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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

In zilele de 23—24 decembrie 1963 a avut loc 
plenara lărgită a Comitetului Central al Partidu* 
lui Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii șl membrii 
supleanți ai Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, membrii guvernului și șefii 
unor instituții centrale de stat, primii secretari ai 
comitetelor regionale P.M.R., șefii secțiilor C.C. 
al P.M.R., președinții comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, conducători ai unor 
organizații de masă, redactori șefi ai ziarelor cen
trale și alte cadre de partid șl de stat.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președinte 
al Consiliului de Miniștri, a prezentat proiectul 
Planului de dezvoltare a economiei naționale și 
proiectul Bugetului de Stat pe anul 1964, ce ur
mează să fie supuse dezbaterii Sesiunii Marii 
Adunări Naționale,

La discuții au luat parte numeroși vorbitori 
care și-au exprimat acordul cu proiectele prezen
tate și au făcut propuneri privind măsurile de rea
lizare a Planului de Stat pe anul 1964.

Plenara C.C. al P.M.R. constată că prevederile 
Planului de Stat pe anul 1963 se realizează cu 
succes ; sarcinile prevăzute în proiectul Planului 
de Stat pe anul 1964 sînt în deplină concordanță 
cu posibilitățile reale ale țării noastre, creînd pre
mise favorabile pentru realizarea Directivelor 
Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn cu privire la planul șesenal.

Plenara a aprobat în unanimitate prevederile 
proiectului Planului și al Bugetului de 
anul 1964, precum și măsurile care să 
realizarea acestora.

cinteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Stat pe 
asigure

Tînărul strungar Ștefan Bar- 
thory, de la Întreprinderea 
„Înfrățirea" din Oradea, este 
unul dintre cei mai buni mun
citori din secția prelucrări me
canice, Iată-I pe Filip Gheor
ghe, unul din cei mai tineri 
muncitori, consullînduse cu 

acest strungar priceput.

Foto : O. PLECAN

Succesele
de azi
garanția

realizărilor
de miine

• Uzinele „7 Noiem- 
brie“ — Craiova • Fa
brica de confecții „Por
țile de fier“ — Turnu 
Severin • Schela de ex
tracție — Țicleni

Zilele acestea, alte Între
prinderi din Oltenia, printre 
care Uzinele „7 Noiembrie" 
din Craiova, Fabrica de con
fecții „Porțile de iier“ din 
Turnu Severin, schela de 
extracție Țicleni au anunțat 
îndeplinirea planului anual 
la producția globală. Pentru 
sporirea producției de țiței, 
petroliștii din schela de ex
tracție Țicleni, au aplicat la 
sondele in producție o serie 
de metode cum sînt: injec
ția de fluid în strat, perfora
rea cu jet abraziv, consoli
darea nisipurilor prin injec
ții de nisip cuarțos în strat 
și altele. O dată cu îndepli
nirea planului anual, ei ves
tesc și realizarea unor eco
nomii la prețul de cost în 
valoare de peste 12 milioane 
lei.

Pină in prezent, peste 50 
întreprinderi din regiu
nea Oltenia au anunțat în
deplinirea planului anual de 
producție și a angajamente
lor luate.

• întreprinderea de 
tora] Moinești

Întreprinderea de 
Moinești și-a realizat 
nile anuale de plan,
cînd forajul cu turbina la a- 
proape toate sondele, petro
liștii moineșteni au dat pro
ducției 6 sonde înainte de 
termen. Datorită creșterii 
productivității muncii cu 
peste 5 la sută față de plan 
și reducerii consumului de 
materiale, ei au economisit 
2 370 000 lei.

Numărul întreprinderilor 
industriale din regiunea Ba
cău, care au anunțat pină 
acum îndeplinirea planului 
anual, se ridică la 40.

(Agerpres)

to raj 
sarci- 
Apli-

Muncitor

Miercuri 25 decembrie 1963

Succese ale

întreprinderi

îndeplinit

planul anual

și-au

murmuri■

încă un patinoar artificial
In afara patinoaru

lui „23 August", pre
cum și a numeroase
lor terenuri cu gheață 
naturală ce se vor a- 
menaja pe lingă di
ferite complexe spor
tive, iubitorii sportu
lui cu patinele din 
Capitală vor avea la 
dispoziție începînd cu 
luna ianuarie a anului 
1964. un nou patinoar 
artificial — patinoa
rul Floreasca. In pre
zent, constructorii exe
cută lucrările pistei de 
patinaj, care va avea o

suprafață de 2 250 mp 
și montează instalați
ile frigorifice. Vizita
torii vor găsi aici ve
stiare și cabine con
fortabile, un bufet, 
toate încăperile fiind 
încălzite cu ajutorul 
unei stații de termofi- 
care.

In lunile de vară 
instalațiile folosite 
pentru producerea ghe- 
ții patinoarului vor fi 
utilizate de către o fa
brică de gheață cu o 
capacitate de peste 
4 500 de blocuri pe 
zi. Fabrica aflată acum

in București
în construcție, 
pune de o 
două linii de produc
ție, în care 
vor fi complet mecani
zate, un depozit care 
va putea păstra timp 
de mai multe zile 
peste io ooo de blocuri 
de gheață la tempera
tura de minus 5 grade 
și alte anexe. Întregul 
utilaj frigorific este 
realizat de întreprin
derea „Frigotehnica".

In jur vor fi ame
najate zone verzi.

(Agerpres)

va dis- 
sală cu

lucrările

Pregătiri pentru revelionul
studenților

ilele trecute, în
treprinderile din 
cadrul Trustului 
de foraj Pitești au 
raportat îndepli
nirea planului de 
producție pe anul 

toți indicatorii, 
unitățile fruntașe 

i întreprinderea de
Printre i 
se află și 
foraj Rimnicu Vilcea. Aici, 
„Anul 
vreme 
rat in 
metri.
ceasta, tov. Vasile Borcea, 
inginerul șef al întreprin
derii, ne-a acordat un scurt 
interviu :

Nou" a venit mai de- 
cu 16 zile ; s-au fo- 
plus pină acum 1 700

In legătură cu a-

— Ar ti deosebii de intere
sant dacă ne-ați vorbi despre 
principalii factori care au con
tribuit la obținerea acestor re
zultate.

I
Fabrica

— Din complexul de măsuri 
tehnico-organizatorice pe care 
le-am aplicat în muncă anul 
acesta, mă voi rezuma la cele 
mai importante, care au deter
minat nu numai îndeplinirea 
planului, ci și creșterea produc
tivității muncii cu 
față de plan. Cuvîntul 
în realizările noastre 
introducerea pe scară 
tehnologiei moderne 
rea sondelor. Astfel, s-a extins 
forajul cu turbina și electro- 
burul la 55,5 la sută din totalul 
metrilor forați față de 52,7 la 
sută planificat. Numai cu elec- 
troburul s-au forat 15 320 metri.

2,4 la sută 
hotărîtor 
l-a avut 
largă a 
în săpa-

Această metodă pe lingă creș
terea vitezei mecanice, a dus la 
reducerea ruperilor de prăjini, 
deci la scăderea prețului de 
cost pe metru forat și realiza
rea de economii suplimentare 

. în valoare
lei.

— Știm 
nei viteze 
de înaintare un rol deosebit îl 
are stabilirea regimului tehno
logic adecvat pentru fiecare 
sondă în parte, în funcție de 
formațiile geologice traversate. 
Ce realizări aveți în această 
privință ?

— La noi, au dat mult de 
lucru pierderile de noroi frec
vente în special în sectorul 
Ciurești. Pentru 
zonelor de foraj cu pierderi de 
noroi, s-a aplicat o tehnologie 
nouă, specială. Atenția noastră 
s-a concentrat în primul rînd 
spre detectarea cu precizie a 
acestor zone. Prin fixarea co
loanei de ancoraj în imediata 
apropiere a sondei și prin îm
bunătățirea operațiilor de ci
mentări repetate, am reușit să 
stabilim Ia toate sondele o vi
teză normală de lucru.

— Cum ați reușit să asigu
rați folosirea întregii capacități 
de producție a noilor tipuri de 
instalații de foraj, avînd in ve
dere construcția for, perfor
manțele tehnice superioare ?

— Prin mecanizarea lucrări
lor cu volum mare de muncă 
am urmărit, pe de o parte, re
ducerea timpului de lucru la 
schimbarea prăjinilor de foraj

de peste 5 800 000

că in asigurarea u- 
opiime la saparea

traversarea

și, pe de altă parte, reducerea 
efortului fizic al muncitorilor, 
în acest scop, am experimentat 
și am aplicat la un mare nu
măr de sonde cleștele automat 
pentru înșurubarea și deșuru- 
barea prăjinilor de foraj și fo
losirea penelor automate. Dar 
atît instalația propriu-zisă cit și 
tehnica aplicată în lucrările 
suprafață, cer o cunoaștere 
meinică. Pentru a fi în pas 
noutățile tehnice aduse 
instalațiile și uneltele 
ne-am preocupat în permanen
ță de ridicarea nivelului pro
fesional al muncitorilor, de îm
bogățirea cunoștințelor tehnice. 
De la începutul anului am or
ganizat cursuri de calificare și 
de ridicare a calificării pe me
serii 
nici, 
liști 
mis 
școlile de specializare ale Mi
nisterului Industriei Petrolului 
și Chimiei. îmbogățirea cunoș
tințelor de specialitate a ajutat 
pe muncitori și maiștri să obți
nă rezultate bune. Mai mult de 
jumătate din ei. sînt .tineri. Ei 
au contribuit din plin la reali
zarea planului pe anul în curs. 
■Sînt nenumărate exemplele 
care întăresc această afirmație. 
Brigada de montaj, condusă de 
tînărul Dumitru Pătran, brigadă 
evidențiată în întrecerea socia
listă — prin buna organizare a 
locului de muncă a reușit să 
realizeze montaj de bună cali
tate, a scurtat timpul de monta
re a sondelor cu 20 la sută. Prin-

de 
te- 
cu 
de 

noi,

cu toți muncitorii : meca- 
electricieni, podari, tur- 

etc. De asemenea, am tri- 
maiștri și tehnicieni la

tre brigăzile de foraj cu reali
zările cele mai frumoase sînt 
brigăzile conduse de tinerii Du
mitru Melnicescu, Cornel Duțl- 
că, Constantin Bălașa. Brigada 
lui Melnicescu, bunăoară, a ter
minat de săpat șapte sonde cu 
49 de zile mai devreme, ceea 
ce echivalează cu săparea în 
plus a unei sonde de 2 000 de 
metri, iar sondorii lui Cornel 
Duțică au scurtat termenul cu 
25 de zile la forarea a 8 sonde. 
Asta înseamnă încă 1 000 de 
metri forați în plus.

— Cum vă pregătiți să înce
peți producția anului viitor ?

— Ținînd seama de faptul că 
sarcinile planului pe 1964 sint 
sporite cu 12 la sută față de 
1963, colectivul întreprinderii 
de foraj Rîmnicu Vilcea s-a 
pregătit să facă față condițiilor 
de muncă din timpul iernii. Pe 
baza experienței acumulate în 
iarna anului 1963, am trecut 
deja la pregătirea temeinică a 
tuturor locațiilor ce urmează a 
se fora în această perioadă. 
Astfel, la toate locațiile s-a 
transportat balast, s-au turnat 
fundațiile, s-au montat 8 

, Pentru realizarea ritmică 
nului pe luna ianuarie 
sînt în curs de montaj 5
lății de foraj. Au fost amena
jate cu grijă pentru iarnă toate 
stațiile de apă, iar la sondele 
Ia care forarea va continua și 
în 1964, s-au creat condiții pen
tru lucru neîntrerupt.

turle. 
a pla- 

1964, 
insta-

AURELIA POPESCU

i

Secția rafinare
de uleiuri „Argus" din Constan
ța. Inginerul Tolan Stana și ra
finorul Oțetaru Dumitru con

trolează calitatea uleiului.

n aceste zile de 
sfîrșit de decem
brie, în întreaga 
țară continuă să 
se sărbătorească 
vîrsta majoratului. 
Tinerii de 18 ani, 

muncitori In uzinele, fabricile 
l pe șantierele țării, colecti- 
iștii făuritori ai belșugului 

I ogoarelor, elevi și studenți, 
trăiesc emo(ia cînd toți cel din 
jur, prietenii și tovarășii 

I de muncă, vin să-i felicite, 
- le ureze izbîndă In viață,

treacă demni pragul vîrstei 
majoratului, pentru a fi cetă
țeni destoinici al patriei socia
liste. In cele ce 
tăm cîteva din 
dedicate acestei

I 
I
I

Foto : AGERPRES

La Suceava

lor 
să 
să

urmează rela- 
manifestările 

sărbători.

■■ este 300 de tineri, elevi, muncitori, lucrători din 
comerț din orașul Suceava, care au împlinit 
anul acesta 18 ani, însoțiți de colegi, de prieteni 
și părinți s-au adunat în seara zilei de 21 de
cembrie în sala Ciprian Porumbescu. Aici s-a 
organizat de către comitetul orășenesc U.T.M. 
tradiționala sărbătoare a majoratului. Tinerii 

sărbătoriți au venit la ziua majoratului cu rezultate deose
bite în muncă și învățătură. La deschiderea sărbătorii a luat 
cuvîntul tov. Boca loan, secretarul Comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc care a vorbit tinerilor despre 
drepturile și îndatoririle lor și i-a declarat cetățeni majori 
ai R.P.R. Cuvinte calde, felicitări le-au fost adresate de 
asemenea de către tov. Pușcașu Gh., prim secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M. Apoi le-au fost înmînate felicitările, 
care vor rămîne ca o amintire de neuitat pentru toată viața.

Brigada de agitație a Casei de cultură orășenești, a pre
zentat pentru sărbătoriți un program special cu tema : „La 
vîrsta de aur", iar elevii Școlii medii „Ștefan cel Mare“ au 
prezentat un montaj literar intitulat „Te slăvim Republică".

A. CĂRUNTA

radiționala noapte 
de revelion este 
așteptată cu nerăb
dare și emoție. In 
zilele care au mai 
rămas pină atunci, 

pretutindeni în U- 
niversitate se fac intense 
pregătiri. De curînd, a avut 
loc o ședință a Biroului consi
liului asociației din Universi
tate. la care au participat și 
președinții consiliilor A.S. din 
facultăți. La ordinea de zi a 
ședinței a figurat o singură 
problemă: pregătirea pentru 
revelion în cadrul facultăților 
Universității bucureștene. A 
fost stabilit un plan de mă
suri concrete privind o serie 
de probleme organizatorice 
(s-au alcătuit comitete pentru 
pregătirea revelionului, la fie
care facultate), administrative 
și culturalei menite să contri
buie la pregătirea pentru stu- 
denți a unui revelion cit mai 
plăcut și cit mai instructiv. 

Brigăzile artistice de agita- 
desfășoară in aceste zile

intense pregătiri. Sînt pregă
tite cu multă grijă programe
le cuprinzind obișnuitul plu- 
gușor de Anul Nou, urări, 
răvașe, muzică ușoară și popu
lară. Fiecare centru de desfă
șurare a revelionului, la care 
au fost repartizate cite una 
sau mai multe facultăți, va fi 
dotat cu o stație de amplifi
care și un televizor. Din fon
durile alocate de Consiliul 
asociației studenților din Uni
versitate vor fi oferite nu
meroase premii studenților 
fruntași la învățătură și în ac
tivitatea cultural—sportivă. 
Toate aceste pregătiri sînt me
nite să asigure studenților 
Universității bucureștene pe
trecerea unui revelion cu ade
vărat sărbătoresc.

ȘTEFAN GÎDEA 
student Facultatea de Științe 
Juridice, Universitatea Bucu

rești

siderurgiștilor 
bănățeni

Muncitorii celor două mari 
centre siderurgice — Reșița și 
Oțelul Roșu — din Banat, au 
elaborat pină la 20 decembrie 
peste sarcinile de plan la 
mai mult de 25 000 tone 
oțel.

Investițiile de peste 4 
liarde lei, efectuate în 
puterii populare pentru cons
truirea de noi obiective in
dustriale siderurgice, printre 
care se numără și reconstrui
rea completă a oțelăriei Mar
tin de la Reșița, au permis 
sporirea de peste 3 ori a pro
ducției de oțel, față de cea 
din 1948.

Sporul de producție dat în 
acest an de către oțelârii ce
lor două mari întreprinderi 
siderurgice se datorește creș
terii indicilor de utilizare a 
principalelor agregate, prin a- 
plicarea de noi măsuri tehni
co-organizatorice, cum ar fi: 
automatizarea conducerii regi
mului termic din cuptoarele 
Martin, utilizarea unor noi 
materiale refractare cu com
poziții îmbunătățite la căptu- 
șirea instalațiilor siderurgice, 
care au avut ca efect prelun
girea duratei de funcționare a 
acestora.

--- *•

zi, 
de

mi- 
anii

(Agerpres)

Economii
prin inovații
Din cele 11 inovații propuse 

în acest an de tinerii de la 
Exploatarea minieră Petrila, 8 
au fost aplicate în producție. 
Economiile care se realizează 
pe
60 000 
tineri 
Haidu

această cale însumează 
lei. Cei mai cunoscuți 
inovatori sînt Ștefan 

și Antal Ervin.

I. CHIRAȘ 
corespondent voluntar

Zile de vacanță
Veronica Porumbacu : 
„Memoria cuvintelor' 
(Cronica literară)

IN PAG. A III-A

ție

Intilnire cu Moș Gertlă.
Foto: AGERPRES

O noua 
centrala 

telefonica
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Printre con
strucțiile noi din orașul Rm. 
Vilcea este și clădirea P.T.T.R. 
Recent s-a dat în folosință, 
aci, noua centrală telefonică 
proiectată și construită de spe
cialiștii întreprinderii de tele- 
construcții din București. In 
acest fel, lucrătorii P.T.T.R. 
vor avea posibilitatea să de
servească rapid cele peste 
1 000 de linii telefonice di
recte, cit și cele interurbane.

I
I
I
I 
L
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In centrul dezbaterilor ■ 
— activitatea profesio- I 
nalt a studenților (PeB 
marginea Conferinței 
U.T.M. din centrul uni 
versitar Iași)

majoratului
■ e poate spune că 

tinerii din Com
binatul 
gic 
care < 
anul acesta vîrsta 
de 18 ani, sînt re

prezentanții celei mai tinere 
generații de siderurgiști ai ce
tății oțelului. O mare parte 
dintre cei 300 de tineri de 18 
ani au absolvit în cursul aces
tui an școala profesională. 
Unii au devenit oțelari. lami
natori, furnaliști sau lăcătuși, 
alții sudori, electricieni, coc- 
sari, instalatori sau zidari.

De la început, tinerii absol
venți s-au afirmat ca munci
tori care stăpînesc tainele pro
fesiunii alese, integrîndu-se în 
viața și preocupările colecti
vului combinatului. Cu prile
jul recentei sărbători a majo
ratului la care au participat o

[ siderur- 
Hunedoara, 
au împlinit

parte dintre cei 300 de tineri 
de 18 ani (dintr-un schimbi 
am auzit de la maiștri munci
tori mai în vîrstd din diferite 
secții 
ciere 
școlii 
tineri

multe cuvinte de apre- 
la adresa absolvenților 

profesionale și a altor 
calificați la locul de

La Hunedoara
muncă. In cuvintele de laudă 
au fost amintite numele tine
rilor Dobroi Vasile, lăcătuș, 
Mihușa Pompei, laminator, 
Negru Florin, oțelar, Feher 
Doinisie, electrician, frații 
Giurgiu Augustin și Giurgiu 
Grigore, lăcătuși, Damian 
Gheorghe, sudor etc. aflați în 
rîndul sărbătoriților. Așadar, 
generația siderurgiștilor de 18 
ani trece pragul majoratului.

— după cum spunea în cuvîntul 
său de deschidere a festivită
ții tov. Ion Toplița, activist 
al comitetului U. T. M. din 
combinat — cu demnitate și 
cinste. In fața majoratului ti
nerii se prezintă cu bilanțul 
unei activități fructuoase. La 
sărbătoarea majoratului tine
rii siderurgiști s-au prezentat 
nu numai cu un brlrrrtț al în
făptuirilor de pină acum, ci, in 
același timp, cu hotărîrea lor 
de a-și realiza visuri îndrăz
nețe.

Damian Gheorghe, sudor, 
Marinca Emil, laminator, Bur- 
ciu Vasile, lăcătuș etc., și-au 
îndeplinit primul lor vis,
cela de a-și însuși tainele me
seriei îndrăgite. Ei vor să de-

a-

(Continuare în pag. a IlI-a)

LAL ROMULUS

La Baia Mare I
oi după-amiază,
spre Casa sindi-a 
catelor din Baia I 
Mare se îndrep- ■ 
tau pionieri, tineri a 
și vîrstnici, dis- i 
cutînd despre fra- ■ 

ții, prietenii și fiii lor. Prietenii a 
lui Andrei Deciuk și ai lui Ale- ” 
xandru Pop, strungari la 
U.M.M.U.M., discutau despre

I
U.M.M.U.M., discutau despre h 
rezultatele bune ale acestora I

Deși numai de 1 
ani, ei reușesc să facă față B 
deplin sarcinilor de plan, |

în producție. Deși numai de “ 
.18 ani, ei reușesc să facă față ~ 
pe < . ' " ‘
să fie prezenți la toate acți- ” 
unile organizației U.T.M. Ei I 
sînt, în același timp, seraliști și | 
se străduiesc să obțină note * 
foarte bune Ia învățătură ceea fl 
ce înseamnă că și aici locul lor ■ 
este printre fruntași.

La ora 18, sala de spectacole B 
devenise neîncăpătoare. Nu |

I
I

V. MOINEAGU

(Continuare în pag. a IlI-a)



Și in perioada

iernii, producții

constante

de carne și lapte!
ectorul zootehnic 
al gospodăriei co
lectivă din comu
na Ciocile, raio
nul Făurei, cu
prinde în prezent 
966 taurine, din

care 265 vaci și 80 de juninci, 
aproape 5 000 de oi, 166 scroa
fe, 600 porci la îngrășat și a- 
proape 5 000 de păsări.

Gospodăria și-a propus la 
începutul anului să vîndă sta
tului pe bază de contract pro
duse în valoare de peste două 
milioane și jumătate lei, din 
care aproape jumătate să pro
vină din vînzarea unor impor
tante cantități de carne de 
vită, de porc și batali.

Pe la jumătatea anului însă, 
analizîndu-se mai bine posi-

tate cît mai mare, adică Ia 
250—300 kg fiecare. Pentru ca 
creșterea și îngrășarea tinere
tului taurin să se facă în flux 
continuu, s-a revăzut pînă la 
cele mai mici amănunte mo
dul de hrănire și îngrijire. Pe 
baza experienței fruntașilor, 
s-a generalizat metoda ca de 
fiecare lot de tineret pentru 
carne să răspundă aceiași în
grijitori. încă de la fătare, vi
țeii sînt îngrijiți cu multă a- 
tenție. Vițelele care 
calități bune pentru 
sînt păstrate pentru matcă. 
Exemplarele necorespunzătoa
re acestui Scop sînt puse la 
îngrășat. De acum începe o 
muncă atentă pentru a se ve
dea cum cresc „gramele". S-a 
statornicit ca, periodic, să se 
cîntărească vițeii și, pe baza 
creșterii lor în greutate, să se 
aprecieze ce mai trebuie fă
cut. La noi în gospodărie în
grășarea se face în cea nlai 
mare parte la grajd. De aceea, 
atenția este îndreptată spre 
respectarea programului de 
grajd, a rațiilor, spre asigu
rarea bunei îngrijiri a anima
lelor.

Firește, se cereau și mai 
multe eforturi, dar rezultate
le sînt, evident, superioare. 
Deci, îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor depinde și de ba
gajul de cunoștințe al îngriji
torilor de 
calificării 
Cunoscînd

vădesc 
prăsilă

CUNOȘTINȚE
PROFESIONALE

LA NIVELUL
CERINȚELOR
PRACTICII

ajuns 
sînt încă 
sporirea 

destinate 
urmare,

bilitățile existente, s-a 
la concluzia că mai 
serioase rezerve în 
cantităților de carne 
valorificării. Drept 
contractul a fost suplimentat 
cu încă 114 tăurași, ceea ce 
înseamnă un plus de peste 
24 000 kg carne de vită, și cu 
100 porci grași, adică în plus 
10 000 kg carne de porc. Res
pectarea angajamentului ne
cesita eforturi serioase și, fi
resc, tinerii colectiviști au con
siderat că e datoria lor să 
contribuie activ la îndeplini
rea lui întocmai și la timp. 
Și pentru că se constatase că 
o parte din tineri nu stăpî- 
neau destul de bine meseria 
de crescător de animale, or
ganizația U.T.M. a inițiat, în 
sprijinul ridicării calificării 
lor profesionale, cîteva acțiuni 
concrete. De exemplu, comite
tul U.T.M. a invitat în mai 
multe rînduri pe inginerul 
zootehnic să explice tinerilor 
îngrijitori ce măsuri practice 
duc la sporirea producției de 
carne. Astfel cu regularitate 
au loc în sectorul zooteh
nic consfătuiri ale îngrijitori
lor. De fiecare dată la parte 
și inginerul. Aici fiecare îm
părtășește ceea ce i se pare 
că a făcut mai deosebit și a- 
rată ce rezultate a obținut. 
Pentru fiecare caz, inginerul 
explică științific metodele 
bune aplicate în producție, și 
intervine cu recomandări ?i 
demonstrații suplimentare. In 
acest fel, se fixează tot mai clar 
în bagajul de cunoștințe al ti
nerilor crescători de animale 
noi învățăminte. Totodată, toți 
tinerii sînt mobilizați la cercu
rile zootehnice, sînt ajutați 
să-și însușească cît mai bine 
cunoștințele prin mijlocirea 
demonstrațiilor practice făcu
te Ia locul de muncă.

Iată cum se desfășoară ac
tivitatea la ferma de taurine. 
Aici angajamentul este să se 
predea, conform 
suplimentat, încă 
rași. O parte din 
fost deja predați. Colectiviștii 
sînt preocupați de folosirea 
tuturor posibilităților, astfel 
îneît și ceilalți să fie livrați 
în termenul stabilit la o greu-

contractului
144 de tău- 
aceștia au

animale, de nivelul 
lor profesionale, 
importanța acestei 

cerințe, comi
tetul U.T.M. pe 
gospodărie a 
îndrumat și a- 
jutat organiza
ția U.T.M. din 
sectorul zoo
tehnic să se o- 
cupe zi de zi de 
generalizarea și 
aplicarea 
perienței îna
intate. în acest 
scop, sînt invi
tați periodic în 
adunările ge
nerale deschi
se ale organiza
ției U.T.M., în
grijitorii 
nimale 
vîrstnici, 
bogată 
riență, care îm
părtășesc tine
rilor metodele 
folosite de ei.

Astfel pregă
tiți, cei mai 
mulți tineri în- 

! animale obțin lu- 
de-

ex-

de a- 
mai 

cu o 
expe-

ei 400 de elevi ai 
Școlii medii din 
Adjud, au inaugu
rat bogatul pro
gram stabilit pen
tru ei in această 
vacanță cu o reu

niune. Seara ar fi fost însă 
monotonă — numai cu dans. 
De aceea, recitatorii Stan 
Georgetă din clasa a Xl-a și 
Țugulea Ion din clasa a X-a, 
solista Chiriac Adriana din 
clasa a XI-a și alți elevi frun
tași în activitățile artistice au 
pregătit un program, aplaudat 
de partlclpanțll la cea dinții 
reuniune a vacanței. Celelal
te acțitlni vor avea loc în res
tul zilelor cu un program la 
fel de interesant. Una din 
preocupările actuale o consti
tuie pregătirea revelionului. 
Un colectiv condus de tînărul 
profesor de limba romînă, Ion 
Croitoru, pregătește tradițio
nalele răvașe. Alt colectiv va 
avea grijă să nu lipsească din 
programul celei de a 365-a 
nopți a anului 1963 nici plugu- 
șorul. De pavoazarea sălii și 
pregătirea pomului de iarnă se 
ocupă alte colective de elevi. 

Zilele vacanței oferă însă 
posibilitatea organizării unui 
program destul de variat. Au 
fost prevăzute întîlniri cu ac
tiviști de partid, vizite în în
treprinderile industriei locale. 
Activităților sportive le-au 
fost rezervate un loc din cele 
mai importante. Așa, de pildă, 
șahiștii, jucătorii de tenis de 
masă, schiorii se vor întrece 
în diferite concursuri sportive. 
Pentru concursul patinatorilor 
se vor face amenajări specia
le în incinta stadionului „Lo
comotiva" cu ajutorul Consi
liului raional U.C.F.S. Iată și 
alte acțiuni de care se vor 
bucura elevii în această va
canță : un montaj muzical-li- 
terar „Eroi îndrăgiți ai litera-

turii noastre contemporane", 
simpozionul „Cuceritorii Cos
mosului".

Iată, deci, un itinerar bogat, 
la capătul căruia elevii Școlii 
medii din Adj ud vor redeschi
de caietele și manualele, cu 
forțe sporite.

sfirșit, întilnesc pe cineva de-al 
„casei" ; tovarășa Viorica Niță, 
secretară tehnică pentru cufsul 
seral:

— Nu-i
Elevii sînt
ne dînsa.

— Păi,
sem...

nimeni, tovarășe, 
în vacantă, îmi spu-

tocmai de-asla veni-

cu tovarășa Ruxandta Radules
cu a fost foarte scurtă.

— Să vedeți, azi n-am avut 
nimic... planificat.

— Cum tocmai azi, în prima 
zi ?

_  z

relui poet. Sînt recitate de ac
tori cunoscut!, îndrăgiți de e- 
levi: GeOrge Vfaca, Călla Di
ma, și mulți alții. Pe fiecare, 
elevii îi urmăresc, îi ascultă cu 
uitnire, cu emoție. Cu acea e- 
moțle pe care ți-o dă de fie
care dată poezia lui Eminescu.

Intîlrtirea ca poezia, întîlni-

• Reuniuni, excursii, spectacole • Vacanță in...
• Întîlniri cu poezia • Bogată agendă culturală

rimele zile de va
cantă. Pe coridoa
rele tuturor școli
lor plutea un aer 
sărbătoresc, de va
canță. N-am mai 
așteptat alt îndemn

și, cu carnetul în buzunar, am 
pornit-o prin școlile medii nr. 5 
și 11 din Capitală, în căutarea 
unor acțiuni interesante pentru 
un reportaj. Așa cum era de 
așteptat, credeam că voi întîlni 
glasurile vesele, gălăgioase ale 
elevilor, adunați aici pentru un 
concurs sportiv, în cadrul clu
bului, sau pregătindu-se pentru 
o vizită într-un muzeu. Dar nu 
întotdeauna
redacție se potrivește cu cea 
din... școală. De fapt, cu acest 
„proverb" m-am... întîlnit la 
Școala medie nr. 5. Cînd am 
intrat înăuntru in-a întîmpinat 
o liniște solemnă. „Ce elevi li
niștiți" — mi-am zis. Dar des- 
chizînd cîteva uși, mi-am dat 
seama că nu era nici urmă 
elev pe-aici. Era greu sâ 
descurci în labirintul acela 
uși și coridoare, mai ales
nu-mi luasem la plecare, nici 
prețiosul... fir al Ariadnei. In

socoteala de la...

de 
te 
de 
că

— Păi, nepăi, asta-i situația. 
A fost ceva aseară, dar s-a... 
terminat.

- Dar tovarășa Henrieta 
Dumitru, secretara comitetului 
U.T.M. al școlii ?

— Nu e.
— Și Gabriela Preja, inslruc- 

loarea superioară de pionieri ?
— La fel.
,,Am călcat cu stîngul" — 

mi-am zis, și am ieșit din școală 
cu... dreptul. Am luat-o tot 
înainte, pe Bulevardul Dacia, 
pînă mi-a apărut în fața o clă
dire mare, ca un palat din bas
me : Școala medie nr. 11. De la 
intrare m-a luat în primire un... 
afiș viu colorat: „Cum ne vom 
petrece vacanța ?" După cîteva 
investigații am rămas numai 
cu... afișul, o tovarășă cate cu
răța parchetul și un tovarăș 
secretar tehnic.

— Cu tovarășa Ruxandta Ra
dulescu, secretara comitetului 
U.T.M., vă rog.

— Puteți vorbi cu dînsa la 
telefon. Iată-i numărul...

Convorbirea telefonică avută

a intilnirea cu poe
zia au vertil sule 
de elevi din Capi
tală. Minunata sala 
a Palatului pe care 
o văzuseră pînă a- 
cum de nenumăra-

s-a părul mai frumoa-

rea cu cel mai mare poet al 
nostru, a oferit elevilor în dimi
neața acestei zile de vacantă 
clipe minunate de desfătare, 
care le-au 
sufletul.

îmbogățit mintea și

Schimb de experienței

te ori, li 
să, mai primitoare.

...Peste sală s-a dșterhut liniș
te deplină. Nici un zgomot, nici 
un murmur, nici o șoaptă. Doar 
de pe scenă răsună minunatele 
versuri ale „Scrisorii a III-a“

De cile ori n-au citit elevii 
aceste versuri ? De cile ori nu 
le-au rostit la serbări sau așa, 
în gînd, doar de dragul de-a le 
mai simți frumusețea 1 Cu toate 
acestea, parcă acum le-au au
zit pentru prima dată, Își închi
puie cu ochii minfii totul, fie
care vers. 11 văd parcă aevea 
pe blindul, dar neînfricatul 
domnitor Mircea cel Bătrîn, pe 
înfumuratul Balazid, urmăresc 
cu emoție intilnirea dintre ei, 
apoi lupta plină de bărbăție a 
oștenilor romîni.

Rînd pe rînd răsună de pe 
scenă, cînd înflăcărate, cînd 
triste, cînd încărcate de melan
colie, alte și alte poezii ale ma-

IPE S«T
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este 2 800 de elevi 
din școlile orașu
lui Huși, își petrec 
zilele vacanței în 
localitate. Comite
tul raional U.T.M., 
in colaborare cu

secția de învățămînt a sfatului 
popular raional, au avut gri
jă ca aceste zile de vacanță 
să fie bogate în activități e-

ducative și distractive. Mai în- 
tîi a fost pregătit revelionul 
elevilor, organizat lâ Școala 
medie „Mihail Kogălnlceanu". 
Elevii celor două școli medii 
de cultură generală au scris 
textul plUgușoruluj, axat pe 
teme din viața școlii și fac 
ultimele repetiții la programul 
artistic dedicat revelionului, 
în cadrul Casei pionierilor au 
început activitățile zilnice de 
vacanță. Pentru cei mici este 
în curs de amenajare „Orășe
lul copiilor". Clubul. elevilor 
Școlii medii tehnice și profe
sionale și-a deschis agenda cu 
seri literare, concursuri „Cine 
știe, răspunde", acțiuni de în
vățare a dansului etc. 400 de 
elevi se pregătesc pentru ex
cursia de două zile pe care o 
vor face la Iași. In zilele va
canței, elevii și școlarii hușeni 
vor participa la vizitele colec
tive organizate la muzeul ra
ional „Dimitrie Cantemir", la 
convorbirea cu tema „Ce a 
dat regimul nostru, tineretu
lui", la întîlniri cu activiști de 
partid și de stat. Sînt prevă
zute, în continuare concursuri 
de cîntece și poezii, de săniu
țe, schi și patine.

C. NANCU
ION ANDREIȚĂ

M. FOCȘENEANU
C. SLAVIC

grijitori de 
nar importante realizări, 
pășind prevederile planului în 
ceea ce privește producția de 
carne și lapte. Tineri ca Dedu 
Dobre, Gh. Radu, Staicu Ena- 
che, Grecu Lache și alții au 
obținut pînă acum rezultate 
deosebite. Prin activitatea pe 
care O depun, ei aduc o pre
țioasă contribuție la îndeplini
rea sarcinilor de plan.

Să ne referim, de pildă, 
Ia tînărul îngrijitor-mulgător, 
Dedu Dobre. El a fost propus 
să lucreze la ferma de vaci 
cu un an și ceva în urmă. De 
atunci și pînă acum are în 
primire același lot. Cînd a ve
nit în fermă, de la lotul pe 
care l-a luat în primire, nu 
realiza mai mult de 1 200— 
1 300 litri lapte, în medie, pe 
cap de vacă furajată. Cam a- 
ceasta era și media pe gospo
dărie și părea o graniță grea 
de trecut. Se înțelege, lucru
rile nu s-au schimbat dintr-o- 
dată în bine. A trebuit să trea
că o vreme pînă cînd el a în
ceput să priceapă bine mese
ria. Acum rezultatele obținute 
îl prezintă ca un crescător de 
animale bun cunoscător al fne- 
seriei: el a îndeplinit planul 
de producție de î 800 litri lap
te pe cap de vacă furajată 
încă de acum o lună.

Preocuparea actuală a orga
nizației U.T.M. este aceea de 
a-i antrena zilnic pe toți tine
rii îngrijitori de animale la 
lecțiile și demonstrațiile prac
tice care se țin la învățămîn- 
tul agrozootehnic, de a-i în
druma și ajuta să aplice în 
practică învățămintele cu pri
vire la respectarea programu
lui de grajd și la furajarea 
diferențiată, în scopul crește
rii contribuției lor la obține
rea și în perioada iernii a unor 
producții 
și lapte.

Cole.ctiviștii din Băicoi, ra
ionul Cîmpina, au obținut și în 
anul acesta însemnate succese 
în sectorul zootehnic. Ei au 
realizat producții sporite de 
■l,apte și carne pe cap de vacă 
furajată, au executat con
strucții ieftine și trainice va- 
lorificînd materiale locale.

Colectiviștii din Băicoi au 
primit zilele acestea vizita a 
numeroși, colectiviști din în
tregul raion, îngrijitori frun
tași, președinți de gospodării 
agricole colective, adtiviști cul
turali și constructori care lu
crează în sectorul zootehnic.

Oaspeții și-au însușit meto
dele înaintate de îngrijire și 
hrănire a animalelor, de ăsi- 
gurare a condițiilor optime 
de adăpostire pe care le vor 
aplica în gospodăriile agricole 
colective din care fac parte.

• Anul acesta Ia Exploatarea 
minieră Lupeni, 270 de tineri au 
primit 
cărții" 
graf).

insigna de „Prieten al 
(ION CHIRAȘ — tlpo-

Casa de cultură din 
Zimnicea a avut loc o

.T. RADU 
tehnician

Locuințe noi
Păste îoo de fa

milii de mun
citori din ora

șul Onești vor petrece 
anul acesta revelionul 
in casă nouă. La re- 
cepjionareă blocului 
D-ț beneficiarii i-au 
acordat calificativul 
„foarte bine". Printre 
constructorii eviden- 

află și cei

din brigăzile de zidari 
conduse de Dumi
trescu Nacireschi, Ște
fan Dragomir și Carol 
Maron, zugravii Ion 
Grădinarii și Iulian 
Gavril, parchetarii 
Gheorghe Cojocarii. și 
Vcreș Fraiicisc, dulghe
rul Iosif Benovschi, 
mozaicarul Ștefan Po
pescu și 'alții.

In prezent se exe-

cută lucrările de fini
sare la alte trei blocuri 
în care peste 260 de 
familii oneștette se vot 
muta pînă la sfîrșitul 
acestui an. In acest fel, 
constructorii de la 
Șantierul nr. j pre
dau 16 apartamente 
peste sarcinile de plan.

CONSTANTIN 
SUMAN 
mecanic

secretarul
din G.A.C. Ciocile, raionul

Făurei

• La 
raionul 
consfătuire cu instructorii for
mațiilor artistice din cadrul 
căminelor culturale șl colțuri
lor roșii ale G.A.C. din satele 
raionului. Specialiștii de la 
Casa de creație regională 
București, au dat indicații pri
vind activitatea cultural-artis- 
tică în perioada de iarnă și în 
legătură cu pregătirile pentru 
cea de a doua iază a celui 
de-al VII-lea concurs artistic. 
(ION TRIFU — profesor).

M. FILIP
organizației U.T.M.

constante de carhe

Vitrina Librăriei nr. 1 din Ploiești, invita la lectura noutăților literare. 
Foto: N. STELOR1AN

• Prin buna gospodărire a 
materiilor prime și a materia
lelor auxiliare, prin reducerea 
consumurilor specifice, colecti
vul de muncă de la atelierul de 
desulfurare al Combinatului si
derurgic Hunedoara a econo
misit 700 000 lei. O contribuție 
importantă au adus-o și echipe
le conduse de operatorii 
Gheorghe Popa, Alexandru 
Radu, Viorel Alic (JEAN VIȘI- 
NICĂ — operator).

I

Elevii de la clasa de actorie a
Școlii populare de artă din Pe-
troșani repetă o scenă din piesa
„Noaptea, un sfetnic bun" de

Al. Mlrodan.

Foto : AGERPRES

A apărut

„Tînărul leninist44
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SUMAR

intensificam munca culturală în perioada de iarnă♦** — sa 
la sate.

STILUL DE MUNCA AL ORGANELOR
D. Pieptănaru — Programul de instruire

— Ajutor competent organizațiilor U.T.M, de Ia sate.
DIN EXPERIENȚA MUNCII EDUCATIVE A ORGANIZAȚIILOR 

U.T.M. DE LA SATE
Al. Golianu — Duminicile cultural-sportive și joile tineretului ; 

Chircă —■ La noi toți tinerii fac sport I T. Șulyok — Brigada artistică 
de agitație ; S. Voinescu — In pas cu evenimentele zilei. 

PROBLEMELE DE PRODUCȚIE IN ATENȚIA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

M, Mien — Pasiunea pentru nou î L. Tudose —r Angajamentele au 
fost îndeplinite.

MUNCA EDUCATIVĂ IN ȘCOLI ȘI FACULTĂȚI
V. Leschian — Studenții — viitori activiști culturali ; A. Caraba 

,■— Opinia colectivului.
DIN EXPERIENȚA ACTIVITĂȚII PIONIEREȘTI

A. Sibianu — Activul pionieresc ; G. Dumitru — Convorbiri poli
tice cu pionierii.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 
| DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE.

FILME NOI : „TUDOR",
I SUMAR 1963.

U.T.M. CU ACTIVUL 
al activului ; D. Țibuleac

Cinematografe
Judecata nebunilor (film 

pentru ecran panoramic) : Pa
tria (10; 12,30; 15; 18; 21). 
Moartea se numește Engel- 
chen: Republica (9,30; 12;
14,45; 17,30; 20). Cavalerul
Pardaillan — cinemascop: 
București (9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior 
(10,45; 13; 15,15; 17,30; 20), Fe
roviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tomis (10; 12; 
14; 16; 18; 20). Agatha, lasă-te 
de crime !: Carpați (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Capitol
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 ;
20,45), înfrățirea între popoare 
(15; 17,15; 19,30), Grlvița (10;

n parte, universul de 
□reocupări și de ima
gini din „Memoria 
cuvintelor" reia, fi
resc, elemente exis
tente și în volumul 
anterior („Dininețile

simple"), în sensul că și aici au
toarea caută să dea viață poetică 
impresiilor născute din contempla
rea orașului socialist, evidențiind 
construcția pașnică, rațiunea lu
minoasă a existenței noastre, feri
cirea multiplicată în acțiunile și 
faptele umane cotidiene. Regăsim, 
apoi, în „Memoria cuvintelor", ca 
pe o coordonată tematică statorni
că, dragostea maternă, elogiul can- 
doarei infantile, grija ușor melan
colică pentru destinul de mai 
tîtziu al copilului ( ca la Magda 
Isanos, dar cu un spor de opti
mism), o anume filozofare înțe
leaptă pe marginea vîrstei ce se a- 
propie de încărunțite și a dra
gostei conjugale care cunoaște li
niști adînci, mature ; paralel însă, 
o nouă trăsătură se impune nu mai 
puțin statornică: ieșirea din cadrul 
limitat al mulțumirii casnice sau 
al dimensiunilor citadine, și pro
iectarea efluviilor lirice peste me
ridiane și latitudini, celcbrînd 
prietenia între popoare și contri
buția notabilă a creatorilor la rea- 

Poeta și-a 
cele

douâ cicluri închinate acestor pro
blematici : „Cuvînt le fereastră" și 
„Cuvînt despre cele patru vînturi". 
Alte două cicluri, finale, sînt con
sacrate procesului de stăpînire a 
materialului verbal, elogiului adus 
graiului, înțeles ca „metaforă a 
gîndului" și cel mai bătrîn pom

Intrebarca care se pune în chip 
natural este : în ce măsură transfi
gurarea a cunoscut efectiv adînci- 
mile scontate, în ce măsură me
lodiile transmise găsesc ecoul vi
sat, în ce măsură, în fine, cuvîn- 
tul a fost folosit pînă la epuiza
rea sugestiilor cuprinse în el pen
tru a comunica adevărurile con
crete descoperite de poetă?

Plecînd de la asemenea între
bări, trebuie spus din capul locu
lui că poemele incluse în volum 
sînt inegale ca valoare, fără însă 
ca vreodată Veronica Porumbacu

luție al Veronicăi Porumbacu, as
pectul cel mai discutabil.

E neîndoielnic că, în ultimii ani, 
poeta a realizat un remarcabil salt 
din anecdotă in liric, din super
ficial în străduința de a prospecta 
adîncimi, iar pe un alt plan, din 
postura unui „îmbătrînit transcrii- 
tor al amănuntelor din viață" în 
aceea a unui poet care caută sen
suri și adevăruri, dialogînd cu 
lumea, cu destinul, cu timpul, cu 
semenii și cu sine însuși. Fenome
nul e deslușibil și în „Memoria 
cuvintelor", Numai că saltul nu 
s-a produs întotdeauna la nivelul

de a realiza instantanee. Insă atîta 
vreme cît ni se comunică doar fap
tul că poeta privește de la fereastră 
„creștetul fetelor blonde" și pere
chile ce trec pe stradă („Proiecții") 
sau că, în plină caniculă, cînd „oa
menii plcacă-n exodul spre mare", 
ea se plimbă prin „orașul torid" 
ascultînd „graiul vegetal de lumi- 

. nă și umbră" („Amiază"), cititorul 
e îndreptățit să se considere ne
satisfăcut. Simpla notare, chiar 
metaforică, nedepășind formula 
constatărilor banale, nu poate avea 
în atari cazuri, decît palide și in
consistente ecouri. E ceea ce se în-

lizarea ideii de pace, 
întitulat de altfel sugestiv

Veronica Porumbacu

MEMORIA CUVINTELOR"
cîntător („Memoria cuvintelor") și 
realităților noi morale, peisajului 
care cunoaște miracolul nașterii dc 
sub zăpadă â semnelor primăverii 
și al permanenței vieții („CuVînt 
despre colțul griului").

Evident, universul acesta, de
cantat parcă geografic, are o do
minantă menită să-i dea unitate 
de substanță și de perspectivă. 
Formal, ea e exprimată prin lait 
motivul : „cuvînt". In esență, a- 
ceastă unitate se manifestă prin 
sentimentul de dăruire, de bucurie 
și speranță, de elogiu al vieții și 
al setei de fericire, chiar dacă nu 
o dată textul cuprinde și oarecari 
firești implicații melancolice.

să coboare sub nivelul unei poezii 
acceptabile, măcar la prima vede
re. O veche experiență i-a dat 
meșteșugul necesar pentru a rea
liza oticîrtd. într-un context chiar 
lipsit de fior, o metaforă atrăgă
toare sau un vers curat. Ceea ce 
nu înseamnă totuși că imaginea de 
ansamblu rotunjită, e și pe mă
sura posibilităților reale ale poetei 
și, ca urmare, pe măsura exigen
țelor cititorului. De la aceste exi
gențe, mereu sporite, trebuie, de 
altfel, porrtit în aprecierea volu
mului. Aș începe cu semnalarea 
tocmai a ceea ce consider că for
mează, în actualul stadiu de evo-

așteptărilor. Năzuind să depășească 
vechiul stadiu, cu neajunsurile se
sizate de critica literară, Veronica 
Porumbacu s-a oprit cîteodată în 
pragul tulburătoarelor îndemnuri. 
Stilul s-a limitat adeseori să în
registreze descriptiv realitățile con
template, fără să le descopere 
vreun înțeles răscolitor, fără să lc 
releve esențe capabile a produce 
vibrațiile corespunzătoare. Versul 
curge lin, metaforele se succed 
înlănțuit, dar emoția rămîne pa
lidă și, în unele poezii, inexistentă. 
Nu contestăm, desigur, artistului 
dreptul de a compune, bunăoară, 
pasteluri (citadine sau rurale), Ori

tîmpiă, într-un alt plan, și 
uncie poeme trădînd oarecari 
ocupări filozofice. Mă refer la 
te ca „Unde ne întîlnim", „i 
delta" ș.a., unde metafora dc bază 
(„Ne vom mai întîlni? La ce răs
cruce / din țara umbrelor" sau „E 
vîrsta cînd anilor mei li se adaugă 
/ mileniile geologiei") se pierde 
într-un hățiș verbal care nu ajută 
la elucidarea ideii. Se pare, de alt
fel, că în asemenea împrejurări 
„coborîrea în cuvinte" despre care 
poeta vorbește îritt-una din poe
mele sale programatice, nu cunoa
ște profunzimile de sens visate. 
Explicația stă, macar în parte, în

cu 
pre
tax- 

,Ca o

absența unei idei artistice relevan
te, generoase, în stare să ne ofere 
prin ea însăși acel plus de cunoaș
tere care e însemnul oricărei poezii 
autentice.

Acest însemn, dublat de exis
tența unei sensibilități lirice care 
își găsește canalizarea firească, 
dă în schimb Valoarea particulara 
altor poeme din Volum. Veronica 
Porumbacu nu se limitează în ase
menea poezii să metaforizeze o 
realitate obiectivă sau subiectivă, 
înfrumusețînd-o sau pur și simplu 
conscmnînd-o imagistic, ci pros- 

' pectează fericit fenomenele, cău- 
tînd și descoperind semnificații. 
Păpușa din casă, de pildă, nu ră- 
mîne un simplu obiect ci, în pers
pectiva timpului ce se scurge, o 
„zeitate preistoric naivă", 
sieși, incapabilă să poată 
ființa umană „în hățișul 
mari''
care 
ind case pentru alții, avînd „în 
grijă o stradă cu zorele / și liber
tatea", capătă sub aspect caracte
rologic proporții de simbol („Por
tret"). Evocarea iernii volburoase, 
în paralelă cu frămîntărilc crea
toare ale poetului, e încărcată de 
sugestii : „Ei da, voi încolți în 
primăvară /' din nou. Să urle vis
cole, s-alunge / zăpada, șuierînd 
în albe trîmbe... ... ’ Să plînga 
viforul în vaiete, căci moare / o 
iarnă lungă, poate un mileniu, , 
de sub zăpada căruia și eu / re
nasc în colțul griului". („Colțul 
griului"). Profund îrr semnificațiile 
lui, poemul acesta din urmă se în
scrie alături de „Ceasul încrede
rii" (publicat în „Diminețile sim-

egală 
urma 

viselor 
(„Numai păpușa"). Zidarul 
„a trăit o viață", constru-

ple"), printre cele mai izbutite 
compoziții lirice ale Veronicăi 
Porumbacu. Fără îndoială, secre
tul succesului trebuie căutat în 
primul rînd îh faptul că, pornind 
de la experiențe adînc umane, 
bine intuite și clar înțelese, inter
pretate în lumina unui ideal con
structiv, înălțător, poeta a știut să 
dea procesului sufletesc relatat 
forța rinei realități tipice. Nu sînt 
singurele poezii dare rețin făvora 
bil atenția cititorului. Poeta vă
dește capacitate de pătrundere și 
transfigurare și în alte dăți. De 
pildă, în frumoasa închinare fă
cută memoriei lui Mihail Sadovea- 
nu („De undeva, dindărătul pleoa
pelor"), în versurile cohtrapunînd 
anii cînd „nu alegi bucuriile", 
pentru că acestea „se reped nău- 
cindu-te", anilor melancolici ai 
„vîrstei avare" cînd „răririi aștep- 
tînd cu palmele streașină / lungi 
anotimpuri" („Mînztile...") sau în 
emoționanta poemă „Grație", 
consacrată copilei căreia astăzi 
i-au crescut aripile...

In modalitatea adoptată in aces 
te poeme (ca și în „Din ce-a fost", 
„Nu rni-e deajuns") văd și formu
la poetică cea mai aproape tempe
ramentului artistic al Veronicăi 
Porumbacu și stadiului atins de 
evoluția ei. Renunțînd la lirica dc 
consemnare și abordînd cu îndrăz
neală pe cea de dezbatere etică 
Sau dc reliefare a frămîrttărilor 
iscate din contemplarea marilor 
probleme ale vieții, ale progresu
lui social și, în fond, ale actuali
tății, poeta va realiza — sînt si
gur — pași înainte.

AUREL MARTIN

12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu 
ești singur : Tineretului (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,3Q). Ei cuceresc 
cerul: Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Arhiva 
secretă de pe Elba: Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Cultural (11; 16; 18,15; 
20,30). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (9,30; 
12,15;
12,30; 
16,30;
18.45) ,
xiul morții : Union (15; 17; 19; 
21). Povestea Scufiței Roșii : 
Doina (orele 10). Escondida 
(11,30; 13; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Un ciclu de filme docu
mentare Timpuri Noi (de la 
orele 10—21 în continuare). 
Rosemarie : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mis
terele Parisului —- cinemascop: 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).Electra : Buzești (15; 18,15; 
20,30). A dispărut o navă : 
Crîngași (10; 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Primul re
portaj — cinemascop : Unirea 
(16; 18; 20), Volga (10; 12; 15; 
18,15; 20,30). La răspîntie :
Flacăra (16; 18,15: 20,30). Ah, 
acest tineret ■ Vitan (15; 17 ; 
19; 21). Ucigașul și fata: Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Printre oameni buni : Munca 
(16; 18,15; 20,30). Elena din 
Troia — cinemascop : Popular 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Minna 
von Barnhelm : Arta (16; 
18,15; 20,30). Mi-am cumpărat 
un tată — cinemascop : Moși
lor (15; 17; 19; 21). Vacanță la 
mare — cinemascop . Colen- 
tina (16; 18; 20) Tamango: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21)
Războiul vesel : Progresul (15; 
17; 19; 21). Cînd vine pisica — 
cinemascop : Flamura (10: 
12,15; 16; 18,15; 20.30). Ultimul 
meu tango: Lira (14,30; 16,45: 
19; 21). Vîrsta dragostei : Dru
mul Serii (16; 18; 20) Jură- 
mîntul soldatului Pooley : Co- 
troceni (15; 17; 19; 21).

16; 19,30), Bucegi
16; 19.30), Floreasca 
20), Ferentari (10; 
Giulești (14,30; 16).

(9; 
di;
15; 

Ta-



ași — bătrînul o- 
raș moldovean — 
cunoaște în anii 
noștri o perma
nentă înnoire mar
cată atît prin a- 
pariția 

industriale
noilor o- 
și moder- 
a noilor 

luminoase

biective 
nizarea celor vechi”, 
cartiere de locuințe 
și confortabile, cît și prin re
nașterea sa ca centru cultural 
și științific.

Bătrînul oraș găzduiește an 
de an un număr tot mai mare 
de tineri veniți aci să-și în
sușească cuceririle științei și 
tehnicii contemporane. Numai 
în acest an, peste 14 000 de ti
neri învață pe băncile facultă
ților ieșene pentru a dobîndi 
o înaltă calificare, pentru a 
deveni buni specialiști, orga
nizatori pricepuți ai producției 
industriale și agricole, pasio
nați răspînditori ai științei și 
culturii în mase.

Sarcini de mare răspundere 
pentru formarea conștiinței 
socialiste a viitorilor specia
liști, pentru educarea lor ca 
intelectuali cu un larg profil 
politic și profesional, cetățeni 
înaintați ai pa
triei noastre, 
revin organiza
țiilor U.T.M. 
din facultăți și 
institute. Fe
lul în care s-au 
ocupat organi
zațiile U.T.M. 
de îndeplinirea 
acestor sarcini 
a fost analizat 
recent în ca
drul Conferin
ței U.T.M. pe 
Centrul uni
versitar Iași.

în cadrul 
dezbaterilor, un loc important 
l-a ocupat analiza muncii poli
tice duse de organizațiile 
U.T.M. în scopul mobilizării 
tuturor studenților la o pregă
tire profesională temeinică.

Principalul rezultat al mun
cii politice desfășurate sub 
conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de partid — a a- 
preciât conferința — este 
concretizat în modul în care 
s-au prezentat studenții la ul
timele sesiuni de exame
ne, la lucrările de control, se- 
minarii și activitatea practică 
din acest an universitar. Ast
fel. în anul universitar 1962— 
1963, procentul studenților care 
au promovat cu note bune și 
foarte bune în condițiile unei 
exigențe sporite, reprezintă 64.8 
lă sută; la unele institute și 
facultăți, cum sînt Institutul 
de medicină. Conservatorul de 
muzică, Facultatea de istorie- 
filozofie, Facultatea de horti
cultura, Facultatea de electro
tehnică procentul acestora este 
mai mare, în unele cazuri de
pășind 80 la sută. A crescut, 
de asemenea, numărul studen
ților promovați. Exprimată în 
procente, situația se prezintă 
astfel pe institute : medicină 
97,7 la sută, Conservator 97,2 
Ia sută, Universitate 93,5 la 
sută, Institutul pedagogic 92,8 
la sută, Institutul agronomic 
91,1 la sută, politehnica 86,8 la 
sută. S-a arătat că în Centrul 
universitar Iași sînt un număr 
mare de grupe și ani de studii 
care au promovat integral: a- 
nul V — Facultatea de indus
trie ușoară, anul IV — Facul
tatea de construcții, anul V — 
Facultatea de horticultura, 
anul V — Facultatea de mate
matică, anul III — pedagogie- 
universitate, anul III — pe
diatrie și II ■*- farmacie (Insti
tutul de medicină), anul II — 
Arte plastice (Institutul peda
gogic) etc.

Atît darea de seamă cît și 
participanții la discuții au ară
tat că la obținerea acestor re
zultate și-au adus o însemnată 
contribuție organizațiile U.T.M. 
care și-au îmbunătățit munca 
politică la nivelul grupelor, al 
anilor de studii și facultăților. 
Discuțiile în cadrul grupelor, 
adunărilor generale U.T.M., 
munca politică de Ia om Ia om 
au dus la creșterea spiritului 
de răspundere al studenților, 
au creat climatul favorabil 
desfășurării unei 
opinii împotriva 
Mai mulți vorbitori 
Radu — universitate, Ion As- 
marandel șl Otilla Zitnan — 
Institutul politehnic și alții) au 
arătat că în grupele și anii de 
studii în care organizațiile 
U.T.M. aU știut să mențină 
mereu trează exigența utemiș- 
tilor pentru propria lor pregă
tire profesională, precum și 
față de pregătirea colegilor 
lor, s-a creat un curent gene
ral de responsabilitate, de ne- 
tolerare a abaterilor de la dis
ciplina universitară înțeleasă 
ca un complex ce reunește 
studiul, frecvența, comportarea 
în facultate și în afara ei. A 
fost dată ca exemplu în acest 
sens grupa 462, anul II con
strucții — grupă formată în 
general din studenți 
conștiențl de marile 
deri cu care au fost

la intrarea în facultate. în 
grupă existau însă ți 4 stu- 
denți care au înțeles mai greti 
că munca independentă pe 
care trebuie să o desfășoare 
în facultate nu e tot una cu 
munca pe apucate, făcută cînd 
al „chef". Discuțiile în cadrul 
grupei despre frumusețea pro
fesiunii pe care și-au ales-o, 
despre înaltul nivel de pregă
tire necesar unui inginer con
structor, despre nevoia de ingi
neri constructori cu o temei
nică pregătire de specialitate 
așteptați pe marile șantiere de 
construcții ale socialismului 
din țara noastră — precum și 
dezbaterile concrete, operative, 
privind organizarea studiului 
au dUs lâ încadrarea și a celor 
4 studenți în ritmul general de 
muncă serioasă, plină de res
ponsabilitate.

Rezultate asemănătoare s-au 
obținut și pe anii de studiu în 
care organizațiile U.T.M. și a- 
sociațiile studenților au folosit 
metode variate de mobilizare 
a fiecărui student la 
nirea obligațiilor sale 
sitare.

Dar participanțil la

îndepli- 
univer-

confe-

nului de mediocritate chiar de 
la începutul vieții universitare. 
Au fost citate organizații 
U.T.M. de la unele facultăți 
ăle institutelor politehnic și 
agronomic pentru sărăcia ac
țiunilor, pentru lipsa de efica
citate a unor activități or
ganizate pentru studenții anu
lui I. Atît darea de seamă cît 
și unii vorbitori au arătat că 
slaba muncă politică desfășu
rată printre studenții altului I 
permite ca mediocritatea să se 
perpetueze, să poată fi întîl- 
nită și în anii mai mari. Și a- 
tunci se constată că studenții 
nu învață sistematic, pe par
cursul întregului an universi
tar, se mulțumesc cu cuno
ștințe sumare, nu se prezintă 
la toate examenele programa
te în primele două sesiuni sau 
se prezintă insuficient pregă
tiți promovînd cu note la 
limită. în aceste condiții a fost 
posibil ca sesiunea din toamna 
anului trecut să fie extrem de 
aglomerată, mai mult de ju
mătate din studenții centrului 
universitar (53.4 la sută) avînd 
de susținut examene. De ce 
este îngrijorător acest lucru ?

Pentru ca orașul 
să fie mai 

frumos

săvârșirii construcției sociali
ste în țara noastră. Au 
fost criticate unele organizații 
U.T.M. de Ia politehnică, agro
nomie etc., slabul interes ma
nifestat față de munca de cer
cetare științifică a studenților, 
în general lipsa de interes 
pentru activitatea cercurilor, 
sărăcia formelor de antrenare 
a studenților în munca de cer
cetare. S-a recomandat ca îm
preună cu asociațiile studen
ților să se organizeze mai 
multe concursuri profesionale, 
întîlniri cu profesori și spe
cialiști din producție, să se 
popularizeze noutățile știin
țifice și tehnice, să se organi
zeze pe grupe, ani de studii 
informări asupra noutăților 
din literatura de specialitate, 
să se prezinte filme și dia- 
filme privind noutățile în ști
ință și tehnică etc. Și, legat de 
aceasta, s-a recomandat să se 
acorde în viitor o mai mare 
atenție mobilizării studenților 
la însușirea unei limbi de 
circulație internațională — 
mijloc important «pentru cer
cetarea literaturii de speciali- 

formarea unei te
meinice culturi 
profesionale.

Definind pro
filul viitori- 

■ lor intelectuali 
care se formea
ză în prezent 
în facultățile și 
institutele ie
șene, conferin- 

, ța a atras aten
ția organizații
lor U.T.M. asu
pra sarcinilor 
ce le revin ■ 
înarmarea 
cestcca cu 
noașterea pro

fundă a politicii partidu
lui nostru și a mărețelor rea
lizări obținute de întregul 
nostru popor pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socia
liste, asupra rolului pe 
care-1 au în dezvoltarea la 
studenți a dragostei față de 
patrie, a dorinței de a-i închi
na întreaga capacitate și forță 
creatoare. în discuțiile lor nu
meroși vorbitori s-au referit 
la eficacitatea unor acțiuni 
menite să ducă la creșterea 
nivelului ideologic și politic al 
studenților cum ar fi: ciclu
rile de conferințe teoretice, 
informările politice, adunările 
generale U.T.M., simpozioa
nele, întîlnirile cu activiști de 
partid și de stat, vizitele la 
locurile legate de istoria miș
cării muncitorești, în uzine și 
unități agricole etc. Alți vor
bitori — Lucia Colțan, Insti
tutul pedagogic de 3 ani, Mir
cea Covic I.M.F., Aurel Radu, 
Universitate — au cerut comi
tetului U.T.M. pe centru uni
versitar să se ocupe mai în
deaproape de generalizarea 
experienței pozitive a unor 
organizații U.T.M. de la agro
nomie, universitate, politeh
nică în organizarea, cu ajuto
rul cadrelor didactice de spe
cialitate, a unor dezbateri in
teresante, în lumina actualită
ții, în jurul unor probleme de 
filozofie, fizică, biologie etc. 
menite să contribuie la lărgi
rea orizontului de cunoștințe 
al studenților. Conferința a 
hotărît să se extindă și să se 
îmbunătățească conținutul 
manifestărilor menite să con
tribuie la educarea ideologică 
și politică a studenților, iar în 
organizarea acestor activități 
să se consulte mai mult masa 
studenților, să se ceară spriji
nul cadrelor didactice.

Ampla analiză a muncii 
desfășurate a permis conferin
ței să adopte hotărîri privind 
îmbunătățirea stilului de 
muncă al organizațiilor U.T.M. 
în vederea obținerii unor re
zultate mai bune în munca de 
educare politică a studenților, 
îmbunătățind munca de edu
care politică, mărind efica
citatea acțiunilor organizate, 
începînd de la nivelul grupe
lor și continuînd pe ani de 
studii, facultăți și institute, or
ganizațiile U.T.M. vor obține 
îh viitor succese mai mari în 
mobilizarea studenților la o 
muncă ritmică, susținută în 
vederea însușirii profesiunii 
alese, dobîndirii unui larg ori
zont ideologic, politic și profe
sional.

în partea a doua a lucrări
lor sale, conferința a ales nqul 
comitet pe Centrul universitar 
precum și delegații la confe
rința organizației orășenești 
U.T.M. Iași.

MARIETA VIDRAȘCU

tate, pentru

ÎN CENTRUL DEZBATERILOR- 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Pe marginea Conferinței U.T.M 
din Centrul universitar Iași

a- 
cu-

puternice 
suficienței. 

(Aurel

serioși, 
răspun- 
investiți

rință au apreciat că rezulta
tele obținute pînă în prezent 
nu pot fi mulțumitoare atîta 
vreme cît nivelul pregătirii 
profesionale a fiecărui student 
în parte, nu va corespunde 
marilor cerințe ridicate de rit
mul construcției socialiste în 
patria noastră. în conferință 
s-a spus că procentul de repe- 
tenți înregistrat în anul tre
cut la unele institute ca : In
stitutul agronomic (8,9 la sută), 
Institutul pedagogic (7,2 la su
tă) și altele este mare și 
exprimă lipsurile existente 
și în 
unor 
direcția dezvoltării 
derii personale a 
denți față de 
lor îndatorire - 
ra. Iar alături de repetenție, 
conferința a impus atenției și 
un alt fenomen, la fel de în
grijorător și anume mediocri
tatea. Analiza modului în care 
a fost încheiat anul universi
tar trecut a scos la iyeală fap
tul că în unele colective stu
dențești — cum sînt cele ale 
facultăților de chimie și științe 
juridice din cadrul universită
ții — procentul studenților 
care au obținut note sub 7 de
pășește 50 la sută. Pe bună 
dreptate mai mulți vorbitori, 
printre care și tovarășul pro
fesor dr. Gheorghe Popovici — 
prorector al I.M.F. — care ^s-au 
referit la această problemă, a- 
rătau că nota 5 cu care pro
movează unii studenți este 
foarte incertă, ascunde de fapt 
lipsa de cunoaștere a discipli
nei respective. Și atunci, ce fel 
de medici, ori profesori, ori 
ingineri vor fi cei care se mul
țumesc în facultate să promo
veze examenul, indiferent dacă 
au acumulat sau nu cunoștin
țele necesare ?

O serie de studenți și pro
fesori (Gheorghe Coman — 
politehnică, Mircea Găină — 
universitate, profesor Nicolae 
Pipernea — prorector al Insti
tutului agronomic și alții) s-au 
referit la faptul că procentul 
studenților care obțin rezultate 
mediocre este mai mare prin
tre cei din anii I. în afara unor 
cauze obiective — lipsa de de
prindere cu munca universi
tară, carențe în cunoștințele 
obținute în școala medie — fe
nomenul se explică și prin lip
sa de atenție cu care au tratat 
unele organizații U.T.M. pro
blemele specifice anilor I. Cu 
toate că există o oarecare ex
periență în această direcție, 
unele organizații U.T.M. nu au 
inițiat pentru studenții a- 
nului I simpozioane pe teme 
profesionale, întîlniri cu stu
denții anilor mai mari și cu 
profesori, vizite în laboratoare 
și biblioteci, discuții la cămin 
asupra metodelor de muncă 
folosite, nu au ținut veș
nic trează atenția colectivului 
asupra rezultatelor obținute la 
seminarii, lucrări practice. Fo
losirea unor asemenea: metode 
ar fi dus cu siguranță la creș
terea exigenței, la dezvoltarea 
opiniei colective și, în ultimă 
instanță, la stăvilirea fenome-

lipsurile 
munca politică 

organizații U.T.M.
1 răspun- 
unor stu- 

principala 
învățătu-

a 
în

în timp ce în primele două 
sesiuni procentul studenților 
care au obținut medii pes
te 7 a fost ridicat (peste 80 
la sută), făcînd astfel dovada 
bunei lor pregătiri, în sesiu
nea din septembrie abia 30 la 
sută din numărul celor pre
zentați la examene au obți
nut medii peste 7. Aceasta 
demonstrează că sesiunea din 
toamnă n-a fost folosită de 
unii studenți ca un prilej de a 
se pregăti mai bine la una sau 
două discipline, ci ca o moda
litate de a-și „salva" situația 
de repetenție. La Facultatea de 
construcții, de pildă, numai 
25,8 la sută din numărul studen
ților au promovat integral anul 
universitar în primele două 
sesiuni. Organizația U.T.M. 
din facultate n-a desfășurat o 
susținută muncă politică prin
tre studenți pentru a-i con
vinge că pregătirea pentru 
examene începe din primele 
zile ale anului universitar și 
nu în preajma examenelor. Și 
rezultatele s-au- văzut: un 
număr mare de studenți au 
obținut medii sub 7, alții n-au 
promovat. Față de o asemenea 
situație conferința a cerut or
ganizațiilor U.T.M. să-și in
tensifice munca politică în ve
derea determinării studenților 
de a se pregăti temeinic și a 
promova anul în primele două 
sesiuni de examene ; sesiunea 
din toamnă rămînînd doar o 
sesiune de restanțe.

în conferință s-a arătat că 
unul din drumurile pentru 
combaterea mediocrității este 
cultivarea la studenți a inte
resului științific pentru cu
noașterea realizărilor științei 
și tehnicii romînești, a tot ce 
a creat omenirea mai valoros 
în domeniul specialității res
pective, pentru a fi la curent 
cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii mondiale. 
Ș! în această direcție un rol 
însemnat îl au cercurile știin
țifice studențești. Tovarășii 
profesori Dumitru Berlescu — 
prorector al Universității „Al. 
I. Cuza“ și Gheorghe Popovici 
— prorector al I.M.F. precum 
și alți vorbitori au arătat că 
studenții care au activat 2-3 
ani în cercurile studențești au 
dovedit în general o temeinică 
pregătire profesională, și-au 
adus contribuția la rezolvarea 
unor chestiuni practice, au 
prezentat la absolvirea facul
tății lucrări de diplomă docu
mentate, legate de probleme 
pe care le ridică practica de-

t

(Agerpres)

tinerii săt- 
este bogat. 
August" si 
azi au tre-

La sfîrșit de an, bilanțul mun
cii patriotice pe care 
mareni au efectuat-o 
Pentru ca parcul „2} 
arate așa cum arată
buit transportafi aproape io ooo 
m.c. de pămint pentru nivelare, 
1 900 m.c. de piatră, au fost plan
tați peste 2 000 de trandafiri fi 
arbori ornamentali, 4929 de m.p. 
de stradă au fost asfaltați. Entu
ziasmul cu care tineretul a răs
puns la chemarea partidului pen
tru a sprijini oamenii muncii din 
agricultură în strîngerea recoltelor 
la timp, s-a concretizat în efectua
rea a sute și mii de ore de muncă.

Cele 2 489 tone fier vechi expe
diate din Satu Mare otelăriilor pa
triei a fost rezultatul numeroase
lor aefiuni de colectare organizate 
de comitetul orășenesc U.T.M. 
aefiuni la care s-au evidențiat in 
mod deosebit organizațiile U.T.M. 
de la „Mondiala", „Combinatul 
1 Mai", „Centrul școlar agricol", 
..Unio“.

V. GRIGORESCU

Spa rtach iada
de iarnă a tineretului

Semnarea Protocolului privind schimbul de mărfuri ' 
pe anul 1964 intre R.P. Rominâ și R.S.F. Iugoslavia I

La 24 decembrie s-a sem
nat la Belgrad Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe 
anul 1964 între R. P. Romînă 
și R.S.F. Iugoslavia. Tratati
vele pentru încheierea Proto
colului s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

R. P. Romînă va livra în 
R.S.F. Iugoslavia diverse ma
șini și utilaje, produse petro
liere, lingouri de oțel, produse 
chimice și farmaceutice, ci
ment, geamuri, sare, bunuri 
de larg consum și altele.

R.S.F. Iugoslavia va livra în 
R. P. Romînă diverse mașini.

șî utilaje, țevi petroliere, la
minate din oțel, cabluri, la
minate din metale neferoase, 
produse chimice și farmaceu
tice, materiale refractare, bu
nuri de larg consum și altele.

Protocolul prevede o majo
rare însemnată a schimbului 
de mărfuri față de anul 1963.

Din partea romînă Protoco
lul a fost semnat de Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea iugoslavă de Augustin 
Papic, subsecretar de stat în 
Secretariatul de Stat pentru 
comerțul exterior.

Semnarea unui acord comercial intre R. P. Rominâ
și R. F. Garmanâ

Fier vechi
otelăriilor!

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

Zilele trecute a părăsit gara 
Ploiești-triaj îndreptîndu-se 
spre Hunedoara, un tren marș- 
rut cu o garnitură de 35 vagoa
ne, în care se afla o cantitate 
de peste 700 tone fier vechi 
colectat de tinerii orașului 
Ploiești. De la începutul aces
tui an și pînă acum, tinerii din 
Ploiești au colectat prin muncă 
patriotică și trimis pțelarilor 
hunedoreni 
fier vechi.
mod deosebit
colectare a fierului vechi, nu
meroase organizații de bază 
U.T.M.. printre care amintim 
pe cele de la Atelierele RMR. 
Uzina mecanică Teleajen, 
„24 Ianuarie”, Uzina „1 Mai". 
Rafinăria Teleajen și altele.

Tînărul Sebastian Ionescu, 
din seefia mecanică grea a 
Uzinelor „23 August" din 
Capitală lucrează cu multă 
pricepere la danturarea roți
lor dinfate pentru morile de 

ciment.

La Hunedoara

peste 15 000 tone 
Se evidențiază în 

în acțiunile de

vină oameni cu înaltă califi
care, să-și însușească metode
le de muncă după tehnica cea 
mai avansată, vor să devină 
muncitori cu o bogată cultură 
generală. Pentru aceasta ur
mează liceul seral, pentru a- 
ceasta studiază cu perseveren
ță, situîndu-se printre cei mai 
buni elevi, precum se situează, 
de asemenea, printre cei mai 
buni muncitori din secțiile lor.

Tinerii siderurgiști sărbăto
riți. adunați în sala împodobi
tă a clubului „Siderurgistul", 
au ascultat, de asemenea, cu 
emoție cuvintele tovarășului 
Ștefan Florescu, secretar al

în urma tratativelor purtate, 
cate s-au desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere recipro
că, la 24 decembrie s-a semnat 
la Bonn un acord comercial pe 
termen lung, privind schimbul 
de mărfuri între R.P. Romînă 
și R.F. Germană.

Listele de mărfuri convenite 
reprezintă pentru anul 1964 o 
majorare a volumului schim
burilor cu cca. 30 la sută 
de vechile liste.

Pe baza acestui acord, 
Romînă va putea livra în
Germană, produse petrolifere

fațti

R.P. 
R.F.

și ale industriei chimice, ma
terial lemnos, produse ale in
dustriei constructoare de ma
șini și electrotehnice, produse 
agroalimentare etc.

în schimbul acestor produse, 
țara noastră va putea importa 
din R.F. Germană mașini și u- 
tilaje, produse ale industriei 
siderurgice, produse chimice, 
unele produse agroalimentare 
etc.

Din partea R.P. Romîne, a- 
cordul a fost semnat de Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea R.F. Germane de Rolf 
Lahr, secretar de stat al Mi
nisterului Afacerilor Externe.

PETRE HALTENWANGER 
corespondent voluntar

Pentru constructorii 
de pe Bistrița

Pentru constructorii de pe 
șantierul hidrocentralelor de pe 
Valea Bistriței au fost organi
zate 10 săli culturale dotate cu 
aparate de radio, televizoare și 
peste 12 500 de cărți. Aici se 
organizează seri literare, se 
prezintă conferințe tehnice, 
recenzii, se organizează dumi
nici culturale.

URMĂRI DIN PAG. I
Sfa- 
Hti-

sionale ji montajul literar 
„Am crescut cu tine, Hune
doara !“.

ma-

Comitetului executiv al 
tulul popular al orașului 
nedoara.

Declarîndu-i cetățeni 
jori, tov. Florescu le-a vorbit
despre drepturile pe care le 
au, despre îndatoririle lor de 
cetățeni ai societății socialis
te. Tinerii Negoiță Constantin 
de la furnalele 5—6, Sălăjan 
Maria de la Uzina cocsochimi- 
că, Bușnig Paul de la secția 
II mecanică, au mulțumit în 
numele sărbătoriților.

După înmînarea felicitărilor 
pentru tinerii sărbătoriți a 
fost prezentat un bogat pro
gram artistic al brigăzii artis
tice ie agitație a Școlii profe-

La Baia Mare
era doar numai sărbătoarea 
celor 380 de tineri în vîrstă de 
18 ani, ci era, în același timp, 
și o sărbătoare a fraților, a 
prietenilor și a părinților a- 
cestora.

Printre sărbătoriți am recu
noscut pe Mircea Ederan, elev 
al Școlii tehnice de construc
tori, eleva fruntașă la învăță
tură Rozalia Bogoi, din clasa

a Xl-a a Școlii medii nr. 1, Va
ier Bucșe, Gheorghe Kerekeș, 
Iosif Maroșan, Ana Pop, Vero
nica Horincar, Ștefan Dombi, 
Le-au vorbit tinerilor sărbă
toriți Ion Covaci, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Baia Mare, Dumitru Lun- 
gu, muncitor evidențiat la 
U.M.M.U.M., care le-a împartă, 
șit acestora din metodele sale 
de muncă, despre colectivul în 
mijlocul căruia trăiește și 
muncește, arătînd că numai cu 
sprijinul acestuia a devenit e- 
vidențiat, bucurîndu-se pe de
plin de munca sa.

Mai mulți tineri evidențiați 
în muncă și la învățătură au

mulțumit tuturor celor care 
au venit la sărbătoarea vîr- 
stei lor, angajîndu-se să mun
cească și să învețe cu perseve
rență pentru a răspunde astfel 
partidului pentru 
bune de viață și 
care le au.

In încheiere, tov. 
boc, vicepreședinte 
popular al orașului regional 
Baia Mare i-a felicitat pe ti
neri dorindu-le sănătate, feri
cire și succese depline în 
muncă și la învățătură, decla
rîndu-i majori.

Formațiile artistice ale șco
lilor medii nr. 1 și nr. 3 au 
prezentat pentru sărbătoriți 
un frumos 
de prieteni 
majori au 
sărbătoare 
vărășească.

condițiile 
studiu pe

Marin Bo- 
al Sfatului

Alături 
tinerii 

această

program, 
și colegi, 
încheiat 

cu o reuniune to-

întrecerile Spartachiadei de 
tineretului se des
tin plin în aso- 
sportive. înarmați 

l, am vizitat 
cîteva asocia- 

bucureștene. 
în asociațiile 
e“ și „Tehno

metalica". Subiectul discuției 
pe care am avut-o : Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului...

★
Aproape 300 de tineri de Ia 

cooperativa „Artă și precizie" 
s-au întrecut în probele Spar
tachiadei de iarnă. N-a lipsit 
nici unul din membrii asocia
ției. De altfel, aci există o 
bună tradiție sportivă.

— Reiese deci, am remarcat 
ganizația de 
consiliul aso-

aer liber, totuși 35 de tineri 
s-au... încumetat să treacă 
probele de cros. Numele unor 
sportivi ca Cornel Stan (șah), 
Artinian Garabet, Rozica Do- 
garu (tenis de masă), M. Si- 
mion, M. Constantinescu (hal
tere) și al ' 
la loc de 
concurs.

altor tineri se află 
frunte pe foile de

★
„Tehnometalica“._
Aproape 1200 de muncitori ' 

numără această întreprinde
re metalurgică. Foarte mulți 
sînt tineri. Și, așa cum e fi
resc, dornici să practice spor
tul, să participe la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă. Și-au 
pus în gînd ca la primăvară 
să alcătuiască și o echipă dă 
fotbal.

IN BUCUREȘTI
ne-a relatat 

președinta asociației, tovarășa 
Varga Iolanda. De altfel, după 
cum vedeți, pregătesc îm
preună cu tovarășii M, Dumi- 
trăchescu (secretarul asociației 
sportive) și Al. Vlase (secre
tarul organizației U.T.M.) da
rea de seamă pe anul 1963 a 
asociației noastre sportive.

Mobilizarea tinerilor de la 
cooperativele „Artă și preci
zie" pentru a participa la în
trecerile Spartachiadei de iar
nă nu a fost de loc o treabă 
ușoară. Se știe că unitățile de 
deservire a populației împîn- 
zesc întreaga Capitală. Cu 
toafe acestea, în ziua deschi
derii spartachiadei clubul co
operativei, din str. 30 Decem- 

devenise neîncăpător, 
i și cinci de șahiști își 

disputau întîietatea. La între- 
tenis de masă au 
i 52 de concurenți, 

în timp ce în sala clubului 
1“ aproape 150 de gim- 

executau reprizele pre
văzute în regulamentul spar
tachiadei. Deși vremea din 
ultimele zile n-a fost favora
bilă întrecerilor sportive în

I
I
I
I
Ibrie,

Șaizeci

I cerile de t< 
fost prezenți î„ „„

I „Voința'
naști e:

I....
■

• La invitația Institutului 
Cuban pentru prietenie cu po
poarele (I.C.A.P.), o delegație 
romînă va participa la festi
vitățile ce vor avea loc la 1 
ianuarie 1964 în Cuba, cu pri
lejul celei de-a V-a aniversări 
a victoriei revoluției cubane.

Delegația, condusă de prof. 
Gheorghe Buzdugan, director 
general în ministerul învăță- 
mîntului, a plecat marți spre 
Havana. 4

• Delegația orașului Sko
pljie din R. S. F. Iugoslavia, 
condusă de Cole Jordanovski, 
director al Direcției generale 
de reconstrucție a acestei lo
calități, care ne-a vizitat țara 
timp de cîteva zile, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se 
patrie.

Membrii delegației au 
tat orașul București și au

spre

vizi- 
avut

Dar, dorințe
le au rămas 
pînă acum în 
faza de., pro

iecte. De ce ? Răspunsul ar
trebui să-1 dea consiliul aso
ciației sportive (președinte: 
Tănase Maria, secretar: D. 
Vlăsceanu, organizator: Du
mitru Vasile).

— Ați deschis întrecerile 
Spartachiadei de iarnă 1

— Pînă acum, nu, a preci
zat tovarășul Dumitru Vasile. 
Lipsa e a noastră, recunoaș
tem. Sîntem însă în pregă
tire (!).

Etapa I a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului a început 
— conform regulamentului •— 
la 15 noiembrie. Pînă acum, 
la „Tehnometalica", deși există 
posibilități, nu s-a mișcat nici 
un... deget. Nu se știe cîți ti
neri vor participa la con
cursuri, popularizarea compe
tiției este ca și inexistentă, 
colaborarea dintre consiliul a- 
sociației sportive și biroul or
ganizației U.T.M. de aseme
nea. Sîntem însă asigurați că 
„în foarte scurt timp vor în
cepe întrecerile". Problema 
este dacă tinerii de la „Tehno
metalica" se mulțumesc cu a* 
sigurările...

S. SPIREA

întrevederi cu reprezentanții 
Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, în 
legătură cu realizarea celor 
100 apartamente și a policli
nicii oferite în dar de statul 
nostru orașului Skopljie, care 
a suferit avarii puternice în 
urma cutremurului din aceas
tă vară.

• în sala Teatrului de O- 
peră și Balet al R. P. Romîne 
a avut loc marți seara spec
tacolul de gală al formațiilor 
artistice studențești premiate 
la Concursul ansamblurilor ar
tistice studențești din Bucu
rești.

în cadrul acestui concurs, 
premiul I a fost decernat an
samblului artistic al Universi
tății București.

(Agerpres)

-u e
M.I.P.C.

TRUSTUL EXTRACȚIE PI TEȘTI o

o

a
e

o:

O

Angajează
în condițiile legale, privind pregătirea, stagiul și vechimea 
în specialitate, precum și drepturile bănești, următorul per-i 

sonal:
o

r.

e 
o 
o 

,.o
c.
O 
o 
e 
©

■;

O

— 3 ingineri principali energetici pentrn sediul trustului
— 8 ingineri energetici pentru schelele Găiești, raion Gă

iești, Moșoaia, raion Vedea ; Ciurești, raion Slatina 
și Băbeni, raion Rm. Vîlcea, cu asigurarea condițiilor 
de locuit în orașul Pitești și sediul schelelor respective.

Solicitanții vor adresa cererile direct la Trustul Extracție 
Pitești, Bd. Republicii nr. 156 (pentru relații de informare — ■ 
telefon 3500 — interior 255, serviciul cadre, sau interior' 
322, serviciul organizarea muncii).

o 
c
o

o 
o 
o
o

I
înnnpnriHroo’oira’o o ațțb



DE PESTE HOTA BE • DE PESTE HOTARE
• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9

Evoluția evenimentelor PREZENTE
• • •

din Cipru ROMÎNEȘTI
în sprijinul păcii

• •

LONDRA — Revizuirea Con
stituției Ciprului este o problemă 
pur internă a Ciprului — a de
clarat ministrul afacerilor externe 
al Republicii Cipru, Spiros Ky- 
prianu, în cadrul unei conferințe 
de presă ținută la Londra. „Ne 
exprimăm speranța, a declarat 
ministrul Kyprianu, că vicepre
ședintele republicii, Kuciuk, va în
cepe în cel mai scurt timp trata
tive cu șeful statului în legătură 
cu revizuirea Constituției".

Pe de altă parte, ministrul ci
priot a subliniat faptul că noile 
propuneri privind revizuirea Con
stituției au menirea să ducă la 
eliminarea cauzelor fricțiunilor 
între cele două comunități din 
Cipru (greacă și turcă), precum și 
la consolidarea statului. Totodată, 
Kyprianu a adăugat că de pe urma 
revizuirii Constituției vor avea de 
ciștigat ambele comunități ale Ci
prului. El s-a declarat de acord cu 
poziția guvernului britanic față de 
Cipru, care s-a pronunțat în fa
voarea tratativelor directe între 
comunitatea turcă și greacă în 
vederea revizuirii Constituției. In 
concluzie, ministrul cipriot a afir
mat că guvernul său este hotărît 
să revizuiască Constituția „prin 
orice mijloace democratice posi
bile".

Referindu-se la propunerile pre
ședintelui Makarios, agenția Fran- 
Presse relatează, citind surse ofi
ciale cipriote, că aceste propuneri 
prevăd o serie de. măsuri menite 
si ducă la extinderea prerogative
lor guvernului în diverse domenii, 
în special în politica externă, 
în securitate și in legislația fis
cală, precum și in crearea unor 
municipalități mixte care să înlo
cuiască municipalitățile actuale 
separate.

decembrie au fost reluate pe stră
zile din Nicosia, schimburile de 
focuri dintre membri ai celor două 
comunități ale insulei.

In ciuda apelurilor repetate lan
sate în tot cursul zilei de preșe
dintele Makarios și de vicepreșe
dintele Kuchuk, grupuri înarmate 
de ciprioți turci au deschis focul 
asupra unor polițiști și persoane 
civile de origină greacă, precum 
și asupra palatului Prezidențial.

Ca urmare a incidentelor din ul
timele zile capitala Ciprului și-a 
pierdut înfățișarea obișnuită. Ma
joritatea magazinelor au fost în
chise. iar circulația a fost pertur
bată. Principalele instituții ale ad
ministrației de stat, precum și șco
lile și-au suspendat orice activi
tate. Potrivit datelor incomplete 
ca urmare a ciocnirilor din ultime
le zile și-au pierdut viața peste 15 
persoane, iar alte 50 au fost grav 
rănite.

Corespondentul din Nicosia al 
agenției France Presse, relatează 
că soldatul englez rănit în timpul 
incidentelor care au avut Ioc în 
portul Larnaka a murit.

Partidul progresist al oamenilor 
muncii (AKEL) din Cipru, a adre
sat un mesaj poporului cipriot în 
care subliniază că ațițarea duș
măniei între cele două comunități 
ale insulei servește interesele duș
manilor Ciprului și ale celor ce se 
împotrivesc politicii de neutrali
tate a acestei țări.

Din Londra se anunță că în ur
ma agravării situației din Cipru, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Angliei a dat publicității un comu
nicat în care se arată că ministrul 
afacerilor externe al Marii Brita
nii, R. A. Butler, și Duncan San- 
dvs, secretar de stat pentru rela
țiile cu Commonwealthul modifi- 
cîndu-și planurile de vacanță vor 
rămine la Londra in tot cursul zi
lei de marți pentru a urmări situa
ția din Cipru. /

ATENA. — Delegația de fe
mei din R.P. Romînă care se 
află in Grecia Ia invitația Ligii 
de prietenie greco-romînă, a 
vizitat luni orașul Patras.

Delegația a fost primită de 
primarul orașului Patras. în 
cursul după-amiezii, Consiliul 
Ligii de prietenie greco-romi- 
nă din Patras a oferit un coc
teil, iar seara un banchet in 
cinstea delegației de femei din 
R.P. Romină.

PEKIN — La 24 decembrie, 
la Pekin a avut loc o ședință 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea profesoru
lui Gh. Marinescu, întemeie
torul școlii romîne de neuro
logie.

Ședința a fost organizată de 
Comitetul popular chinez pen
tru apărarea păcii, de Asocia
ția tehnico-științifică din Chi
na, de Asociația medicilor chi
nezi, de Comitetul pentru re
lații culturale cu străinătatea 
și Asociația pentru prietenia 
chino-romînă.

Fen In Kun, vicepreședinte 
al Asociației de neuro-psihia- 
trie din China a prezentat un 
raport cu privire la activitatea 
științifică a savantului romîn. 
Vorbitorii au subliniat contri
buția profesorului Marinescu 
la dezvoltarea neurologiei.

MILANO. — Cu ocazia ani
versării a 150 de ani de la 
nașterea lui Verdi, baritonul 
Nicolae Herlea, artist al po
porului. împreună cu cunoscu
ta cîntăreață italiană Giulietta 
Simonato, au susținut un re
cital la Casa Verdi din Milano. 
Cu acest prilej artiștilor li 
s-a conferit medalia Verdi.

★
NICOSIA. — Situația din Cipru 

continuă să rămină Încordată. 
După o noapte relativ calmă la 24

■e

•-

Continuă
criza de guvern

din Turcia
ANKARA — Ismet Inonil, 

liderul partidului Republican 
al poporului, însărcinat cu for
marea noului guvern turc a 
respins cererea formulată de 
Partidul Turciei Noi de a i se 
încredința în noul guvern po
stul de vicepreședinte al Con
siliului și cel de ministru al 
executării planului economic 
pe 5 ani al Turciei.

După cum relatează cores
pondentul la Ankara al agen
ției France Presse, Ismet Inb- 
nii a anunțat că va forma 
noul guvern numai din repre
zentanți ai partidului său și 
din cîțiva independenți. Potri
vit agenției, noua formație gu
vernamentală preconizată va 
dispune în cameră de numai 
aproximativ 200 voturi (majo
ritatea necesară este de 221 
voturi).

In cercurile politice din An
kara se subliniază că orice 
vot de cenzură împotriva gu
vernului minoritar al lui Is
met Inonil ar avea drept con
secință dizolvarea parlamentu
lui și organizarea de noi ale
geri legislative.

Noul guvern, adaugă agen
ția, va putea totuși să conteze 
pe sprijin din partea Partidu
lui Turciei Noi și Partidului 
național-țărănesc.

Auto-mașina de scris

/n Elveția a fost construi
tă o mașină de scris pe 
care se poate scrie după 

metoda obișnuită. In plus, 
mașina poate să „citească" in
formațiile codificate de pe o 
bandă perforată și să dactilo
grafieze cele descifrate. Mași
na de scris este condusă cu a- 
jutorul unor elemenți pneu
matici care funcționează pe 
bază de aer comprimat.

După <43 minute 
de moarte clinică

jTAupă o moarte clinică de 
[ J 43 de minute, un tînăr 

de 21 de ani a fost re
adus la viață de prof. Serghei 
Liubov, care lucrează la o cli
nică din Minsk. El a folosit 
pentru reanimare aparatul de
numit „Inimă-plămîn artifi
cial44.

La 38 de minute după înre
gistrarea morții clinice, dr. 
Liubov a deschis cutia tora
cică a tînărului și a conectat 
aparatul la inima care înceta
se să bată. După șase minute

și dezarmării
Declarațiile unor reprezentanți 

din Suedia

STOCKHOLM. - Revista 
suedeză „Vi Kvinnor" a orga
nizat recent o anchetă, rugînd 
pe mai mulți reperezentanți 
ai opiniei publice din Suedia 
să-și spună părerea în legătu
ră cu perspectivele destinderii 
încordării internaționale în a- 
nul 1964 și despre însemnăta
tea Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea parți
ală a experiențelor nucleare.

Răspunzând la întrebările 
revistei, cunoscutul scriitor 
Artur Lundkvist, laureat al 
Premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare", a subliniat că Tra
tatul de la Moscova consti
tuie un prim pas făcut în di
recția destinderii. El a acțio
nat în sensul îmbunătățirii at
mosferei internaționale și con
stituie un argument concret, 
dovedind că și cele mai difi
cile probleme pot fi rezolvate 
pe cale pașnică.

Sperăm că după înfăptuirea 
acestui pas marile puteri vor

ai opiniei publice

noi posibilități de înțe- 
pentru a salva omeni-

In Camera Reprezentanților 
a S. U. A.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Camera Reprezentanților a adop
tat marți o hotărîre cu privire la 
garantarea creditării comerțului 
S.U.A. cu țările socialiste. Potri
vit acestei hotărîri, adoptate cu 
189 voturi pentru și 158 contra, 
președintele este împuternicit să 
decidă asupra garantării credite
lor amintite, atunci cînd va con
sidera necesar, urmînd să infor
meze Congresul asupra deciziei 
sale în decurs de 30 de zile.

Astfel s-a pus capăt impasului 
în care s-au aflat dezbaterile în 
Congres asupra acestei probleme, 
ca urmare a opoziției cercurilor 
potrivnice dezvoltării comerțului 
internațional, grupate de astă 
dată în special în jurul membri
lor republicani ai Camerei Repre
zentanților. Profitînd de lipsa din 
Washington a unor membri ai 
Camerei Reprezentanților, aceste 
cercuri reușiseră să înjghebeze o 
majoritate de cîteva voturi care 
adoptase o clauză restrictivă în 
acest sens, sub forma unui amen
dament la proiectul de lege cu 
privire la ajutorul pentru străină
tate, 
două 
tivă.

In
rii democrați, precum și președin
tele Johnson personal, au depus 
eforturi susținute pentru a deter
mina Camera Reprezentanților »ă 
revină asupra hotărîrii sale. Pre
ședintele a subliniat că clauza 
restrictivă ar periclita interesele 
comerțului american cu țările so
cialiste, comerț care, arăta John
son, corespunde intereselor națio-

Senatul a respins însă de 
ori această clauză restric-

decursul ultimelor zile, lide-

nale ale S.U.A. Sesiunea Congre
sului, și așa cea mai lungă din 
1942 încoace, a trebuit să fie pre
lungită, iar președintele și-a amî- 
nat plecarea Ia reședința sa par
ticulară din Texas pentru a se în- 
tîlni în repetate rînduri cu mem
bri ai Camerei Reprezentanților și 
ai guvernului S.U.A. Un avion 
special a fost pus la dispoziția 
membrilor Camerei Reprezentan
ților aflați în țară, pentru a se re
întoarce de urgență la Washington 
și a-și exprima votul în legătură 
cu problema discutată.

Adoptarea unei hotărîri rațio
nale de către Camera Reprezen
tanților constituie, după cum sub
liniază agenția France Presse, „o 
amară înfrîngere pentru republi
cani".

După anunțarea rezultatului vo
tului, purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a dat publicității o de
clarație a președintelui Johnson în 
care acesta adresează mulțumiri 
Camerei Reprezentanților pentru 
„acțiunea sa constructivă" și ace
lor membri ai ei care „au slujit 
interesul național".

Senatul urmează să se întru
nească pentru a aproba hotărîrea 
Camerei Reprezentanților. Con
gresul va intra apoi, în mod ofi
cial, în vacanța de sfîrșit de an.

O dată cu adoptarea hotărîrii 
sus-menționatc, a fost votată în 
întregime legea cu privire Ia aju
torul pentru străinătate. Oprin- 
du-se asupra unei formule de 
compromis, legea stabilește cuan
tumul ajutorului american pentru 
străinătate la 3 miliarde dolari, cu 
1,5 miliarde mai puțin dccît ce
ruse președintele Kennedy.

NEW YORK — U Thant, se
cretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, a confe
rit cu reprezentanții la O.N.U. 
ai unor țări din Orientul Mij
lociu și Africa în legătură cu 
vizita de două săptămîni pe 
care intenționează să o facă în 
a doua parte a lunii ianuarie 
în Guineea, Ghana, Maroc, Al
geria, Libia și Tunisia.

DE JANEIRO — Luînd 
prilejul inaugurării

căuta 
legere 
rea de război, a subliniat An
drea Andreen, militantă pe 
tărîm social și laureat a pre
miului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare".

Tratatul de la Moscova are 
o deosebită importanță, a su
bliniat scriitorul E. Blomberg. 
Trebuie salutată orice măsu
ră îndreptată spre destinderea 
încordării internaționale, tre
buie cerută cu hotărîre înche
ierea acordului cu privire la 
interzicerea tuturor experien
țelor cu arma nucleară.

Consider că sarcinile cele 
mai importante în viitorul a- 
propiat sînt crearea zone
lor denuclearizate, interzice
rea amplasării bazelor milita
re pe teritorii străine și rezol
varea problemei germane, a 
subliniat în răspunsul său B. 
Hammar, membru în Comite
tul Executiv al organizației 
„Marșul împotriva armei nu
cleare".

RIO 
cuvîntul cu .
unei stații de filtrare și pompare 
a apei potabile din orașul Natal, 
președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, a declarat că societățile care 
au primit concesiuni în domeniul 
deservirii populației vor fi națio
nalizate întrucît „nu îndeplinesc 
exigențele progresului Braziliei".

Pe de altă parte, referindu-se 
la manevrele unor cercuri reacțio
nare din țară care complotează în 
vederea răsturnării guvernului 
constituțional, președintele Goulart 
a declarat ca este gata să înfrunte 
acțiunea organizată împotriva pre
ședintelui Republicii de diferite 
grupuri economice autohtone și 
străine.

LONDRA — Doi membri ai 
„Comitetului celor 100" din 
Anglia au declarat greva 
foamei în semn de protest în 
fața închisorii din Londra în 
care este deținut Chandler Te
rence Norman, unul din con
ducătorii „Comitetului celor 
100“. După cum se știe Chand
ler a fost condamnat la nouă 
luni închisoare pentru parti
ciparea la demonstrațiile care 
au avut loc la Londra în iulie

La noul șantier naval de la Clenluegos di nCuba. In foto
grafie : nave pescărești construite pe acest șantier.

Foto : PRENSA LATINA

După CâtâStrOÎâ de pc vasul grec
Proiect pentru

unul canal
cu ajutorul

construirea
navigabil
energiei

„Lâconia“ nucleare
LONDRA. — Potrivit ulti

melor date publicate la Lon
dra de către Biroul companiei 
maritime grecești, căreia îi a- 
parține vasul „Laconia44, în 
urma incendiului izbucnit pe 
acest vas de pasageri, au pu
tut fi salvate 876 de persoa
ne, 136 sînt date dispărute, iar 
24 au murit.

Potrivit relatărilor coman
dantului vasului „Montcalm44, 
ultimul vas care a părăsit re
giunea catastrofei, orice spe
ranță de a mai regăsi vreun 
supraviețuitor a fost abando
nată. Intr-un comunicat dat 
publicității la Londra, echipa
jul vasului „Laconia44 era com
pus din marinari greci și vest-

germani, 
zează că 
sit vasul 
Mateos Zarlis.

Directorul general al com
paniei maritime grecești a de
clarat marți că nu se cunosc 
cauzele izbucnirii incendiului. 
El a precizat însă că, înainte 
cu 24 de ore de a pleca în 
cursă din Southampton, pache
botul „Laconia44 a fost inspec
tat de o comisie a Ministeru
lui comerțului britanic. In a- 
celași timp, dezmințind ceea 
ce se afirmase anterior, el a 
precizat că vasul „Laconia'4 nu 
era prevăzut cu un sistem au
tomat de prevenire a incen
diilor.

Comunicatul preci- 
ultimul care a pără- 
a fost căpitanul său,

CIUDAD DE MEXICO. — Zia
rul „Novedades" a anunțat că au 
fost terminate studiile în vederea 
construirii unui canal navigabil 
în istmul Tehuantepec — în su
dul Mexicului — folosind pentru 
aceasta energia atomică. După 
cum scrie ziarul, planurile con
struirii, prin mijloace normale a 
unui asemenea canal, care va per
mite o legătură directă între por
turile Salina Cruz, situat pe coas
ta oceanului Pacific și Coatzaco- 
alcos din golful Mexicului — pre
vedeau o sumă de aproximativ 18 
miliarde dolari, dar folosirea ener
giei atomice va permite să se re
ducă această sumă cu două mi
liarde dolari.

km de locul unde 
capetele. Drumul 
mlaștini și jungle,trece prin

Sculpturl in inima junglei 
mexicane

au apărut primele semne de 
viață. Inima artificială a func
ționat timp de 18 minute, re
stabilind complet funcțiile ini
mii naturale. Presiunea singe- 
lui a devenit și ea normală. 
După 24 de ore, bolnavul și-a 
revenit în simțire.

știință deocamdată. Nu se știe 
cum au putut olmecii să aducă a- 
ceste sculpturi gigantice in inima 
junglei. Cele mai apropiate zăcă
minte de bazalt, din care sînt ciop
lite originalele sculpturi, se află la 
aproximativ 150 
au fost găsite 
care

runca pe scriitorii „nelegiuit?1 
în cușca leilor.

Această remarcă, precum și 
împrejurările destul de enig
matice în care a murit marele 
dramaturg, a determinat pe 
cunoscutul regizor Jean Me
yer, secretar onorific al teatru-

In 1939, în inima junglei 
mlăștinoase din vestul statu
lui mexican Tabasco, s-au 
găsit 5 capete uriașe cioplite 

din piatră, avînd înălțimea de 2,5— 
3 metri, circumferința pînă la 7,5 
metri și cîntărind peste 25 tone 
fiecare.

Capetele prezintă caracteristicile 
stilului indienilor 
i.e.n.). Este

olmeci (sec. V 
tot ce știu oamenii de

nu este ușor de străbătut nici pen
tru un călător cu un rucsac obiș
nuit în spinare.

După anul 1939 au fost descope- 
. rite alte șase capete mai mici, cin- 

tărind între 10—15 tone. Și aces
tea se aflau la o depărtare destul 
de mare de zăcămintele de bazalt, 
cam la 15—120 km. In 1962, guver
nul mexican a hotărît să transpor
te trei din aceste sculpturi în mu
zeul orașului Vera Cruz. Transpor
tul a necesitat eforturi uriașe. De 
aceea, s-a hotărit ca sculpturile de 
dimensiuni mai mari ale olmecilor 
antici să fie lăsate pe loc.

După părerea oamenilor de știin
ță, olmecii nu cunoșteau principiul 
roții, nu foloseau tăvăluge, nu 
există nici o dovadă că ar fi pose
dat animale de tracțiune.

Prin ce mijloc au reușit atunci 
indienii din antichitate să aducă 
sculpturile atit de grele pînă în 
interiorul 
fost încă

junglei ? Problema nu a 
rezolvată.

bînluit un puternic viscol In Slovacia, 
peste 100 km pe oră. In fotografie: 

pe o stradă din Bratislava în timpul viscolului.

La 17 decembrie 1963 a 
Vintul avea o viteză de

A fost Moliere otrăvit ?

c premiera 
Juan“ de

urînd după 
piesei „Don
Moliere, prezentată la 15 

februarie 1665, un oarecare 
Borbier d’Aucour, care scria 
sub pseudonimul Rocheman. a 
cerut ca autorul piesei „Don 
Juan“, în care „sînt batjocori
te cele sfinte", să fie aspru pe
depsit. El a adus cîteva exem
ple, și anume, că împăratul 
August l-a executat pe bufo
nul său pentru că acesta și-a 
permis să-l ironizeze pe Jupi
ter, iar împăratul Teodosie a-

lui „Comedie Francaise", sa-șl 
pună într-un volum recent a- 
părut, consacrat vieții și crea
ției marelui dramaturg, în
trebarea dacă Moliere nu a 
fost otrăvit. Mayer amintește 
că după moartea dramaturgu
lui, Ludovic al XIV-lea a in
terzis prezentarea pieselor 
sale, interdicție care a durat 
14 ani. Meyer amintește, de 
asemenea, că la Versailles era 
extrem de răspîndită 
de folosire a otrăvirii 
reglarea conturilor cu 
sării politici.

Verificarea 
este însă foarte 
întrucît nimeni 
ma cu precizie 
pămîntești ale 
care odihnesc în cimitirul Pere 
Lachaise sînt într-adevăr ale 
lui.

metoda 
pentru 
adver-

ipotezeacestei
greu de făcut, 
nu poate afir- 
că rămășițele 

lui Moliere,

Și bărbații vor să scape 
de riduri...

Țnstitutele de frumusețe
/ chirurgie estetică 

Germania occidentală 
gistrează din ce în ce mai mulți 
clienți de gen masculin.

Intr-o clinică foarte cunoscută 
din Miinchen, unde sînt reduse 
pungile de sub ochi și sînt înde
părtate ridurile de pe obraz, nu-

Ș> 
din 

îrtre-

Un fotoreporter vrînd să fotografieze un tînăr tapir s-a a- 
propiat de el cu aparatul fotografic. Curios, animalul s-a 
repezit asupra aparatului fotografic, împingînd reporterul în 
perete. In fotograiie: reporterul speriat de curiozitatea topi

tului.
Foto : KEYSTONE PARIS

mărul clienților bărbați față de 
femei este în proporție de 6 la 4.

Vîrsta clientelei masculine, re
crutată în special din rîndul oa
menilor de afaceri, actorilor și 
oamenilor politici, este între 50-60 
de ani.

Ruj pentru... bărbați

In statul australian Que
ensland, mulți bărbați 
folosesc o pomadă pen

tru buze, care potrivit Insti
tutului pentru cercetarea ra- 
diumului din Brisbane, i-ar 
feri în timpul verii nu numai 
împotriva arșiței soarelui, ci 
și împotriva cancerului pielei.

Australia este țara în care 
cancerul pielei are cea mai 
largă răspîndire. Institutul 
pentru cercetarea radiumului 
produce anual circa 10 000 de 
tuburi de pomadă de buze, 
incoloră, folosită ca un mijloc 
pentru protecția pielei și de
stinată în special bărbaților.

Valoarea lui 3,li

I
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folosi |

Se știe că valoarea lui „Pi" 
cu ajutorul căreia se mă
soară circumferința și su

prafața cercului, este de 3,14. De 
fapt, această cifră este exprimată 
în mult mai multe zecimale și 
anume = 3,14159265...

Recent, doi matematicieni ame
ricani au calculat, cu ajutorul ma
șinii electronice de calcul, valoa
rea lui cu o precizie foarte 
mare, ajungînd la o cifră cu... 
100 000 de zecimale. Scris pe hîr- 
tie, acest rezultat ar ocupa vreo 
20 de foi dintr-un manual școlar. 
Pentru a ajunge la acest rezultat, 
i-au trebuit mașinii de calcul opt 
ore. Dacă s-ar fi făcut un calcul 
manual, ar fi fost nevoie de nu 
mai puțin de 10 000 de ani.

Și cînd te gîndești că nici măcar 
acest rezultat nu este final, putîn- 
du-se merge și mai departe, deși 
este greu de precizat la ce ar 1 
acest lucru.
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a.c. in sprijinul eliberării deți- 
nuților politici din Grecia.

Greva a intrat în cea de-a 
treia zi. Cei doi membri ai 
comitetului au declarat că in
tenționează să continue greva 
foamei atît timp cît le va fi 
posibil.

ACCRA. — La Accra a fost con
vocată sesiunea extraordinară a 
Adunării Naționale a Republicii 
Ghana pentru a aproba un amen
dament Ia Codul penal. Amenda
mentul propus prevede investirea 
președintelui Kwame Nkrumah cu 
putere de arbitru suprem tn cazu
rile de atentat la securitatea sta
tului.

Modificarea Codului pena! a 
fost cerută după ce președintele 
Curții Supreme, Arku Korsah, a 
achitat trei persoane (doi foști mi
niștri și secretarul general al Par
tidului Convenției din Ghana), 
acuzate de acțiuni subversive In 
vederea răsturnării guvernului și 
asasinarea președintelui Kwame 
Nkrumah.

CARACAS — Pentru miș
carea de eliberare din Vene
zuela anul 1963 s-a încheiat 
cu constituirea unui nou front 
de partizani în provincia Zu- 
lia. Acest fapt consfințește 
amploarea tot mai mare pe 
care a luat-o această mișcare 
în cursul anului curent.

Fără îndoială că una din 
cele mai importante etape ale 
mișcării a fost constituirea în 
luna februarie a Frontului ar
mat de eliberare națională — 
F.A.L.N.

GENEVA. — „Concurența devi
ne din ce In ce mai înverșunată 
pe frontul afacerilor bancare in
ternaționale", relatează ziarul ,,La 
Tribune de Geneve" Băncile co
merciale newyorkeze consideră 
drept cel mai elocvent exemplu în 
acest domeniu acțiunea lui „Mid
land Bank Ltd“ Londra, care a ac
ceptat să fuzioneze cu „Comer
cial Bank of Australia", „Standard 
Bank” și „Toronto Dominion Bank 
of Canada" pentru a crea o nouă 
bancă internațională.

Este vorba, arată ziarul, de a 
doua manevră de mare anvergură 
a băncilor londoneze pentru a face 
față numărului crescind al su
cursalelor create de băncile ame
ricane in străinătate.

RIO DE JANEIRO. — Pre
ședintele Braziliei, Joao Gou
lart, a semnat un decret prin 
care se stabilește monopolul 
statului asupra importului de 
țiței. In viitor toate importu
rile de țiței vor fi efectuate 
de compania guvernamentală 
„Petrobraz".

SEUL — In urma unei furtuni 
puternice care s-a abătut luni 
după-amiază asupra coastei de ră
sărit a Coreei de sud, 60 de am
barcațiuni pescărești pe bordul 
cărora se aflau 600 de pescari au 
dispărut în larg.

Toate navele de coastă disponi
bile au fost mobilizate pentru sal
varea pescarilor dispăruți.

ALGER. — La Alger au 
continuat convorbirile dintre 
delegația R. P. Chineze, con
dusă de Ciu En-lai și delega
ția Republicii Algeria, condu
să de Ben Bella.

Ciu En-lai s-a întîlnit cu 
ministrul economiei al Alge
riei, și împreună cu Cen I, a 
vizitat întreprinderi Industria
le, o școală și cămine studen
țești.

SANTIAGO DE CHILE. — Un 
grup de 13 savanți chilieni, lnclu- 
zînd geologi, biologi, naturaliști,

seismologi etc, se pregătesc sl 
plece săptămina aceasta în Antar- 
ctida pe bordul navelor „Pilot 
Perdo" și „Angamos". Grupul 
constituie cea de a zecea expediție 
chiliană care pleacă pentru a efec
tua cercetări in continentul An- 
tarctidei.

DJAKARTA — La 24 decem
brie, la Djakarta a avut loc o de
monstrație organizată în semn de 
protest împotriva dislocării unită
ților Flotei a y-a americane î« 
Oceanul Indian. Demonstranții, 
după ce în urma intervenției au
torităților indoneziene au plecat 
din fața Ambasadei americane la 
Djakarta, s-au îndreptat spre se
diul Frontului Național al Indo
neziei, cerind conducătorilor ace
stei organizații să protesteze îm
potriva prezenței Flotei a y-a in 
apele Oceanului Indian.

WASHINGTON — Purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, 
Salinger, a făcut o declarație 
specială cu privire la garan
tarea creditării acordurilor 
comerciale ale S.U.A. cu ță
rile socialiste. El a declarat 
că guvernul S.U.A. se pro
nunță împotriva încercărilor 
de a se interzice Băncii de 
export-import să garanteze 
creditarea tranzacțiilor comer
ciale particulare cu țările so
cialiste.

Salinger a menționat că 
tranzacțiile comerciale cu ță
rile socialiste corespund inte
reselor naționale ale Statelor 
Unite. După părerea Casei 
Albe, tranzacțiile comerciale 
cu mărfuri nestrategice sînt 
pe linia politicii promovate de 
S.U.A. Acestor tranzacții tre
buie să li se asigure condiții fi
nanciare normale. Țările con
curente ale S.U.A., a arătat 
Salinger, oferă asemenea con
diții țărilor socialiste.

CARACI. — Pe cargobotul qrec 
„Tina" cu un deplasament de 
7 362 tone, încărcat cu bumbac șî 
nuci de cocos, care se afla în por
tul Caraci, a izbucnit un puternic 
incendiu. Eforturile pompierilor de 
a stinge incendiul au fost zadar
nice. Se anunță că cargobotul a 
fost distrus. Pierderile nu au fost 
încă evaluate.

HONOLULU. — Locuitorii insu
lelor Guan și Saipan din Oceanul 
Pacific fac pregătiri pentru a în
frunta taifunul „Susan", care se 
apropie de aceste insule cu o vi
teză de 100—160 km. pe oră. 
Guvernatorul insulei a ordonat e- 
vacuarea populației din localități
le situate pe țărm.

Insula Guam a fost devastată 
anul trecut de taifunul „Kran", 
care a distrus 95 la sută din ca
sele de locuit. Peste 600 de locui
tori ai acestei insule trăiesc și as
tăzi în corturi.

WASHINGTON. — Agenția 
United Press International a- 
nunță că într-un viitor apro
piat se va întruni Comitetul 
consultativ mixt pentru a- 
părare, înființat de Spania și 
S.U.A. în luna septembrie, cu 
prilejul reînnoirii acordului 
hispano-american privitor la 
bazele militare americane din 
Spania.

Potrivit agenției, Comitetul 
va lua în discuție cererea 
Statelor Unite, care dețin tn 
Spania mai multe baze mili
tare navale-aeriene, de a fo
losi baza navală Rota pentru 
submarinele americane înzes
trate cu rachete „Polaris44.
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Dezbaterile 
din parlamentul grec

ATENA 24 Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Primul ministru al 
Greciei, Papandreu, a prezen
tat marți demisia guvernului 
său regelui Paul al Greciei. 
Demisia a fost acceptată.

Dezbaterile din Parlamentul 
grec asupra declarației-pro- 
gram prezentată de primul 
ministru Papandreu s-au în
cheiat luni noaptea printr-un 
vot de încredere dat guvernu
lui. Din cei 297 de deputați 
prezenți, 167 au votat pentru, 
iar 130 contra. In favoarea 
guvernului au votat deputății 
Uniunii de centru, ai E.D.A. și 
doi deputați E.R.E., care au 
cerut să adere la Uniunea de 
centru. împotriva guvernului 
au votat deputății partidului 
E.R.E. și doi deputați ai par
tidului progresist.

într-o declarație făcută ul
terior, Papandreu a arătat că 
nu vrea să se bazeze pe votul 
de încredere pentru a rămîne 
în funcție și că Uniunea de 
centru este hotărîtă să nu 
participe la vreo altă formă de 
guvern. Papandreu a arătat că 
a propus regelui dizolvarea 
Parlamentului și organizarea 
unor noi alegeri. Marți seara 
regele Paul a avut o întreve
dere cu Kanellopoulos, liderul

E.R.E., căruia i-a cerut să-și 
spună părerea dacă compo
nența actualului Parlament 
poate permite formarea unui 
guvern viabil. Se crede că Ka
nellopoulos va examina aceas
tă posibilitate în decurs de 
2—3 zile.

Unii observatori nu exclud 
eventualitatea de a se recurge 
și Ia alte forme de stabilizare 
a unui guvern pentru a se în- 
tîrzia sau evita deocamdată 
noi alegeri. în acest sens, zia
rul conservator „Kathimerini" 
subliniază că în cercurile po
litice se vorbește de probabi
litatea formării unui guvern 
„de unitate" (adică de centru- 
dreapta).

Dată fiind intransigența pe 
care o manifestă liderul parti
dului Uniunea de centru, Pa
pandreu, precum și poziția 
binecunoscută a partidului 
E.D.A. care este opusă politi
cii E.R.E., este greu de crezut 
că Kanellopoulos va reuși să 
formeze un guvern viabil din 
parlamentul actual, deoarece 
în condițiile existente el nu va 
putea obține votul de încre
dere, fiind pus în minoritate. 
Pînă la formarea unui nou 
guvern, actualul guvern Pa
pandreu girează problemele 
curente.

Conferința Organizației tarilor 
exportatoare de petrol (OPEC)

RYAD. — La 25 decembrie, 
în capitala Arabiei Saudite își 
începe lucrările conferința a- 
nuală a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (OPEC) 
care grupează un număr de 
țări arabe și Venezuela.

La conferință vor fi reluate 
discuțiile asupra revendicărilor 
statelor exportatoare de petrol 
cu pivire la o împărțire mai 
echitabilă a beneficiilor între 
ele și companiile străine care 
exploatează petrolul. Această 
conferință, aminată de mai 
multe ori, va constitui un pri
lej pentru țările exportatoare 
de petrol de a întreprinde o 
acțiune comună în apărarea

intereselor lor împotriva pro
punerilor neechitabile, prezen
tate de marile societăți petro
lifere străine cu privire la îm
părțirea beneficiilor și micșo
rarea cheltuielilor acestor 
companii. Țările arabe expor
tatoare de petrol se pronunță 
pentru modificarea, într-un 
sens mai favorabil lor, a unor 
acorduri încheiate anterior.

Pînă în prezent, la Londra 
și New York au avut loc înde
lungate negocieri între secre
tarul general al OPEC, Fan 
Routani și reprezentanții celor 
8 societăți, care exploatează 
petrolul din țările arabe, dai 
nu s-a ajuns la un acord.


