneli,

intiiul pas", 

spune AI. Andrițoiu în poezia 
sa „Maturitate". Cu asemenea 
sentimente și-au luat rămas 
bun de la adolescență și tinerii 
de 18 ani din orașul Galați.

Sărbătoarea intrării lor în 
maturitate, a fost luminoasă si 
plină de farmec.

In seara zilei de 16 decem
brie,, sala Teatrului Muzical din 
Galați n-a găzduit numai pe 
cei aproape 800 de tineri care-și 
sărbătoreau majoratul, ci și 
mulți alți oaspeți (părinți, prie
teni, rude, tovarăși de muncă, 
colegi de școală etc.), veniți să 
asiste la această manifestare.

In cuvîntul de deschidere a 
sărbătorii, Gh. Obogeanu, se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. le-a urat tinerilor de 
18 ani succes în viața și ac
tivitatea lor de acum înainte. 
In continuare, Alecu Stan, pre
ședintele Comitetului executiv 
al sfatului popular, cu solemni
tatea cuvenită momentului, i-a 
declarat pe tinerii gălățeni, 
majori.

Elena Secobeanu, muncitoare 
Ia întreprinderea Textilă Ga
lați, a declarat cu mîndria 
și emoția firească momentului: 

„La vîrsta minunată de 18 ani, 
sînt absolventă a Școlii profe
sionale textile, calificată în me
seria de țesătoare, meserie în 
care mă străduiesc să realizez 
și să depășesc planul în fie
care zi“.

Livia Țichindeleanu, elevă <i 
clasei a Xl-a reală a Școlii 
medii nr. 1 „Vasile Alecsandri" 
na-a vorbit despre alegerea 
profesiei sale. Visul ei este să 
urmeze la facultatea de fizică. 
Pasiunea pentru fizică nu-i li
mitează însă cunoașterea te
meinică a pianului, fiind o pa
sionată iubitoare a muzicii.

Cei 100 xle tineri muncitori 
de la Șantiăruf Naval de con
strucții care-și sărbătoreau ma
joratul, i-au 'încredințat lui 
Stoica Măricel onoarea de a-i 
reprezenta la tribuna acestei 
festivități. Și pe bună dreptate, 
per.tru că Stoica Măricel, lăcă
tuș constructor-naval, din luna 
iulie a anului trecut, de cînd 
lucrează pe șantier, a dat do
vadă de multă seriozitate și 
inițiativă în muncă. Echipa în 
care lucrează este evidențiată 
în întrecerea socialistă, iar el 
se bucură de toată stima și în
crederea celor din jur. Este elev 
al clasei a IX-a a liceului se
ral, iar după terminarea cursu
rilor năzuiește să se înscrie Ia 
Școala tehnică de construcții 
navale.

Tot ce era necesar ca să îm
brace acest eveniment în haina 
lui sărbătorească și tinerească a 
tos realizat cu grijă și preo
cupare.

De fapt, această manifestare 
a foot încununarea tuturor ac
țiunilor desfășurate pînă acum, 
în toate cele 6 centre de pre
gătire a sărbătoririi majoratu
lui din orașul Galați.

Pe lingă conferințele audiate, 
tinerii au învățat poezia „Ma
turitate" de Al. Andrițoiu, cîn- 
tecul „Am 18 ani" de Mauriciu 
Vescan, au vizionat in colectiv 
filmul 
zeeia

U^ortf ijr^cum și mu- 
„L'hU.X[B

ipat 
la concursul „Iubiți cartea" de
venind purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". Ia simpo
zioanele organizate despre ti
nerețe, la serbări școlare, ca și 
la acțiuni de muncă patriotică : 
săparea a 3 500 gropi pentru 
plantarea de puieți, strîngerea 
a 80 tone de fier vechi, ș.a.m.d. 
Asemenea acțiuni se adaugă 
bilanțului rodnicei activități a 
tinerilor care participau la fes
tivitatea sărbătoririi împlinirii 
vîrstei de 18 ani. In cinstea 
sărbătoriților, artiști ai Teatru
lui Muzical al orașului Galați 
au prezentat apoi un spectacol 
alcătuit din cîntece și dansuri 
îndrăgite de tineri.

VERA LUNGU

Și de data aceasta cursanți! 
își vor îmbogăți cunoștințele 
cu ajutorul imaginilor de pe 
ecran. Lectorul, inginerul ' 
Emil Lemnaru, pregătește un 
nou diatilm despre modul de 
altoire a pomilor Iructileri — 
tema lecției predate Ia cer
cul pomicol de Ia gospodă
ria agricolă colectivă din co
muna Domnești, raionul 

Curtea de Argeș.

Crește numărul 
specialiștilor 

din agricultură
Numărul specialiștilor cu pre

gătire superioară care lucrează 
în G.A.C. și G.A.S. din regiunea 
Dobrogea a trecut în acest an 
de 1 000. Unui inginer agronom 
din această parte a țării, îi re
vine în prezent o suprafață de 
circa 2 000 de hectare, de 20 de 
ori mai mică decît îi revenea u- 
nui agronom în 1938.

în numeroase G.A.C. își des
fășoară activitatea cîte 2—3 in
gineri specializați pe probleme, 
în agricultura regiunii muncesc, 
de asemenea, mai mult de 1 000 
de cadre cu pregătire medie.

(Agerpres)

Festivalul filmului la sate
In cadrul festivalu

lui filmului pentru 
sate, în regiunea Cluj, 
s-a organizat o săptă- 
mînă a'filmului dedi
cată fruntașilor din 
agricultură. La Călă
rași, în raionul Tur
da, a avut loc o „Zi 
de odihnă". Cu aceas
tă ocazie, s-au pre
zentat filme docu
mentare, agrozooteh
nice și artistice în 
fața unui număr de 
300 de colectiviști. 
La Luncani, tot în 
Turda, s-a prezentat 
recenzia romanului 
„Setea" de Titus Po- 
povici, după care a

rulat filmul cu același 
titlu. Asemenea mani
festări s-au mai orga
nizat la Moldovenești 
și Viișoara, raionul 
Turda, la Corabia și 
Ciceu Mihăești, raio
nul Dej. La Ciceu 
Mihăești, de pildă, a 
avut loc o reprezen
tație specială pentru 
fruntașii gospodăriei 
colective și pentru fa
miliile lor, la care au 
participat peste 400 
de colectiviști. Săptă- 
mîna trecută a avut 
loc o altă acțiune in
teresantă : „Săptămi- 
na filmului pentru ti
neret". La Nireș în

raionul Dej, la Trite- 
nii de /os, raionul 
Turda, filmele „Valu
rile Dunării", ,,Ro
meo, Julieta și întune
ricul", „Regăsirea", 
au fost vizionate de 
aproape 200 de tineri. 
Pe marginea acestor 
filme, au avut loc de 
asemenea, interesante 
discuții. Pînă în pre
zent, în regiunea Cluj 
filmele prezentate în 
prima etapă a festiva
lului au fost vizio
nate de aproape 84 000 
de spectatori.

I. RUS

I

La învățămîntul Materialul didactic 
agrozootehnic sporește eficacitatea lecțiilor

I
n gospodăriile a- 
gricole colective 
din raionul Galați, 
pe lingă cele 86 
cercuri agrozoo
tehnice anul II 
care cuprind 3 118 
cursanți, au lost organizate în 

acest an 85 cercuri de anul 1 
la care sînt înscriși 3 010 co 
lectiviști.

In aceste zile de iarnă, în sa
tele și comunele raionului în
vățămîntul agrozootehnic se 
desfășoară din plin. Condițiile 
materiale create, expunerea lec
țiilor Ia un nivel accesibil 
cursanților, folosirea unui bogat 
material documentar (planșe, 
mulaje, diafilme etej li ajută pe 
cursanți să-și însușească noi 
cunoștințe legate de munca loi 
de iiecare zi.

In anul acesta, colectiviștii 
din comuna Boltești au obținut

producții sporite la hectar. Este 
concretizată aici și aplicarea 
in practică a metodelor înain
tate de lucru pe care și le-au 
însușit la cursurile agrozooteh
nice. La anul I au fost organi
zate 3 cercuri : de cultură a 
plantelor, de cîmp, vitipomicol 
și al treilea pentru colectiviștii 
care lucrează în zootehnie. A- 
proape jumătate din numărul 
cursanților sînt tineri. Organi
zația U.T.M. din această gospo
dărie se îngrijește de mobili
zarea lor la cursuri, de modul 
în care își însușesc temele pre
date. Lectorii urmăresc ca te
rnele să fie expuse pe înțele
sul cursanților, iar demonstra
țiile practice sînt organizate cu 
regularitate pentru a cristaliza 
mai bine noțiunile predate. Așa 
procedează, de exemplu, ingi
nerul Barbu Florescu, lector la 
cercul vitipomicol la care sînt

înscriși 37 de colectiviști. După 
predarea lecțiilor „Tăierile vi
ței de vie" și „Agrotehnica viei 
în anul I și II de la plantare", 
lectorul și cursanții au trecut la 
aplicarea celor predate. Ei s-au 
deplasat în via gospodăriei și 
au început să execute practic

Raidul nostru 
în regiunea 

Galați
tăierile Ia via aflată în primii 
ani de la plantare, recoltarea 
coardelor altoi, îngroparea vi
ței și altele.

Lecții instructive, urmate de 
demonstrații practice, sînt pre
date și de medicul veterinar

Virgil Borda, lector la cercul 
zootehnic de la aceeași gospo
dărie, inginerul agronom Du
mitru Șerbănescu și inginerul 
zootelinician Gheorghe Butu- 
noiu de la G.A.C. din comuna 
Vînători, de către lectorii de la 
cercurile de învățămînt agro
zootehnic din comunele Sloi- 
cani, Independența și altele.

— Pînă în prezent, ne-a spus, 
printre altele, tovarășul ingi
ner Tănăsache Daraban, vice
președinte al Consiliului agri
col raional Galați, in majorita
tea gospodăriilor agricole co
lective Învățămîntul agrozoo
tehnic se deslășoară în condi
ții bune.

Astfel pînă la jumătatea lu
nii decembrie, la cele 34 de 
cercuri de cultura plantelor dc 
cîmp anul I se predase și cea 
de-a 5-a lecție, iar la cele 28 
de cercuri zootehnice — anul

1 — se ținuse a 6-a lecție. La 
toate cercurile anul II s-au pre
dat pînă acum 6 lecții.

O situație nesatisfăcătoare 
am intîlnit în comuna Ivești. 
Încă de Ia început — după 
cum dovedesc de altfel și lap
tele — s-a tratat superficial 
problema pregătirilor în vede
rea deschiderii învățămîntului 
agrozootehnic de masă. Astfel, 
au fost desemnați ca lectori 
doi profesori, în loc să se facă 
apel la specialiștii gospodăriei 
de stat din aceeași localitate. 
Cei doi proiesori nu au venit 
cu regularitate la cursuri și a- 
lunci cînd veneau, se mulțu
meau doar să facă expunerea și 
cu aceasta socoteau că și-au 
îndeplinit misiunea. Un aseme-

T. OANCEA 
N. COTIGA

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Noi blocuri de locuințe în oiașul Onești.
Foto: AGERPRES

3S5 milioane
peste

Colectivele întreprinderilor 
economice bucure.ștene au ob
ținut în 11 luni prin reducerea 
prețului de cost economii pes
te plan a căror valoare se ri
dică la 385 milioane lei, depă
șind cu 110 milioane angaja
mentul luat pe întregul an.

Mai mult de trei sferturi din 
valoarea totală a economiilor 
au fost obținute prin reduce-

hî economii 
plan
rea consumurilor de materii 
prime și auxiliare.

Cele mai bune rezultate în 
acest domeniu le-au obținut 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii din întreprinderile con
structoare de mașini și cei din 
unitățile industriilor ușoare, 
chimice și alimentare.

(Agerpres)



H
cum un. an. in 
'. toamnă, moț lar
gii Zalomir, din 
Bă Iuțești—Roman, 
cutreierind bu- 
dăile Șiretului 
găsi o piatră albă 
și lucioasă care nu semăna cu 

pietrele obișnuite. Cintărind-o 
in palmă o simți mai u- 
șoară decît ar fi fost ori
care piatră de aceeași mă
rime. Nedumerit, bătrinul o 
duse cu el și o aruncă 
intr-un colț al ogrăzii unde 
uită cu totul de ea. Acolo o 
găsi, citeva zile mai tirziu, un 
flăcău din sat, pe nume Mir
cea Cimpoieșu.

La început a fost și el la fel 
de nedumerit ca și moș lorgu. 
Dar nu ridică din umeri și nu 
aruncă piatra. O răsuci in 
miini cu nerăbdare, de parcă-i 
ardea palmele. De fapt il „ar
deau" întrebările pe care și le 
punea in legătură cu forma 
ciudată a acestei pietre. De ce 
e așa de lucioasă, parcă ar fi 
smălțuită ? De ce e mai ușoară 
decit pietrele din prund ? De

cind zace ea în malul Șiretu
lui '! întrebările se înmulțeau, 
dar răspuns nu găsi la nici una. 
Asta il îndîrji atit incit înveli 
piatra cu grijă și o luă. cu el.

Mircea Cimpoieșu e unul 
din cei mai obișnuiți tineri co
lectiviști din Bălușești. .Ne
obișnuită" pare doar frămîn- 
tarea 
martor, puțin mirat poate, 
moș lorgu. Unde a 
deprinderea de a 
puntul care să-l 
să-l liniștească ?

Locul acesta este

aceasta? la care a fost 
și 

căpătat el 
căuta răs- 

convingă.

martie, prilejul unor pasionan
te călătorii pe minunatul tă- 
rim al științei. Pentru ca ex
punerile să fie atent urmărite, 
și deci mai bine însușite, e 
folosit in largă măsură 
rialul didactic al școlii 
ani, se fac numeroase 
riențe. Un tinăr din sat 
cit de mult l-a ajutat
țeleagă adevărul privitor la 
existența presiunii atmosferi
ce, experiența cu „emisferele 
din Magd.enburg". Pentru ex
plicarea și urmărirea fenome
nelor care se petrec în at-

mate- 
de 8 
expe- 
relata 
să în-

cercul na-

Băiat 
bun...
■ i -a dus veste nu

11 numai in comună 
ci și la centru de 
raion că e băiat 
bun. Ori de cite 

' ori se discută des
pre el auzi aproa

pe aceeași exclamație „băiat 
bun, învățătorul Gheorghe 
Tița". Aprecierea aceasta a stat 
la baza numirii lui ca instruc
tor superior de pionieri în sa
tul Galeș, comuna Brăduleț. 
Ca instructor superior de pio
nieri a inițiat și organizat di
verse acțiuni deosebit cit inte
resante. Dar putea fi lăsat un 
băiat bun. numai cu sarcina 
de instructor superior de pio
nieri ? Ce-ar fi dacă Tița ar 
fi, de pildă, și lector la învă- 
tămintul agrozootehnic ? a 
propus cineva.

Și s-a ales cu o nouă sar
cină.

Tovarășii din conducerea că
minului cultural ce s-au gin- 
dit... „Dacă nu punem mina pe 
el acum, pun alții". Și pe loc 
i-au dat citeva mici și „neim
portante" sarcini: 1) membru 
in consiliul căminului cultural 
din comună; 2) la căminul
cultural din sat (ghinionul lui 
că această comună mai are și 
sate) ; 3) instructor al forma
ției de dansuri populare; 4) 
difuzor voluntar de cărți; 5) 
responsabilul unui cerc de ci
tit. La a cincea responsabilita
te i s-a spus clar: „dacă tot 
mergi în satul Galeș la cer
cul de citit, iei și citeva cărți 
sub braț... și ești difuzor de 
carte. La școală, de asemenea, 
trebuie să mergi ? Ei, atunci 
faci și aici același lucru.

Cind a avut loc adunarea 
sindicală i s-a spus fără oco
lișuri : „Ești membru de sindi-

turaliștilor din satul Bălușeș
ti. Acolo a primit și de data 
aceasta răspuns la întrebările 
iscate de .descoperirea" lui 
moș lorgu. Piatra se dovedi a 
fi o măsea aparținind unui, 
strămoș al elefantului, care in 
vremi imemoriale a trăit și in 
aceste locuri. Explicațiile le-a 
primit nu numai Cimpoieșu, 
ci și alți tineri din sat, in ca
drul lecției intitulate ..Urme 
de viață străveche pe pămin- 
tul regiunii noastre" pe care a 
ținut-o profesorul de științele 
naturii de la școala de 8 ani.

Episodul înfățișat mai sus 
dovedește faptul că cercul na
turaliștilor e o prezență acti
vă in viața tinerilor din Bă
lușești. Cum s-a ajuns la a- 
cest lucru ? Secretul e simplu: 
de la înființarea sa (in urmă 
cu cițiva ani) cercul oferă ti
nerilor, din decembrie pînă in

cat și trebuie să ai o sarcină 
Mai mică dar... trebuie !“ Și a 
fost ales responsabil cu activi
tatea cultural-sportivă în ca
drul comitetului sindicatului 
din comună La adunarea 
membrilor asociației sportive 
din comună a fost ales organi
zator în consiliul asociației i 
sportive.

Bine că am scăpat numai cu 
atit și-a spus învățătorul. Dar 
nu scăpase. Analizîndu-se 
munca colectivului gazetei de 
perete... Nimic surprinzător : 
Tița a fost ales și aici.

Pe lingă acestea a fost ales 
și membru in comitetul comu
nal U.T.M. Se ocupă cu activi
tatea sportivă.

...Și cind te gindești că pes
te puțină vreme are loc anali
za muncii căminului cultural 
și... e nevoie și de un dirijor al 
formației corale !

Toată ziua Gheorghe Tița e 
cind la o ședință, cind la alta. 
Seara cade frînt de oboseală 
și... adoarme.

Așa s-a intimplat nu de 
mult, intr-o seară. S-a întins 
in pat și...

— Ce știi dumneata tovară
șe Tița despre spartachiadă ?

— Știu că e o mare compe
tiție de masă, cu mai multe 
discipline și a început să se 
desfășoare și în satul nostru.

— Merge prost tovarășe, 
merge... adică ce merge, că stă 
pe loc. Nimic nu faceți. Ime
diat să chemi pe toți cei ce se 
ocupă de activitatea cultural- 
sportivă și să le dai sarcini 
precise fiecăruia. Și iată-l in 
sala de ședințe așteptindu-i 
pe cei chemați. Ușa se deschi
de și apare o oglindă, care se 
așează în fața lui.

„Eu sînt responsabilul spor
tiv din partea comitetului sin
dicatului". (In oglindă — 
chipul lui Gheorghe Tița). Din 
nou ușa — și o altă oglindă a- 
păru in prag : „Eu sînt orga
nizator în consiliul asociației 
sportive". (Din oglindă îl pri
vea același chip pe care îl ve
de în fiecare dimineață).

Și eu sînt responsabil cu ac
tivitatea cultural-sportivă din 
comitetul U.T.M. îngăimă 
el. Deci sîntem toți.

Tu te ocupi cu mobilizarea, 
tu cu organizarea concursuri
lor. Dar chipurile arătau cu 
degetul numai în spre el.

Se trezi însă lac de transpi
rație.

— Bine că ședința a fost 
numai un vis — murmură el.

Ședința a fost într-adevăr 
un vis, dar exagerat de mul
tele sarcini și responsabilități 
pe care le are sînt o realitate. 
Și acestea cu toate că sînt în 
comună atiția alți tineri care | 
ar îndeplini cu pasiune sar
cini obștești...

GH. NEAGU

ceștia participaseră la o intil- 
nire cu o brigadă științifică 
sosită de la Roman. După ple
carea brigăzii s-a făcut propu
nerea ca despre apariția vieții 
pe pămint și despre evoluția 
omului să se vorbească mai 
detaliat. Expunerea a avut loc, 
într-adevăr, din nou. De data 
aceasta însă au fost aduse, 
planșe, diverse vietăți conser
vate in spirt din laboratorul 
școlii de 8 ani, un microscop 
prin fața căruia a fost invitat 
să treacă fiecare participant 
Iată, și alte teme ce vor fi

naturaliștilor
mosferă, cercul are la dispo
ziție o mică stație meteorolo
gică al cărei responsabil Con
stantin Ciobanu, tinăr colecti
vist a fost anul trecut unul 
din membrii cercului. Zilnic el 
lua datele privind temperatu
ra. presiunea atmosferică, 

și viteza 
Caietul 

ori pe zi 
cercului, 
atractivă

presiunea 
umiditatea, precum 
și direcția vintului. 
completat de el de 3 
e păstrat in „arhiva"

Toate acestea fac 
fiecare expunere, alungă mo
notonia. plictiseala. mențin 
trează atenția participanților. 
La aceasta a contribuit și fap
tul că temele expunerilor sint 
alese ținindu-se seama de în
trebările pe care și le pun ti
nerii, de sugestiile lor. De pil
dă, ciclul pentru iarna 1963—64 
A fost inaugurat cu o expunere 
solicitată de mai mulți tineri 
și chiar vîrstnici din sat. A-

dezbătute la viitoarele ședințe: 
„Munca l-a creat pe om“. „De 
ce se produc cutremurile 
„Cum au început oamenii să 
vorbească" etc. Această diver
sitate de teme solicită contri
buția mai multor specialiști, 
necesitate de care comitetul 
comunal U.T.M. a ținut seama. 
Prin măsurile care s-au luat, 
s-a urmărit evitarea situației 
din anii trecuți cind cercul 
avea un singur lector : pe 
responsabilul său. In prezent, 
în afară de responsabilul cer
cului, tinărul Nicolae Asaftei. 
care predă chimia și fizica, 
mai sint și alți lectori: cadre
le didactice care predau știin
țele naturii, limba romină, cei 
doi ingineri agronomi de la 
G.A.C. din Bălușești, medicul 
din sat. Toți aceștia au primit 
de pe acum temele despre 
care vor vorbi.

Dar tinerii, cum vor fi mo
bilizați ei ? In această pri
vință a contribuit mult orga
nizația U.T.M. pe G.A.C. 
cărei 
Frenț. încă 
brie,
U.T.M. pe brigăzi, s-a discu
tat despre importanța activi
tății cercului iar cei mai buni 
tineri s-au angajat să mobili
zeze un număr cit mai mare 
de participanți la activitatea 
cercului.

Anul acesta., s-a înființat un 
al doilea cerc al naturaliștilor 
intr-un sat depărtat de centrul 
comunei — la Chilii. Și aici 
s-au căutat cele mai eficiente 
forme de atragere a tinerilor. 
A dat roade îndeosebi partici
parea la adunările generale 
ale celor două organizații 
U.T.M. pe brigăzi a responsa
bilei cercului, tinăra profesoa
ră Viorica Mocanu. După o 
recentă adunare U.T.M. ea a 
venit cu o trusă de experiențe 
de fizică cu ajutorul căreia a 
demonstrat, cum se formează 
ploaia. Experiența, urmărită 
cu multă atenție, a constituit 
o invitație convingătoare de a 
participa la ședințele cercului. 
Și, intr-adevăr, de la prima 
expunere, tinerii nu s-au lăsat 
așteptați.

— al 
secretar este Minică 

din luna octom- 
la adunările generale

C. NANCU
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Bacău

Slavaston in timpul unei

G.A.S. Amzacea, raionul Negru Vodă, pentru mul
gătorii brigăzii a ll-a.

Eoto : AGERPRES
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ții practice tinută la cercul de zootehnie
o Inginerul Gheorghe

monografie: 
Hunedoara

Sabău II, de la atelierul
Turda, se spune că are

de sculptură al 
miini de aur.

Despre tînărul Mihai
Fabricii de sticlă din
Într-adevăr, obiectele lucrate de el sînt adevărate giuvaeruri. 

Foto : O. PLECAN

CONSULTAȚII ST03NTIFUCE
(PENTRU COLECTOViSTD

SUCEAVA (De la 
corespondentul nostru). 
— Comitetul regional 
pentru cultură și arta 
Suceava și-a propus ca 
în perioada de iarna 
să indice un număr 
mare de oameni de 
știință, care să acorde 
consultații științifice 
colectiviștilor. In zilele 
de 18- 
tov.

—19 decembrie, 
inginer Teodor

Moscalu. candidat în 
științe agricole, consi
lier tehnic în Consi
liul Superior al Agri
culturii, a acordat con
sultații științifice co
lectiviștilor din Mili- 
șăuți și Bădcuți, raio
nul Rădăuți, Verești. 
raionul Botoșani. El a 
vorbit 
despre 
materială a colcctiviș-

Fortail

colectiviștilor 
cointeresarea

ti lor, aplicarea îngrășă
mintelor chimice și a 
amendamentelor calca- 
roase și alte probleme 
legate de sporirea pro
ducției gospodăriilor 
colective.

Asemenea consulta
ții științifice se vor a- 
corda și în viitor de 
către oameni de știin
ță în multe din gospo
dăriile colective.

pregatrît pcaiftrw iansa
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Pentru ca 
activitatea portuară să se 
desfășoare in bune condiții și 
pe timpul iernii. DRNC Ga
lați a stabilit din timp măsu
rile ce trebuie luate in sec
toarele manipulări de mărfuri 
mecanizate, instalații portuare 
cit și pentru sectorul naviga
ție. Au fost constituite echipe 
de docheri pentru intervenție 
în caz de înzăpezire. De ase
menea, importante măsuri au 
fost luate și pentru construc
țiile portuare cărora li s-a asi
gurat încălzirea, căile de

acces și platformele externe, 
în colaborare cu căpitănia 
portului s-au stabilit bazinele 
pentru iernatul vaselor și re
partizarea lor pe categorii de 
vase, ținindu-se cont de ordi
nea intrării lor în reparații și 
de planul de navigație stabilit.

Măsuri au fost luate și în 
privința organizării timpului 
liber al marinarilor, piloților, 
mecanicilor și fochiștilor cit și 
în privința ridicării calificării 
lor profesionale prin organiza
rea de cursuri de specialitate 
și perfecționare.

Un nou
spectacol

Continuind să fie o prezență 
vie, activă, brigada artistică 
de agitație de la Facultatea de 
finanțe, credit și evidență a 
prezentat recent un nou spec
tacol care a 
studenți.

Tinerii au 
pletele pline 
prindă momente diverse 
activitatea de zi cu zi a stu
denților, „Inocentul prolog" al 
spectacolului „Surprize" punc
tează cu umor emoțiile la exa
mene avînd la bază cele mai 
diverse cauze.

Reușita spectacolului este 
rezultatul unei munci pline de 
entuziasm și pasiune a colecti
vului de studenți printre care 
unii au susținut pentru prima 
oară examenul confruntării cu 
spectatorii. Dintre interpreți 
s-au remarcat studenții frun
tași la învățătură Lăzărescti 
Nicolae, Dogaru Ilie, Cărunt.u 
Traian, Matache Marin, Sîrbu 
Mihaela. Noul spectacol a fost 
pregătit și prezentat. în cinstea 
tinerilor studenți care împli
nesc 18 ani. La spectacol au 
fost invitați muncitori și spe
cialiști din întreprinderile în 
care studenții își desfășoară 
practica în producție

Pe lingă spectacolele din ca
drul institutului, brigada artis
tică de agitație a facultății 
noastre a prezentat spectacole 
în numeroase întreprinderi, 
instituții, (Fabrica de zahăr 
din Giurgiu, G.A.S. Mihai Vi- 
ieazu, 
etc.).

J AN TA
ELEVILOR

fost apreciat de

reușit ca în cu
tie umor să sur- 

din

Ministerul Finanțelor

Revelionul va putea
fi oare amînat?

In orașul Baia Ma
re există 3 școli me
dii cu citeva mii de 
elevi, O parte din a- 
ceștia fiind din satele 
învecinate își vor pe
trece revelionul îm
preună cu părinții, 
frații și prietenii. Cei
lalți însă, sint fii ai 
oamenilor muncii din 
oraș și doresc ca in 
scara de revelion să 
fie împreună. Anul 
trecut și in al/i ani, 
au petrecut plăcut re
velionul organizat de 
comitetele U.T.M. din 
școli, ajutate de co
mitetul orășenesc 
U.T.M. și secția de 
îiwăfămint a sfatului 
popular. Programul în
tocmit pentru 
revelionului 
noștea 
înainte, elevii și 
drele

Mare nu 
elevi vor 
revelion 
anume

se știe ciți 
' lua parte la 

și nici 
va

ce 
cuprinde 

programul. La Școala
1 — se- 

coniitetului

comitetului

PREGĂTIRI
INTENSE

Bpariția, în două 
pagini de ziar, a 
celor mai realizate 
lucrări sosite in 
cadrul concursului 
„Pentru cele mai 
frumoase poezii" 

a însemnat un imbold pentru 
tinerii începători în ale litera
turii, fapt dovedit atit de nu
mărul sporit al scrisorilor lor 
cît și exigența acestora față de 
propriile manuscrise, exigență 
aflată și ea în creștere. Cores
pondenții mai vechi au trimis 
în ultimul timp texte care re
prezintă pentru multi dintre ei 
un pas înainte pe linia definirii 
universului liric, a pregnanței 
mesajului artistic și a limpezi
rii imaginilor poetice. Acestora 
li s-a adăugat, săptămînă de 
săptămînă, numeroase „nume 
noi", tineri de cele mai felurite 
profesiuni, cu multă dragoste 
pentru poezie.

E prematur să stabilim care 
dintre aceștia îndreptățesc cele 
mai mari speranțe. Aceasta 
„competiție lirică” păstrează 
oarecum caracterul unei săli de 
clasă, al unui atelier, unde în
vățăm împreună ce avem de fă
cut pentru ca aspirațiile și e- 
moțiile noastre, caracteristice 
epocii de entuziasm pe care o 
trăim, să-și găsească expresia 
directă in imagini artistice vi
brante, în versuri încărcate de 
sinceritate și căldură.

Sînt semnificative scrisorile 
care însoțesc cele mai multe

dintre poezii. Iată ce ne scrie 
tînărul Nicolae Crețu, din Pia
tra Neamț: ,,E pentru prima 
dată cind particip ia un concurs 
de poezie. Eu mă simt atras de 
ea ca de un izvor dătător de 
puteri, atunci cind îi sorbi 
unda. Și muncesc pentru aceas
ta, nu cu plictiseală, ci cu cea 
mai mare atenție și dragoste... 
La „Scînteia tineretului", din 
neglijența mea, nu am trimis 
mai înainte decit două poezii. 
Două pasteluri. Acestea au fost 
imbold pentru mine, căci chiar 
dacă nu au fost publicate, răs
punsul pe care l-am primit 
mi-a dezvăluit calități și, bine
înțeles, lipsuri pentru care tre
buia să muncesc mult".

Parcurgînd aceste , rinduri, 
aștepți cu interes să întorci pa
gina, pentru a întîlni confirma
rea unor asemenea eforturi, 
prin rezultate poetice. Iată ver
surile : ,.Sevele bat intr-a mun
ților Umple, / Timpul de frea
mătul vieții se umple ; ! Zări
se desiac cu poteci arămii, ! 
Clipele cer împlinire în zi. / 
Aurul holdelor blonde și clare / 
Noi l-am cules de pe țărmuri 
de soare ; / Prima recoltă cu
bobul bogat / Coaptă, de zorii 
Comunei, curat"...

La cei 16 ani ai autorului, a- 
semenea versuri atrag atenția 
prin simplitate și căldură, prin 
conciziunea fiecărui vers.

E îmbucurător că, asemenea 
lui N. Crețu, majoritatea tine
rilor începători nu manifestă 
înclinații către excesul de me

A — prima literă din alfabet ți 
prima stradă din orașul muncito
resc hunedorean.

In urmă cu 15 ani — în toam
na aceasta a lost aniversarea — 
s-a ridicai prima casă pe dealu
rile care imprejmuiesc combinatul 
otelului. La temelia casei de pe 
strada A, s-a așezat o inscripție : 
„Prin grija Partidului Muncito
resc Romîn s-a început, cu aceas
tă "Clădire, construcția noului 
oraș". Aici locuiește de-atunci, lă
cătușul Ștelan Barbu, cu familia.

In 15 ani, orașul muncitoresc, 
OM-ul cum ie pluce hunedorenilor 
să-i spună, a crescut. A crescut 
frumos, colorat, cu balcoane des
chise soarelui, cu Hori multe și 
copii multi. In iulie 1963 s-a dat 
in folosință blocul al 200-lea, iar 
toamna, în primele blocuri-turn 
ale orașului, ș-au mutat tinerii 
absolvenți ai școlii proiesionaie, 
noua generație de otelari. Peste 
5 000 de apartamente numără a- 
cum orașul nou.

OM-ul... — Noaptea pare un 
amfiteatru de lumini. Dealurile 
coboară în terase mari, somptu
oase. In mijloc sînt coșurile Hune-

secretara
U.T.M. de la Școala 
medie nr. 3 a rămas 
puțin surprinsă la 
întrebarea „Cum își 
vor petrece elevii din 
școala dv., revelionul)"

— Știți... noi vom 
cunoaște mai amă
nunțit problema pes
te citeva zile. Pînă a- 
cum nu avem indica
ții in acest sens...

Elevii intră în va
canță. Cind anume se 
vor da „indicații" și 
se vor transpune iu 
fapte aceste indicații) 
lată întrebări cărora 
comitetul orășenesc 
U.T.M. și secția de 
invățămînt a sfatului 
popular orășenesc ar 
trebui să le dea ur
gent 
luarea
operative 
zare a 
pentru 
sute de 
măreni.

In sălile frumos împodo
bite vor sărbători veni
rea Anului Nou elevi și 

profesori de Ia cele două școli 
medii din orașul Slatina. Pen
tru ca evenimentul să fie cu 
adevărat sărbătoresc și inedit, 
comisia de organizare a reve
lionului, din care fac parte 
secretairul comitetului U.T.M. 
din școală, directorul, profe
sori și elevi, a stabilit cu mi
nuțiozitate totul, pină în cele 
mai mici detalii. In prezent, 
se fac pregătiri intense în ve
derea programului artistic 
care va fi prezentat la reve
lion. In cea mai mare parte el 
va fi inedit, dedicat tradițio
nalei sărbători. Gugiu Maria 
din clasa a X-a B, Săvulescu 
Florica din clasa a Xl-a E și 
Bucă Maria din clasa a Xl-a D 
se vor prezenta cu cîntece noi 
de muzică populară și ușoară. 
Acestui repertoriu i se vor a- 
dăuaa și piese noi, susținute 
de Cevdarie Victoria din clasa 
a X-a A de la Școala medie 
nr. 2. Un loc anume vo>r ocupa 
recitările. 5 elevi din clasa a 
Xl-a pregătesc plugușorul, 
axat pe teme din viata școlii. 
Poșta revelionului" primește 

ultimele „corespondențe": epi
grame și răvașe. „Pescarii a- 
matori", „Sfoara cu surprize", 
etc. își vor da întîlnire în ca
drul jocurilor distractive. Au 
fost trecute în programul se
rii și concursurile de dans și 
cîntece. O atmosferă 
domnește și în sala 
orchestra școlii face 
repetiții. Tinerețea și
rea membrilor orchestrei 
răspunde cu prisosință entu
ziasmului tinerilor dansatori. 
Pikupul și magnetofonul vor 
înlocui pauzele orchestrei.

După cum se vede pregă
tirile sînt în toi.

medie nr. 
cretarul
U.T.M. tov. loan Dîr- 
jan și tov. director 
Gheorghe Potra nu 
cunosc prea multe 
amănunte despre or
ganizarea 
lui. Știu 
există un 
că el urmează 11 fi 
discutat cu comitetul 
orășenesc U.T.M. și că 
in 
ma 
Nici 
nr.
mai 
Tov.
Orșa, secretarul comi
tetului ll.T.M., il 
sește vinovat 
tov. profesor
Diijan unde probabil 
elevii școlii vor pe
trece revelionul in co
mun cu elevii Școlii 
medii nr. 1. Tov. pro
fesoară lldico Agaston,

revelionu- 
doar că 
„proiect",

înseninări
iiuiiiiiimoiiiiiimiwiimiii

doare] — flăcări verticale.
Colosul otelului.N'oaplea e vie, 

cadran fosforescent pe care dis
tingi orele. Cresc spre dimineață 
orele, intre coșurile ofelăriei 
vechi și noi, între coșurile furna
lelor. aglomeratoiu.hu, laminoare- 
lor și, — mai departe blumingu- 
lui... Toate ferestrele OM-ului dau 
spre acest panoramic —• aici oa
menii se odihnesc, copiii se joacă, 
tinerii visează și. se Îndrăgostesc, 
avînd în fală zarea flăcărilor.

încerci să numeri coșurile Hune
doarei, intr-o seară, Irecînd pe 
strada A, pe bulevardul oțelului ; 
unu, două, trei...

O singura brigadă le-a ridicat, 
pe rind, an după an — brigada 
constructorilor de mare înălțime a 
lui Ion Buck.

Din 1949, de cind a început să 
crească noua Hunedoara, construc
tor ii s-au luat la întrecere acolo, 
sus. Oameni la înălțime...

O vreme părea că oțelăria noua 
și coșurile ei vor fi cele mai înalte 
și de-atunci a crescut marele fur
nal de 1000 m.c. și coșul acestuia 
a fost întrecut de coșul noului 
aglomerator și alte coșuri și alte 
înălțimi vin să se adauge cerului 
Hunedoarei.

Oamenii brigăzii de constructori 
la mare înălțime își spun „Avia
torul", „AsuT*, „Alpinistul^ — 
cuci și poreclele lor trebuiau ale
se din 
lorilor, 
brigada 
alăturat 
rora le
Spiridon și Gavrilă Balirit.

Hunedoara. O cutreieri noaptea, 
pornești de pe strada A, spre 
combinatul în care vuiesc orele și 
oțelul incandescent, parcurgi blu- 
mingul și noul laminor, hale de 
aproape un kilometru, numeri eta
jele blocurilor turn și coșurile 
combinatului, ochi în ochi cu ste
lele și aripile oamenilor — și 
acolo unde crezi că al terminat, 
visul prefigurează altă zare, cu 
alte înălțimi, și, cuprinzînd totul 
cu ochii și brațul rotit înalt, îți 
dai seama că însăși istoria Hune
doarei o cuprinzi — ani și ceruri, 
oameni și vise.

„curind", proble- 
va fi elucidată, 
la Școala medie 
2 nu se cunosc 

multe lucruri, 
profesor Ignaținseara 

cu- 
cu mult timp 

cn- 
didactice știau 

cum anume să se pre
gătească. De data a- 
ccasta, insă, lucrurile 
nu stau la fel. 
acum, in școlile 

din orașul

se
:<ă- 

pe... 
loan

răspuns priit 
unor măsuri 

de organi- 
rcvelionului 

cele citeva 
elevi băi-

VASILE 
MOINEAGTT

ȘOVEI GEORGE
coresp. voluntar

de lucru 
în care 
ultimele 
pricepe- 

vor

ION ANDREIȚA

Azi începe vacanța. „Apro
vizionările" se cer zorite. In 
primul rind, cărțile de citit. 
Iată un grup de elevi 
Clmpulung — regiunea 
geș, asaltlnd biblioteca 

ională
Foto : AGERPRES

din 
Ar
fa-

a
â
a

a

lumea zborului și cuteză- 
Iar celor mai vechi din 

maistrului Buck li s-au 
„bobocii", cei mai noi, ca
dou aripi abia — Zamfir

F. ALBIT

taforism sau spre formulele u- 
nui așa-zis „modernism".

Se mai află însă în unele 
versuri trimise în concurs mul
te locuri comune, pastișări sti
listice, influențe neasimilate. 
Multe din carențele unor poe
zii primite ar putea fi ușor înlă
turate dacă autorii și-ar consa
cra mai mult timp studiului, 
dacă s-ar strădui să-și formeze 
acel discernămînt care i-ar 
opri să expedieze cu ușurință 
către redacții zeci de poezii în 
care, pe lingă un -simbure emo-

Lucrările acestora arată că au 
înțeles în ce constă tematica 
spre care îndreaptă atenția 
concursul nostru, dar această 
înțelegere a fost superficială.

Lucrările sînt deficitare la 
.capitolul „măiestrie artistică", 
autorii lor dind prea mult frîu 
liber unor expresii lipsite de 
fiorul prospețimii, și aceasta 
datorită grabei.

Unii, ca să fie siguri de ca
litatea lucrărilor trimise, s-au 
mulțumit a transcrie și trimite 
poezii de-ale lor apărute prin

pede o poezie I... Mai răminea 
de scris o scrisoare, prin care 
să solicite atenția juriului. Un 
minut de gindire — și fraza e 
gata : „Care tinăr nu speră să 
întrunească măcar o parte din 
sufragiile juriului ? Așa că am 
trimis și eu o poezie..." Dacă 
Dragu Viorel crede că în felul 
cum a procedat el se poate în
truni „măcar în parte" apre
cierea favorabilă a redacției, 
s-a înșelat. Pastișa, înșelăciu
nea nu pot să trezească decit 
dezaprobare.

POSTA COHCURSULUI ll\ A T7II11“

țional autentic, se strecoară ne
numărate expresii prozaice, 
metafore încîlcite, inconsecven
țe flagrante de ritm, ș.a. (cum 
se întîmplă adeseori în poezii 
semnate de Gh. Lupu —Țicleni, 
Runcanu Gheorghe — Cluj, Ți- 
glis Păuna — Dobrotești, Poan
tă Petru — Hunedoara, Ionel V. 
Nicolae — Cojasca, Mochei 
Sonia — Medgidia, Grecu Con
stantin — Oțelul Roșu, Ștefan 
Fazekaș — Brașov și de alții).

alte ziare (Ion Durac, de pildă), 
deși regulamentul concursului 
specificase că se primesc nu
mai lucrări inedite. Alții, pre
cum Dragu Viorel, elev în clasa 
a X-a la o școală din București 
pentru a fi și mai sigur, că lu
crarea va fi bună a luat volu
mul „Antologia poeziei bulga
re", l-a deschis la pag. 244—245 
și a transcris calm, sub nume
le său, cinci strofe din poezia 
„Patria"... Ușoară treabă, nu ? 
Nici nu se putea scrie mai re-

Dincolo de asemenea acci
dente nedorite, remarcăm însă 
seriozitatea, modestia și dra
gostea de poezie a celor mai 
mulți dintre participanții la 
concurs. Alături de autori ale 
căror lucrări au fost înserate in 
cele două pagini selective, 
au avut o bună evoluție în a- 
cest timp și alți tineri poeți, 
care vor fi tipăriți în grupajele 
următoare sau de la care aș
teptăm lucrări mai izbutite.

Printre aceștia se atlă doi ti

neri dobrogeni : Ion Mihai Fi- 
lipescu — din Babadag și Con
stantin Bejenaru — din Tulcea. 
Dacă primul manifestă înclina
ție către poezia de idei (de 
unde și stîngăcia cu care aglo
merează uneori „corole" întregi 
de abstracțiuni), recomandîn- 
du-se ca un virtual cîntăreț al 
problemelor etice ale tinerei 
generații, cel de-al doilea se 
dovedește înclinat spre imagi
nile picturale și spre cîntecul 
liric (fiecare dintre ei s-ar com
pleta armonios prin unele atri
bute ale celuilalt...). Fără a im
pune o egalizare, remarcăm to
tuși că cei doi au înțeles în- 
l.rucît.va aceste limite și meri
te, ce le-au fost semnalate mai 
mult.

Lucrările sosite la redacție în 
ultimul timp prilejuiesc con
statarea că majoritatea începă
torilor răspund cu promptitu
dine problemelor de strictă ac
tualitate. Nu întîmplător, acum, 
în preajma minunatei aniver
sări a Republicii, cele mai mul
te dintre poezii își propun să 
exprime sentimentele autorilor 
față de acest eveniment. Unele 
dintre aceste lucrări se avîntă 
să oglindească multilateral, în 
maniera odei, tot ce are tan
gență cu actul istoric de la 
30 Decembrie 1947 și cu ani
versarea de acum. Se întîmplă, 
însă, că multe dintre aceste lu
crări devin în mod involuntar 
prea generale, experiența rela
tiv redusă a autorilor împiedi- 
cîndu-i in selectarea celor mai

expresive și mai semnificative 
imagini.

Totuși realizările meritorii nu 
lipsesc. Mulți dintre tinerii 
poeți reușesc să intuiască un 
simbol nou, un anumit unghi 
de privire a temei, prin care 
tratarea ca atare a problemei 
capătă un accent personal și, 
cu aceasta, capacitatea de a e- 
moționa. Păunița Țigliș, de pil
dă, vede Republica precum un 
arbore gigant răsărit în nisi
puri, împrejurul căruia s-a în
tins treptat o oază a bogățiilor. 
Horia Gane, într-o poezie deja 
publicată, privind pămîntul na
tal dintr-o perspectivă cosmică, 
are revelația tării — „însem- 
nind pe glob / palma unui mun
citor /.

Numeroși sint tinerii autori 
care, fără a-și intitula ca ata
re poeziile, dau glas acelorași 
sentimente patriotice înflăcă
rate. Fie că e vorba de desti
nul unui tinăr învățător (C. 
Drăgănescu — Buftea), de bucu
riile unui muncitor brașovean 
(Florin Manea), de gîndurile u- 
nui pionier (George Cardaș — 
Ploiești) sau ale unui student in 
iața răspunderilor vieții (Nico
lae Turlă — Iași, George Ghiur 
Pauleana — Baia Mare), punc
tele de interferență între zilele 
luminoase ale patriei și sensi
bilitatea tinerilor săi fii sînt 
numeroase și — după cum ne 
dovedește zilnic corespondența 
primită — încărcate de poezie.

MIHAI NEGULESCU

aglomeratoiu.hu
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n rol deosebit de 
însemnat în înde
plinirea sarcinilor 
puse de partid în 
fața școlii și a or
ganizației de pio
nieri privind edu

cația comunistă a copiilor, mo
bilizarea lor pentru a se achi
ta de principala obligație ce le 
revine — să obțină cele mai 
bune rezultate la învățătură, 
revine instructorilor de pio
nieri. Tocmai de aceea bi
roul comitetului raional s-a 
preocupat încă de la începutul 
anului școlar de selecționarea 
celor mai buni utemiști, cadre 
didactice, care să muncească 
ca instructori superiori de pio
nieri și instructori de detașa
mente.

în atenția biroului comite
tului raional a stat în perma
nență pregătirea și perfecțio
narea instructorilor de pio
nieri în așa fel îneît ei să cu
noască temeinic politica Par
tidului Muncitoresc Romîn, 
sarcinile puse de partid în 
fața școlii și a organizației, să 
cunoască temeinic munca or
ganizației de pionieri, formele 
și metodele specifice acestei 
activități.

încă de la începutul anului 
școlar, biroul comitetului ra
ional, sub conducerea și în
drumarea permanentă a co
mitetului raional P.M.R., a 
luat măsuri pentru ca semina- 
riile cu instructorii superiori 
de pionieri, cursul de pregă
tire cu cei peste 500 instruc
tori de detașamente și ajută
tori cît și „Ziua instructorului 
de pionieri" să fie mai bine or
ganizate, cu un bogat conținut 
politico-educativ.

Cu mult timp înaintea ins
truirii, biroul comitetului ra
ional a consultat un număr 
însemnat de instructori cu ex
periență și începători. Discuți
ile au constituit un ajutor pre
țios în stabilirea celor mai im
portante și necesare probleme 
care să fie incluse în progra
mul instruirii.

Un ajutor prețios l-am pri
mit din partea Secțiunii de 
învățămînt a sfatului popu
lar raional, care și-a adus 
contribuția atît la întocmirea 
programului, cît și la realiza
rea lui.

Consultîndu-ne cu tovarășii 
am stabilit cadrele cu expe
riență în muncă care să pre
zinte unele materiale în ca
drul instruirilor, să organizeze 
activitățile practice și să pre
zinte cele mai actuale proble
me ale muncii în școlile din 
raionul nostru

A intrat în practica birou
lui comitetului raional ca din 
timp programele de instruire 
să fie aprobate, stabilind mă
suri concrete pentru îndepli
nirea lor. Așa, de exemplu, 
s-au luat măsuri ca instruc
torilor să li se facă cunoscut

cu cel puțin o lună înainte 
programul, îneît aceștia să 
aibă timp să se pregătească 
temeinic în vederea instruirii, 
mai ales în vederea realizării 
unui rodnic schimb de expe
riență cu acest prilej.

Materialele ce sînt prezen
tate sînt văzute de 
comitetului 
scopul de a 
temeinică a 
pionieri.

La sfîrșitul fiecărui trimes
tru școlar comitetul raional 
organizează seminarul cu ins
tructorii superiori de pionieri.

în întocmirea programului 
pentru seminarul 
trimestru biroul comitetului 
raional a ținut seama că ne

secretarii 
raional tocmai cu 
realiza o instruire 
instructorilor de

din acest

la munca pionierească, a re
gulamentului organizației de 
pionieri etc.

Se va ține astfel o expunere 
privind sarcinile stabilite de 
cel de al III-lea Congres al 
P.M.R. pentru intensificarea 
muncii de educare comunistă 
a elevilor, pentru legarea 
strînsă a cunoștințelor de via
ță, de practică.

De asemenea, tovarășa Con
stantin Camelia, de la Școala 
de 8 ani nr. 62, va vorbi in
structorilor începători din ex
periența ei practică în munca 
cu instructorii de detașamente 
și activul de pionieri. Pentru 
cei cu experiență ne-am pro
pus să organizăm și discu
ții metodice pe probleme ca :

Din experiența Comitetului raional
U. T. M. 23 August

aflăm la sfîrșitul unei perioa
de de muncă și, de aceea, în 
conținutul programului, noi 
ne-am propus să analizăm cu 
instructorii activitatea desfă
șurată de organizația de pio
nieri pentru sprijinirea școlii 
în ridicarea nivelului la învă
țătură și întărirea disciplinei.

Astfel, tovarășa instructoare 
superioară de pionieri de la 
Școala 64, Răducu Ancuța, va 
prezenta în cadrul seminarului 
referatul „Munca desfășurată 
în unitatea de pionieri pentru 
a ajuta școala în mobilizarea 
tuturor pionierilor și școlari
lor Ia însușirea temeinică a 
cunoștințelor și întărirea dis
ciplinei".

întrucît tot mai mulți copii 
doresc ca pe piepturile lor să 
strălucească steluțele roșii, 
ne-am gîndit ca în cadrul se
minarului să se discute despre 
activitățile organizate în uni
tățile de pionieri pe linia pre
gătirii pionierilor pentru ob
ținerea distincțiilor pionie
rești și a participării acestora 
la concursul pentru obținerea 
insignei de polisportiv.

Tovarășa Săceanu Eustația, 
instructoare superioară la 
Școala Medie 38, va susține 
referatul pe tema : „Activita
tea cultural-artistică și spor
tivă organizată în unitatea de 
pionieri pentru petrecerea în 
mod plăcut și educativ a tim
pului liber, pentru pregătirea 
pionierilor în vederea obține
rii distincțiilor pionierești".

In programul de instruire 
noi ne-am propus ca, pe lîngă 
desfășurarea practică a unor 
activități, să se organizeze și 
unele expuneri în vederea cu
noașterii principalelor docu
mente de partid, a instrucțiu
nilor C.C. al U.T.M. privitoare

Judecata nebunilor, rulează 
la : Patria (9,30 î 12,15 : 15 ; 13 s 
21) -, Cavalerul Fardaillan, ru
lează la : Republica (9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 i 19 ; 21), București (10 ; 
12 j 14 ; 16 i 18 ; 20), Excelsior 
(10 ; 12 i 14 ; 16 î 18 ; 20), Fero
viar (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 i 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, lasă-

crime! rulează la; 
Capitol (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Melodia
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 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 la : 
Doina (11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;

-----•-----

Televiziune
SÎMBĂTA 21 DECEMBRIE 

1963
19.00 : Jurnalul televiziunii; 

19.10 : Emisiunea pentru cei 
mici ; 19,25 : Maeștrii genului 
scurt : A. P .Cehov — Esculapi 
rurali și Scriitorul : 20,05 : în 
fața hărții ; 20,30 : Concurs in
ternațional de patinaj artistic. 
Transmisiune de la Bratislava; 
22,00 : Cîntă orchestra Casei 
de discuri „Electrecord" ; In 
încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

-----•------

Seară de poezie
de cultură ci sindi- 
Baia Mare, a avut

La Casa 
catelor din 
loc o seară de poezie cu tema 
„Să-nfloreșli Republică dragă".

Elevii școlilor din oraș au 
recitat din poeziile lui Mihai 
Beniuc, Marcel Breslașu, Otilia 
Cazimir, Nina Cassian, Ion 
Brad, Eugen Jebeleanu.

GEORGE BERINȚAN 
corespondent voluntar

Conferința pe țară a 
crescătorilor de albine

în Capitală au început vi
neri lucrările primei conferințe 
pe țară a crescătorilor de al
bine.

La deschiderea lucrărilor 
conferinței au participat tov. 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații de masă.

Printre delegații la conferin
ță sînt apicultori fruntași din 
unitățile socialiste, crescători 
de albine cu stupine personale, 
oameni de știință din domeniul 
apiculturii, aleși ca delegați în 
conferințele regionale ale cres
cătorilor de albine.

Raportul de activitate a Con
siliului Central al Asociației 
crescătorilor de albine a fost 
prezentat de prof. ing. V. Har- 
naj, președintele asociației.

în prima zi a consfătuirii nu
meroși participanți au vorbit 
despre realizările lor și meto
dele folosite pentru creșterea 
numărului de familii de albine, 
a producției de miere și ceară, 
precum și despre rezultatele 
obținute în polenizarea culturi
lor agricole.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

-----•-----

Consfătuire
La Ministerul Economiei Fo

restiere a avut loc vineri o 
consfătuire privind proiecta
rea, producția și desfacerea 
ușilor și ferestrelor.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Eco
nomiei Forestiere, Ministerului 
Industriei Construcțiilor, Comi
tetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistema
tizare și unităților de industrie 
locală de pe lingă sfaturile 
populare.

Consfătuirea a analizat re
zultatele obținute de întreprin
derile producătoare de binale, 
căile de reducere a consumu
rilor specifice, a prețului de 
cost și de îmbunătățire a cali
tății produselor.

(Agerpres)

. Instructorii vor viziona în 
colectiv filmul „Bate toba" pe 
marginea căruia vor purta 
discuții.

în cadrul seminarului cu 
instructori de pionieri, cu spri
jinul Palatului Pionierilor, noi 
vom organiza un colț metodic 
cu cele mai bune jurnale de 
unități și detașamente, caiete 
ale grupelor, programe de ac
tivități, planuri de muncă ale 
sfaturilor unităților de pio
nieri, planuri comune cu acti
vitățile cultural-artistice, spor
tive și obștești, diverse mate
riale metodice elaborate de 
instructori, cît și un bogat 
material documentar din pu
blicațiile pedagogice, de tine
ret și copii.

Instructorii superiori, în ca
drul activităților practice, vor 
participa la desfășurarea „Zi
lei instructorilor de detașa
mente și ajutători" organizată 
la Școala medie nr. 38. întru
cît majoritatea instructorilor 
de detașamente sînt de la 
Uzinele „23 August", a fost 
invitat să participe și secre
tarul comitetului U.T.M. din 
uzină, în cadrul „Zilei ins
tructorului", tovarășa Săceanu 
Eustația, instructoarea supe
rioară, va face o analiză pri
vind munca desfășurată de 
instructorii de detașamente în 
primul trimestru și sarcinile 
care revin acestora în trimes
trul II pentru mobilizarea pio
nierilor și școlarilor în obți
nerea de rezultate bune la în
vățătură și întărirea discipli
nei. La „Ziua instructorului 
de pionieri" au fost invitați să 
participe și tovarăși profesori 
de geografie, istorie și educa
ție fizică care vor vorbi din 
experiența lor practică în pre
gătirea pionierilor, pentru ob
ținerea distincțiilor și a insig
nei de polisportiv.

în încheierea seminarului, 
biroul comitetului raional va 
prezenta, în concluzii, rezul
tatele obținute de instructorii 
de pionieri din raion în primul 
trimestru școlar, va scoate în 
evidență principalele neajun
suri care mai există în activi
tatea unor unități și detașa
mente de pionieri din raion și 
vor fi expuse sarcinile ce 
revin pe viitor în munca 
pionierii.

Pregătirea seminarului
instructorii de pionieri în ra
ionul nostru înseamnă inten
sificarea muncii de control și 
îndrumarea- activității unită
ților de pionieri, rezolvarea 
practică, concretă a sarcinilor 
ce stau în fața unităților de 
pionieri, iar seminarul este 
tocmai rodul unei asemenea 
munci temeinice, desfășurate 
de comitetul nostru raional, 
de activul său, de fiecare ins
tructor de pionieri în parte, 
urmărind îndeaproape de a 
face ca fiecare seminar să fie 
c adevărată școală de creștere 
și educare, pregătire și per
fecționare a instructorilor de 
pionieri.

\

I

în jurul machetelor, proiectanta Combinatului pentru industrializarea lemnuiui-Piteșli stabilesc 
îmbunătățirea caracteristicilor constructive ale mobilei de sufragerie tip „Bîlea".

Foto : AGERPRES

„Forme și metode folosite 
de organizația de pionieri 
pentru educarea patriotică a 
pionierilor, organizarea con
vorbirilor politice’’.

Discuția metodică a fost pre
gătită cu multă vreme înain
te. Astfel, instructorilor li s-a 
anunțat tema și li 
mandat să studieze 
teriale i ____,__________
în cadrul discuției metodice 
tovarășul Coțofană Gheorghe, 
de la Școala de 8 ani nr. 50, 
va vorbi despre formele și 
metodele folosite în educarea 
patriotică a pionierilor și șco
larilor din clasele mari. Iar 
tovarășa Tăcutu Maria, de la 
Școala de 8 ani nr. 46, va arăta 
instructorilor cum reușește să 
facă cunoscute copiilor hotă- 
rîrile partidului și realizările 
regimului democrat-popular, 
în continuare, instructorii vor 
participa la montajul literar : 
„Realizări mărețe obținute sub 
conducerea partidului, cu care 
noi ne mîndrim“.

Pentru cunoașterea de către 
instructorii de pionieri a prin
cipalelor evenimente interne și 
internaționale a intrat în prac
tica noastră ca la instruirile 
cu instructorii să invităm un 
tovarăș care să vorbească a- 
cestora despre unele proble
me politice actuale interne și 
internaționale.

Din controlul efectuat de ac
tiviștii comitetului raional 
U.T.M., ne-am dat seama că 
în program trebuie să fie in
cluse unele expuneri pe teme 
padagogice și pionierești, 
acest seminar vom invita 
tovarăș de la Institutul 
științe pedagogice care 
vorbi despre „Formarea tră
săturilor de caracter ale copii
lor de vîrstă școlară".

în cadrul seminarului vom 
desfășura și o bogată activi
tate practică, și anume, ins
tructorii vor învăța cîntecele : 
„Cîntăm partidului" de Mir
cea Neagu și „Drapelul uni
tății noastre", vor învăța trei 
jocuri pionierești jocuri 
sportive de iarnă.

Campionatele republicane 
de tenis de masa

Fot b a I

s-a reco- 
două ma

pe această problemă.
In sala Floreasca au continuat 

ieri întrecerile finale ale campio
natelor republicane de tenis de 
masă. Proba masculină pe echipe 
a revenit și în acest an formației 
C.S.M. Cluj (Negulescu, Giurgiu- 
că, Rethi). In ultimul meci, C.S.M. 
Cluj a învins cu 5—1 pe Progre
sul București,

Clasamentul turneului final : 1. 
C.S.M. Cluj; 2. C.S.M. 
3. Progresul București; 
București,

La dublu fete, titlul a 
gat de perechea Bila < 
nescu—Maria Alexandru.

Astăzi și mâine vor ii cunoscuți 
campionii celorlalte probe indivi
duale.

.fiCMP în cel de-al
doilea joc al 

«SA turneului pe
țfljjî » care-1 între-

prinde în Iz- 
“ 1 cael, combinata
Aw cluburilor Pro-

gresul-Petrolul a întîlnit la

Haiffa selecționata orașului. 
Fotbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(1—0).

(Agerpres)

Campionatul republican

ne 
cu

cu

Cluj (11) ;
4. Voința

fost cîști- 
Constanti-

(Agerpres)

Vineri, în campionatul re
publican masculin de șah au 
fost continuate două partide 
întrerupte în runda e 18-a.

Nacu a cîștigat la Vaisman, 
iar Gunsberger la Nacht.

înaintea ultimei runde, care 
va avea loc astăzi de la ora 
15,30, în clasament conduce 
Ghițescu cu 13 puncte, urmat 
de Ciocîltea — 12 puncte, Ra

Hocheiștii noștri

dovici și Stanciu cu cîte 11 1/2 
puncte, Nacu — 10 1/2 puncte 
etc.

în ultima rundă Ghițescu 
joacă cu Botez, iar Ciocîltea 
cu Șuteu.

PAUL CONSTANTINESCU |

La 
un 
de 
va

își continuă pregătirile
• Hocheiștii noștri își 

continuă pregătirile în 
vederea participării la 
Jocurile Olimpice de 
la Innsbruck. Înainte 
de a juca in turneul 
olimpic, echipa romi
nă va întîlni în preli
minarii echipa S.U.A. 
Echipa învingătoare 
in acest joc, progra
mat la 28 ianuarie la 
Innsbruck, va partici
pa în grupa A la tur
neul olimpic, iar cea 
învinsă în grupa B.

La sfîrșitul acestei 
luni, echipa romină va

întîlni la București o 
echipă cehoslovacă, 
care încă nu a fost de
semnată de forul de 
specialitate. La 5 ia
nuarie pe patinoarul 
artificial va începe cea 
de-a 7-a edifie a „Cu
pei orașului București" 
cu participarea forma
țiilor Aripile Soviete
lor Kuibîșev, Spartak 
Plsen, Berlin și. Bucu
rești (două forma(ii). 
La 15 și 16 ianuarie 
hocheiștii noștri vor 
întîlni la București e- 
chipa E.C. Bad-Tolz

Germană), iar

cileva zile mai tfrzlu 
ne va vizita o selec
ționată cehoslovacă. 
Apoi hocheiștii romlni 
vor pleca la Innsbruck, 
în ceea 
campionatul 
va 
25 
tie 
tie 
turul). La turneu, care 
se va disputa .pe .uatiț, 
noarul artifltiHL" vor

' participa cele mai bu
ne 6 echipe din țară.

ce privește 
’ tării, el 

avea Ioc între 
ianuarie și 1 mar- 
(turul) și 17 mar- 
— 22 martie (re-

(Agerpres)

Primul concert

CORNELIA MIHAILESCU 
corespondent voluntar

VASILE ȚÎRLEA
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. 23 August

rulează la: Volga 
15 : 17 ; 19 ; 21),
pisica, rulează la : 
(16; 18,15; 20,30).

i
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20,30), Cosmos (14,30 ; 16,30 ; 
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 la Ronda, 
rulează la : Bucegi (10 ; 12,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), De Ia Apenini 
ia Anzi, rulează la : Unirea (15;
17 ; 19 ; 21), Pompierul atomic, 
rulează la: Flacăra (14,30;
16.30 ; 18,30 ; 20,30), Electra, ru
lează la: Vitan 
21), Elena din 
lează la : Munca
18.30 ; 20,45), Vară 
lează la : Moșilor 
20,30), Trei plus două, 
la: Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Mamelucul, rulează la : Colen- 
tina (16; 18; 20). Cumpără-(i 
un balon,
(10; 12;
Cînd vine 
Floreasca

(15; 17; 19; 
Troia, ru- 
(14; 16,15; 

și fum, ru- 
(15,30 ; 18 ; 

rulează

Măsuri conrrelc 
pentru mobilizarea 

tineretului 
la inlrecerea socialistă

la noi. în fiecare lună numă
rul tinerilor evidențiați este 
de circa 80. La prima vedere, 
față de numărul tinerilor din 
întreprindere, această cifră ar 
părea mulțumitoare. în reali
tate, însă, prea puțini sînt ti
nerii care, lună de lună să-și 
fi menținut titlul de evidențiat 
în întrecerea socialistă.

Avem mulți tineri cu ex
periență în producție, tineri 
care, datorită seriozității ce o 
acordă pregătirii profesionale, 
dau lucrări de bună calitate, 
își îndeplinesc și depășesc an- 
f ijamentele stabilite în între
cerea socialistă. Amintind aici 
pe Nicolae Neagoe, pe Nogy 
Geza, Iuliana Varga, Ion Wegl 
sau Erica Zeller nu fac decît 
să citez cîteva exemple. 
Se pune întrebarea : am reușit 
noi în măsură suficientă ca 
experiența acestora, cît și a 
muncitorilor mai vîrstnici să

fie larg răspîndită pentru a fi 
folosită și de către ceilalți 
tineri ? Faptele dovedesc că 
nu. Pentru început, ne-am 
propus să organizăm, cu spri
jinul sindicatului, un schimb 
de experiență între lăcătușii 
de Ia sculerie și cei de la sec
ția I. Ne gîndim, firește, să fo
losim și alte forme. Măsura pe 
care am stabilit-o, ca fiecare 
membru al comitetului U.T.M. 
să răspundă de un anumit sec
tor, pentru a îndruma compe
tent munca organizației U.T.M. 
în mobilizarea tinerilor la în
trecerea socialistă, sperăm că 
își va dovedi eficacitatea. Bi
rourile organizațiilor de bază 
U.T.M. vor urmări ca în gru
pele U.T.M. să se discute des
pre felul în care participă ti
nerii la întrecerea socialistă, 
problemele ce se ivesc în legă
tură cu aceasta.

Pentru generalizarea expe
rienței pozitive vom antrena 
mai activ și colectivele postu
rilor utemiste de control. O- 
dată cu reorganizarea unora 
dintre acestea, ne vom îngriji 
să orientăm activitatea lor în 
direcția descoperirii rezervelor 
interne și a generalizării ex
perienței pozitive, 
care unele posturi 
acest lucru nu este 
trivit. Atunci cînd
este popularizat pentru rezul
tatele obținute, de multe ori

aceasta se rezumă numai 
atît : „Tînărul Ion Cornel, sau 
Elena Goia, de la sectorul lanț 
comercial dă lucrări de bună 
calitate. Cinste lor !“ Desigur 
aceasta nu înseamnă generali
zarea experienței înaintate. 
Cornel sau Elena sînt tineri 
destoinici, evidențiați în între
cerea socialistă. Se pune pro
blema ca experiența dobîndi- 
tă de ei în producție, expe
riența muncitorilor vîrstnici, 
să fie larg răspîndită, să poată 
deveni un bun al tuturor.

Materialul didactic
sporește eficacitatea

Felul în 
fac acum 
deloc po- 
un tînăr

nea sistem nu putea să ducă 
decît la expuneri generale, ne
interesante și nelegate de pre
ocupările de bază ale colecti
viștilor.

Deficiențe in desfășurarea 
învățămîntului agrozootehnic 
sînt și în comuna Șendreni. E 
drept că organizația U.T.M. s-a 
orientat bine în momentul cînd 
s-au făcut înscrierile Ia învă-

țămîntul agrozootehnic, îndru- 
mînd cil mai mulți tineri să se 
înscrie la cercurile pe specia
lități. Preocuparea organizației 
U.T.M. față de modul în care se 
pregătesc ei a scăzut însă pe 
parcurs, fapt dovedit și prin a- 
ceea că s-au înregistrat mai 
multe absențe nemotivate din 
partea tineretului, fără ca or
ganizația să intervină operativ 
pentru îmbunătățirea frecven
ței. Tot aici am constatat încă 
un fapt : se predase deja a 11-a 
lecție. E lesne de înțeles că 
într-o perioadă destul de scurtă, 
practic e imposibil ca cei ce 
urmează cursurile să-și însu
șească numeroasele teme pre
date. De altfel, din discuțiile 
purtate cu cîțiva tineri, a reie
șit că lectorii s-au mulțumit să 
facă expuneri în fugă, fără să 
le exemplifice, fără să facă 
demonstrații practice. In acest 
fel, cursanții nu au participat 
direct la dezbaterea probleme
lor ridicate de tema lecției, și 
în concluzie nu au avut prea 
mult de învățat. Cercul de zo
otehnie, de pildă, își desfășoară 
activitatea la dispensarul vete
rinar. Și ca la orice asemenea 
dispensar, există planșe, mulaje 
etc. Acestea însă nu au fost 
deloc folosite în timpul expu
nerilor. La cercul de cultură a 
plantelor de cîmp tinerii au o 
frecvență bună. Dar și aici mo-

stins din 
suferință, 
creatoare, 
Constanti-

Orchestra de muzică popu
lară organizată recent la Casa 
raională de cultură din Panciu, 
care reunește 20 de instrumen
tiști din orașele Panciu, Mără- 
șești, din comunele Țifești, So- 
veja, Cîmpuri a prezentat pri
mul concert pe scena căminului 
cultural din comuna Movilita. 
Artiștii s-au bucurat de un deo
sebit succes.

Concertul a fost prezentat și 
în țața colectiviștilor din Ți
fești și Străoane.

Zapada imaculata ispitește la 
drum grupul de turiști de la 
cabana Poiana Izvoarelor din 

Bucegi.

Foto : prof. V. ORZA
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strele de diferite plante și cere
ale nu sînt folosite, cu toate că 
acestea există din belșug în 
magaziile gospodăriei. Mai mult 
chiar, cursurile se desfășoară 
într-o sală improvizată în mod 
nu prea corespunzător, în timp 
ce există o cameră care ar pu
tea fi destinată acestui scop. 
Toate aceste probleme sînt cu
noscute și de comitetul U.T.M. 
Dar membrii acestuia nu au 
sesizat acest lucru conducerii 
gospodăriei agricole colective, 
nu au venit cu propuneri con
crete. Puteau și este bine ca 
acum să ia inițiativa de a ame
naja sala respectivă, de a pro
cura mostrele necesare, lucruri 
pe care le pot rezolva cu multă 
ușurință.

De asemenea, comitetul U.T.M. 
are datoria să se ocupe mai 
mult de modul cum sînt pre
date lecțiile, în ce măsură sînt 
legate acestea de preocupătile 
colectiviștilor, cum învață tine
rii și mai ales cum aplică în 
viață cele învățate, și atunci 
cînd constată deficiențe să facă 
propuneri concrete pentru îmbu
nătățirea situației respective. 
Toate acestea sînt probleme 
care trebuie urmărite perma
nent, astfel ca tinerii cursanți 
la învățământul agrozootehnic 
să-și însușească temeinic no
țiunile științifice și practicile 
înaintate de muncă.

în dimineața zilei de 20 de
cembrie 1963, s-a 
viață, după o grea 
în plină activitate 
compozitorul Paul
nescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
maestru emerit al artei, mem
bru în Comitetul de conduce
re al Uniunii Compozitorilor, 
vicepreședinte al Consiliului 
muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, pro
fesor la Conservatorul de mu
jicii 7,Ciprian Porumbescu" 
din Bucureșil.

Născut în Ploiești la 30 iu
nie 1909, Paul Constantinescu 
și-a consacrat întreaga sa ac
tivitate creatoare și putere de 
muncă progresului artei muzi
cale din țara noastră.

încă din anii de studii la 
Conservatorul din București a 
fost atras de frumusețea și 
bogăția muzicii noastre popu
lare. Cu o consecvență pildui
toare, Paul Constantinescu 
s-a sprijinit în întreaga sa ac
tivitate componistică pe cu
noașterea profundă a vieții 
poporului, pe valorificarea 
creatoare la un înalt nivel ar
tistic a cîntecului popular.

Greația sa muzicală cuprin
de o mare varietate de genuri, 
de la lucrări corale și orches
trale de largă accesibilitate 
pînă la formele complexe ale 
muzicii simfonice, de cameră, 
vocal-simfonice și dramatice, 

încă de la începutul activi
tății sale creatoare multe din 
lucrările compozitorului ca : 
suitele simfonice și instrumen
tale, baletul „Nuntă în Car
pați", opera „O noapte furtu
noasă" s-au impus, prin conți
nutul lor realist, prin frumu
sețea și forța lor emoțională, 
printre cele mai valoroase 
realizări ale muzicii noastre.

Talentul și originalitatea sa 
puternică s-au afirmat din 
plin în anii puterii populare, 
în condițiile dezvoltării cul
turii socialiste. Contactul ar
tistului cu realitățile din pa
tria noastră a generat lucrări 
pătrunse de patosul luptei po
porului pentru făurirea vieții 
noi, de optimismul construc
torilor socialismului. Creații

cvartet vocal și 
de șapte cîntece 

noastră", muzica

ca : „Cinci dansuri simfonice", 
concertele pentru coarde, pian 
și orchestră, vioară și orches
tră, harpă și orchestră, simfo
nia, simfonieta, triplu concert 
pentru vioară, violoncel, pian 
și orchestră, opera „Pană Les- 
nea Rusalim“, patru madriga
le pentru 
pian, ciclul 
din „Ulița
pentru numeroase filme, și al
tele reprezintă valoroasa con
tribuție adusă de eminentul 
comp««Hdr la îmbogățirea pa- 
tiiiTloțiibltii nflizâcH ' noastre 
noi.

Prin bogăția și forța inspi
rației 
formei și coloritul armonic și 
orchestral, creația lui Paul 
Constantinescu, lairg prețuită 
de publicul din țară și de 
peste hotare, constituie un 
model de înaltă măiestrie ar
tistică.

Animat de un înalt spirit 
de răspundere și dragoste 
pentru muzica noastră, Paul 
Constantinescu a îmbinat în 
mod armonios activitatea de 
creație cu munca obștească în 
cadrul Uniunii Compozitorilor 
și Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, pe tărîmul 
stimulării și dezvoltării muzi
cii noi, al îmbogățirii vieții 
muzicale din 

Profesor de 
compoziție la 
din București.
Paul Constantinescu a îndru
mat generații de muzicieni pe 
calea creației legate de viața 
și sensibilitatea artistică a 
poporului și de tradițiile mu
zicii noastre.

Pentru meritele sale deose
bite în creația muzicală, pen
tru contribuția adusă la înflo
rirea culturii noi socialiste, 
Paul Constantinescu a fost 
distins cu titlul de maestru 
emerit al artei din 
mînă, cu Premiul 
cu Ordinul Muncii.

Moartea lui Paul 
nescu reprezintă pentru muzi
ca romînească o grea pierde
re. Artist înaintat, legat de 
popor, el va rămîne veșnic 
viu în amintirea iubitorilor de 
muzică din țara noastră.

melodice, limpezimea

patria noastră, 
armonie și de 

Conservatorul 
din anul 1938,

R. P. Ro
de Stat și

Constant!-

Uniunea Compozitorilor 
din R. P. Romină

Academia 
Republicii Populare 

Romîne

★

Corpul defunctului se află 
depus la sediul Uniunii Com
pozitorilor din R. P. Romînă 
din Calea Victoriei nr. 141.

Accesul publicului este per
mis în ziua de sîmbătă 21 de
cembrie între orele 12—20 și

Comitetul de 
Cultură

Stat pentru 
și Artă

de MuzicăConservatorul
„Ciprian Porumbescu"

★

duminică 22 decembrie între 
orele 9,30-11,30.

Mitingul de doliu va avea 
Ioc duminică, ora 12, la sediul 
Uniunii Compozitorilor.

înhumarea se va face la ci
mitirul Belu, la ora 14.

Funeraliile prof. dr. Ion Nicolau
Vineri au avut loc funeraliile 

prof. dr. Ion Nicolau, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne.

La adunarea de doliu au luat 
cuvîntul Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și pre
vederilor sociale, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, acad. Grigore Bene- 
tato din partea conducerii sec
ției de științe medicale a Aca
demiei R.P. Romîne, prof. Al
fred Rusescu din partea Socie
tății de pediatrie din cadrul 
Uniunii Societăților de științe 
medicale, acad. Teodor Bur-

ghele, din partea Institutului 
medico-farmaceut'ic din Bucu
rești, prof. Ion Mesrobeanu din 
partea Institutului ,,Dr. I. Can- 
tacuzino", conf. dr. Gheorghe 
Goldiș din partea elevilor celui 
dispărut. Vorbitorii au evocat 
activitatea desfășurată de prof, 
dr. Ion Nicolau pe tărîm știin
țific, contribuția sa la dezvol
tarea științei medicale romî- 
nești, a învățămîntului supe» 
rior medical și a ocrotirii să» 
nătății publice.

înhumarea a avut loc la ci» 
mitirul Sf. Vineri.

(Agerpres)



Primirea de către tovarășul Ion Gheorgfie Maurer 
a ministrului justiției din Republica Mali, 

Madeira Keita
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R.P.R., Ion Gheor
ghe Maurer a primit vineri în 
audientă pe ministrul justiției 
din Republica Mali, Madeira 
Keita, care ne vizitează țara 
ca oaspete al guvernului ro- 
mîn. și a avut cu el o convor
bire. A fost de fată Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri. 
Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★
Tot vineri Madeira Keita, 

ministrul justiției din Repu
blica Mali, a fost primit de 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

a

Primirea la Consiliul de Miniștri a unor reprezentanți 
ai Societa|ii petroliere ENI din Italia

Vineri 20 decembrie 1963, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, a 
primit pe administratorul 
delegat al societății SNAM din 
grupul ENI din Italia, Cam- 
panini Mario însoțit de spe

cialiști, care se află înt/r-o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere au fost de 
față vicepreședintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
Ion Velea și reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exte
rior și ai Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei.

Semnarea Acordului privind modul 
de rezolvare a unor probleme ale regimului 

frontierei de stat romino-iugoslave
.Vineri 20 decembrie 1963 a 

avut loc la București semnarea 
Acordului între Guvernul Re
publicii Populare Romîne și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia privind 
modul de rezolvare a unor 
probleme ale regimului fron
tierei de stat romîno-iugo- 
slave.

Acordul conține prevederi 
referitoare la desfășurarea ac
tivității împuterniciților de 
frontieră ai celor două state 
pentru rezolvarea unor pToble- 
me ale regimului frontierei de 
stat romîno-iugoslave.

Din partea romînă acordul a 
fost semnat de general-maior 
V. Petruț din Ministerul Forțe
lor Armate ale Republicii 
Populare Romîne, iar din par

tea iugoslavă de Dimitrije 
Koljkovic, direț^or în Secreta
riatul pentru Afacerile Inter
ne al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

La semnare au fost de față 
Gh. Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-lo- 
cotenent Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
ofițeri superiori din Ministerul 
Forțelor Armate și funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost prezenți Arso Mila- 
tovici, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia în Republica Populară 
Romînă, precum și colaboratori 
ai Ambasadei R.S.F.I.

Adunarea de la Institutul politehnic

Cu prilejul aniversării în
ființării Frontului Națio
nal de Eliberare din 

Vietnamul de sud, vineri a 
avut loc la Institutul politeh
nic o adunare a studenților 
romîni și străini din Capitală. 

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul C. Atanasiu, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților de la 
Institutul Politehnic din Bucu
rești care a exprimat senti
mentele de solidaritate ale 
studenților romîni cu lupta 
forțelor patriotice sud-vietna- 
meze. Din partea grupului de 
studenți vietnamezi, aflați la 
studii în R. P. Romînă, a 
luat cuvîntul Ho-Tî-Trîc, stu
dent la Universitatea din

București. El a vorbit despre 
lupta patrioților din Vietna
mul de sud pentru libertate, 
independență, unitate și pace. 
Au luat de asemenea cuvîntul 
reprezentanți ai studenților 
din Cuba și Algeria, care în
vață în țara noastră, solidari- 
zîndu-se cu lupta colegilor lor 
sud-vietnamezi.

Adunarea a adoptat apoi o 
moțiune de sprijin față de 
lupta eroică dusă de forțele 
patriotice din Vietnamul de 
sud.

în încheiere a fost prezentat 
un film cu aspecte din lupta 
populației sud-viefnameză?

G. C.

S-a realizat interconectarea cu sistemele 
energetice ale Ucrainei de vest și R. P. Ungare
La 18 decembrie s-a realizat 

în stația electrică de interco
nexiune și transformare Muica 
cevo din vestul Ucrainei legă
tura între linia electrică aeria
nă de 400 Kv Luduș—Lemeșany 
și rețeaua de 220 Kv din Ucrai
na de vest.

Prin linia Luduș—Mukacevo 
—Lemeșany, care funcționează 
deocamdată sub tensiunea de 
220 Kv, se realizează interco
nectarea directă a sistemului 
energetic al țării noastre 
cu sistemele energetice ale

Ucrainei de vest și R.P. Un
gare, pe lîngă interconectarea 
cu sistemul energetic al R.S. 
Cehoslovace, care s-a realizat 
prin linia Luduș—Lemeșany în 
cursul lunii noiembrie a aces
tui an.

în acest fel, în prezent siste
mul energetic al țării noastre 
funcționează interconectat cu 
sistemele energetice ale R.S. 
Cehoslovace, R.D. Germane, 
R.P. Polone, R.S.S. Ucrainene și 
R.P. Ungare.

(Agerpres)

Vineri după-amiază s-au 
desfășurat în Capitală, lucră
rile Adunării generale a Aso
ciației oamenilor de știință 
din R. P. Romînă. Au partici
pat academicieni, profesori 
universitari și alți oameni de 
știință din București și din 
țară, membri ai Asociației.

In cadrul ordinei de zi, 
acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Comitetului de con
ducere al Asociației a prezen
tat darea de seamă asupra ac
tivității Asociației, iar prof, 
univ. Corneliu Penescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, referatul 
delegației care a participat la 
lucrările Adunării Generale si 
la simpozionul Federației Mon
diale a Oamenilor de Știință, 
de la Moscova 1962.

Adunarea a aprobat apoi în 
unanimitate proiectul statutu
lui modificat al Asociației și a 
ales Comitetul de conducere 
al Asociației oamenilor de ști
ință din R. P. Romînă, care 
a desemnat pe acad. Athanase 
Joja, președinte, academicienii 
Ș <tefan Milcu, Mihail Ralea, 
N. Teodorescu, vicepreședinți, 
prof. univ. Corneliu Penescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, secretar general.

Prin puternice aplauze, a- 
dunarea generală a aprobat 
textul unei telegrame adresate

C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★

La Institutul de științe eco
nomice „V. I. Lenin” din Ca
pitală a avut loc vineri după- 
amiază deschiderea celei de-a 
Vil-a sesiuni a cadrelor di
dactice din institut. Alături 
de oameni de știință și cadre 
didactice universitare au par
ticipat reprezentanți ai Mi
nisterului Invățămîntului, cer
cetători ai institutelor Acade
miei R. P. Romîne, ai institu
telor departamentale, precum 
și specialiști din producție.

In cuvîntul de deschidere, 
prof. univ. M. A. Lupu, recto
rul Institutului de științe eco
nomice „V. I. Lenin”, a arătat 
că pe baza comunicărilor și 
referatelor științifice, în actu
ala sesiune vor fi dezbătute 
probleme importante ca : in
troducerea aparatului matema
tic în științele economice, fo
losirea mai largă a statisticii 
în disciplinele de ramură, mo
dernizarea evidenței utilizate 
în prezent în economia țării 
noastre etc.

Prof. univ. Roman Moldovan, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., a vorbit apoi 
despre „Dezvoltarea complexă 
a economiei R. P. Romîne”.

Lucrările sesiunii vor conti
nua. pe secții, în zilele de 21 
și 22 decembrie.

(Agerpres)

Vizita in
delegației

din R. P

Grecia
de femei

Romînă
Coresponden-

Dezbaterile din

ATENA 20 — 
tul Agerpres. Al. Gheorghiu, 
transmite :

Vineri dimineața Gabriela 
Bernachi, vicepreședinta Con
siliului Național ai Femeilor 
din R. _ _ 
toarea 
care se 
tația Ligii de prietenie greco- 
romîne și Florica Blaga, de
putat în Marea Adunare Na
țională, membră a delegației, 
au făcut o vizită de curtoazie 
președintelui Parlamentului 
grec, Ilias Tsirimokos. Mem
brele delegației de femei din 
R. P. Romînă au fost însoțite 
de Mircea Bălănescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Atena. 
In timpul convorbirii care a 
avut loc cu această ocazie, 
președintele Parlamentului 
grec a subliniat că între cele 
două țări și între popoarele 
respective există relații de 
prietenie, subliniind totodată 
unele perspective create în ul
timul timp pentru dezvoltarea 
acestor relații.

Delegația de femei din R. P. 
Romînă a făcut apoi o vizită 
la Consiliul Național al Fe
meilor din Grecia, unde a 
fost primită de președinta Con
siliului, Elmina Pandelaki și 
de Irina Bokdanos, secretar 
general. Cu acest prilej a a- 
vut loc un schimb prietenesc 
de vederi cu privire la modul 
de organizare, activitatea și 
scopurile organizațiilor de fe
mei din cele două țări.

P. Romînă, conducă- 
delegației de femei 

află în Grecia Ia invi-

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
— In urma unor dezbateri care 
au durat cîteva zile. Senatul Sta
telor Unite a respins la 19 decem
brie cu majoritate de voturi hotă
rîrea Camerei Reprezentanților de a 
se interzice organelor guvernamen
tale, printre care și Băncii de ex
port-import, să participe la garan
tarea creditării comerțului S.U.A. 
cu țările socialiste. Această hotă- 
rire a fost adoptată de Camera 
Reprezentanților la 16 decembrie 
sub forma unui amendament la 
proiectul de lege cu privire la a- 
jutorul pentru străinătate.

Potrivit relatărilor presei, Sena
tul a respins hotărîrea Camerei 
Reprezentanților după ce s-a dat 
citire unei scrisori din partea pre
ședintelui S.U.A., Johnson, adresa
tă senatorului Mansfield. în aceas
tă scrisoare se subliniază că 
schimburile comerciale cu ță
rile socialiste corespund inte
reselor naționale ale State
lor Unite și aduc foloase țării. 
Hotărîrea Camerei Reprezentanți
lor, se arată în scrisoare, pericli
tează vînzarea de mărfuri ameri
cane către țările socialiste. Este 
nerațional ca, prin adoptarea mă
surilor propuse de Camera Repre
zentanților, se subliniază în scri
soarea președintelui S.U.A., să se 
pericliteze avantajele pe care le 
pot obține fermierii, exportatorii 
și proprietarii de nave.

Măsura restrictivă a Camerei Re
prezentanților nu este prima încer
care a aripei reacționare a Con
gresului american de a împiedica 
extinderea comerțului dintre S.U.A. 
și țările socialiste. în noiembrie 
a.c. senatorul Mundt a prezentat 
senatului un proiect de lege pen
tru a interzice Băncii de export-im
port să garanteze acordurile co-

merciale finanțate de persoane par
ticulare încheiate între S.U.A. și 
țările socialiste. Fostul președinte 
Kennedy și ministrul de finanțe 
Dillon s-au pronunțat împotriva a- 
cestui proiect de lege. In
tr-un mesaj special adresat 
Congresului, Kennedy sublinia că 
dacă propunerea lui Mundt va fi 
adoptată, dezavantajele vor fi su
portate de exportatorii americani. 
Dillon a cerut, de asemenea, res
pingerea acestui proiect de lege. 
Proiectul de lege al senatorului 
Mundt a fost respins de majorita
tea Senatului. Atunci adversarii ex
tinderii relațiilor comerciale au în
cercat să aducă un amendament la 
proiectul de lege cu privire la a- 
jutorul pentru străinătate care a 
fost respins acum de Senat.

In prezent, problema creditării 
acordurilor comerciale dintre S.U.A. 
și țările socialiste se predă 
spre examinare unei Comisii mixte 
a Camerei Reprezentanților și a Se
natului, care va încerca să elabo
reze o hotărîre de compromis.

Senatul a respins, de asemenea, 
hotărîrea Camerei Reprezentanților 
de a reduce fondurile cerute de 
guvern pentru programul de aju
tor acordat țărilor străine. Senatul 
a aprobat un proiect de lege care 
prevede ca suma pentru finanțarea 
acestui program să fie stabilită la 
3 272 500 000 dolari.

Demonstrații
studențești

si S.U.A.3
WASHINGTON 20 [Agerpres). 
Purtătorul de ctivînt al Depar

tamentului de Stat al S.U.A., 
R. Phillips, a anunțat că guvernul 
Statelor Unite a rechemat pe toți 
funcționarii misiunilor militare, 
economice și culturale ale S.U.A. 
din Cambodgia, cu excepția per
sonalului diplomatic, ca urmare a 
cererii formulate în acest sens de 
guvernul Cambodgiei. In ce pri
vește personalul diplomatic ame
rican din Pnom Penh, potrivit de
clarațiilor lui Phillips, guvernul 
Cambodgiei nu a cerut pînă acum 
Statelor Unite să-l recheme. Cu 
toate acestea, ambasadorul ameri
can, Philip Sprouse, se află în pre
zent la Washington „pentru con
sultări".

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, în ultimele 
săptămîni relațiile dintre Cam
bodgia și Statele Unite s-au în
răutățit. Oficialități americane au 
făcut o serie de declarații neprie
tenești la adresa guvernului cam
bodgian, iar ambasada americană 
de la Pnom Penh, a cerut acestuia 
să dea „explicații", pretinzind că 
guvernul Cambodgiei „s-ar fi 
bucurat de moartea președintelui 
Kennedy". Intr-o luare de poziție 
oficială aceste afirmații au fost 
dezmințite de guvernul din Pnom 
Penh.

Față de această stare de lucruri, 
șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a hotărît să re
cheme de la Washington întregul 
personal al ambasadei Cambodgiei 
și a rupt totodată tratativele duse 
cu reprezentanții S.U.A., care exa
minau hotărîrea Cambodgiei de a 
renunța la ajutorul american.

După cum transmite agenția 
France Presse, în ultimele zile, 
subsecretarul de stat al S.U.A., 
Averell Harriman a avut două în-

trevederi cu ambasadorul Cambod
giei la Washington, Nong Kimny, 
în cursul cărora și-a exprimat do
rința să se reia convorbirile între 
guvernele celor două țări în ve
derea normalizării relațiilor. Har
riman 11 propus ca fostul secretar 
de stat al S.U.A., Dean Acheson, 
să plece la Pnom Penh pentru a 
duce tratative în acest sens cu 
prințul Norodom Sianuk.

Intr-un discurs prințul Sianuk 
a declarat că Statele Unite și-au 
modificat atitudinea lor față de 
Cambodgia „în sensul cel bun". 
Șeful statului cambodgian a de
clarat că va primi cu satisfacție 
pe Dean Acheson la Pnom Penh, 
dar a adăugat el, cu trei condiții :

1. — Ambasadorul Tost din 
Departamentul de stat să-și pre
zinte oficial scuze pentru a fi ca
lificat drept „barbară" o declara
ție a guvernului cambodgian.

2. — Ambasada americană de 
la Pnom Penh să-și retragă ofi
cial întrebarea, pe care a formu
lat-o „într-un mod cu totul ne- 
just", dacă guvernul cambodgian 
„se bucură de moartea președin
telui Kennedy".

9. — Americanii să pună capăt 
emisiunilor rebelilor care se inti
tulează „Khmerii liberi" din Tai- 
landa și Laos.

Dacă vreuna din aceste condiții 
nu ar fi acceptată — a spus 
Norodom Sianuk — ar fi inutil 
ca Acheson să vină în Cambodgia.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de stat, R. Phillips, a 
declarat joi că condițiile puse de 
șeful statului cambodgian sînt 
inacceptabile, astfel îneît vizita 
proiectată la Pnom Penh de fostul 
secretar al Departamentului de 
stat, Acheson, a devenit cu nepu
tință.

Senatul S. U. A

in Republica Dominicană
și Peru

ti de studenți dominicani 
au organizat Ia 19 de
cembrie o demonstrație 

de doliu pe străzile orașului 
Santiago, în legătură cu moar
tea Iui Rafael Minaya Fernan
dez, care făcea parte din uni
tățile de partizani antiguverna
mentali din regiunea muntoasă 
a Republicii Dominicane. Fer
nandez a fost ucis în cursul 
bombardamentelor efectuate de 
aviația guvernamentală asupra 
zonelor unde acționează parti
zanii. Manifestanții, care purtau 
pancarte cu inscripția „Jos 
dictatura militară 1” s-au în
dreptat spre sediul partidului 
„14 iunie", interzis de guvern, 
unde au cîntat imnul național. 
Asociația națională a studenți
lor a declarat o săptămînă de 
doliu.

Acțiunile represive ale gu
vernului continuă. Aviația 
bombardează fără discriminare 
diferite zone din (ară unde bă
nuiește că s-ar găsi partizani. 
La Santo Domingo au lost ares
tate numeroase persoane. La 
Loma del Loro, în regiunea ră
săriteană a țării, s-a produs o 
ciocnire între trupe guverna
mentale și detașamente de par
tizani. Pe străzile capitalei, au
tomobile ale forțelor armate 
au fost atacate cu bombe.

5.tudenții de Ia Universita
tea națională din orașul 
Uanca (Peru) au organi

zat un marș spre capitala țării, 
cerînd autorităților să sporeas
că alocațiile necesare pentru 
desfășurarea normală a stu
diilor.

In legătură cu această ac
țiune, Federația studenților din 
Peru a dat publicității un apel 
în care cheamă tineretul stu
dios din țară sa sprijine pe co
legii lor.

încep audierile
DALLAS 20 (Agerpres). 

La 23 decembrie urmează 
înceapă audierile în cazul lui 
Jack Ruby, asasinul lui 
Oswald, în cursul cărora, după 
cum relatează France Presse, 
avocații lui Ruby vor pleda 
pentru punerea în libertate 
provizorie a clientului lor. 
O agenție particulară, „Sam 
Bloom public relations agency" 
a fost însărcinată cu pregătiri
le materiale necesare audieri
lor. Agenția a hotărît să inter
zică accesul fotografilor și re
porterilor de la radio și tele
viziune la aceste audieri. De a- 
semenea, această agenție va 
hotărî asupra distribuirii locu
rilor în sala respectivă, atît 
pentru public cît și pentru 
ziariști.

France Presse arată că agen
ția Sam Bloom este o între
prindere de publicitate prin
tre ai cărei clienți se nu
mără diferite întreprinderi și

în cazul Ruby
La expoziția cărții romînești 

de la Roma

Foto: A.N.S.A.-ROMA

să

Lee

firme comerciale „dornice in 
special să apere reputația ora
șului Dâllas". Tot agenția Sam 
Bloom a fost însărcinată și cu 
pregătirea procesului lui Jack 
Ruby, fixat pentru data de 3 
februarie 1964.

Hotărîrea de a însărcina a- 
ceastă agenție cu pregătirea 
audierilor și procesului lui 
Jack Ruby a stîrnit proteste. 
Clayton Fowler, președintele 
baroului avocaților din Dallas, 
a declarat că această hotărîre, 
luată cu aprobarea judecătoru
lui Joe Brown, care va conduce 
audierile, nu este admisibilă 
deoarece o agenție particulară 
nu poate decide asupra acre
ditării ziariștilor la proces. 
„Cînd într-un proces criminal 
o oficialitate publică face apel 
la o agenție de publicitate 
pentru a organiza procesul, a- 
ceasta poate crea o situație 
primejdioasă", a spus Fowler.

PREZENTE

ROMÎNEȘTI
BERLIN. — Ia 19 decembrie 
fost semnat Iaa

dul de colaborare 
anii 1964—1967 
mia R. P. Romîne
germană de științe.

Berlin Acor- 
științiflcă pe 
între Acade- 
și Academia

Procesul unor asasini 
de la Auschwitz

BONN. — La 20 decembrie a 
început la Frankfurt pe Main pro
cesul intentat unui număr de 22 
de foști SS-iști, acuzați de com
plicitate în uciderea a 4 milioane 
de oameni în lagărul de concen
trare de la Auschwitz (Osweczin 
din Polonia). Procesul celor 22 de 
acuzați — foști membri ai gărzii 
de la Auschwitz, doctori și func-

(onicrințd consacrată
problemelor Ciprului

PARIS 20 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc Conferința anuală a 
miniștrilor afacerilor externe ai 
Greciei, Turciei și Ciprului, consa
crată trecerii în revistă a aplicării 
acordurilor tripartite asupra statu
tului Ciprului.

Conferința la care au participat 
S. Venizelos (Grecia), F. C. Erkin 
(Turcia), S. Kyprianou 
desfășurat în localul 
Greciei de la Paris, și 
probleme bugetare, de 
ție și tehnice privind

In aceeași zi, cei trei miniștri 
ai afacerilor externe au avut con
vorbiri particulare în legătură cu 
situația actuală din Cipru, inclusiv 
proiectele de schimbare a unor 
prevederi ale constituției acestei 
țări.

(Cipru) s-a 
ambasadei 
a dezbătut 
administra- 
Ciprul.
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MOSCOVA. — N. S. Hrușciov 

a avut la 20 decembrie o con
vorbire cu Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru în conducerea 
națională a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba, 
președintele Institutului Națio
nal pentru reforma agrară. La 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească. au participat 
Mikoian și N. Podgornîi.

A.

RIO DE JANEIRO. — DupS 
cum anunță agenția France Presse. 
Carvalho Pinto, ministrul de finan
țe al Braziliei și-a prezentat de
misia președintelui 
Joao Goulart. . Potrivit 
Pinto, lost guvernator 
lui Sao Paulo, se bucura de încre
derea „nu mimai a patronatului 
brazilian, dar și p creditorilor stră
ini al Braziliei". Cercurile de. 
stingă, de la laburiști pînă la co
muniști, menționează France Presse, 
cer cu insistență înlocuirea lui 
Pinto prin Leonel Brizzola. lider al 
Partidului laburist și cunoscut 
adept al unei politici de scoatere 
a ețconomiei naționale de sub de
pendența monopolurilor străine.

Republicii, 
agenției, 

al statu-

PRAGA. — După cum anunță 
Ceteka, la 20 decembrie, 
Antonin Novotny, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace 
novici, 
pentru 
R.S.F.I., 
Cehoslovacia
Vaclav David, ministrul 
iilor externe al R. S. 
slovace.

Socialiste
l-a primit pe Kocea Po- 

secretar de stat 
afacerile externe al 

care se află în vizită în 
la invitația lui 

aface- 
Ceho-

BAGDAD — După cum 
agenția TASS, la 18 
ministrul afacerilor externe al 
kului, Abdel Hamid 
mit pe ambasadorul

anunță 
decembrie, 

Ira- 
pri- 

tn
Sobhi, l-a

sovietic

BRUXELLES. — La Universi
tatea din Bruxelles a avat loc 
recent o seară culturală romt- 
nească, organizată de Asociația 
generală a studenților și Aso
ciația culturală Belgia-Romtnia.

Nicole Flament, participantă 
la cursurile de vară de artă și 
literatură romînă 
a vorbit despre 
vieții economice 
din R. P. Romînă.
fost ilustrată de diapozitive și 
filme documentare romînești.

de la Sinaia, 
aspecte ale 
și culturale 

Expunerea a

Irak, M. D. Iakovlev și a avut cu 
el o convorbire în problemele pn 
vind relațiile sovieto-irakiene, 
precum și în diferite probleme in
ternaționale. In timpul acestei con
vorbiri ministrul afacerilor exter
ne. al Irakului a exprimat mulțu
miri guvernului și poporului so
vietic pentru sprijinul și ajutorul 
acordat Irakului și națiunii arabe. 
Ministrul a vorbit despre intenția 
guvernului său de a îmbunătăți 
relațiile cu Uniunea Sovietică în 
așa fel îneît să rămină de dome
niul trecutului etapa relațiilor în
cordate dintre cele două țări. In 
continuare ministrul irakian a 
spus că guvernul său va promova 
o politică de neutralitate pozitivă, 
coexistență pașnică 
cu țoale țările.

locțiitor al premierului și mi
nistru al afacerilor externe, 
au vizitat miercuri șantierul 
barajului de la Assuan, unde 
au fost însoțiți de Aii 
președintele Consiliului 
cutiv al R.A.U. La 19 și 
eembrie, premierul Ciu 
a avut convorbiri cu președin
tele R.A.U., Gamal 
Nasser.

Sabri,
Exe- 

20 de- 
En-lai

Abdel

Colum- 
în diie-

și prietenie

După cum 
Taniug, vi- 
Belgrad lu

BELGRAD. — 
transmite agenția 
neri au început la 
crările Skupștinei Federative.
Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află proiectul planului econo
mic pe anul 1964 și o serie de 
legi și hotărîri legate de trans
punerea în viață a acestui plan.

LONDRA. — Ziarul englez 
„Daily Telegraph" relatează că 
Pau! Robeson nu va apare deo
camdată în fala publicului din 
motive de sănătate. Soția sa Es- 
landa Robeson a declarat în escala 
lăcută la Londra, înainte de a se 
înapoia în S.U.A, că deși starea 
sănătății sale s-a ameliorat, el va 
cînta din nou în fața publicului 
numai după ce va li complet res
tabilit.

CAIRO. — După cum anun
ță agenția China Nouă, con- 
tinuîndu-și vizita în Republi
ca Arabă
R. P. Chineze, Ciu En-lai, îm
preună cu mareșalul Cen I,
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BOGOTA. — Guvernul 
biei a hotărîl să trimită 
rite regiuni ale țării mai ales in 
departamentul Tolima. un more 
număr de unități ale torțelor ar
mate. După cum relatează din Bo
gota corespondentul agenției Pren- 
sa Latina, această măsură este de
terminată de activizarea luptei 
partizanilor, ale căror detașamente 
sînt iormate în special din țărani.

BONN. — Comitetul de 
conducere al Partidului social - 
democrat din Germania a 
hotărît — potrivit agenției 
France Presse •— ca la 15— 
16 februarie 1964 să fie 
convocat un congres extraor
dinar al Partidului social-de
mocrat. Pe ordinea de zi a 
congresului va figura un sin
gur punct: alegerea noului 
președinte al Partidului social
democrat din Germania, 
funcție rămasă vacantă în 
ma încetării din viață a 
Erich Ollenhauer.

ur- 
lui

ROMA. — In drum spre 
geria, generalul Umberto 
gado, lider al opoziției portu
gheze in exil, s-a oprit Ia Ro
ma. El a declarat că se va sta
bili în Algeria, unde va conti
nua lupta sa împotriva regimu
lui Salazar din Portugalia, de
oarece Brazilia, locul său de 
exil de pînă acum, se află prea 
departe de Portugalia.
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Al- 
Del-

DJAKARTA. — Luînd cu
vîntul la o adunare a Organi
zației veteranilor luptei revo
luționare a poporului indone
zian „Generația 1945". preșe
dintele Sukarno a protestat 
împotriva intenției Statelor 
Unite de a dizloca o serie de 
nave din flota a Vil-a ame
ricană în Oceanul Indian. 
Președintele Sukarno a subli
niat că această acțiune nu va 
modifica 
față de

(ionari — este cel mai mare pro
ces care a avut loc vreodată în 
Germania occidentală.

Din cei 22 de acuzați doar 9 
sînt arestați.

După cum se știe, comandanții 
lagărului, Rudolf Hoess și Arthur 
Liebenhenschel, au fost judecați 
și condamnați la spînzurătoare în 
anul 1947 de către autoritățile po
loneze. Ultimul comandant al la
gărului, Richard Baer, a murit la 
7 iunie 1962 în închisoarea din 
Frankfurt pc Main, în timp ce 
aștepta să fie judecat.

Actualul proces a fost pregătit 
încă din cursul anului 1998, cind 
un ziarist din Frankfurt pe Main, 
Thomas Knielka, a obținut o se
rie de documente de la un cetă
țean polonez, care le găsise în 
anul 1949 pe o stradă din Wro
claw, în timp ce trupele naziste 
erau în retragere. Aceste docu
mente cuprind dovezi incontesta
bile despre ororile petrecute la 
Auschwitz. Knielka le-a predat 
procurorului general din Frankfurt 
pe Main, Fritz Bauer, care a în
ceput cercetările. In cursul celor 
cinci ani cît au durat investigațiile 
acestuia au fost interogate peste 
1900 de persoane, alcătuindu-se 
un act de acuzare care conține 
17 000 de pagini bătute la mașină.

Se crede că procesul va dura 
6—8 luni. După cum anunță a- 
genția U.P.I., în cursul lui vor fi 
interogați 290 de martori care vor 
vorbi despre metodele de asasinat 
în masă practicate de naziști în 
acest lagăr.

Ansamblul „Perinița"
la Pekin

PEKIN 20 — Coresponden
tul Agerpres, E. Soran, tran
smite :

In dimineața de 20 decem
brie a sosit la Pekin ansam
blul „Perinița” al Sfatului 
popular al orașului București 
venind din Șenian, unde a 
dat primele spectacole în R. P. 
Chineză.

La sosirea în gara centrală 
din Pekin, membrii ansamblu
lui au fost întîmpinați de Ciu 
Vu, vicepreședinte al Comite
tului chinez pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, 
Huan Hui, director adjunct 
al organizării de turnee arti
stice și numeroase alte perso
nalități.

Au fost, de asemenea, de 
față A. Bezerian, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne la 
ambasadei

In seara 
ansamblul
de gală la Teatrul naționa
lităților.

Pekin, membri ai 
R. P. Romîne.

de 21 decembrie, 
va da un spectacol

poziția Indoneziei 
Federația Malayeză.

KENNEDY. - Ad- 
națională pentru 
aeronatuticii și 

N.A.S.A. — a

CAPE 
ministrațja 
problemele 
spațiului 
anunțat că a amînat lansarea
satelitului artificial meteoro
logic „Tiros 1“ care trebuia să 
aibă loc la 20 decembrie, din 
cauza unei deficiențe de func
ționare a rachetei purtătoare. 
Lansarea a mai fost amînată 
de două ori în cursul acestei 
săptămîni din cauza unor de
ficiențe în sistemul de ghidare 
al rachetei.

TOKIO. — Iarna a început în 
insula japoneză Honsiu cu zăpezi 
neobișnuit de abundente. In u- 
nele regiuni stratul de zăpadă a 
crescut în 24 de ore cu peste un 
metru. In numeroase regiuni an 
fost in întregime înzăpezite căile 
ferate, iar curentul electric și tele
comunicațiile au fost întrerupte.

BUENOS AIRES. — Curtea de 
apel din provincia Santa-Fe (Ar
gentina) a confirmat condamnarea 
la închisoare pe termene între 15 
și 20 de ani a unui grup de șase 
persoane — funcționari ai poliției 
— implicați în asasinarea la 18 
iunie 1955 a lui Juan Ingalinel, 
membru al Partidului Comunist 
din Argentina.
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Iarnă grea I

urma inundației.

întreaga Europă, precum 
și în Africa de nord con
tinuă să cadă zăpadă și 
ploi torențiale. In ultimele 

de ore temperatura a scăzut 
simțitor în majoritatea țărilor 
vest-europene. In regiunile din 
nord-estul Italici temperatura a 
scăzut sub minus 21 grade, în 
timp ce în regiunea Mării Adria- 
tice a bîntuit o puternică furtună 
în tot cursul zilei de joi.

In Austria recordul în ce pri
vește temperaturile scăzute a fost 
înregistrat în regiunea Zeltweg, 
unde termometrul a înregistrat 
minus 28 grade, iar stratul de 
zăpadă a atins 40—60 cm. In su- 

| dul Europei, în Spania și Portuga- 
| lia după zăpadă au urmat puter

nice ploi torențiale, care au pro
vocat inundații.
Tajo (Spania) este inundată de

cian și în împrejurimile orașului 
Ksar el Kebir, unde mii de hec
tare de pămint se află sub apă. 
Autoritățile locale au luat măsuri 
de evacuare și de ajutorare a 
populației care are de suferit de 
pe

I 
I
I
I
I
Itrei săptămîni. Sc 

importante pagube 1 
meroase localități d

I
I
I
I
I

Valea fluviului

” “ ” ": semnalează
materiale. Nu- 

din Spania și 
Portugalia sînt izolate din cauza 
inundațiilor.

Inundații în Maroc

Ca urmare a ploilor toren
țiale care s-au abătut iu 

ultimele zile asupra Maro
cului, o seric de regiuni și orașe 
ale țării sînt amenințate de inun
dații.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, cele mai importante inun
dații au fost semnalate in partea 
de nord și nord-vest a țării, pre-

După misterioasele 
erupții din Lună

isterioasele erupții constatate 
pe suprafața Lunii de oa
meni de știință sovietici au 

fost confirmate recent în Statele 
Unite, în mod simultan, de către 
două observatoare. La observato
rul Lowell din Arizona a fost 
observat prin telescop un punct 
de culoare „rubinie". Punctul este 
situat în regiunea craterului „Ari- 
starc", fiind considerat o erupție 
lungă de 18 km și lată de 2 km. 
Fenomenul a fost vizibil timp de 
o oră și un sfert. La observatorul 
Universității din Ohio, fenomenul 
a

M

fost, de asemenea, observat.

Cel mai bun dansator

Anul acesta Academia de dans 
din Paris a acordat diplo
ma de cel mai bun dansa

tor balerinului sovietic luri Solo
viov în vîrstă de 23 de ani, solist 
al Teatrului de operă și balet din 
Leningrad.

Tînărul balerin s-a făcut cunos
cut prin creațiile sale în rolurile 
principale din baletele „Giselle", 
„Lacul lebedelor", „Floarea de 
piatră", „Cenușăreasa" etc.
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