
SUCCESELE DE AZI
Proletari din toate țările, uniți-vă!

GARANȚIA REALIZĂRILOR DE MÎINE cinteia
Astăzi raportează

îndeplinirea planului anual
PETROLIȘTII TRUSTULUI DE FORAJ EXTRACȚIE 

PLOIEȘTI

Petroliștii Trustului de foraj extracție Ploiești au îndepli
nit la 21 decembrie planul anual dc producție.

Mai buna folosire a instalațiilor, generalizarea inițiativelor 
și metodelor de muncă ale celor mai bune brigăzi și echipe 
de foraj și intervenție din regiune, au contribuit in acest an 
la sporirea producției de țiței.

Schelele Boldești, Cimpina, Băicoi, unde tratamentul cu 
substanțe tensioactive și injecții de apă și gaze în strat s-a 
aplicat la un număr de peste 200 de sonde, au realizat un 
plus de țiței egal cu producția trustului pe 5 zile.

îmbunătățirea tehnologiei de foraj și extracție a dus Ia o 
creștere simțitoare a productivității muncii și la obținerea 
unor economii suplimentare la prețul dc cost in 11 ' 
valoare de aproape 15 milioane lei.
30 DE ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIA 

BLICANA A REGIUNII BACAU

luni in

REPU-

a regi-Peste 30 întreprinderi din industria republicană 
unii Bacău au îndeplinit planul de producție. Printre aces
tea se numără și rafinăria Dărmănești, al cărei colectiv 
a realizat în primele 11 luni o productivitate sporită, cu 
4,1 Ia sută față de plan. Valoarea fiecărei tone de țiței pre
lucrat în acest timp, a crescut cu 1,1 la sută față de sarcina 
planificată. Colectivul rafinăriei anunță, de asemenea, de
pășirea angajamentului anual la economii cu 1260 000 lei.

(Agerpres)

-ați întrebat vreoda
tă în cît timp ar pu
tea parcurge un om 
distanța de 40 000 
km cît măsoară 
Ecuatorul ? Calcu
lele arată că e

vorba, în orice caz, de ani.
Muncitorii, tehnicienii și 

ginerii de la Uzinele 
ca" din Capitală au 
ceasta performanță în 
de un an. Cum ? 
Țevile produse 
de ei anul ace
sta, puse capăt 
la capăt, ar pu
tea forma o con
ductă care să 
înconjoare E- 
cuatorul de a- 
proape 3 oriI

...Acum cîteva 
zile colectivul 
de aici a rapor
tat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1963. 
Succesul este cît se poate de 
concludent. Planul producției 
globale a fast îndeplinit în 
proporție de 101,2 la sută. In
dicatorul de bază — producti
vitatea muncii — a crescut cu
4 Ia sută. Procentul laminatelor 
de calitatea intri a sporii, față 
de anul trecut, cu 2,7 la sută. 
Economiile la prețul de cost se 
ridică — numai pe 11 luni — la
5 780 000 lei.

Iată cartea de vizită a aces-

in- 
„Republi- 
reușit ri

mai puțin

lui harnic colectiv. Un bilanț 
bogat care a fost pregătit cu 
multă grijă și minuțiozitate. A- 
ceasta se vede cel mai bine 
din preocuparea pe care a do
vedit-o colectivul uzinei pentru 
a asigura o creștere continuă a 
productivității muncii. Răsfoind 
planul M.T.O. al acestei uzine 
se poate constata că nu există 
prevedere care, într-o măsură 
mai mare sau

Tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului

\
l

Muncitor
mai mică, să nu 
urmărească a- 
cest obiectiv. 
Cel mai preg
nant se observă 
o asemenea pre
ocupare în sec
țiile de bază 
ale uzinei — la 
laminoare.

Sarcinile în
credințate uzi
nei în acest an 
erau, cum 
și firesc, 

mari decît cele din anul 
terior. Uzina nu primise 

: o capacitate nouă de 
ducție. Problema spre care și-a 
îndreptat îndeosebi atenția co
lectivul de aici a iost le
gată de utilizarea cît mai e- 
ficientă a capacității utilajelor 
existente. Conducerea uzinei a 
numit un colectiv de ingineri 
care să cerceteze rezervele in
terne și să facă propuneri pen
tru valorificarea lor. Așa s-a 
născut măsura de trecere a am
belor laminoare la un proces 
tehnologic cu mers continuu. 
Despre eficacitatea ei practică 
se vorbește acum cu multă 
mîndrie în uzină. Și pe bună 
dreptate. Ea a dus la creșterea 
indicilor de utilizare a instala-

C. PRIESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cartea 
de vizită a
colectivului este 

mai 
an- 

nici 
pro-
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peste pian
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Un moment emoționant: Ia secția o/clârie a Uzinei 
sîrmei1

..Industria 8 
oÎmhc-1” — Cîmpia Turzii se elaborează o nouă șarjă. Atenți 8 
tinerii oțelari Emil Urcan, Constantin, Zahuț și loan Costinaș, g 
evidențiați în întrecerea socialistă, urmăresc șuvoiul de me- 8 

lai incandescent.
Foto : O. PLECAN

izarea operațiilor comune
In scopul stabilirii celor mai 

bune operații și tehnologii de 
producție la fabricarea utilajului 
chimic și pentru rafinării, con
structorii de la Uzina nr 2 Ploiești 
realizează cu succes tipizarea ope
rațiilor comune. Tipizarea se face 
pe grupe de utilaje la confecțio
narea cazanelor sub presiune, ma
terialelor tubulare și schimbătoa
relor de căldură, la preaasambJa- 
re, asamblare și sudură. Aplicarea 
acestui procedeu are numeroase 
avantaje. La 
de pildă, se

operațiile de sudură, 
realizează anual eco-

nomii prin reducerea consumului 
de metal, de peste 60 000 lei, iar 
productivitatea muncii crește cu 
circa z la sută.

Tipizarea operațiilor comune a 
fost extinsă și la celelalte uzine 
constructoare de utilaj petrolier 
din regiune. Pe această cale s-au 
realizat anul acesta economii su
plimentare la prețul de cost în 
valoare de peste 6 milioane lei și 
economii de metal din care se pot 
confecționa circa 23 000 bucăți 
sape de foraj.

• Tineretul 
entuziast 
sarcinilor

• Frecventa 
artistice

(Agerpres)

— participant 
la Îndeplinirea 
de producție.
manifestărilor
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COMUNICATUL 
cu privire la cea de-a X-a 

ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc
• Sport

BAIA MARE (De la cores
pondentul nostru). — Munci
torii, tehnicienii și inginerii — 
harnicul colectiv de muncă al 
întreprinderii „1 Septembrie” 
din Satu Mare vor face în 
curînd bilanțul unor rodnice 
realizări în muncă. Pînă atunci 
se cade a fi evidențiat faptul 
că fiecare lună a anului 1963, 
a fost încheiată cu succese de 
seamă în producție. în primele 
11 luni ale anului s-au produs 
aici peste sarcinile de plan 
aproape 4 500 mașini de gătit, 
peste 300 reșouri, și altele. 
Valoarea acestor produse este 
aproape de 2 800 000 lei. La 
baza întrecerii socialiste a stat 
fabricarea unor produse de cea 
mai bună calitate și la un preț 
de cost cît mai redus.

Utilaje speciale pentru 
preambalarea produselor
Numeroase unități 

din diverse ramuri ale 
industriei alimentare 
au fost înzestrate cu u- 
tilaje speciale pentru 
preambalarea produse
lor.

La fabricile din 
Giurgiu, Bod, Bucecea 
și Luduș au fost puse 
în funețiune instalații 
mecanizate pentru pre
ambalarea zahărului 
tos. Linii moderne de 
îmbuteliat au fost in
troduse la fabricile de 
ulei din București, lași

și Oradea. Aceasta a 
dus la creșterea, în ul
timii doi ani, a canti
tăților de produse pre- 
ambalate puse în vîn- 
zare prin magazine : 
de peste 3 ori la za
hăr, orez și făină, de 
aproape 4 ori la ulei și 
lapte, de aproximativ 
2 .ori la paste făinoa
se. Multe produse a- 
limenlare sînt prezen
tate atrăgător, în hîr- 
tie metalizată, carton 
cerat sau material 
plastic.

Faptul că industria 
preambalează tot mai 
multe produse, a făcut 
posibilă extinderea sis
temului dc autoservire 
în unitățile comercia
le. în prezent există în 
comerțul socialist a- 
proape 1 200 de uni
tăți de alimentație pu
blică, precum și maga
zine de produse ali
mentare și industriale 
care folosesc acest sis
tem apreciat de popu
lație.

(Agerpres)

Au primit buletinul de
'Aproape 200 de tineri din co

munele raionului Suceava au 
primit într-un cadru iestiv bu
letinele de identitate. Tinerilor 
care au împlinit de curînd 14 
ani, li s-a vorbit despre impor
tanta acestui eveniment, des
pre înalta răspundere ce le re-

identitate
vine în societatea noastră so
cialistă.

Festivitatea zilei s-a încheiat 
cu un spectacol dat de echipa 
de teatru a casei pionierilor 
din localitate.

I. AMARIEI
corespondent voluntar

CICLU DE CONFERINȚE PENTRU TINERET
CLUJ (De la cores

pondentul nostru). — 
Din inițiativa comite
tului orășenesc U.T.M. 
și a comitetului orășe
nesc pentru cultură și 
artă, pentru tinerii din 
orașul Cluj s-a organi-

zat un ciclu de 
rinfe : „Tineretul și so
cietatea". Conferințele 
vor fi prezentate lunar 
de către oameni de 
știință, și cadre didac
tice din învățămîntul 
superior. Prima confe-

confe- rință „Tineretul și mo
rala", a fost ținută vi
neri de către conferen
țiarul universitar An
drei Rotii, în prezența 
unui număr de aproa
pe 500 de tineri.

sesiunii de examene, laboratoarele UniversitățiiIn preajma
„Babeș-Bolyai" din Cluj cunosc o vie animație.

Foto : P. EM1LIAN

Unităli energetice 
în construcție

In diferite localități ale ță
rii se află în prezent în con
strucție puternice unități e- 
nergetice, iar la unele din cen
tralele existente se desfășoară 
lucrări de dezvoltare a capaci
tății de producție. La centrala 
electrică de la Paroșeni se află 
în plină desfășurare lucrările 
de construcție și montaj ale u- 
nui grup electrogen de 150 000 
kW, primul de această capaci
tate din țara noastră. Puterea 
noului grup este egală cu un 
sfert din întreaga putere in
stalată în țară înainte de 23 
August 1944.

Printre unitățile energetice 
care își dezvoltă capacitatea 
de producție se numără, de a- 
semenea, centrala Grozăvești 
din Capitală. Puterea acesteia 
va spori cu încă două grupuri 
electrogene de cîte 50 000 kW 
fiecare.

Intrarea în funcțiune a aces
tor noi capacități va rezolva 
într-o măsură însemnată ali
mentarea cu energie electrică 
a noilor obiective industriale 
din țară și va contribui în a- 
celași timp la creșterea pro
ducției de abur pentru nevoile 
industriei și termoficarea lo
cuințelor.

(Agerpres)

Din sala de curs
la casa-laborator■ ulgii 

zuți 
mat 
podăriei colective 
din Lenauheim în
tr-un covor alb. 
Intr-o casă din co

mună însă parcă și-au dat în- 
tîlnire mai multe anotimpuri. 
Trecînd pragul acestei case, 
care se află chiar în curtea se
diului gospodăriei 
întîlnești grîul încă 
orzul, ovăzul parcă 
din lan, cocenii de 
știuleții pe ei, cînepă în snop. 
Campaniile agricole ale aces
tui an s-au încheiat cu succes, 
dar se pregătesc aici acum suc
cesele campaniilor anului vii
tor.

Ne aflăm la casa-laborator a 
colectiviștilor din Lenauheim, 
regiunea Banat.

Elevii, în mare parte tineri, 
au la dispoziție tot ceea ce le 
este necesar pentru însușirea 
metodelor avansate în cultura 
plantelor de cîmp, în creșterea 
animalelor. Sala mare, cu mese 
lungi, tablă pentru scris, ecran 
pentru proiecție, planșele prin
se pe pereți te transpun într-o

proaspeți că- 
au transfor- 
tarlalele gos-

zi 
zi

în nu- 
citeva

de vacanță, 
de odihnă 
recreativă, 

iru-

recon-

SATELE ARGESENE
I

înva[ă 
trimes-

Prima 
Prima 
plăcută, 
după rezultatele 
moașe obținute în tri
mestrul care s-a înche
iat. Mulți elevi pornesc 
în aceste zile în dru
meții și excursii, în ta
bere de odihnă. Pentru 
cei rămași „acasă11 clu
burile și-au pregătit a- 
gende bogate în acți
uni culturale și spor
tive. Pentru toți vacan
ța constituie un prilej 
de destindere și 
forțare.

Vă prezentăm 
mărul de astăzi 
din acțiunile inițiate în 
zilele vacanței.

I 
I
I

n școlile din regiunea Argeș 
zeci de mii de elevi. Sfîrșitul 
irului I le-a adus celor mai multi din
tre ei satisfacția notelor bune și foarte 
bune în catalog. Notele bune îndrep
tățesc desigur, petrecerea fericită a 
vacantei de iarnă.

ca elevii să petreacă o vacantă cit mai 
organizațiile U.T.M., au luat din vreme

Pentru 
plăcută, 
toate măsurile necesare. In fiecare raion există un 
plan de măsuri concret pentru organizarea vacan
tei elevilor.

Spicuim cîteva acțiuni din planul elaboiat de 
Comitetul raional U.T.M. Slatina : sărbătorirea 
zilei de 30 Decembrie, organizarea de carnavaluri

pionierești în cadrul serbării pomului de iarnă, 
prezentarea de programe artistice bogate lă cămi
nele culturale, participarea la concursul cultural- 
artistic — faza intercomunală, concursuri sportive 
de schi și săniuțe, serbări pionierești, drumeții și 
vizite Ia întreprinderile industriale din raion

In fiecare 
milă cu un 
din comuna 
școlarii vor
pomului de iarnă, 
elevilor fruntași Ia învățătură. La carnaval vor pe
trece într-o deplină ambianță... ursul cu vulpea, 
iepurele cu ogarul, lupul cu cei trei iezi ai

etc. 
pri- 
ani

Și

școală vacanța este intr-adevăr 
program bogat. La Școala de 8
Perieți, de exemplu, pionierii 
participa la o interesantă serbare a

Moș Gerilă va împărți daruri

colective, 
în spice, 

acum rupt 
porumb cu

Pe agenda
Cluburile din Școlile medii nr. 1, 

7 și 21 din Capitală își așteaptă 
oaspeții. Aici elevii se vor întrece 
in concursuri de șah. remi, tenis 
de masă. Soliștii și recitatorii din 
Școala medie nr. 7 se vor intîlni 
într-un concurs pentru desemnarea 
primelor trei locuri, iar „matema
ticienii" vor face o vizită la Ob
servatorul astronomic popular. Ele
vii din clasa a V-a. pe care ii 
preocupă „tainele" tipografiei, vor 
poposi cîteva ore, la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", iar cei 
dinlr-a IX-a G șl-au propus vizitarea 
Muzeului de Artă al R.P.R. Pionie
rii și școlarii de la Școala medie 
nr. 21 vor participa la serbarea 
pomului de iarnă, la carnavalurile 
organizate la Palatul pionierilor și 
Casa de cultură a raionului 16 
Februarie. Sala de spectacole a 
Teatrului „Țăndărică“ va cunoaște 
— după cum atestă programele de

caprei din poveste, Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici. La parada carnavalului vor veni și... cosmo- 
nauți, aviatori, marinari. „Brăduleț, brădu(“ „Moș 
Gerilă", „Săniuța" etc. — iată cîteva din nelipsi
tele cintece înscrise pe noua agendă muzicală a 
pomului de iarnă. In celelalte zile de vacanță ele
vii vor participa la alte acțiuni cultural-sportive. 
Tovarășul Stanciu Dumitru, profesor de limba ro- 
mînă, a pregătit cu un grup de pionieri o seară 
literară cu tema „Republică, patrie dragă", care 
va fi prezentată pe scena căminului cultural. La 
concursul de săniuțe s-au înscris peste 30 de elevi.

ION ANDREIȚĂ

(Continuare in pag. a IlI-a)

atmosferă de școală. In alte 
două săli asemănătoare este a- 
menajată o adevărată expozi
ție agricolă, rod al preocupării 
colectiviștilor pentru buna des
fășurare a învățămîntului agro
zootehnic. Ei, actualii cursanți, 
sub îndrumarea inginerului Va- 
sile Nimară au adunat probe de 
diferite soiuri de grîu, porumb, 
floarea-soarelui, semințe și în
grășăminte, le-au pus în bor
cane, au recoltat plante întregi 
de grîu, porumb dublu hibrid 
cu tot, cu tulpină și știuleți pe 
el cultivat în gospodărie și alte 
plante, cele mai frumoase 
exemplare, pentru a putea și 
acum, în perioada de iarnă, 
demonstra practic cum influen
țează agrotehnica producțiile 
la hectar, pentru a putea cer
ceta împreună un fenomen sau 
altul care l-au întîlnit la pre
gătitul terenului, la semănat 
sau alte lucrări agricole.

Pe pereți sînt atîrnate plan
șe înfățișînd diferiți dăunători 
ai culturilor cerealiere, cum 
se dezvoltă aceștia și cum tre
buie combătuți.

In cea de-a doua sală se află 
material didactic pentru colec-

cluburilor
activități pe vacanță a elevilor di
feritelor școli — în aceste zile o 
participare numeroasă la spectaco
lele cu piesele „Cartea cu Apolo- 
dor“, „Umor pe sfori" și „Năzdră
văniile lui Țăndărică".

Multe întreprinderi industriale 
mari din Capitală vor primi în vi
zită numeroși elevi, dornici să cu
noască procesul de fabricație al 
unei matrițe, pompe sau al unei 
centrale telefonice automate.

Vacanța va fi și un prilej de 
desfășurare a unor activități dis
tractive în aer liber. La startul... 
excursiilor, de pildă, s-au prezen
tat deja foarte mulți elevi. Unii 
vor cunoaște împrejurimile Bucu- 
reștiului. Alții au plecat in tabe
rele de munte.

Peste 7 zile alți elevi vor asalta 
Înălțimile.

I. PERIEȚEANU

Tabere, excursii, spectacole
(De la corespondentul nostru) 

început vacanța ! In 
orașul Timișoara un 
loc foarte frecventat 
de elevii din clasele 
mici va fi Casa pio
nierilor. Programul 
întocmit pentru pe

rioada vacanței se arată foarte bo
gat și interesant. Să spicuim cîteva 
din acțiunile mai importante rîncă 
în primele zile pionierii fruntași 
vor. participa la carnavalul mult 
așteptat, tn continuare, vor lua 
parte la un poem literar-nruzical 
„De ziua ta, Republică slăyită". 
Interesante se anunță de pe acum 
întîlnirile cu tineri muncitori frun
tași de la Uzinele mecanice din Ti
mișoara, „Electromotor" care le vor 
vorbi copiilor despre frumusețea 
meseriei pe care și-au ales-o. De a- 
semenea, se vor organiza con
cursuri pe diferite teme : „Cunoaș
teți regulile de circulație ?" sau 
„Călătorii renumite". In penultima 
zi a acestui an, așteptatul Moș 
Gerilă va veni printre cei 500 de 

elevi prezenți la carnavalul pomu-

de iarnă. Așteptate sînt și vi-lui 
zitele pe care pionierii le vor face 
la fabrica „Victoria", Muzeul re
gional „Banatul", precum și con
cursul de orientare turistică de la 

. Bocșa.
Pentru elevii claselor mari, Tea

trul și Opera de Stat, precum și ci
nematografele din Timișoara vor 
prezenta spectacole speciale.

Iarna cu frumusețile ei îi va a- 
trage pe elevii timișoreni la multe 
acțiuni în aer liber. La Șarlota, loc 
bun . centru săniuș și schi se vor 
ține 3 concursuri sportive.

Excursiile care se vor organiza în 
Timișoara — vizionarea Observa
torului astronomic, a mașinilor de 
calcul electronic de la institutul 
politehnic — „turul orașului" sînt 
așteptate cu interes de elevi. Ca și 
zilele de tabără pe care elevii le vor 
petrece în vacanță. In acest an 300 
de elevi vor merge pe Muntele Mic, 
Semenic unde 5 școli medii din 
Timișoara organizează tabere de 
iarnă.

I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I

tiviștii care urmează cursurile 
zootehnice ; mulajele mai mul
tor animale și furajele princi
pale folcsite. Tot aici sînt și 
aparatele cu care se fac lucră
rile practice : aparate pentru 
determinat greutatea hectolitri- 
că a cerealelor, termometre de 
sol, germinatoare, balanțe, mi
croscop, iar într-o încăpere 
vecină se află biblioteca cu 
cărțile agricole.

Aci își desfășoară o parte 
din activitate colectiviștii din 
Lenauheim în această perioadă. 
După ce vizionează un diafilm 
legat de expunerea ținută de 
lector, cursanții își verifică cu
noștințele prin lucrările prac
tice care le fac în casa-fabora- 
tor a gospodăriei.

„Elevii" de la cursul agro
tehnic anul II au urmărit pînă 
acum lecțiile din ciclul prevă
zut culturii griului și cîteva 
din cultura porumbului și și-au 
însușit bine cunoștințele pe 
care inginerul le cere fie
căruia. Tinerii colectiviști Sava 
Suciu, Eremia Lazea, șefii de 
echipă Constantin Bandu, Nico- 
lae Masoni, Iosif Petran și alții 
au dat răspunsuri bune dove
dind că cunosc teoretic și prac
tic toate cele învățate: soiurile 
de grîu, ce condiții de sol și 
ce lucrări agrotehnice solicită 
fiecare în parte. Această acu
mulare de cunoștințe noi este 
rezultatul modului interesant, 
atractiv în care predă lectorul

ILIE BRINDESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului11 pentru 
regiunea Banat

(Continuare în pag. a IlI-a)

Azi, la stațiunea
Vatra Dornei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La stațiunea balneară Vatra 
Dornei își petrece concediul a 17-a 
serie (ultima din acest an) de 
oameni ai muncii veniți la odih
nă și tratament. Cei aproape 300 
oaspeți aflați acum în pitoreasca 
stațiune de pe malul Bistriței se 
adaugă de fapt la alte 11 000 de 
persoane care în 1963 au venit 
la odihnă și tratament.

Conducerea întreprinderii bal
neare a luat din timp toate mă
surile pentru ca, atît seria actuală 
cît și seriile anului viitor, să aibă 
condiții bune de odihnă și trata
ment. S-a făcut astfel o bună a- 
provizionare în ceea ce privește 
asigurarea unei alimentații va
riate și consistente precum și în 
privința combustibilului pentru 
încălzirea vilelor. Din fondurile 
destinate de sfatul popular regio
nal pentru dotări s-a procurat, 
de asemenea, mobilier nou (130 
de paturi confortabile, 30 de du
lapuri, noptiere etc.). Grija, preo
cuparea pentru asigurarea celor 
mai bune condiții celor care vor 
veni în stațiune se manifestă și 
în faptul că a început amenaja
rea unei stații-siloz cu o capaci
tate de aproximativ 10 vagoane, 
stație destinată îmbutelierii apei 
gazoase. Acum, se montează re
zervoarele acesteia. De curînd, în 
acest scop au fost, de asemenea, 
captate două noi izvoare.

B. IORDACHE



a etapa I a celur 
de-al VII-lea con
curs al formați
ilor artistice de 
amatori, Fabrica 
de mobilă din Tg.. 
Mureș a fost pre

zentă, în faza orășenească, cu 
o formație corală (alcătuită 
din J00 de persoane), cu o 
formație coregrafică (32 artiști 
amatori), un taraf de muzică 
populară (12 persoane) etc. în 
întreprindere mai activează 
două brigăzi artistice de 
tație, o echipă de teatru 
fan facă. Bilanțul acestei 
de concurs, consemnat 
aprecierile juriului, 
prinde locul 1 acordat forma
ției coregrafice și locul al II- 
lea obținut de formația corală, 
plus cîteva premii individuale 
obținute de artiștii amatori 
din fabrică. Mult mai intere
sant ar fi însă bilanțul mani
festărilor susținute de forma
țiile artistice. Interesant per 
tru că ele explică, într-un mod 
semnificativ, rezultatele din 
concurs. S-ar înscrie, forma
ția coregrafică, în primul 
rînd, care a susținut în între
prindere și în numeroase alte 
unități industriale, gospodării 
agricole colective etc., un nu
măr de 34 spectacole, avînd a- 
proape 20 000 de spectatori. La 
concurs, tinerii dansatori Mir
cea Ștefan, Orzan Elisabeta, 
Csatlos Attila, Ioan Bugea, 
Nagy Anna. Orddg Eugen și 
ceilalți aduceau odată cu pa
siunea și talentul lor și o ex
periență vastă a confruntări
lor cu exigențele 
spectator. Corul, 
mult mai puține 
doar 6 avea totuși 
confruntării cu 
care ajutaseră nemijlocit 
numai în siguranța și firescul 
comportării în scenă dar îi 
stimulaseră pe soliști în preo
cuparea pentru calitatea inter
pretării, pentru continua în
noire, actualizare a repertoriu
lui.

Despre rolul pe care îl are 
frecvența, permanentizarea 
spectacolelor în viața unei 
formații artistice ar putea să 
vorbească pe larg și cu com
petența cuvenită și brigada

ei 
de

in viața unității 
a întreprinderii, 
începe cu mult 

ridicarea cortinei 
susține programul 
scena fiind locul
Ea începe o dată

ar

agi- 
și o 
faze 
prin 

cu-

publicului 
însumind 

spectacole, 
experiența 
spectatorii, 

nu
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Judecata nebunilor, rulează 
la : Patria (9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 
2î) ; Cavalerul Pardaillau, ru
lează la : Republica (9 ; 11 ; 13 : 
15; 17; 19; 21), București (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Excelsior 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Fero
viar (9 ; II; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 

21) ; Seara prietenilor filmului: 
Carpați (orele 19). Primul re
portaj, rulează la : Carpați (10;
12 ; 14 ; 16), Festival (10 ; 12 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21), Agatha, lasă- 
te de crime 1 rulează la : 
Capitol (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ;
19.30 ; 21,30), Miorița (9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 î 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), Ciu
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 ; 
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
tural (10 ; 
T rei zile
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;

la: Cul-
15 î 17 ; 19 ; 21).
după nemurire.

artistică de agitație a Unității 
II care, lunar susține progra
me mobilizatoare, concrete, in
teresante. Ea a devenit o pre
zență vie 
respective, 
„Viața" 
înainte
(uneori își 
în secție ;
de muncă), 
cu prima zi a lunii cînd tex
tierii brigăzii (tîmplarii Lau- 
rențiu Căpușan și Kiss Ianoș, 
lustruitoarea Silvia Cheșa), în
cep munca de observație, de 
selectare a faptelor și conti
nuă cu prezenta activă a aces
tora în ședințele de grupă 
sindicală in care își verifică și 
îmbogățesc impresiile, concre
tizate mai apoi în acele pro
grame operative, la obiect, de

de agitație a pus în fața mun
citorilor într-o formă simplă, 
directă problema colaborării 
dintre secții, pornind de la un 
fapt în aparență mărunt : la 
„Producție" erau necesare șa
bloane. Acestea au fost solici
tate, s-a dat de mai multe ori 
același răspuns — „șablon" — 
dar șabloanele n-au fost exe
cutate. „Pină cînd așa?", „Cui 
îi folosește tărăgănarea aceas
ta?" — a adresat brigada ar
tistică de agitație întrebarea 
direct, nominal celor care 
aveau datoria să rezolve ce
rința secției amintite. Că unii 
dintre cei vizați nu și-au făcut 
autocritica pe loc c adevărat. 
Dar in două zile, membrii 
brigăzii artistice de agitație 
care urmăresc eficiența pro
gramelor susținute, învățînd

Tg. Mureș lucrează peste 650 
tineri iar formațiile artistice 
cuprind doar 100 de tineri. De 
remarcat că majoritatea tine
rilor sînt membrii ai forma
țiilor artistice 
ză la nivelul 
l-ii. In secții 
velul unităților
ție nu se află formații artisti
ce. Desigur nu pledăm pentru 
existența unor coruri alcătuite 
din zeci de oameni însă exis
tența 
ce de 
gură 
există 
cea la
referit), a unor grupuri voca
lice. formații simple de instru
mentiști, grupuri de recitatori 
etc. este nu numai posibilă, 
dar și necesară. La Unitatea

ce activea- 
întreprinde- 

sau ia ni- 
de produc-

unor brigăzi artisti- 
agitație (doar la o sin- 
unitate de producție 
o asemenea brigadă ; 

care, de altfel, ne-am

FREC VENIA
MANIFESTĂRILOR

ARTISTICE
13 minute. Uneori, brigada ar
tistică de agitație cere cuvîn- 
tul și ca un adevărat personaj 
colectiv, în consfătuirile de 
producție, devine un comen
tator cu reală putere de con
vingere, sugerînd cel mai ade
sea măsuri bune pentru rezol
varea unor deficiențe, pentru 
realizarea unor sarcini. Prin 
asemenea programe operative 
a făcut brigada cunoscute nu 
numai rezultatele frumoase 
obținute în întrecerea socialis
tă de montatorii tâmplari Sza
bo Gaspar și 
lustruitoarea 
teanu ci șl 
muncă. Tot 
rile, neglijențele, tărăgănarea 
împlinirii sarcinilor au fost 
pur și simplu „stigmatizate". 
Și prestigiul brigăzii artistice 
de agitație a crescut. Munci
torii Unității II au asistat și 
ajutat de fapt la maturizarea 
acestei formații artistice. în
tr-o ședință de grupă sindica
lă, de pildă, brigada artistică

Szabo Bella, de 
Margareta Ol- 
metodele lor de 
de aici, întîrzie-

din ecoul pe care il stîrnesc 
acestea, au constatat îndepli
nirea cerinței. Să mai vorbim 
despre satisfacțiile tinerilor 
artiști amatori ?

...Am consemnat aceste cî- 
teva aspecte pozitive ale acti
vității formațiilor artistice de 
la Fabrica de mobilă în 
scopul de a sublinia că există 
acumulată aci o experiență 
bună care, generalizată, poate 
duce la asigurarea continuită
ții, permanentizării pe diver
se planuri a manifestărilor 
artiștilor amatori în viața în
treprinderii și chiar și în 
afara ei. Le-am consemnat și 
pentru că încercînd o statisti
că aproximativă a activități
lor formațiilor artistice, a cu
prinderii tinerilor din între
prindere la manifestările și în 
pregătirea 
arată 
forțe

acestora, aceasta 
că există încă multe 

nevalorificate.
Fabrica de mobilă din

III se anunță de aproape un 
an primul spectacol al bri
găzii artistice de agitație, dar 
spectacolul n-a avut loc. Pină 
acum nu s-au analizat cauzele, 
nu s-a discutat concret cu ti
nerii, Torok Ștefan, Gall Beni, 
Toth Anna care ar putea să 
pună bazele unei asemenea 
formații active și operative. 
Și în secția lustruit există con
diții pentru a înființa o bri
gadă artistică de agitație : 
Szillagyi Ana — e recunoscu
tă ca o bună solistă și dansa
toare ; Samoilă Bocicov, loan 
Belean, ca recitatori și inter
pret! și la fel mulți alții.

Tineri talentați asemenea 
lor se află în toate secțiile în
treprinderii. Este necesară 
însă mai multă preocupare 
pentru depistarea acestora, o 
muncă susținută pentru a-i 
apropia de teatru, de muzică, 
de literatură. Formațiile artis
tice la nivelul întreprinderii

pot deveni adevărate școli de 
creștere a unor îndrumători 
competenți, entuziaști 
mațiilor simple de la 
secțiilor.

Există în Fabrica de 
din Tg. Mureș un număr mare 
de prieteni ai cărții (450 pur
tători ai insignei, dintre care 
141 tineri au obținut-o în a- 
cest an), pasionați ai artei fil
mului, ai muzicii, picturii. 
Cunoașterea pasiunii acestora, 
stimularea lor ar putea fi aju
tată concret prin înființarea 
unor cercuri. La un cerc lite
rar textierii de brigadă ar 
putea realiza interesante și 
rodnice schimburi de expe
riență. Cercul de prieteni ai 
filmului ar putea ajuta în or
ganizarea unor discuții, seri 
de recenzii, simpozioane, con
cursuri „Cine știe, cîștigă", un 
ciclu de conferințe de inițiere 
in arta filmului etc. Cercurile 
de prieteni ai muzicii sau ai 
picturii (mai apoi, dacă se vor 
descoperi talente — și credem 
că e posibil într-o întreprin
dere cu un număr mare de 
muncitori — ultimul va putea 
să devină cerc plastic) și-ar 
aduce cu timpul o contribuție 
calificată in educația estetică 
a tinerilor. Și toate acestea ca 

cu
a-

ai for- 
nivelul

mobilă

și îmbunătățirea muncii 
cartea (limitată nefiresc 
proape numai la recenzii) ar 
putea să ajute implicit, o dată 
cu creșterea nivelului de cul
tură, și la îndrumarea tineri
lor către diferitele formații 
artistice ce își desfășoară sau 
și-ar putea desfășura activita
tea la Fabrica de mobilă din 
Tg. Mureș.

Crearea unor cercuri la ni
velul întreprinderii, a unor 
formații la nivelul unităților 
și secțiilor de producție pot 
constitui, alături de altele, 
obiective concrete, ce se cer 
imperios realizate.

Mai multă pasiune și cu
noaștere a posibilităților rea
le, existente, o consultare 
permanentă a masei tinerilor 
ar duce desigur la dezvoltarea 
formațiilor artistice ale între
prinderii, la creșterea conținu
tului și competenței progra
melor lor în munca cultural- 
educativă, la depistarea și an
trenarea în activitățile ce se 
desfășoară a unui număr mare 
de tineri.

NICOLAE DRAGOȘ

Foto : O. PLECANTineri în vizită la Muzeul regional din Pitești.\PTAMINA VIITOARE PECumpără-ți 
rulează la : Volga 
15. 17; 19; 21),
pisica, rulează la: 
(16; 18,15; 20,30).

20,30), Adesgo (15,30 -,
20,15), Carmen de la Ronda, 
rulează la : Bucegi (10 ; 12,15 ;
16 ; 18,15 j 20,30), De la Apenini
Ia Anzi, rulează Ia : Unirea (15;
17 : 19 ; 21), Pompiertil atomic, 
rulează la: Flacăra (14,30 ; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30), Electra, ru
lează la : Vitan (15 ; 17 ; 19 ;

Troia, ru- 
(14; 16,15; 

și turn, ru- 
(15,30 ; 18 ; 

rulează

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).
un balon, 
(10; 12; 
Cînd vine 
Floreasca

„El CUCERESC CERUL'1
Perioada eroică a 

aviației nu s-a Înche
iat o dată cu apariția 
avioanelor cu elice, 
ea a continuat și 
atunci cînd pe cer 
trebuiau să apară noile 
tipuri, reactoarele. Un 
asemenea moment ln- 
fătișează filmul.
Svetlana Svetlicinaia

interpretează primul 
său rol in cinemato
grafie, rol care repre
zintă totodată lucrarea 
ei de diplomă.

Semnatara regiei Ta
mara Lioznova a mai 
lost prezentă pe ecra
nele noastre cu 
mele ,,Evdochia 
,,inima nu uită".

Studiourile engleze 
au realizat după car
tea lui Kingsley Amis, 
comedia ,,Nu-i Ioc 
pentru al treilea".

Peter Sellers titula
rul rolului principal a 
mai apărui

nele noastre in filme
le : „Na te lăsa nicio- 

moștenircdată" și ,,O 
cu bucluc".

Scenariul 
este semnat 
Forbes, iar regia apar
ține lui Leslie Gilliat.

Ulmului 
de Bryan

..MOARTEA SE NUMEȘTE ENGELCHEN"
Medalia de aur la 

Festivalul Internațional 
al Ulmului de la Mos
cova 1963 — este dis
tincția pe care a pri
mit-o Ulmul „Moartea 
se numește Engel- 
chen“.

Ecranizat după car
eu același nume a 
Ladislau Mnacko,

filmul evocă activita
tea partizanilor din 
Cehoslovacia din tim
pul celui de al doilea 
război mondial.

Regia Ulmului apar
ține lui lan Kadar si 
Elmar Klos. Rolurile 
principale sint inter
pretate de Jan Kacer 
și Eva Polakova,

r
ojSe recoltează... flori. Pentru 
°<sărbătorile de iarnă din a- 
^cesl an, horticultorii de la' 
o(serele Grozăvești ale lntre- 
°<prinderii horticole „1 Mai'h 
2 din Capitală au pregătit să|o 
al livreze celor 24 magazine de* 
2 specialitate t .
5 10 000 flori în
312 000 fire de flori
2 De asemenea, 
^izent au fost livrați circcfo 
e(5 000 brăduți
2 parafinați și

din Capitală^ 
în ghivece,^ 
......i tăiate.^ 

pînă în pre-'p

ornamentali^
„„____ _ ... circa 9 000 mZ

% ghirlande de brad pentru or-'*» 
ol namentarea sălilor in carei^ 

se va sărbători revelionul.-, •Șț
3 Foto : AGERPRES £
7 FfRHTOlf 0 0 0 0 0 0 -y o c a
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a apărut;
MATERIALISM 

DIALECTIC 
(manual)

13,50 lei

Volumul se adresează ce
lor care urmează învăță- 
mîntul de stat si de partid, 
precum și celor ce studiază 
individual filozofia marxist- 
leninistă.

Manualul conține urmă
toarele capitole : „Filozofia 
— concepție generală des
pre lume", „Dezvoltarea is
torică a materialismului 
premarxist în luptă cu idea
lismul", „Apariția concep
ției marxiste despre lume — 
revoluție în istoria filozo
fiei", „Materialitatea lumii", 
„Conștiința — reflectare a 
lumii materiale", „Conexiu
nea universală", „Legile 
fundamentale ale dialecticii 
materialiste", „Teoria mar- 
xist-leninistă a cunoașterii", 
„Categoriile dialecticii ma
terialiste", „Materialismul 
dialectic și științele contem
porane ale naturii", „Criti
ca filozofiei burgheze con
temporane".

F CRANE
producfie aNoua 

studioului „Uzbekfilm" 
,,Nu ești singur", este 
bazată pe un lapt real 
petrecut în timpul Ma
relui Război pentru 
Apărarea Patriei.

In Tașkent, In acei 
ani grei, familia fiera
rului Mahkam 
în Îngrijire

Avancronică
muzicală

ȘOSTAKOVICI - Simfonia a Vl-a

„Năzuința de a da muzicii mele 
un conținut, de a reflecta prin 
ca sentimentele contemporanilor 
mei, străbate pe cit mi se parc 
întreaga mea creație" — scria 
Șostakovici în 1956. în catalogul 
creafiei marelui compozitor so
vietic nu există, intr-adevăr lu
crări de proporții mai mari sau 
mai mici, care să nu reflecte a- 
devărul acestei confesiuni.

Scrisă în 1939, cea de a Vi-a 
simfonie dovedește strădaniile lui 
Șostakovici de a întruchipa în 
muzică parte din gindurile, sufe
rințele și bucuriile contemporanilor. 
Deși după prima ci audiție, Sim
fonia a suscitat ample discufii 
unii compozitori socotind noua 
lucrare a maestrului — tocmai 
datorită formei ei deosebite in 
numai trei părți — drept „un 
călăreț fără cap", noua creație 
șostakoviciană s-a impus curind 
în lumea muzicală.

Profundele înțelesuri filozofice 
ale Largoului, caracterul logic al 
întregii construcții muzicale, exu
beranța ultimelor două mișcări, 
confluenta atît de pregnantă în 
decursul paginilor simfoniei a ce
lor doi poli ai artei lui Șostakovici 
— „tragismul încordat și bucuria 
frenetică" — strălucitoarea pa- 
letă orchestrală folosită în final, 
eleganta întregii arhitectonici mu
zicale fac din cea de a șasea sim
fonie a compozitorului sovietic o 
originală lucrare simfonică.

lată acum cîteva amănunte asu
pra modului în care sint înlănțuite 
ideile celor trei părți ale simfoniei.

întrebări grave ni se pun din 
primele măsuri. Prima temă, largă, 
patetică — intonată de un grup 
de 5 instrumente, (viole, violoncel, 
corn englez, clarinet și fagot) este 
purtătoarea unei tristeți profunde, 
a unor acute frămintări. Peste tot

orfani de război, 
nariul 
semnat 
Faizi, 
Suhrat Abbasov.

Rolurile fierarului 
Mahkam și al soției 
sale sint interpretate 

naturalețe de 
Djalilov și respec- 
L. Sarlmsekova.

Sce-
filmului este 

de Rahmal 
iar regia de

a luat 
copii

Tineretul - participant entuziast 
la îndeplinirea sarcinilor de producție

oman. Ieri — unul 
din acele vechi tîrguri 
moldovene neînsem
nate, uitate pe har
tă, unde viața celor 
mai mulți oameni 
se trecea în sărăcie.

Metalurgia și în general industria 
era prezentă aici prin cîteva tucerii 
(se făceau ceaune, bucșe pentru 
căruțe, plite) și un arsenal al ar
matei unde se reparau manual 
arme.

Azi, Romanul este un oraș mo
dem-socialist. Există aici două pu
ternice întreprinderi metalurgice și 
o modernă Uzină de țevi. A fost 
construit în Roman un mare car
tier de blocuri cu sute de aparta
mente înnoind și înfrumusețînd 
orașul.

Prezența tineretului în viața 
orașului, în munca de continuă 
transformare, de înnoire a acestuia, 
în realizarea sarcinilor de plan ce 
stau în fața întreprinderilor indu
striale din oraș a devenit zi de 
zi mai activă, mai rodnică.

Organizațiile U.T.M. au avut un

rol însemnat în însușirea de către 
tineri, odată cu „secretele" măies
triei în muncă, a acelor trăsături 
morale ce definesc profilul mun
citorului înaintat al zilelor noas
tre. La temelia succeselor obținute 
de organizațiile U.T.M. stă con
ducerea și îndrumarea lor de 
către organizațiile de partid, în
drumare care a constituit și con-

numeroșii participanți la discuții, 
ca inginerul Liviu Roman, de Ia 
Uzina de țevi, Vasile Ungurea- 
nu de la Fabrica de cărămizi, 
Francisc Iștoc de la întreprinderea 
metalurgică. Petre Băluță de la 
Fabrica de zahăr și alții — au 
dezbătut cu maturitate și spirit 
de răspundere tocmai aceste pro
bleme, întregindu-le cu experiența

însemnări pe marginea Conferinței orășenești
U.T.M. Roman de dare de seamă și alegeri

stituie un permanent și neprețuit 
ajutor în toate sectoarele lor de 
activitate.

In centrul dezbaterilor care au 
avut loc la recenta Conferință de 
alegeri a organizației orășenești 
Roman a stat activitatea tineretu
lui în producție. Atît darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
loan Ințe, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M., cît și

concretă a organizațiilor lor.
Conferința a apreciat că, tradu- 

cînd în viață Hotărîrile Plenarei 
C.C. al U.T.M., organizațiile de 
bază U.T.M. și-au intensificat 
munca de mobilizare a tineretului 
în întrecerea socialistă organizată 
de sindicate. Majoritatea celor 
peste 3 șoo de tineri care lucrea
ză în industrie și pe șantierele de 
construcții ale orașului, participă

cu elan, alături de muncitorii 
vîrstnici, la întrecerea socialistă, 
luptă pentru creșterea productivi
tății muncii, ridicarea calității 
produselor și obținerea de econo
mii. In cuvintul său în con
ferință și tovarășul Mancaș Con
stantin, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, aprecia că 
tinerii și-au adus o contribuție în
semnată la îndeplinirea planului 
de producție al unităților indus
triale din oraș cu ai de zile înain
te de termen, la livrarea peste 
plan a unor produse în valoare de 
75 920 ooo lei, și la realizarea a 
peste 13000000 lei economii prin 
reducerea prețului de cost.

Ce forme, ce metode de muncă 
au folosit organizațiile U.T.M. 
pentru a mobiliza tineretul, pentru 
a participa activ la realizarea 
planului de producție, la obținerea 
acestor succese ?

In primul rînd, așa cum au 
subliniat aproape toți vorbitorii, 
la baza acestor succese a stat 
preocuparea organizațiilor U.T.M. 
pentru dezvoltarea și stimularea, 
prin toate mijloacele a pasiunii și 
răspunderii în muncă a tinerilor 
muncitori.

Majoritatea organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi au pus în dis
cuția adunărilor generale cele mai 
arzătoare probleme ridicate de 
producție, stabilind măsuri prac
tice pentru generalizarea experien
ței pozitive, înaintate, cît și pentru 
lichidarea neajunsurilor semnala
te. Tinerii au fost îndrumați și aju
tați să cunoască bine sarcinile de 
producție, căile de realizare a lor 
iar pe această bază să-și ia anga
jamente concrete în întrecerea so
cialistă, angajamente care să ducă 
la depășirea planului, realizarea 
de economii și îmbunătățirea cali
tății produselor. Pentru exemplifi
care, în cadrul Conferinței a fost 
explicată experiența bună dobîn- 
dită de organizațiile U.T.M. de la 
Uzina de țevi și de la întreprin
derea metalurgică unde lună de 
lună, sute de tineri sînt declarați 
evidențiați în întrecerea socialistă.

Conferința a subliniat, ca o rea
lizare importantă, preocuparea 
susținută a organizațiilor U.T.M. 
pentru promovarea noului atît în 
concepția, cît și execuția produse
lor. A promova noul, înseamnă a 
stăpîni tehnica modernă. Și toc
mai în această direcție și-au în
dreptat atenția organizațiile 
U.T.M., sprijinind cu perseverență 
acțiunea de ridicare a calificării, 
profesionale a tinerilor. La cele 51 
de cursuri de ridicare a calificării, 
organizațiile U.T.M. au mobilizat 
peste 2 500 de tineri. Preocuparea 
lor nu s-a limitat doar la mobiliza
rea tinerilor la cursuri, ci au venit 
r: cu propuneri concrete la conduce

rile întreprinderilor pentru îmbu
nătățirea programelor analitice și 
a tematicilor acestor cursuri. Or
ganizațiile U.T.M. au insistat ca 
la aceste cursuri să fie repartizați 
ca lectori cei mai buni ingineri 
și tehnicieni, cunoscători ai pro
blemelor tehnicii noi în ramura 
respectivă de producție. S-a insis
tat ca lecțiile să răspundă concret 
la problemele ce se ridică la locul 
de muncă al cursanților, ușurînd 
astfel înțelegerea și însușirea cu
noștințelor predate. Secretarul co
mitetului U.T.M. de la Întreprin
derea metalurgică, Istoc Francisc 
de exemplu, arăta că în secțiile 
mecanică și turnătorie, organiza
țiile U.T.M. interesîndu-se îndea
proape de modul în care tinerii își 
însușesc noi cunoștințe profesio
nale, au analizat această chestiu
ne în adunarea generală și au sta
bilit măsuri concrete, eficiente 
care au dus la mobilizarea tuturor 
tinerilor la cursurile de ridicare 
a calificării.

Alături de cursurile pentru ri
dicarea calificării profesionale, 
propaganda tehnică, desfășurată 
în strînsă legătură cu cerințele 
producției din fiecare întreprinde
re, constituie un mijloc de mare 
eficacitate în mobilizarea tinere
tului pentru a-și aduce contribuția 
sa la ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic al producției și îmbu
nătățirea calității produselor. In a- 
proape toate organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile orașului există 
o bună experiență privind mobili

Săptămlna viitoare 
cinematograful copiilor 
„Doina" prezintă în 
premieră, cu ocazia 
vacantei de iarnă, un 
nou film pentru copii 
— „Scutita roșie' — 
producție a studiouri
lor din R. D. Germană.

zarea unui mare număr de tineri 
la conferințele tehnice, la sesiunile 
tehnico-științifice, la simpozioane
le tehnice organizate în această 
perioadă. Concursurile pe meserii, 
organizate la Uzina de țevi, la 
întreprinderea metalurgică și la 
Fabrica de zahăr, au trezit multor 
tineri interesul, pasiunea, preocu
parea cotidiană pentru citirea li
teraturii tehnice. Succesele în a- 
cest domeniu sînt și rezultatul ac
tivității desfășurate de organiza
țiile U.T.M. pentru a pune la în- 
demîna tinerilor literatură tehnică 
de specialitate. La Uzina de țevi 
Roman s-a organizat o mare ac
țiune de difuzare a cărții tehnice, 
în colaborare cu comitetul sindica
tului, s-au organizat schimburi de 
experiență ale bibliotecilor tehnice 
volante din secții ; tot aici ca și 
la I.M.R., în fața tinerilor sînt 
prezentate cu regularitate recenzii, 
au loc convorbiri pe marginea 
unor lucrări tehnice noi apărute.

Numărul mereu mai mare de 
tineri inovatori este, așadar, un 
rezultat al muncii depuse de 
multe organizații U.T.M. pentru 
promovarea sub diferite forme, a 
progresului tehnic. Darea de sea
mă arăta, de exemplu, că în pe
rioada analizată, tinerii din între
prinderile orașului au conceput și 
predat cabinetelor tehnice 600 
inovații, dintre care «50 au fost 
aplicate deja în producție cu bune 
rezultate, aducînd economii în 
valoare de aproape 3 000 000 Iei.

Atît darea de seamă cît și par- 
ticipanții în cuvîntul lor au anali

acest fluid, viorile aduc curind în 
acompaniamentul celorlalte instru* 
mente de coarde, o nouă melodie, 
largă, cantabilă, dar totuși de o 
copleșitoare tristețe. Culori ne
gre continuă să predomine. Edifi
ciul muzical se complică. Triluri 
lungi ce brăzdează întreaga masă 
sonoră trezesc imagini sumbra. 
Un nostalgic solo de flaut între
rupe oarecum atmosfera apăsă
toare subliniind credința compozi
torului, că nici un fel de bruta
lități, de piedici nu pot baricada 
nobilele drumuri ale adevărului, 
ale frumuseții, ale poeziei.

Ultima parte a acestei mișcări 
încheie parcă un cerc din care 
pare că nu mai găsești scăpare. 
Ai impresia că eroul a pierdut 
dorința de a lupta, că este covir- 
șit, că este gata să se resemneze. 
Dar, continuind simfonia, Șosta
kovici găsește soluția de a di
struge acest cerc vicios, de a ieși 
din resemnare, din oboseală.

Vioiciunea, bucuria hcdonică a 
celorlalte două părți ale simfo
niei (numită dealtfel „Simfonia a 
două scherzouri") rezolvă această 
criză sufletească, ne fac să ne 
gindim că numai dorința de viață, 
de fericire, de bucurie, poate în- 
învinge, poate baricada oricare 
dintre forțele negre ce se opun 
progresului uman.

Din fiecare măsură a celor doua 
mișcări finale exaltă o înflăcărată 
veMic. Tumultul tineresc îmbră
țișează întreaga masă sonoră. Fi
nalul, în special, care impresio
nează din primele măsuri cu rit
mul lor galopant, te face să-l ur
mărești cum se spune „cu sufletul 
la gură".

„Finalul simfoniei — scrie 
L. Danielevici în lucrarea sa în
chinată lui Șostakovici — are ceva 
mozartian, îți evocă și uverturile 
de efect ale lui Rossini. Dacă în fi
nalul Simfonici a V-a locul central 
îl defineau imaginile monumentale, 
eroice, aici predomină vioiciunea 
degajată, bucuria, umorul incisiv. 
Uneori auzim melodii și, ritmuri 
vesele de dans și atunci 11c apare 
tabloul unei sărbători populare",

„Via[a e minunată. Bucuria țira- 
duce mai multă fericire dccît ori
ce sterile complicații psihologice" 
— iată gînduri care par că irump 
din portativele acestei creații, și 
care reflectă semnificația filozo
fică a celei de a Vl-a simfonii » 
lui Dmitri Șostakovici.

Concertul simfonic pe care 
Filarmonica bucureșteană il pre
gătește sub conducerea dirijo
rului Mircea Basarab pentru ul
tima săptămână a anului acesta, 
mai cuprinde alături de Simfonia 
a Vl-a de Dmitri Șostakovici și 
două prime audiții ; unul din 
concertele-grosii ale lui P. F. 
Hacndel și Triplul concert pentru 
vioară, violoncel, pian și orche
stră al regretatului compozitor ro- 
min Paul Constantinescu, avînd 
drept soliști pe Ștefan Gheorghiu, 
Radu Aldulescu și Valentin Gheor
ghiu.
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zat activitatea desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. pentru întări
rea continuă a disciplinei tinere
tului în producție. Luptînd pentru 
traducerea în viață a Hotărârilor 
Plenarei C.C. al U.T.M. din iulie 
a.c. comitetul orășenesc s-a ocupat 
mai stăruitor, în ultima perioadă, 
de îndrumarea și sprijinirea orga
nizațiilor U.T.M. din întreprinderi 
în organizarea unor acțiuni meni
te să ducă la întărirea disciplinei 
în producție, la folosirea integrală 
în scop productiv, a celor 480 de 
minute. Delegații din întreprinde
rile orașului au arătat în confe
rință că în organizațiile U.T.M. 
din care fac parte, abaterile de la 
disciplină n-au fost tolerate, ci 
s-au discutat cu promptitudine în 
grupele U.T.M. sau în adunările 
generale. Rezultatul a fost mobi
lizarea colectivului, crearea unei 
opinii de masă împotriva indisci- 
plinaților. Petru Băluță de la Fa
brica de zahăr, vorbind despre 
acțiunile întreprinse în acest scop 
de organizația U.T.M., arăta că 
numărul absențelor nemotivate, 
din rîndul tinerilor, s-a redus, pe 
tot parcursul anului la trei, iar 
Vasile Ungureanu de la Fabrica 
de cărămidă spunea că la ei au 
fost înregistrate doar 6 absențe 
nemotivate.

Din păcate, însă așa cum au 
arătat mulți delegați în cuvîntul 
lor, unele organizații de bază și 
grupe U.T.M. au înțeles îngust 
noțiunea de disciplină socialistă a 
muncii, avînd în atenția lor doar



COMUNICATUL
cu privire la cea de-a X-a ședință a Comitetului 

Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

între 17 și 21 decembrie 1963, 
Ia București a avut loc cea 
de-a X-a ședință a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat : L. 
Avramov, membru în Biroul 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace ; B. Leuschner, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane ; B. 
Dugersuren, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole ; P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, AL 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne; A. Apro, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare ; M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de Al. Bîr
lădeanu, reprezentantul R. P. 
Romîne.

Comitetul Executiv a exami
nat și a aprobat recomandări 
privind specializarea produc
ției și livrările reciproce de li
nii tehnologice complete și a- 
gregate pentru industria chi
mică. Recomandările prevăd 
specializarea producției a 35 de

linii tehnologice complete, pre
cum și a șase tipuri de utilaj 
tehnologic, care cuprind 65 ti- 
podimensiuni de capacități 
destinate pentru asigurarea fa
bricării celor mai importante 
produse și preparate chimice, a 
căror producție urmează să fie 
lărgită în mare măsură în anii 
următori în țările C.A.E.R. Au 
fost adoptate, de asemenea, re
comandări referitoare la satis
facerea 
membre ale 
vește unele 
de măsură, 
extracție și 
dustria alimentară.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a fost adoptat un plan 
concret de lucrări pregătitoare 
în vederea coordonării planu
rilor de dezvoltare a celor mai 
importante ramuri ale econo
miei naționale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe perioada 
1966—1970, care urmează să fie 
înfăptuit în primul semestru al 
anului 1964.

Comitetul Executiv a exami
nat raportul cu privire la si
tuația rezervelor principalelor 
substanțe minerale utile, și a 
aprobat concluziile acestui ra
port, propunerile cu privire la 
direcțiile principale și la creș
terea continuă a eficacității lu-

(Urmare din pag. I)

și al faptului că noțiunile în
vățate sînt aprofundate, sînt 
verificate în condiții de pro
ducție. Să luăm un exemplu. 
După expunerea ținută în fața 
cursanților din anul II de la 
cercul de cultură a plantelor 
de cîmp, despre griu și cerin
țele lui pentru a vegeta și a 
se dezvolta bine, inginerul Ni- 
niară i-a invitat pe aceștia la 
o discuție în legătură cu pro
ducția de grîu din acest an și 
factorii care au determinat-o.

Colectiviștii din Lenauheim 
au obținut in anul acesta de 
pe o tarla cultivată cu grîu din 
soiul San Pastore 2870 kg 
hectar, iar de pe alta, unde 
cultivat același soi, 2 100 kg 
hectar. Din aceste loturi 
fost luate în vară probe, 
acum, cu ocazia expunerii, co
lectiviștii au analizat cauzele 
acestei diferențe de producție. 
Toți și-au adus aminte că pe 
suprafața cu grîu unde s-a ob
ținut producție mare au îm
prăștiat îngrășăminte chimice 
încă în timpul iernii, iar cea
laltă parcelă a fost îngrășată 
cu întîrziere, într-un moment 
nefavorabil. Deci una dintre 
cauze care a influențat produc
ția -a fost si timpul cind s-au ad
ministrat ingrășămintele. Tot

Ia 
au 
la 
au 
iar

Cartea
(Urmare

necesităților țărilor 
C.A.E.R. în ce pri- 
tipuri de aparate 
utilaj petrolier de 
utilaj pentru in-

crărilor de explorări geolo
gice.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au fost examinate unele 
probleme privind transporturi
le și o serie de alte probleme 
ale colaborării economice și 
tehnico-științifice.

Comitetul Executiv a 
cunoștință de informarea 
cretariatului Consiliului 
privire la faptul că, așa
s-a stabilit, comisiile perma
nente ale Consiliului pentru 
industria ușoară, industria ali
mentară, geologie și industria 
radiotehnică și electronică, în
ființate în conformitate cu ho- 
tărîrile celei de-a 18-a sesiuni 
C.A.E.R., și-au început activi
tatea și a aprobat regulamen
tele de funcționare ale aces
tora.

In perioada lucrărilor Comi
tetului Executiv, reprezentanții 
împuterniciți ai guvernelor 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
ce, R. D. Germane, R. P. Po
lone, R. P. Romîne, R. P. Un
gare și U.R.S.S. au semnat A- 
cordul cu privire la crearea și 
exploatarea parcului comun de 
vagoane de marfă.

Ședința Comitetului Execu
tiv s-a desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

de curs-la casa-iaborator
așa au fost date și alte exem
ple : cum poate să influențeze 
producția la hectar, calitatea 
lucrărilor de pregătire a tere
nului, sola aleasă, sămînța sau 
perioada de însămînțat.

in. „casa-Iaborator" mai exis
tă însă și borcane cu dife
rite tipuri de sol. Cînd ingine
rul agronom Vasile Nimară a 
prezentat cursanților „cerințele 
griului țață de climă și sol" a 
venit în sala de curs și cu bor
canele în care erau diferite ti
puri de sol pe care le-a arătat 
și le-a descris pe rînd. Erau 
mostre din terenul gospodăriei 
colective. Tot așa a procedat 
cînd a vorbit despre aplicarea 
îngrășămintelor și pregătirea 
terenului pentru cultura griului 
și la alte lecții care au fost 
predate.

Cu acest material didactic 
ilustrativ lecția însă nu s-a ter
minat. După o scurtă expunere 
recapitulativă cu scopul de a 
fixa noțiunile predate, lectorul 
îi invită pe cursanți în labo
rator, unde îi ajută să facă sin
guri experiențele și operațiile 
legate de tema lecției. Astfel 
aceștia s-au deprins, de acum, 
cu aparatura, știu să determine 
greutatea absolută și hectoli- 
trică a boabelor, puterea de 
germinație, dozarea îngrășă
mintelor etc.

de vizită a colectivului

deplină

de stn* 
viu in-

La această activitate 
diu, tinerii participă cu 
teres și se străduiesc să învețe 
cît mai bine. Frecvența lor la 
cursuri și demonstrații practi
ce, modul în care se pregătesc, 
în care dau răspunsurile pre
cum și ajutorul pe care-1 dau 
lectorului în întreaga sa activi
tate, sînt probleme care preo
cupă în mod deosebit, în acea
stă perioadă, organizația U.T.M. 
din gospodărie. Utemiștii sînt 
mobilizați să fie exemplu pen
tru ceilalți tineri, să-i ajute pe 
cei care au nevoie în conspec
tarea materialului bibliografic 
recomandat în studierea 
țelor.

Atenția și seriozitatea 
care colectiviștii de aici 
ventează cursurile învățămîn- 
tului agrozootehnic, dovedesc 
interesul lor pentru cunoaște
rea metodelor agrotehnice și 
zootehnice înaintate pe care 
sînt hotărîți să le aplice în 
scopul obținerii unor producții 
mereu sporite in toate sectoa
rele gospodăriei colective.

pe solide cunoștințe 
se caracterizează prin 

Aceste 
în evi-

„Cupei campionilor 
handbal (feminin) 

întîlni 
Fort-
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Primirea la a delegației Foto : AGERPRES
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cu 
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Înzestrată cu utilaje noi, (esătai 
ria este una din cele mai ma» 
derne secții ale Întreprindem 

textile „Teba" din Arad.
Foto i AGERPRES

Ih. Ghițescu — 
nmil campion de șah 

al K. P. Romine
Cel de-al 16-lea campionat mas

culin de sah al R. P. Romine s-a 
încheiat sîmbătă scara cu victoria 
maestrului international Theodor 
Ghițescu, care, după multe încer
cări, își înscrie pentru prima oară 
numele pe lista campionilor țării. 
Făcînd remiză in ultima rundă cu 
Botez, maestrul Ghițescu a totali
zat 13,5 puncte din 19 posibile, cu 
9 victorii, 9 remize, și o singuri 
întrîngere.

Nou! campion al tării, de profe
sie inginer constructor, este în 
vîrstă de 29 de ani. Stilul său de 
joc, bazat 
teoretice,
sobrietate și profunzime, 
calități au ieșit puternic 
denfă la actualul campionat, pre
cum și la alte concursuri anterioa
re care l-au impus ca un șahist 
valoros. In repetate rînduri, Ghi
țescu a ocupat locuri fruntașe Ia 
campionatele naționale, s-a situat 
pe locul 4 la turneul zonal de la 
Marianske-Lazne și a obținui o 
notă de mare maestru în cadrul 
olimpiadei de la Varna.

Pe locul doi, în urma lui Ghi- 
țescu, la dilerentă de un punct, 
s-a clasat fostul campion al țârii 
Victor Cioclltea. (Agerpres)

• La Zaporoje a început turneul 
masculin internațional de handbal în 
7 la care participă selecționata de 
tineret a orașului București, două 
formații din Kiev și Zaporoje și echi
pa Institutului de aviație din Mos
cova. tn primul meci, selecționata 
orașului București a învins cu 10—9 
(6—5) echipa din Moscova.

• După cum se știe în sferturile 
de finală ale 
europeni11 la 
echipa Rapid București va 
campioana R. D. Germane, 
schritt Weissenfels.

Primul joc se va desfășura la 16 
ianuarie la Berlin, returul urmînd să 
se dispute la 1 februarie în Capitală. 
Iată celelalte jocuri ale sferturilor 
de finală : Swift Raermond (Olanda) 
— E.T.V. Hamburg (R.F.G.); Hel- 
singor (Danemarca) — Skogn (Nor
vegia); Spartakus Budapesta — Trud 
(Moscova).

In caz de victorie echipa Rapid va 
întîlni în semifinale pe învingă- 
toarea din meciul Spartakus-Trud.

• La 20 decembrie s-a disputat la 
Lodz primul meci al finalei „Cupei 
Europei11 la box între echipele R.P. 
Polone și U.R.S.S. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 
5—5. La categoria mijlocie, Walașek 
(R.P.P.) l-a învins la puncte

campionul european Popecenko 
(U.R.S.S.). Boxerii sovietici au re
purtat două victorii înainte de li
mită: Stepașkin (pană) l-a făcut K.o. 
pe Sczepanski, iar Agheev (semimij- 
locie) a cîștigat tot prin K.o. în fața 
lui Knut. Iată celelalte rezultate în
registrate : muscă: Olech (R.P.P.) 
b.p. Sorokin (U.R.S.S.); cocoș: Gro- 
goriev (U. R. S. S.) b. p. Bendig 
(R. P. P.); semiușoară: Ga’udzien 
(R.P.P.) b. p. Nicanorov (U.R.S.S.) ; 
ușoară: Kulej (R.P.P.) b.p. Poliakov 
(U.R.S.S.); mijlocie mică : Strumskis 
(U.R.S.S.) b. p. Kusmiercz (R.P.P.) : 
semigrea : Pietrzykowski (R.P.P.) 
b.p. Pozniak (U.R.S.S.); grea: Jen- 
drejewski 
(U.R.S.S.).

Returul 
nuarie la

• Viitorul campionat european de 
tenis de masă se va desfășura între 
22—29 noiembrie 1964 într-un oraș 
din Suedia. Inițial această competi
ție urma să aibă loc la Londra, în 
luna aprilie, dar federația engleză 
nu poate garanta viza de intrare tu
turor? țărilor dornice să participe. 
Astfel Federația internațională a luat 
hotărîrea să schimbe locul de dispu
tare a campionatului.

(R.P.P.) b. p. Emiliamov

se va desfășura la 26 ia- 
Moscova.

Semnarea Acordului privind 
schimbul de mărfuri și plățile între 
R. P. Romînă și R. P, D. Coreeană

Tn urma tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, la 20 decembrie 1963 
s-a semnat la Phenian Acordul 
privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1964 între R.P. 
Romînă și R.P.D. Coreeană.

R.P. Romînă va livra mașini 
și utilaje, piese de schimb, rul
menți, anvelope auto, produse 
sodice, diverse chimicale și alte 
mărfuri.

R.P.D. Coreeană va livra 
fontă, laminate de oțel, oțeluri 
speciale, plăcuțe de metal dur, 
grafit, tutun, conserve de pește 
și alte mărfuri.

Față de 196.3 acordul pe anul 
viitor prevede o nouă creștere a

noti-

economice iugoslave

din pag. I) schimburile. Cele mai

Vedere spre una din danele 
portului Constanta.

Conferința pe țară 
a crescătorilor 

de albine

Vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Constantin Tuzu, a primit sîm
bătă pe Vinko Hafner — prim 
adjunct al secretarului federal 
pentru 
Jovan 
pentru industrie al Vecei Executive - - - - - - —
șan, — secretar pentru indus
trie al Vecei Executive a Bos
niei și Herțegovinei — și pe 
ceilalți membri ai delegației e-

problemele industriei, 
Jankovici — secretar

a Serbiei, — Ratko Tau-

conamnee din 
cate se află 
pentru a purta discuții în pro
bleme de colaborare indus
trială.

La întrevederea, 
desfășurat într-o 
prietenească, au 
membri ai delegației R.P. Ro
mîne, precum și membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia în 
R.P. Romînă.

R.SJ?. Iugoslavia 
în țara noastră

care s-a 
atmosferă 

luat parte

(Agerpres)

INFORMAȚII
• Acad. M. Beniuc, preșe

dintele Uniunii scriitorilor din 
R P. Romînă, s-a înapoiat sîm- 
bătă în Capitală, venind de la 
Roma, unde a participat la 
ședința Comitetului de condu
cere al Comunității europene 
a scriitorilor.

schimbului reciproc de mărfuri 
între cele două țări.

Acordul a fost semnat din 
partea romînă de Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea coreeană de Phan The 
Riul, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au participat i 
Li Ir Ghen — ministrul comer
țului exterior, Kim Iun Nani, 
adjunct al ministrului afaceri? 
lor externe, Liu Sang Ii, adr 
junct al ministrului comerțului 
exterior.

A fost de față Manole Bod- 
năraș, ambasadorul R.P. Romi* 
ne în R.P.D. Coreeană, și mem
bri ai Ambasadei.

(Agerpres)

No; broșuri in colecția

#0/7 descoperiri"
meroase și foarte importante. 
Și tot in acești ani de tinerețe 
cutezătoare, între 1665—1667, 
Newton descoperă legea a- 
tracției universale șj dovedeș
te că lumina albă nu este 
simplă, ci compusă din ames
tecul celorlalte culori.

Adevărat arhitect al științei, 
savantul englez a stabilit le
gile dinamicii moderne, a pus 
bazele mecanicii cerești, a des
chis drumuri cu totul noi în 
optică și astronomie. Impor
tanța practică a descoperirilor 
sale este atît de mare îneît 
acad. S. I. Vavilov a putut 
scrie în zilele noastre cu drept 
cuvînt: „Fiecare mașină nouă 
și fiecare construcție nouă este 
întotdeauna, într-o anumită 
măsură, rezultatul aplicării 
mecanicii newtoniene".

Astăzi, cînd teoria relativi
tății și teoria cuantelor au a- 
dus cu ele o adevărată revo
luție în fizică, mecanica new
toniană continuă să fie indis
pensabilă în calculele curente.

Ca și V. Marian, Corneliu 
Eftimiu tratează în broșura 
„O teorie care a uimit lumea", 
o temă de interes major. Schi- 
țînd într-un mod accesibil is
toria elaborării și esența teo
riei relativității restrînse — 
teoria fizică a spațiului și 
timpului, a însușirilor și core
lațiilor obiectelor și fenomene
lor in spațiu și timp, el vine 
în întîmpinarea tineretului 
setos să cunoască bazele știin- 
ței contemporane. Lucrare^ 
arată cum această teorie apa
re atunci cînd reprezentările 
despre spațiu și timp ale fizi
cii se dovedesc, pentru o se
rie de cazuri, necorespunză
toare realității, ca o rezolvare 
a contradicțiilor la care ajun
sese fizica clasică și duce lș 
stabilirea unor noi concepțij 
despre obiectele și fenomenele 
din natură, reflectînd mai 
profund realitatea obiectivă. '

Actul de naștere al teoriei 
relativității este semnat îp 
iunie 1905, cînd în „Annaled 
der Physik" Albert Einsteid 
publică memoriul său despre 
teoria relativității.

In broșura lui C. Eftimiu se 
explică pe rînd principiul 
de „contracția lungimilor”, se 
analizează noțiunea de simul
taneitate și se expune relati
vitatea timpului, în lumina 
concepției einsteiniene, este 
ilustrat cu exemple sugestive 
efectul cunoscut sub numele 
de „contracția lungimilor" se 
arată cum din această nouă 
perspectivă spațiul și timpul 
au sens numai dacă sînt ra
portate la corpurile materiale 
și nu ca noțiuni absolute. Pre- 
zentînd unele idei de bază ale 
mecanicii relativiste, autorul 
arată că rezultatele ei diferă 
de cele ale mecanicii clasice 
numai atunci cînd viteza re
lativă este apropiată de aceea 
a vitezei luminii, mecanica 
clasică apărînd (din punct de 
vedere numeric) ca un caz 
particular al mecanicii relati
viste.

Remarcabile prin claritatea 
lor sînt paginile consacrate 
relației dintre masă și energie.

O apreciere pozitivă merită 
desenele, 
ilustrînd 
lucrării.

• Mezzosoprana Zenaida Pa
lii, prijn solistă a Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romîne, 
a părăsit sîmbătă Capitala, ple- 
cînd spre Belgia. Artista va 
susține la Bruxelles un concert 
cuprinzind arii din operele 
„Carmen" și ,,Samson și Dali- 
la“, precum și piese de muzică 
roniînească.

• La Oradea a fost dat in 
folosință Centrul regional da 
colectare și conservare a sin- 
gel ui, care va deservi toate 
spitalele și alte unităfi sani
tare din regiune.

(Agerpres)

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
primei conferințe pe țară a crescă
torilor de albine din R. P. Romînă.

Rezoluția adoptată stabilește 
sarcinile asociației în vederea rea
lizării prevederilor stabilite prin 
recenta Hotărîrc a Consiliului de 
Miniștri privind unele măsuri pen
tru dezvoltarea apiculturii. In re
zoluție se prevede, de asemenea, 
intensificarea muncii de populari
zare a apiculturii în vederea creș
terii numărului de membri.

in prima sa ședință, Consiliul 
Central a ales ca președinte al A- 
sociației crescătorilor de albine din 
R. P. Roniînă pe tov. prof. ing. V. 
Harnaj.

Cocteil oferit de ambasadorul R. S. F, Iugoslavia

olecția „Mari des
coperiri", publi
cată începind din 
1963, de Consiliul 
pentru Răspîndi- 
rea Cunoștințelor 
Cultural - Științi

fice, s-a îmbogățit recent cu 
două broșuri deosebit de inte
resante. Ne referim la „New
ton, arhitect al științei" de 
V. Marian și „O teorie care a 
uimit lumea" de C. Eftimiu. 
Opera a doi titani ai științei, 
Newton și Einstein, care mar
chează momente culminante 
în dezvoltarea cunoașterii o- 
menești, este înfățișată citito
rilor, odată cu schițarea căilor 
care au dus la impunerea lor.

In primul dintre volume, ci
titorii au posibilitatea de a 
cunoaște împrejurările în care 
au fost făcute descoperirile 
lui Newton și semnificația lor 
științifică, ca și uriașa perso
nalitate a savantului. Astăzi, 
la mai bine de două secole și 
jumătate de la formularea te
zelor newtoniene, ele apar, în 
perspectiva istoriei științei, 
drept un fundament solid pe 
care s-au dezvoltat fizica, 
mecanica și matematica.

Volumul începe printr-o 
succintă caracterizare a epocii 
care l-a dat lumii pe Newton. 
Sintem în Anglia, celei de a 
doua jumătăți a secolului al 
XVII-lea, care trece la înfăp
tuirea revoluției industriale 
Pentru dezvoltarea producției 
și comerțului, a navigației și 
tehnicii militare este necesară 
dezvoltarea rapidă a științei.

Cariera de inventator a lui 
Newton a început încă din 
anii școlii. Jucăriile și dispo
zitivele mecanice pe care le-a 
construit atunci dovedeau în- 
demînare și ingeniozitate.

Primele sale descoperiri de 
însemnătate epocală datează 
dintr-o vreme cînd tînărul sa
vant abia trecuse pragul celor 
20 de ani. V. Marian istori
sește cum a ajuns Newton să 
stabilească, în 1664, teoria bi
nomului, de mare importanță 
pentru progresul matematicii 
și cum a elaborat, în anii ur
mători, alături de Leibniz, dar 
independent de acesta, metoda 
calculului infinitezimal, ale 
cărui aplicații sînt foarte nu-

Ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, Arso Milato- 
vici, a oferit un cocteil cu pri
lejul vizitei delegației econo
mice iugoslave.

Au luat parte conducătorul 
delegației, Vinko Hafner, prim- 
adiunct al secretarului federal 
pentru problemele industriei, 
Jovan Jankovici, secretar pen
tru industrie al Vecei Executi
ve a Serbiei, Ratko Taușan, 
secretar pentru industrie al Ve
cei Executive a Bosniei și Her- 
tegovinei, și alți membri ai de
legației.

Au participat Tiberiu Abri- 
han, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de

șini, conducătorul delegației 
romîne care participă la discu
ții, Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului 
și chimiei și alți membri ai de
legației, precum și Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Actarian și Gh. 
Oprea, adjuncți ai ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, funcționari superiori din 
alte ministere și instituții cen

trale. (Agerpres)

toate
hune cadre tehnice din servicii
le tehnologice și de concepție 
au primit sarcina să asigure, o 
zi pe săptămână asistență teh
nică într-un schimb. In felul a- 
cesta s-au asigurat condiții pen
tru respectarea mai riguroasă 
a proceselor tehnologice, pen
tru folosirea cit mai completă a 
capacității instalațiilor și, 
plicit, pentru îmbunătățirea 
lității laminatelor.

Succesele dobîndite sînt 
odată și rezultatul ridicării 
liiicării muncitorilor. Toți 
minoriștii — și cei noi în me
serie și cei vechi — au fost 
încadrați în cursuri de îmbogă
țire a cunoștințelor profesiona
le. Se poate spune că, de fapt, 
de pe băncile acestor cursuri 
au pornit drumul spre succesele 
obținutel Pentru multi tineri ca 
Radu Stoian, Constantin $er- 
bănescu cursurile de ridicare a 
calilicăril au însemnat un pas 
mare spre stăpînirea meseriei. 
Pentru alții ca Alexandru An
tonescu și Vasile Ganici ele au 
însemnat orientarea orizontului 
lor tehnic spre activitatea ino
vatoare. Și o dată cu creșterea 
ritmurilor în îndeplinirea sarci
nilor pe acest an au crescut și 
oamenii care vor înfăptui sarci
nile de producție ale anului vii
tor.

anul trecut,
laminorul de 3 
sută la cel de

țlilor, 
2,3 la 
toii și 
6 țoii.

Ce a însemnat 
plinirea planului 
cu 15 zile mai devreme și pro
ducerea peste pian a peste 
5 100 tone țevi. Trecerea lami- 
noarelor la procesul tehnologic 
cu mers continuu a necesitat 
firește și, alte măsuri. Au fost 
mecanizate anumite instalații 
și perfecționate unele operații 
de producție. Amborarea țagle- 
lor se face acum în flux tehno
logic la cald. Procedeul asigură 
o centrare mai corectă și mai 
rapidă a materialului. A fost 
montat un aparat de înregistra
re a temperaturii în timpul 
perforării. Acesta determină și 
asigură, în timpul prelucrării, 
o viteză optimă de avans a dor
nului perforator.

Noul sistem de lucru a ridicat 
și multe probleme noi. Oamenii 
trebuiau să-și însușească cît 
mai repede și mai bine noile 
prevederi tehnologice. însușirea 
lor a cerut asigurarea unei 
competente asistențe tehnice ia 
fiecare loc de muncă. Conduce
rea uzinei — pornind de Ia a- 
ceastă cerință — a luat măsura 
de ă întări asistența tehnică în

față de 
sută la 
cu 2,7 la

Cil

aceasta ? înde- 
de producție

im-
ca-

lot
ca- 
la- (Agerpres) ma-
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Constituîrea Comitetului pentru studii sud-est europene
La Casa oamenilor de știință din 

Capitală a avut Ioc sîmbătă seara 
ședința de constituire a 
lui pentru studii sud-est 
din R. P. Romînă. Au 
academicieni, profesori 
tari, cercetători în domeniul 
diilor sud-est europene si alți oa
meni de știință din București.

In cadrul ședinței au luat, cuvîn
tul acad. Tudor Vianu. 
de onoare al Asociației 
nale de studii sud-est 
acad. Emil Condurachi, 
general al Asociației, și prof. univ. 
Mihai Berza directorul Institutu
lui de studii sud est europene de 
pe lîngă Academia R. P. Romîne,

Comitetu- 
europene 
participat 
universi- 

stu-

președinte 
intern ațio- 
europene, 

secretar

cons- 
sturiii

35

membrii Co- 
20 de oameni 
Din conduce* 
fac parte : 

președinte de r

care au subliniat importanța 
tituirii Comitetului pentru 
sud-est europene din R. P. Romînă.

Au fost aleși apoi 
mitetului, format din 
de știință și cultură, 
rea noului comitet 
acad. Tudor Vianu.
onoare, acad. Emil Petrovici, pre
ședinte, acad. Emil Condurachi, 
prof. univ. Mihai Berza și prof, 
univ. Mihai Pop — vicepreședinți, 
și Virgil Cîndea, secretar general.

Comitetul este afiliat la Asocia
ția Internațională de studii sud-est 
europene.

(Agerpres)
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lichidarea absențelor nemotivate. 
De aceea s-a ajuns ca, în unele 
întreprinderi, rcducîndu-se numă
rul de absențe nemotivate, să 
crească în schimb numărul învo
irilor în producție, multe din ele 
nejustificate, acordate cu multă 
ușurință — constituind un feno
men împotriva căruia trebuie dusă 
aceeași luptă ca și împotriva ab
sențelor nemotivate.

Dar la fel de dăunătoare pentru 
producție este și nerespectarea 
procesului tehnologic, a indicați
ilor maiștrilor și inginerilor. 
Nerespectarea procesului tehnolo
gic are urmări negative asupra 
calității produselor, în majorita
tea cazurilor aceasta constituind 
cauza principală a rebuturilor. Iată 
de ce s-a întîmplat ca o serie de 
produse să fie refuzate de bene
ficiarii întreprinderilor din Roman 
pentru slaba lor calitate.

Este pozitiv faptul că în cadrul 
lucrărilor conferinței s-a insistat 
și asupra cauzelor acestor neajun
suri. Așa, de pildă, experiența 
bună de la fabrica de zahăr-Ro- 
man și de la întreprinderea meta
lurgică în mobilizarea opiniei co
lectivului împotriva încălcării 
disciplinei de producție, expe
riența bună a unor posturi ute- 
miste de control care întreprind cu 
regularitate raiduri în sprijinul 
realizării problemelor majore ale 
producției nu a fost generalizată, 
nu a devenit un bun colectiv al 
tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M. In activitatea de în
drumare și ajutorare a orga

nizațiilor U.T.M., biroul comite
tului orășenesc a rămas uneori la 
suprafața lucrurilor făcînd loc for
malismului. Așa, de exemplu, dis
cuțiile la unele adunări generale 
U.T.M. care au analizat problema 
participării tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de plan s-au re
zumat doar la o trecere în revistă 
a unor cifre și date și n-au expli
cat clar, pe înțelesul tuturor tine
rilor căile prin care ei pot con
tribui Ia îmbunătățirea calității 
produselor, nu au dezvoltat mîn- 
dria și respectul pentru marca 
fabricii.

In fața delegărilor și invitaților 
la conferință a luat cuvîntul to
varășul Petru Enache. secretar al 
C.C. al U.T.M. Apreciind rezulta
tele bune obținute a subliniat în 
cuvîntul său că sarcina organizați
ilor U.T.M., a comitetului orășe
nesc este ca, străduindu-se să aplice 
mai bine în practica activității de 
fiecare zi indicațiile Plenarei C.C. al 
U.T.M. din iulie a.c. să se ocupe cu 
mai multă răspundere de antrenarea 
fiecărui rînăr muncitor în între
cerea socialistă, să-l ajute în în
deplinirea angajamentelor luate, 
să urmărească evoluția tinerilor 
evidențiați, de la o lună la alta, 
pentru a-i sprijini în păstrarea ti
tlului cucerit, în așa fel ca la 
sfîrșitul anului cît mai mulți ti
neri să fie declarați fruntași în 
întrecerea socialistă.

Desfășurând o vastă propagandă 
pentru înscrierea tinerilor la 
cursurile de ridicare a calificării, 
organizațiile U.T.M. trebuie să se

îngrijească, în egală măsură, ca 
acestea să răspundă prin progra
mele lor necesității de a îmbogăți 
necontenit cunoștințele tehnice și 
profesionale ale cursanților. Orga
nizarea unor dezbateri cît mai 
rodnice, la aceste cursuri, comple
tarea lecțiilor cu demonstrații 
practice, cu schimburi de experien
ță ale fruntașilor — iată mijloace 
care vor avea sigur rezultate în 
ridicarea nivelului calificării pro
fesionale a tineretului.

Bune rezultate vor fi obținute — 
preciza vorbitorul — dacă această 
întreagă activitate de ridicare a 
calificării profesionale va fi com
pletată cu măsuri și acțiuni con
crete pentru întărirea disciplinei 
în producție, problemă ce vizează 
însăși conștiința, spiritul de răs
pundere și de morală muncitorea
scă. Metodele principale rămîn, 
după cum o probează experiența 
celor mai bune organizații U.T.M. 
din oraș, munca de lămurire dusă 
de la om la om, ca și dezvolta
rea unei opinii colective de masă, 
pentru a lua atitudine combativă 
împotriva abaterilor, acțiuni în 
care să se încadreze orga
nic și activitatea posturilor ute- 
miste de control. Important este 
ea nici o abatere de la disciplină 
să nu fie trecută cu vederea.

După ce s-a referit și Ia alte im
portante probleme ale activității 
U.T.M. analizate în Conferință, to
varășul Petru Enache, aprecia că 
succesele viitoare sînt condiționate 
în bună măsură de grija pe care o

vor acorda organizațiile U.T.M., 
comitetul orășenesc, varietății ac
țiunilor, conținutului educativ al 
acestora, cuprinderii întregii mase 
de tineri Ia acțiunile inițiate.

Conferința, caracterizată prin 
dezbateri rodnice, a stabilit multe 
măsuri, multe sarcini care, în
deplinite, vor duce la creșterea 
întregii munci a organizațiilor 
U.T.M. din orașul Roman. Pen
tru aceasta este irecesar ca, în 
primul rînd comitetul orășenesc 
U.T.M. să-și îmbunătățească 
munca de organizare și control a 
îndeplinirii hotărîrilor, să-și per
fecționeze metodele privind îndru
marea organizațiilor de bază U.T.M 
Activiștii U.T.M. și în primul 
rînd secretarii comitetului orășe
nesc, vor trebui să-și petreacă cea 
mai mare parte a timpului în or
ganizațiile de bază U.T.M., în 
mijlocul tinerilor, să ia parte ac
tivă la organizarea și desfășura
rea acțiunilor economice, politice, 
culturale și sportive. In acest sens 
o atenție principală trebuie s-o 
acorde comitetul orășenesc U.T.M. 
muncii cu activul nesalariat. Nu
mai cu un activ larg de instruc
tori nesalariați, selecționați din 
rîndul celor mai buni utemiști, en
tuziaști, cu dragoste de muncă, 
buni cunoscători ai problemelor de 
organizație, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Roman, nou ales, va putea 
îndeplini în bune condițiuni hotă- 
rîrile adoptate de Conferință,

ION ȘERBU

r « BA
Colectivul de muncă al Fabricii de produse zaharoase „București" 
a îndeplinit planul pe anul 1963 cu 15 zile mai devreme, sporind 
în același timp producția diferi telor sortimente cu 2 Ia sută față 
de anul 1962. Obiectivul fotografic a surprins un aspect din sec

ția de ambalaj a bomboanelor fine.
Foto : AGERPRES

In satele argeșene
(Urmare din pag. I) desfășurare

In vacantă elevii vor participa la o întîlni re cu 
tovarășul Gheorghe Lungan, președintele gos
podăriei agricole colective și tovarășul Ion Mi- 
trache, președintele sfatului popular. „La con
cursul cultural-artistic al pionierilor și școlari
lor, la care vor participa școlile de 8 ani din 
comunele Perieți, Schitu și Bălteni — ne spune 
tovarășa Ioana Guinea, directoarea școlii — 
noi ne vom prezenta cu un cor, dansuri popu
lare, brigada artistică, soliști vocali, recitatori 
și mult prețuitul joc de călușari. Acestea sînt, 
însă numai o parte din acțiunile prevăzute 
pentru vacanță, la care vor fi antrenați pionie
rii și școlarii din comuna Perieți.

Asemenea acțiuni sînt prevăzute în toate 
școlile din raion. Concursul cultural-artistic 
care se desfășoară între 22—29 decembrie îi 
va uni, însă, pe toți elevii din raion, Va fi o 
largă trecere în revistă a celor mai de seamă 
realizări culturale și sportive. In centrele de 
concurs Negreni, Potcoava, Perieți, Curtișoara, 
Pleșoiu, Piatra Sat, Brebeni s-au terminat deja

pregătirile de „gazdă" pentru buna 
a întrecerilor.

Și pe elevii din comuna Negreni 
o vacanță plăcută, bine organizată, 
artistice, dansurile, învățarea de cîntece pio
nierești, concursurile sportive, etc. vor atrage 
mulți elevi. Uncheașu Maria, Ghilă Rozalia, 
Ene Nicolae, Mitrache Titu, Ștefan Florea 
(clasa a Vl-a), Tudor Ilie (clasa a V-a) și 
Radu Hristache (clasa a Vil-a) sînt numai o 
parte din interpreții protagoniști ai reper
toriului pentru vacanță. Tovarășul profesor 
Victor Cioantă, a dramatizat schița „Vizită" de 
Caragiale, care va fi prezentată la concurs.

Elevii din comuna Cîrlogani și-au mărit co
rul pînă Ia 50 de membri, iar în vacanță îl vor 
îmbogăți cu cîntece noi. Au pregătit, de ase
menea, o scenetă originală inspirată din viata 
școlii.

In multe școli din raion vor fi înființate clu
buri pionierești, unde elevii vor putea juca 
șah, remi, tenis. Acțiunile care se vor desfă
șura în vacanță îl vor ajuta pe elevi și 
obținerea distincțiilor pionierești. Așadar, 
școlile argeșene vacanța este primită cu o 
gendă bogată în acțiuni vii, interesante.

îi așteaptă 
Programele

Ia 
în 
a-

pline de 
foarte

umor, și 
bine ideile

I. M. ȘTEFAN



în sprijinul păcii

și dezarmării
STOCKHOLM. — La Stock

holm a avut loc un miting al 
partizanilor păcii din Suedia. 
Luînd cuvîntul Ia miting, cu
noscutul om de știință ameri
can și luptător pentru pace, 
Linus Pauling, laureat ‘ — 
miului Nobel pentru 
subliniat că Tratatul 
Moscova cu privire la 
cerea parțială a experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă are o 
mare însemnătate pentru cau
za păcii. Următorul pas pe ca
lea spre dezarmare, a spus Li
nus Pauling, trebuie să fie în
cheierea unui acord privitor la 
interzicerea experiențelor sub
terane cu arma nucleară.

al Pre- 
pace, a 
de la 

interzi-

HELSINKI. — Președintele 
Finlandei, U. K. Kekkonen, a 
aprobat legea cu privire la ra
tificarea Tratatului de la Mos
cova privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor nucle
are în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, adoptată 
anterior de către Parlamentul 
finlandez.

LONDRA. — Membrii Filia
lei din Scoția a „Comitetului 
celor 100" a hotărît să declare 
la 24 decembrie o grevă a foa
mei de 36 de ore, în semn de 
protest împotriva staționării de 
submarine americane înzestrate 
cu rachete „Polaris" în portul 
Holv Loch (Scolia).

Vedere din Leningrad. în fotografie: in primul plan fosta clădire a Amiralității.
Foto : Novosti — Moscova
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WASHINGTON. — O comisie 
prezidențială instituită de fostul 
președinte al S.U.A., John Ken
nedy, pentru a studia îngrădirile 
existente în legile electorale din 
S.U.A. a prezentat vineri un raport 
președintelui Johnson. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
membrii comisiei au recomandat 
revizuirea legilor electorale ale 
diferitelor state care împiedică pe 
cetățenii ce nu plătesc anumite 
taxe sau nu au un anumit nivel de 
cunoștințe să participe la vot. De 
asemenea, comisia a recomandat 
ca vîrsta minimă a alegătorilor să 
fie stabilită la 18 ani în loc de 
21 de ani.

După primirea raportului, pre
ședintele Johnson, a făcut o decla
rație reprezentanților presei în 
care a subliniat că se pronunță în 
favoarea unei revizuiri a legii elec
torale, pentru a se permite tineri
lor începînd de la 18 ani să par
ticipe la vot. Arătînd că participa
rea la alegeri în S.LT A. este mai 
redusă decît în alte state, președin
tele Johnson a declarat că „în mo- 
momentul de față în Statele Unite 
este mai ușor să-ți cumperi o arma 
sau să te înrolezi în armată decît 
să participi la vot .

Printr-un ordin al președintelui, 
activitatea comisiei prezidențiale a 
fost prelungită pină la 30 martie 
1964.

conferinței din numeroase țări 
de pe toate continentele.

SAIGON. — Ministrul apărării 
al S.U.A., Robert McNamara, și-a 
încheiat vizita la Saigon, unde a 
avut convorbiri cu oficialități sud- 
vietnameze și cu ofițeri superiori 
americani asupra situației critice 
în războiul dus împotriva partiza
nilor.

Corespondentul agenției U.P.I. 
relatează că în cadrul acestor con
vorbiri atenția principala a fost a- 
cordată provinciilor-cheie din del
ta fluviului Mekong, unde „poziții
le guvernului s-au înrăutățit în 
urma intensificării atacurilor parti
zanilor". în unele regiuni din Viet
namul de sud, scrie coresponden
tul, situația a devenit atît de în
grijorătoare incit una din ședințele 
de informare a trebuit să fie con
sacrată analizării situației din pro
vincia Long An, la sud de Saigon, 
unde partizanii au distrus sau au 
ocupat mai bine de 75 la sută din 
cele 200 de „sate strategice" din 
această provincie.

Un interviu 
al lui N. S. Hrușciov

Semnarea unor acorduri
intre R. P. Romînă

Turneul ansamblului

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Redacțiile ziarelor „Ghanian Ti
mes" din Ghana, „Alger Repu
blicam" și „Le Peuple" din Alge
ria și „Botataung" din Bir- 
niania s-au adresat lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., cu rugă
mintea de a răspunde la unele 
întrebări privind mișcarea de eli
berare națională în perioada ac
tuală.

N. S. Hrușciov a apreciat ca „o 
mare cucerire" a popoarelor asu
prite zdrobirea sistemului colo
nial al imperialismului.

„In prezent procesul de li
chidare a regimurilor coloniale a 
intrat în faza finală" — a arătat 
N. 5. Hrușciov, subliniind că 
„victoria popoarelor asuprite este 
apropiată".

Popoarele care luptă pentru 
eliberarea lor, pot conta cu sigu
ranță și de acum înainte pe spriji- 

• nul Uniunii Sovietice și al celor
lalte state socialiste. El a arătat 
că „condiția indispensabila a asi
gurării independenței depline a 
tinerelor state naționale este în
tărirea luptei lor antiimperialiste, 
întărirea solidarității lor cu forțe
le revoluționare mondiale".

„Izbăvirea de înapoiere și mi
zerie, crearea unei economii inde
pendente capabile să asigure pro
gresul, consolidarea independenței 
politice, dezvoltarea democrației, 
iată care sînt după părerea mea 
principalele probleme care stau în 
fața tinerelor state naționale". 
Pentru aceasta este necesar în pri
mul rînd să- se pună capăt domi
nației economice a imperialismu
lui.

Arătînd că „alegerea căii de 
dezvoltare este o problemă a fie 
cărui popor" Hrușciov și-a expri
mat profunda 
poarele, unele

mai târziu, se vor pronunța în fa
voarea socialismului".

„Imperialiștii greșesc profund 
dacă se gîndesc că vor reuși să 
înșele popoarele" — a declarat 
N. S. Hrușciov, subliniind pri
mejdia noilor forme și metode ale 
politicii coloniale a imperialis
mului.

El a declarat că „nu există nici 
cea mai mică contradicție între 
politica leninistă de coexistență 
pr.șnică a țărilor cu orînduiri so
ciale diferite și lupta de eliberare 
națională".

„Cît timp se menține asuprirea 
naționala și colonială, lupta de 
eliberare națională va continua. 
Iar noi sîntem întrutotul pentru 
această luptă".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
dezarmarea ar oferi statelor socia
liste posibilitatea de a lărgi esen
țial ajutorul economic și tehnico- 
științific pentru țările Asiei, Afri
cii și Americii Latine.

N. S. Hrușciov 
în mod favorabil 
tivelor dezvoltării 
statele socialiste 
s-au eliberat.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a apreciat rolul 
tinerelor state naționale în politica 
internațională și în lupta pentru 
pace, arătînd că ele „au devenit 
o mare forță pe arena internațio
nală". In majoritatea covîrșitoarc 
a cazurilor, ele dețin un rol pro
gresist în problemele internațio
nale.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
părerea că țările care s-au eliberat, 
unindu-și eforturile cu eforturile 
celorlalte state iubitoare de pace, 
pot avea un rol uriaș în rezol
varea problemei centrale a timpu
lui nostru — preîntâmpinarea 
războiului..

,,Perinita“ la Pekin

convingcrc că „po
luai cutând, altele

si Dahomei

s-a pronunțat 
asupra perspec- 
relațiilor dintre 
și țările care

natul italian
ROMA. — După încheierea 

dezbaterilor asupra declarației- 
program a noului guvern de cen
tru stingă condus de Aldo Maro, 
la zi decembrie a avut loc în Se
natul italian votul de încredere. 
Pentru noul guvern — alcătuit 
din reprezentanți ai partidelor de- 
mocrat-creștin, socialist, social
democrat și republican — au vo
tat 175 de senatori, in au votat 
împotrivă, iar 13 reprezcntînd 
aripa de 'stingă a Partidului So
cialist Italian, au refuzat să parti
cipe la vot.

Situația din Undurile Partidului 
Socialist Italian, continuă să tic

încordată în urma refuzului unui 
număr de deputați și senatori so
cialiști de stingă de a sprijini noul 
guvern. Conducerea P.S.I., în frun
te cu Nenni, a hotărît ca dintre 
cei 25 de deputați socialiști de 
stingă care au refuzat să participe 
la votul de încredere în Camera 
deputaților, 25 să fie sancționați 
de către comisia de control a 
P.S.I. Cu 6 voturi pentru, un vot 
contra și 4 abțineri Comisia de 
control a ridicat pe timp de un 
an celor 23 de deputați socialiști de 
stingă dreptul de a mai participa 
la activitatea P.S.I.

Relicve preistorice 
în Anglia

peratiile de scoaterea pietrei 
în districtul Midlands — pro
vincie din centrul Angliei — 

au dus la descoperirea unor relicve 
preistorice datînd din epoca de 
piatră.

Descoperirile sint descrise ca 
fiind cele mai importante din isto
ria arheologiei britanice. Buldoze
rele care scoteau piatra au dat 
peste un stadion, un „bulevard" 
rezervat ceremoniilor -, au iost, de 
asemenea, descoperite movile da
tină din epoca de bronz, în care 
se aflau morminte săpate în for
mă de dom și terme cu toate aca
returile.

Săpăturile se întind de-a lungul 
malurilor rîului Welland, în comi
tatele Northamptonshire și Lincoln
shire, Cea mai mare parte a des
coperirilor a lost făcută la Maxey.

Se pare că cu 3500 de ani în 
urmă, Maxey și întreaga vale a 
rîului au fost invadate, în timpul 
erei neolitice, din vest, de vină- 
tori și pescari care își îngropau 
mărfii în gropi mari comune lungu
iețe, lucrau cupe de lut în formă 
de pungă și foloseau instrumente 
făcute din flintă, piatră, lemn, os 
și corn. Aceștia au venit din nord- 
estul Europei, probabil prin Irlan
da, unde, după cum se pare, au 
descoperit cupru și aurul cu care 
au iăcut apoi comerț.

Cu 3 000 de ani în urmă aceștia 
au iost izgoniți la rindul lor de 
niște ciobani înal/i și războinici nu
miți Beaker Folk, care fabricau 
băuturi spirtoase puternice (de 
unde le vine și numele) și care își 
îngropau halbele în morminte ro
tunde individuale.

explicabil, temperatura acestor iz
voare fiind determinată de condiții
le geofizice din interiorul scoarței.

Sînt regiuni în lume unde tem
peratura medie anuală este scăzu
tă și totuși numărul izvoarelor ter
male este mare : cum este cazul 
Islandei, Peninsulei Kamciatka etc. 
In Islanda căldura apei izvoarelor 
termale este folosită pentru încăl
zirea locuințelor și a serelor. Ca
pitala Islandei, orașul Reykjavik, 
este încălzit cu apa fierbinte a 
geysereior.

Multe izvoare din țările tropi
cale au apa atît de caldă, din cau-

Temperatura izvoarelor

î ntre temperatura apei izvoare
lor și climatul locului res
pectiv este o strînsă legătu

ri. Astfel, izvorul nu poate avea o 
apă mai Tece decît media tempera
turii solului și aerului din locul 
respectiv. Lucrul nu este însă va
labil in ce privește maxima tem
peraturii apelor respective. Intr-a
devăr, izvoarele termale nu tin 
seamă de acest lucru și faptul este

COTONOU — La 20 decem
brie s-au semnat la Cotonou 
acordurile comercial, de co
laborare tehnico-științifică și 
cultural, precum și programul 
schimburilor culturale pe anii 
1964 și 1965, dintre R. P. Ro- 
mînă și Republica Dahomei. 
Din partea R. P. Romîne acor
durile au fost semnate de Ilie 
Voicu, secretar general al Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
iar din partea Republicii Da
homei de Francois Aplogan, 
ministrul delegat pentru pro
blemele planificării.

La 21 decembrie delegația 
romînă condusă de Ilie Voicu, 
s-a deplasat la Lome, capitala 
Republicii Togo, unde a avut 
întrevederi cu ministrul co
merțului, industriei și al tu
rismului al Republicii Togo. 
In aceiași zi, delegația a fost 
primită și de vicepreședintele 
Togo-ului, Meatchi.

-----------•------------

Vizita delegației Uniunii
ziariștilor din R. P. Romină

VARȘOVIA — La invitația 
Uniunii ziariștilor polonezi o 
delegație a Uniunii ziariștilor 
din R. P. Romînă, condusă de 
Valeriu Pop, redactor șef-ad- 
junct al ziarului „Scînteia”, 
a făcut o vizită la Varșovia.

Delegația a încheiat cu re
prezentanți ai Uniunii Ziariș
tilor Polonezi o convenție de 
colaborare a celor două uni
uni în viitorii doi ani.

La 20 decembrie, G. Diaco- 
nescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. P. Polonă, a oferit 
un cocteil în saloanele amba
sadei cu prilejul vizitei dele
gației de ziariști romîni.

Dirijorul J. Bobescu in Turcia
ANKARA. — Dirijorul Jean 

Bobescu, maestru emerit al 
artei din R. P. Romină, și-a 
început turneul în Turcia, di- 
rijînd la Ankara un spectacol 
cu opera „Eveheni Oneghin". 
Publicul și cercurile artistice 
au primit cu căldură pe muzi
cianul romîn.

comoție cerebrală și leziuni pe 
creier.

Cunoscutul psihiatru, Waller 
Birkmajer, a arătat, într-un ra
port scris pentru Congresul de 
neurologie de la Augsburg, că 
noul medicament nu este un 
stimulent, ci un energizant și 
de aceea, ar ii indicat împotri
va tuturor fenomenelor de obo
seală, de îmbătrînire, de scăde
re a facultăților mintale, cit și 
împotriva insomniei și hemicra- 
niilor.

Consiliului
P. Chineze,

al 
de 

Go 
Co-

PEKIN. — în ziua de 21 de
cembrie, He Lun, locțiitor 
premierului 
Stat al R.
Mo-jo, vicepreședinte al
mitetului permanent al Adu
nării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și 
Cen Șu-tun, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al 
Consiliului Consultativ Politic 
Popular au primit pe membrii 
ansamblului „Perinița" al Sfa
tului Popular al orașului 
București, care se află în pre
zent în turneu în R. P. Chi
neză, și au avut 
vorbire cordială.

A fost prezent 
Agop Bezerian,
afaceri ad-interim al R. P. Ro
mîne la Pekin. ...............

: în seara aceleiași. zile, an
samblul „Perinița" a dat pri
mul spectacol în capitala R.P. 
Chineze.

Au fost de față He Lun, 
locțiitor al premierului Consi-

ROMA. — La Florența se 
desfășoară ședințele Comitetu
lui de pregătire pentru con
vocarea conferinței interna
ționale a tineretului și studen
ților pentru dezarmare, pace 
și independență națională. 
Conferința urmează să aibă 
loc la Florența între 26 fe- 
bruarie-1 martie 1964.

Comitetul de pregătire a 
conferinței a anunțat că pină 
în prezent s-au primit cereri 
de participare la lucrările

DELHI — Intr-o declarație 
făcută la 21 decembrie in 
Parlamentul indian, primul 
ministru Nehru a subliniat că 
guvernul Statelor Unite nu a 
consultat India în problema 
dislocării unor nave ale flotei 
a 7-a americane în Oceanul 
Indian.

India, a declarat primul mi
nistru, ar fi bucuroasă să pri
mească ajutor din partea ță
rilor prietene pentru întărirea 
apărării țării, dar nu poate fi 
de acord ca nave, trupe sau a- 
vioane 
rect la

PR AGA — Secretarul ,de 
stat pentru afaceri externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Kocea Po- 
povici, și-a încheiat vizita în 
R. S. Cehoslovacă. A fost pu
blicat un comunicat in legă
tură cu tratativele pe care 
le-a purtat cu Vaclav ' Davi'd, 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace.

După cum se arată în comu
nicat, tratativele s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere. Intre 
cei doi miniștri a avut loc un 
schimb de păreri în probleme 
internaționale, și cu privire la 
relațiile dintre cele două țări.

Vaclav David a acceptat in
vitația de a face o vizită ofi
cială în R. S. F. Iugoslavia.

TIRANA. — Agenția Tele
grafică Albaneză anunță înce
tarea din viață a dr. Medar 
Shtylla, președintele Adunării 
Populare a R. P. Albania .și 
vicepreședinte al Consiliului 
General al Frontului Democra
tic.

PARIS. — Asociația internațio
nală a juriștilor democrați a dat 
publicității'o declarație în care se 
cere punerea imediat în libertate a 
doi activiști ai partidului Mișcarea 
populară pentru eliberarea Ango- 
lei, arestați ilegal la Leopoldville.

în declarație se arată că timp 
de trei săptămîni cei doi activiști 
au fost deținuți în închisoarea 
Ndolo, iar în prezent sînt amenin
țați să fie transferați într-o alta 
închisoare

cu ei o con-

de asemenea 
însărcinat cu

străine să participe di- 
apărarea Indiei.
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DALLAS: Studentul 
Russel McLarry 

eliberat pe cauțiune

liului de Stat al R. P. Chineze, 
Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, nu
meroase personalități ale vieții 
publice din capitala R. 
Chineze, reprezentanți 
frunte ai vieții artistice 
China, oameni ai muncii.

A fost de față, de asemenea, 
Agop Bezerian, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Amba
sadei R. P. Romîne și membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați la Pekin.

Spectacolul, care s-a bucu
rat de un mare succes, a fost 
alcătuit din cîntece și dansuri 
din diferite regiuni ale Rornî- 
niei.

După spectacol vicepcemie- 
rul He Lun, vicepreședintele 
Go Mo-jo și alte personalități 
s-au urcat pe scenă și au fe
licitat pe artiștii romîni pen
tru succesul obținut.

Interviul acordat de primul 
ministru

NEW YORK. — lntr-un in
terviu acordat societății ameri
cane de televiziune „Național 
Broadcasting Company" primul 
ministru al Angliei, Alee Dou- 
glas-Home s-a referit la unele 
probleme ale politicii interne și 
externe a țării sale. După cum 
relatează agenția Associated 
Press, Home și-a exprimat spe
ranța că partidul său — conser
vator — va ieși învingător în 
viitoarele alegeri din Anglia, 
făcînd promisiunea că „dacă 
vom cîștiga alegerile, vom în
făptui planuri interne mari". 
Printre problemele la care se 
referă aceste planuri el a enu-

merat pe cele ale învăiămîntu- 
lui.

Abordând problemele interna
ționale, Douglas-Home, a decla
rat, după cum menționează a- 
ffenfia Associated Press, că 
vede posibilitatea lichidării răz
boiului rece Încă în anul viitor. 
„Afirm, a spus el, că se poate 
întrevedea sfîrșitui războiului 
rece sau că acesta a trecut de 
punctul primejdios". „Ceea ce 
trebuie să facem acum, a conti
nuat Home, este să încercăm 
să ajungem la o coexistentă 
efectivă cu Uniunea Sovietică*.

Referindu-se la problema 
dezarmării, Home a reafirmat 
vechile puncte de vedere ale 
Occidentului cu privire la con
trol și inspecțiile internaționale.

In legătură cu alte probleme 
de viitor, primul ministru ai 
Angliei și-a exprimat dorința 
de a participa, împreună cu 
S.U.A., la extinderea exporturi
lor, inclusiv a exporturilor de 
capital.

vorbit despre întreve-

la Departamentul de

nouaiii guvern grec
Maraton al balansării 

pe scaune

pentru populația, săracă din SalvadorAprovizionarea cu apă
constituie o problemă greu de rezolvat. Iată unul din mijloa
cele de transport cu care apa este adusă de la distante foarte 

mari.

î n statul Florida (S.U.A.) 
a fost organizat un ma
raton al balansării pe 

scaune. Participanții, sau mai 
bine-zis participantele, pentru 
că a fost vorba de un concurs 
deschis numai femeilor, au 
luat loc într-un scaun balan
sor și au început să se hîțînc 
fără întrerupere zi și noapte. 
Concurenta

Î11 prezent cel puțin șase marinari 
de pe vasele de coastă sau pescă
rești pierdute sau naufragiate s-au 
înecat. După cum t 
Reuter, vasul libanez „.___
Corfu" a eșuat lingă insulele Mag
dalena, iar cei 27 de membri ai e- _ 
chipajului au fost salvați de furia • 
valurilor de către serviciile de ■

naufragiate s-au u 
anunță agenția 1 
ibanez „Insula ■

I

care a rezistat cel

coastă canadiene. In același timp, fl 
după cum relevă agenția France ■

I

Fascicule „LASER“ 
utilizate în fotografii

Prcsse, cargobotul francez „Douala" 
cu un deplasament de 2 300 tone, 
și, avîtid un echipaj de 29 de per
soane, este dat dispărut in apro- _ 
pierea coastelor Terra Novei, unde | 
furtunile răscolesc apele oceanului.

Agenția U.P.I. relevă că servicii
le'de coastă americane primesc 
numeroase semnale S.O.S., dar, din 
cauza condițiilor meteorologice ne
favorabile, zborul elicopterelor sau 
avioanelor de salvare este aproape 

' imposibil.

za temperaturii solului și aerului, 
incit aproape că sînt termale, tem
peratura lor ridicîndu-se la 26—30 
grade C, ceea ce face ca să nu mai 
fie răcoritoare. O excepție în a- 
ceastă privință constituie Cuba, de
numită deseori și ,,insula izvoare
lor cu apă rece", care deși așezată 
intr-o regiune foarte caldă, arc 
multe izvoare cu apă rece. Aceste 
izvoare insă, ce-i drept, sint situa
te mai ales în regiunile muntoase.

Un medicament pentru 
regenerarea țesuturilor 

cerebrale

L a o clinică din Viena, cîți- 
va savanți au preparat și 
experimentat, cu rezulta

te pozitive, un nou medicament 
împotriva epuizării celulelor 
cerebrale. Este vorba de un de
rivat al vitaminei B-6, anume 
„Pirithioxin", cu aefiune de re
generare a țesuturilor cerebra
le. Medicamentul s-a dovedit 
a fi eficace în cazuri de amne
zie, de scădere a puterii de con
centrare și ahiar în cazuri de

Institutul de Științe și Teh
nologie de pe lingă Uni
versitatea din Michigan 

a pus la punct un aparat de 
fotografiat fără lentile. Apara
tul, destul de complicat, nu este 
destinat uzului curent, ci cerce 
țărilor de laborator.. El „captea
ză" și înmagazinează raze de 
lumină pe care apoi le reemite. 
Un fascicul de raze „laser” lu
minează obiectul care este foto
grafiat ■ de o mașină asemănă
toare unui ' aparat de fotogra
fiat. Apoi, un alt aparat, bazat 
tot pe „laser", proiectează pe 
un ecran o imagine foarte clară 
a obiectului fotografiat. Prin a- 
cest sistem se evită chiar și 
cele mai neînsemnate distorsi
uni ale imaginii provocate de 
lentilele aparatelor de fotogra
fiat.

mai mult a primit drept pre
miu o garnitură de mobilă. 
Bineînțeles, „piesa de rezisten
ță" a garniturii a fost un sca
un balansor. Reclama este 
doar sufletul comerțului...

Tristan Bernard 
și cuvintele încrucișate

Ravagiile iernii 
în emisfera vestică 
a America de Nord

/ama care s-a abătut asupra 
emisferei vestice n adus cu 
sine masive căderi de zăpa

dă însoțite de furtuni și, în unele 
locuri, ploi torențiale. Ca urmare a 
furtunilor de zăpadă, și a valurilor 
uriașe, vizibilitatea în Atlantic, a 
scăzut la zero, cauzînd serioase 
perturbații traficului maritim.

Serviciile de coastă din Halifax 
(S.U.A.) anunță că zeci de vase au 
naufragiat sau sint pierdute în 
Atlantic. Aceste servicii au anunțat 
că au pescuit cițiva supraviețuitori 
aruncați de apele înghețate ale 0- 
ceamilui pe coasta Noii Scoții. Po
trivit unor date preliminare, pinii

După cum se știe, cunoscu
tul . umorist francez 

, Tristan Bernard a fost 
unul din promotorii careurilor 
de cuvinte încrucișare. Au de
venit faimoase unele din defi
nițiile la cuvintele propriilor 
sale careuri. Iată cîteva din a- 
ceste definiții spicuite dintr-o 
antologie a operelor lui Tris
tan Bernard, apărută de cu
rînd la Paris, sub titlul ,,Rîse- 
te și zîmbete".

■ — -Mut din nașLere (Cinema
tograful).

— Este consultată, deoarece 
e capabilă să 
glinda).

— Are mai 
(Armata).

— Evita să 
ra (Romeo).

— Nu rămîne multă vreme 
ingrată (Vîrsta).

— Sosește destul de des la 
ultimul act (Notarul).

reflecteze (O-

multe corpuri

folosească sca-

s
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ATENA 
dimineața 
brie a parlamentului, premie
rul Papandreu a prezentat 
declarația-program a noului 
guvern grec.

Declarația-program schi
țează cîteva puncte ale poli
ticii economice a guvernului, 
menite să ducă, între altele, la 
dezvoltarea economică a țării, 
crearea de posibilități pentru 
deplina folosire a brațelor de 
muncă și pentru reducerea 
emigrației. Totodată se subli
niază că Grecia va participa 
activ la Piața comună. Se pre
conizează ca industrializarea 
țării să se bazeze în principal 
pe inițiativa privată. Papan
dreu a vorbit în sprijinul chel
tuielilor militare ridicate, a- 
dăugînd totodată, că nici o 
țară din N.A.T.O. nu trebuie 
să suporte povara unor chel
tuieli mai mari decît cele per
mise de economia ei.

Declarația-program preco
nizează măsuri în diferite do
menii printre care în cel al 
restabilirii libertății mișcării 
sindicale, revizuirii sistemului 
asigurărilor sociale și al con
tractelor colective.

Premierul grec a anunțat 
intenția guvernului de a a- 
nula măsurile extraordinare 
de securitate, precum și așa- 
numitele „certificate de opi
nie” (în aceste măsuri nu vor 
fi incluși funcționari de stat 
și persoanele care au legături 
cu apărarea națională).

Referindu-se la politica ex-

— In ședința din 
zilei de 21 decem-
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NEW YORK. — Studentul Rus
sel McLarry din Dallas, arestat 
miercuri de agenți ai F.B.I. — sub 
acuzația de a fi proferat amenin
țări la viața fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy — a fost 
eliberat vineri pe cauțiune, trans
mite agenția Associated Press. An
chetatorii au declarat că nu au 
găsit nici o dovadă care ar indica 
vreo legătură între acesta și asasi
narea președintelui Kennedy.

Agenția relevă că McLarry nu 
poate părăsi districtul de nord al 
statului Texas și îi este interzis 
de a face declarații reprezentan
ților presei.

In același timp s-a anunțat a- 
Tes tarea unui individ, Robert Fen
nell, acuzat de a fi intenționat să 
atenteze la 
lohnson. 
sale, 
patru 
ționa 
Albe și unor ziare. In 
scrisori el arată : „Atâta 
cît americanii țru vor

viața președintelui 
In momentul arestării 

asupra sa 
inten- 
Casei 

aceste 
vreme 

accepta 
să-și asume responsabilitățile lor 
politice și nu vor suprima postul 
de conducător, noi îi vom supri
ma pe acești conducători. In pre
zent primul meu obiectiv este a- 
sasinarea președintelui Johnson".

Fennell 
scrisori 
să le

avea
pe care 

trimită

Conferința de presă
a lui D. Rusk

WASHINGTON. — Secreta
rul de stat Dean Rusk a ținut 
vineri “ 
Stat o conferință de presă la 
care a 
derile avute la Paris și Lon
dra cu prilejul conferinței Con
siliului ministerial al N.A.T.O., 
precum și despre perspectivele 
relațiilor Est-Vest.

Referindu-se la întrevederile 
de la Paris, el a spus : „Impre
sia generală dominantă în 
sinul alianței (N.A.T.O. — n.r.) 
este că contactele stabilite cu 
Uniunea Sovietică au fost uti-

că guvernul grec 
strîngă relațiile 

din Orientul 
special cu lu-

cuvîntul Ka-

ternă, Papandreu a subliniat 
că Grecia își îndeplinește obli
gațiile în cadrul N.A.T.O. 
„Dacă sîntem aliații occiden
tului — a spus el — vrem, de 
asemenea, să fim prieteni cu 
răsăritul, cu țările din blocul 
răsăritean. Dorim să dezvol
tăm cu acestea atît relațiile 
noastre economice, cit și cele 
culturale”. In continuare, șe
ful guvernului s-a ocupat de 
relațiile Greciei cu țările ve
cine din Balcani. El a mai de
clarat
dorește să 
sale cu țările 
Mijlociu și în 
mea arabă.

Apoi a luat
nellopoulos, liderul partidului 
de dreapta E.R.E. care a cri
ticat declarația-program pre
zentată, și a declarat că E.R.E. 
nu va acorda vot de încredere 
guvernului.

In continuarea dezbaterilor 
a luat cuvîntul Passalidis, 
președintele Partidului E.D.A. 
El a declarat că programul 
guvernului este în general po
zitiv, dar Uniunea de Centru 
nu merge în direcția demo
cratizării aparatului de stat. 
Liderul E.D.A. s-a pronunțat 
in favoarea reducerii cheltuie
lilor militare și a criticat fap
tul că nu sînt satisfăcute re
vendicările oamenilor muncii. 
El a subliniat că E.D.A. va da 
votul de încredere guvernului, 
deoarece consideră că țara 
trebuie să intre într-o situa
ție normală.

Dezbaterile, au continuat în 
cursul nopții.

le și merită să continuăm efor
turile pentru a găsi noi dome
nii de înțelegere”.

Ocupîndu-se de deschiderea 
la 21 ianuarie 1964 a conferin
ței de dezarmare de la Geneva, 
secretarul de stat al S.U.A. a 
declarat că ar fi posibil să se . 
găsească o modalitate de înțe
legere în ce privește anumite 
aspecte ale dezarmării, și în 
special în chestiunea preîntâm
pinării atacurilor prin surprin
dere. El a adăugat că în pre
zent nu există nici o perspec
tivă de înțelegere asupra unor 
măsuri de dezarmare mai largi. 
Totodată a subliniat că diferi
tele aspecte ale dezarmării vor 
forma obiectul discuțiilor în 
sînul N.A.T.O. înainte de des
chiderea conferinței de Ia Ge
neva.

Cuvintarea ministrului 
de externe vest-german

BONN. — într-o cuvîntare 
asupra relațiilor internaționa
le rostită vineri seara la pos
turile de radio și televiziune, 
din Hamburg, ministrul vest- 
german al afacerilor externe. 
Gerhard Schroeder, a declarat 
că nu există nici o îndoială că 
tratativele între Est și Vest 
vor continua. în legătură cu 
recenta vizită în R.F. Germa
nă a ministrului de externe 
britanic Richard 
Schroeder a arătat că puncte
le. de vedere vest-german și 
britanic în ceea ce privește re
lațiile cu țările răsăritene sînt 
asemănătoare.

Referindu-se la schimburile 
de misiuni comerciale stabilite 
în ultima vreme între Repu
blica Federală Germană și o 
serie de țări, printre care și 
R. P. Romîne, ministrul vest- 
german și-a exprimat părerea 
că această măsură va duce la 
o întărire a relațiilor în gene
ral, cu aceste state.

în legătură cu modul în care 
este aplicat tratatul franco- 
vest-german, Schroeder a evi
tat să facă o apreciere de an
samblu, declarînd doar că 
„cele două părți sînt conștien
te de dificultățile care există 
în cadrul acestei colaborări".

în altă ordine de idei, 
Schroeder a calificat „Runda 
Kennedy" cu privire la redu
cerea reciprocă a tarifelor va
male între S.U.A. și țările 
membre ale Pieței comune 
drept „evenimentul politic de
cisiv" al anului viitor în ca
drul relațiilor internaționale 
(n.r. occidentale).

Butler,


