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Tinăra Irina Deiji, de la secția ștanță a 
Fabricii de încălțăminte „Solidaritatea“ 
din Oradea este evidențiată in întrecere. 
Ea își depășește zilnic sarcinile de plan 
cu 15—20 la sută, preocupîndu-se în 
aceeași măsură de îmbunătățirea calității

Foto : O. PLECAN

Eie activitate la casele laborator
ți pentru explicarea și 
însușirea lecțiilor pre
date la cursurile agro
zootehnice. Aici se fac 
experiențe și demonstra
ții cu privire la inia

în-. > «eroarea puterii de ger- 
de

de

Cele peste 100 de ca- 
se-laborator care func
ționează pe lingă gos
podăriile agricole colec
tive din Dobrogea aduc 
un sprijin prețios 
buna desfășurare a 
vațămîntului agricol 
masă.

La casele-laborator
la Cobadin, Topraisar, 
Sinoe, Mihai Viteazu si 
altele, aparatajul de la
borator, nlanșele, mula
jele, probele de semințe, 
de îngrășăminte și in
secticide, numeroasele 
ziare, reviste, broșuri și 
cărți agrotehnice sînt 
folosite acum de ingine- 
rii-lectori și de cursan-

minație a semințelor, la 
aplicarea diferențiată a 
îngrășămintelor chimice, 
la cunoașterea dăunăto
rilor și a măsurilor de 
combatere a acestora. 
Inginerii agronomi folo
sesc, de asemenea. în 
predarea lecțiilor, rezul
tatele cercetărilor făcute 
pe loturile demonstrati
ve și experimentale 
caselor-laborator.

ale

Lecțiile

o-

(Agerpres)

GARANȚIA
DE MIINE

il i

In peisajul tării 
noastre, noul 
ras Onești, cu 
importantele uni
tăți industriale 
din Împrejurimi, 
se Înscrie ca o 
realizare de sea
mă a regimului 
democrat-popular. 
Numeroase locu
ințe noi pentru 
oamenii muncii, 
Scoli, lăcașuri de 
cultură s-au ridi
cat văzlnd cu 
ochii pe aceste 
meleaguri pito
rești, iăcînd din 
orașul care nu 
are mai mult de 
un deceniu, un 
punct de atracție 
pentru orice vizi
tator. In iotogra- 
iie o vedere a 

orașului.
Foto : AGERPRES
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4/7F ÎNTREPRINDERI Sl-M ÎNDEPLINIT PLANUL /l/VUAL
• La 25 decembrie a fost îndeplinit planul 

anual de transporturi al căilor ferate.
înzestrarea parcului cu noi locomotive și 

vagoane de mare capacitate, precum și preo
cuparea ceferiștilor pentru utilizarea mai 
bună a capacității acestora au permis să fie 
transportate în plus față de întreg anul tre
cut 7 500 000 tone de mărfuri și 12 400 000 de 
călători. Prin folosirea mai bună a capacită
ții vagoanelor, au fost încărcate în plus față 
de prevederi 640 000 tone de mărfuri.

• Colectivul de petroliști al Rafinăriei nr. 1 
Ploiești, una din cele mai mari unități de pre-

lucrare a țițeiului din țara noastră, a anunțat 
îndeplinirea planului anual de producție la 
toți indicatorii de bază. Ca urmare a moder
nizării vechilor instalații, a ridicării continue 
a productivității acestora și a aplicării unor 
măsuri tehnologice, producția globală a rafi
năriei a crescut în acest an cu 18,14 la sută 
față de 1959. Colectivul rafinăriei a înregis
trat în 11 luni economii suplimentare care 
depășesc 6 380 000 lei și beneficii peste plan 
în valoare de 8 652 000 lei, depășindu-și cu 
mult angajamentul anual.

SUCCESELE DE AZI
REALIZĂRILOR

rintre angajamen
tele luate de 
lectivul 
„Laromet“ 
pitală la 
tul acestui
și acela de a în

deplini sarcinile de plan cu 10 
zile înainte de termen. Și, la 
20 decembrie, ora 8 dimineața, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii noștri au anunțat că 
și-au respectat cuvîntul dat în 
fața partidului.

Acest rezultat își are de
sigur explicația în modul în 
care ne-am organizat munca, 
în izvorul nesecat 
ve, în hărnicia 
nostru, condus de 
nizația de partid.

Dintre toți acești factori mi 
se pare potrivit să vorbesc 
îndeosebi despre conținutul 
planului 
organizatorice. Cum era și fi
resc, planul de producție al 
uzinei pe 1963 a fost mai mare 
decît cel al anului 1962. Spo
rul de producție trebuia să-1 
realizăm cu aceleași utilaje și 
număr de oameni. Astfel, încă 
de la lansarea cifrelor de plan 
pe anul 1963, în discuțiile cu 
șefii de secție, de ateliere, cu 
întreg colectivul de muncitori, 
s-a concretizat o anumită 
orientare a planului M.T.O. și 
anume necesitatea de a fi cu
prinse în el măsuri care să 
ducă la sporirea capacității de 
producție a utilajelor existen
te, la asigurarea creșterii pro
ductivității muncii la fiecare 
loc de muncă.

Am pornit înainte de toate 
de la cercetarea amănunțită 
a locurilor unde capacitatea

de inițiati- 
colectivului 
către orga-

de măsuri tehnico-

strins legate 
de activitatea

practică !

■
i de predare a u- 
nei noi lecții la 
cercul „Cultura 
plantelor de cîmp" 
anul II de la gos
podăria colectivă 
„Zori noi" din Po
goanele. Toți cursanții — ma
joritatea tineri — sînt pre
zenți. Atenția lor e con
centrată asupra explicațiilor 
pe care le dă inginerul agro

nom Ion Albu. Lectorul 
vorbește liber, după un plan al 
lecției făcut din vreme. E vor
ba de cultura griului, de con
dițiile în care ei, colectiviștii, 
pot obține recolte bogate. Pe o 
masă se află mostre de grîu 
din diferite soiuri, o balanță 
pentru stabilirea greutății ab
solute, un microscop și un apa
rat de proiecție cu cîteva dia
pozitive. Explicațiile sînt ilus
trate cu ajutorul acestor mate
riale. Ele au fost aduse în sala 
de curs și rînduite cu grijă, 
înainte de începerea lecției, 
de către un grup de tineri care 
au primit din partea organi
zației U.T.M. sarcina să-1 spri
jine pe lector.

Iată, însă că inginerul nu se 
mulțumește numai cu atît. El 
împletește expunerea cu as
pecte din munca desfășurată 
de colectiviști în timpul anu
lui. Pornește de la realizările 
brigăzii a doua de cîmp. Pe o 
suprafață de 420 de hectare 
brigada a realizat o producție 
de grîu sporită : cu 100 de ki
lograme mai mult la hectar 
decît media realizată pe gos
podărie. Firește, cursanții do
reau să știe exact cum au 
muncit membrii brigăzii. A 
fost pus să vorbească brigadie
rul Stan Iordache. El a expli
cat cum a fost fertilizat solul 
încă din toamnă, cum s-au 
cercetat semănăturile primă
vara. Unde grîul răsărise mai 
firav, s-a dat azotat de amo
niu. Recoltatul s-a făcut în

pîrgă, în timp de 5 zile în loc 
de 8. Inginerul a făcut apoi și 
unele completări avînd la în- 
demînă un snop de grîu recol
tat de pe tarlalele lucrate de 
brigada a doua.

Priviți acum și acest snop 
de grîu luat de pe tarlalele 
pe care a lucrat brigada a pa
tra — le-a spus lectorul.

Terenurile brigăzii a patra 
sînt vecine cu cele ale brigă
zii a doua. Această brigadă a 
obținut o producție de grîu 
cu 300 de kg mai mică la hec
tar decît cealaltă, deși a avut 
aceleași condiții. Cursanții pri
vesc, apreciază boabele din 
mostrele luate de la fiecare 
brigadă. Cele de la a patra sînt 
mai mici, multe spiculețe e- 
rau seci. Cauzele ? Le explică 
înșiși colectiviștii din această 
brigadă.

„Nu am îngrășat solul pe 
cele 360 de hectare cultivate 
cu grîu. La însămînțări nu am 
atras atenția tractoriștilor că 
discuitul nu este bine efectuat. 
Semințele au căzut neuniform

utilajului nu satisfăcea cerin
țele producției și am stabilit 
măsurile adecvate. La turnă
torie aveam, de pildă, numai 
două cuptoare de tip vechi cu 
productivitate scăzută. Am 
mutat în altă parte un cuptor 
basculant cu creuzet de grafit, 
montînd în locul lui un cuptor 
electric cu inducție. Indicii 
superiori cu care funcționează 
acest utilaj au asigurat creș
terea capacității de producție 
la turnarea alamei cu circa 30 
la sută. La turnarea aluminiu
lui se întîmpla același lucru :

de un alt criteriu foarte im
portant. Desigur au fost stabi
lite, în primul rînd, măsurile 
care să ducă la îndeplinirea 
planului pe anul în curs. A 
privi lucrurile numai din a- 
cest punct de vedere nu în
seamnă a face totul. Cunoscînd 
că planul producției va crește 
de Ia an la an, am stabilit 
încă din primăvara trecută a- 
numite măsuri a căror eficien
ță să se răsfrîngă direct și în 
rezolvarea sarcinilor anului 
viitor.

Pe această linie se înscrie

Cu aceleași utilaje 
producție sporită

Ue calitatea produselor 
răspunde întregul colectiv

Redeschiderea sălii studio a Teatrului
>> Lucia Sturdza Bulandra'*

cuptorul era vechi și nu putea 
face față sarcinilor crescînde 
de plan, deși se lucra în 3 
schimburi. în planul M.T.O. 
am prevăzut construirea și pu
nerea în funcțiune, cu forțe 
proprii, a unui agregat de topit 
și turnat semicontinuu. Pro
ductivitatea muncii a crescut 
la operația de turnare cu 100 
la sută, îmbunătățindu-Se tot
odată, calitatea produselor. 
Trebuie să amintesc că aceas
tă instalație s-a executat din 
credite de mică mecanizare 
care au fost amortizate în nu
mai 4 luni de la intrarea ei în 
funcțiune.

La întocmirea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
pe acest an s-a ținut seama și

faptul că anul acesta: s-a lu
crat intens la modernizarea 
presei hidraulice. Acest agre
gat este un utilaj conducător 
în procesul de fabricație, peste 
60 ia sută din producție tre- 
cînd prin presa hidraulică. 
Fiind încărcată la maximum 
de capacitate, ea nu mai putea 
face însă față unor sarcini 
sporite. Tehnicienii noștri au 
întocmit atunci proiectul 
modernizare a presei și 
ocazia reparației capitale 
trecut și la desfășurarea ope-

de 
cu 
s-a

ION PERIANU 
director — Uzina „Laromet" 

București

întreprinderea „Arta 
textilă" din Timișoara 
și-a îndeplinit la 24. 
decembrie planul anual 
la producția globală și 
marfă, obținînd în 11 
luni economii la pre
țul de cost, peste sar
cina planificată, în va
loare de 260 000 lei. 
Calitatea stofei de mo
bilă — principalul 
produs al întreprinderii 
— s-a îmbunătățit, de 
asemenea, mult în a- 
cest an. Faptul că s-au 
dat pînă 'acum, peste 
plan, mai mult de 
20.000 m.p. țesături de 
calitatea întîia dove
dește interesul pe care 
colectivul de aici l-a a- 
cordat prestigiului 
mărcii fabricii.

Preotupîndu-se
ofere consumatorilor 
stof de mobilă î» mo
dele noii airăgiioare, 
în culori îmbinate ar
monios,
deosebită atenție fini
sajului, colectivul ace
stei întreprinderi, a fă
cut din „marca fabri
cii" o chestiune de 0- 
noare.

Principala problemă 
căreia i s-a acordat a- 
tenție, a fost întărirea 
controlului

si

acordlnd o

secțiile și atelierele. 
Aceasta pentru că, la 
începutul anului, nu se 
respecta peste tot pro
cesul tehnologic, asi
stența tehnică era une
ori necorespunzătoare 
etc. O seamă de greu
tăți erau provocate și 
de furnizorii materiei 
prime (Uzinele textile 
„Moldova"-Botoșani, 
Fabrica „Teba"-Timi- 
șoara și altele). „Cum
părătorii — și-au zis 
tovarășii de la „Arta 
textilă" — cer pe btină 
dreptate de la noi țe
sături de calitate. Și 
noi trebuie să pretin
dem furnizorilor de 
materie primă același 
lucru". Urmarea ? A 
sporit exigența față de 
calitatea materiei prime 
venită de la furnizori. 
Firește, acest lucru n-a 
fost ușor de rezolvat. 
Respingerea unor can
tități de materie pri
mă de calitate slabă 
a provocat, la început, 
unele greutăți. Dar im
portant este că ideea 
fabricării unor produ
se de calitate, a cîști- 
gat, avînd loc o ade
vărată „reacție în 
lanț". Pentru că, la 
rîndul lor ți cei de la

l„Tcba", spre exemplu, 
și-au întărit exigența 
față de materia pri

mă sosită de la Săvi- 
nești.

Dar întărirea con
trolului nu s-a limitat 
numai la recepția ma
teriei prime. Exigența 
sporită s-a făcut sim
țită la toate locurile 
de muncă din între
prindere și, în princi
pal, acolo unde lu
crează fiecare muncitor 
tînăr sau vîrstnic.

A fost întărit con
trolul interfneit ntân- 
dtt-se grijă ca acesta 
să funcționeze irepro
șabil in special în sec
torul preparație unde 
se manifestau cele 
mai multe deficiențe. 
Firele necorespunză
toare se opreau deci 

1 fixmm-'
mai ajungînd cu defec
te în țesătoric. Pentru 
evitarea creării de 
cupoane, s-a alcătuit 
o comisie pe între
prindere care anali
zează imediat, la fața

Ing. MARIA 
GĂITAN ARU
IORDACHE 

RODEA 
(Continuare 

în pag. a IV-a)

După terminarea renovărilor și amenajări
lor prevăzute sala studio a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" s-a redeschis miercuri 
seara cu premiera noii piese a dramaturgului 
Al. Mirodan „Noaptea este un sfetnic bun". 
Spectacolul este pus în scenă de regizorul 
Radu Penciulescu, scenografia este semnată 
de Paul Bortnovschi, iar costumele de Adria
na Leonescu.

Din distribuție fac parte actorii Ștefan Ciu- 
botărașu, V. Ronea, Irina Petrescu, Victor Re- 
bengiuc, Octavian Cotescu, Rodica Tăpălagă 
și Dinu Dumitrescu.

In curind,
Ca un 

gazinele 
curînd va 
Gerilă. Jucăriile 
nizate și-au ocupat lo
cul de cinste în maga
zinele „Punguța cu 
bani", „Bacăul" 
Încă din primele 
ale lunii decembrie

seismograf raa- 
anunță că în 

sosi Moș 
nteca-

doi 
etc. 
zile 
zil-

(Agerpres)

Moș Gerilă
nic se vmd, în magazi
nele din Bacău, produse 
în valoare de 330 oou— 
370 000 lei.

Jucării, cărți, surpri
ze... așteaptă tradițio
nalul Moș Gerilă.

ION ARHIRE
electrician

100Aproape 
documentare

de filme
realizate

iii acest an de Studioul
„Al Sahia“

toate(Continuare în pag. a IV-a)

La îndeplinirea înainte de termen a pla
nului anual colectivul secției laminoare 
de la Uzina „Laromef'-București, și-a 
adus din plin contribuția. Economiile ta 
prețul de cost realizate de muncitorii de 
aici însumează peste 500 000 Iei. Fotore
porterul nostru a surprins o imagine 
obișnuită de muncă : tinerii Ion Constan
tin și Marian Dragomir, urmăresc cu a- 

tenție procesul de producție.

Foto: O. PLECAN
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Aproape o suta de fil
me documentaro de 
știință popularizată, jur
nale de actualități, agri
cole, sportive, pionie
rești și reportaje consa
crate unor evenimente 
politice deosebite — a- 
cesta este bilanțul pro
ducției din anul 1963 a 
Studioului cinemato
grafic, Al. Sahia".

Marilor noastre șan
tiere și obiective indus
triale, muncitorilor, teh
nicii noi, cuceririlor 
științei le sînt consa
crate filmele „4 000 de 
trepte spre cer", „Teh
nica
culți", 
activi“, 
cleară

nouă, oameni 
„Izotopi radio- 

,.Energia nu- 
in medicină1*.

„Tăbăcarii", „Sonda nr. 
...". „Cetățile chimiei".

Frumusețea folclorului 
nostru, artiști și opere 
de seamă au constituit, 
de asemenea, 
mai multor 1 
tare : „Înalta poezie 
artei noastre", 
zeul satului", 
prin 
universală 
de artă 
„George 
„Rădăcini* 
sculptorului Vida Geza).

Alte filme din anul a- 
cesta redau frumusețile 
patriei sau se adresea
ză amatorilor de sport.

, temele 
documen- 

a
„Mu- 

,.Itinerar 
de artă 

Muzeului
R.P.R.“,

galeria
a 

al
Georgescu", 

(dedicat

(Agerpres)

Cartea TELEGRAMA
prieten apropiat

'Anul acesta cele două biblio
teci din comuna Chiajna și sa
tul Dudu, regiunea București, 
au împrumutat celor 1 100 de 
cititori 12 000 de cărți. Cei mai 
pasionați cititori sînt Vasile 
Maria, Brînză Ion, Petrescu 
Constantin, Teodorescu Viorica, 
Popa Violeta și alțj tineri.

ION MALANCU
corespondent voluntar

Tovarășului MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului 
al Partidului Comunist

Central 
Chinez

zilei Dv.

Pekin

de naștere,

propus ca la momentul 
indicat de inginer să-i mobili
zeze pe toți tinerii colectiviști 
din brigăzile de cîmp la trans
portul și împrăștierea azotatu
lui de amoniu pe solele stabi
lite.

în aceeași zl, la gospodăria

fața de media realizată pe 
G.A.C.

Terenul unde se va însămî- 
ța în primăvară porumb a fost 
arat adînc și îngrășat. Pe une
le tarlale însă viscolele iernii 
spulberă zăpada. Vor trebui 
instalate parazăpezi pentru

distribuită pe întreaga supra
față, ceea ce va ajuta la buna 
dezvoltare a plantelor.

Și în comuna Caragiale, 
cursanții din anul I de la cer
cul „Creșterea animalelor" ur
măresc cu mult interes lecții
le pe care le ține tehnicianul

La Invătumintul uqfnzuatehnm
în brazdă. Pe locurile ieșite 
din iarnă cu grîul rar, nu am 
dat azotat de amoniu... Recol
tatul l-am întîrziat cu două 
zile...

Lecția a fost apoi întregită 
cu o deplasare pe teren, la tar
lalele cultivate cu grîu unde 
s-a controlat densitatea plan
telor pe metru patrat, felul 
în care au răsărit și au înfră
țit. Cu acest prilej au fost sta
bilite și tarlalele care necesi
tă o îngrășare suplimentară în 
primăvară. înțelegînd bine im
portanța acestei acțiuni, comi
tetul U.T.M. din gospodărie

colectivă „Victoria socialismu
lui", tot din comuna Pogoane
le, s-a predat lecția : „Hibrizii 
dubli de porumb cultivați în 
R.P.R." Inginerul agronom 
Constantin Velescu s-a oprit 
asupra solelor, explicînd pe în
țelesul tuturor celor prezenți 
importanța organizării lor. 
S-au dat exemple despre felul 
cum au muncit colectiviștii din 
brigăzile a doua, a patra și a 
cincea, care, pe o suprafață de 
peste 250 de hectare cu po
rumb, au obținut cu 1000 de 
kilograme mai mult la hectar

menținerea apei. Acestea sînt 
confecționate de tinerii care 
sînt acum cursanți: Victor Ene, 
Virgil Mirea, Victor Ceauș, 
Gheorghe Crețu, Alexandru 
Beșleagă și alții. Membrii co
mitetului U.T.M. pe gospodă
rie, cursanți și ei, s-au anga
jat să-i mobilizeze pe tineri 
să mai confecționeze din re
surse locale cîteva sute de me
tri liniari de parazăpezi, atîtea 
cîte vor fi necesare, și să le 
instaleze prin muncă patrioti
că, unde va indica inginerul. 
Aceasta va face ca apa reți
nută de sol să fie uniform

veterinar Petre Nicolae. Lec
țiile se desfășoară chiar la lo
cul de muncă al îngrijitorilor 
de animale — toți tineri. 
Pentru a se convinge dacă no
țiunile predate sînt bine înțe
lese, 
dată 
să 
operații, : 
tîmplat cu 
pentru viței. Doi tineri au re
zolvat bine „problema", dar 
Ghiță Radian a introdus în 
hrana vițeilor mai puține con
centrate și mai mult lapte. 
Lectorul a considerat că este

necesar ca toți ceilalți să-și 
spună părerea dacă procedeul 
folosit de Radian este bun sau 
nu. A avut posibilitatea, în 
felul acesta, să-și dea seama 
dacă lecția a fost bine înțelea
să. Apoi, le-a explicat în ce 
consta greșeala, ce influență 
are ea asupra dezvoltării viței
lor și cum este bine să se pro
cedeze.

în multe alte gospodării co
lective, lectorii manifestă ace
eași preocupare pentru pregă
tirea și predarea lecțiilor, sti- 
mulînd astfel interesul cursan- 
ților. Așa se explică faptul că 
ia G.A.C. Pogoanele, Smeeni, 
Padina, Gherăseni și altele am 
întîlnit numeroși tineri 
cursanți care au caietele de

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a
vă trimit în numele Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Populare Romîne și al meu personal un călduros salut tovără
șesc și cele mai cordiale felicitări.

Partidul nostru și întregul popor romîn se bucură din toată 
inima de succesele eroicului popor chinez, care sub încercata 
conducere a Partidului Comunist Chinez, în frunte cu Dv., emi
nent militant pentru cauza comunismului, a înfăptuit revoluția 
populară și a obținut realizări de seamă în opera măreață de 
construire a socialismului în patria sa.

Vă urăm tovarășe Mao Țze-Dun ani mulți de viață, deplină 
sănătate și noi succese în activitatea Dv. și a întregului partid, 
consacrată înfloririi 
cauzei socialismului

Republicii Populare Chineze, spre binele 
și a păcii.

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

PESTE 10 MILIOANE LEI

ECONOMII

el numește de fiecare 
cîte doi-trei

facă practic anumite 
așa cum

1 alcătuirea rațiilor

cursanți

s-a în-

GHEORGHE IONIȚĂ 
activist al comitetului regional 

U.T.M.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Ploiești

(Continuare în pag. a IV-a)

Prin înlocuirea me
talului cu mase pla
stice constructorii de 
mașini au economisit 
anul acesta materiale 
a căror valoare este de 
peste 10 milioane lei. 
La vagoanele de călă
tori, de exemplu, se 
înlocuiesc cu mate
riale plastice multe re
pere, fapt care a dus 
la economisirea a 108 
kg de metal pe fiecare 
vagon. Masele plastice 
au fost folosite în 
construcțiile navale 
pentru izolații termice

și fonice, căptușeli de 
pereți, acoperirea pun- 
țiilor, placări de mobi
lier etc. Peste 147 tone 
de mase plastice 6-au 
utilizat în cursul anu
lui în construcția de 
autovehicule.

O mare extindere a 
cunoscut folosirea a- 
cestor produse la con
strucția mașinilor a- 
gricole și mașinilor- 
unelte. Se prevede ca 
anul viitor la mași
nile agricole să se fo
losească încă 300 tone

mase plastice, iat 
mașinile-unelte să 
confecționeze 50 de

de 
la 
se 
repere.

Față de anul 1962, 
în industria construc
toare de mașini din 
țara noastră s-au fo
losit anul acesta o 
cantitate dublă de 
mase plastice care a 
dat posibilitate să se 
înlocuiască mii de tone 
de metal și alte ma
teriale.

(Agerpres)



I
ll n ceasurile înserării străzile comerciale ale ora-

I șului sînt populate pînă la refuz. Sînt oamenii 
care intră și ies din magazine încărcați cu pa
chete de toate culorile și toate mărimile. Pînă la

II ara de închidere, rafturile magazinelor sînt 
ll aproape golite, dar a doua zi, dimineața, mărfuri 

noi sînt puse spre vinzare. Sintem în plină lună 
a cadourilor și cei care cumpără, în plină... emoție.

Să intrăm în cîteva magazine.

____  _____i

LUNA CADOURILOR

El, puțin grăbit, fiindcă alegerea — cînd ai în fată atîtea 

podoabe — e anevoioasă : Să le cumpărăm, dragă, pe amin- 

două și te hotărăști acasă pe care să o porii.

Reporterul : E prima cravată ?
Tînărul: Nu, dar nu știu ce să aleg să se asorteze cu culoa

rea părului, a ochilor, a cămășii, a hainei, a fularului și a pă
lăriei...

Aici nu prea discută nimeni; sint grăbiți. Lifturile magazi
nului sînt pline, scările au devenit nelncăpătoare. ,,Of, tocmai 
astăzi și-au găsit să vină toți, cînd trebuie să fac eu cum
părături I".

V. CONSTANTINESCU

Mama : Iți place Mihaela ?

Mihaela : Ce albă e I Parcă e din zăpadă !... Concursul nostru:
Crește numărul 

cititorilor 

cărții tehnice
Pentru cele mai frumoase poezii

CONSTANȚA (De la cores
pondentul nostru). — Bibliote
ca tehnică a Uzinei de super- 
fosfați și acid sulfuric din Nă
vodari și cele 7 biblioteci teh
nice volante care se află în fie
care sector pun la îndemîna 
muncitorilor uzinei peste 
10 000 de volume și 147 titluri 
de reviste de specialitate. în u- 
zină se desfășoară o bogată ac
tivitate de popularizare a a- 
cestor lucrări. Zilnic, la stația 
de radioamplificare sînt anun
țate noile lucrări intrate în bi
blioteci, iar săptămînal se pre
zintă recenzia unei cărți. La 
toate locurile de muncă se di
fuzează liste de recomandare 
în care se arată pe scurt con
ținutul celor mai interesante 
cărți tehnice, căror categorii de 
muncitori se adresează. Artico
lele din publicațiile în limbi 
Străine, care tratează probleme 
legate de specificul uzinei, se 
traduc și se difuzează în fie
care secție. De curînd comite
tul U.T.M. al uzinei în colabo
rare cu cabinetul tehnic a or
ganizat un simpozion pe tema: 
„Cartea tehnică — la fiecare 
loc de muncă".

Că urmări!1 ă1 acestor acțiuni, 
numărul cititorilor este în 
continuă creștere. Numai în 
ultimele două luni 1 000 de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni înscriși la bibliotecă au 
consultat peste. 3 000 de cărți 
și publicații. Numărul tineri
lor care împrumută și studiază 
lucrări de specialitate, a spo
rit în acest timp cu 89 de ti
neri, unii dintre ei ca Mihăilă 
Constantin, Iovan Nicolae, Ni- 
culicioiu Dumitru și alții, nu- 
mărîndu-se printre cei mai pa
sionați cititori ai cărții tehnice.

-----•-----

Spectacol
Recent, pe scena Casei de 

cultură a studenților din Cluj 
a avut loc premiera piesei 
„Grădina cu trandafiri" de 
Andi Andrieș.

Spectacolul prezentat în fața 
studenților clujeni s-a bucurat 
de un binemeritat succes.

Cei mai talentați interpreți 
au fost studenții : Valeriu

Umbra s-apropie de foc vuind
Sînt strinse gesturile lingă bucurie. 
Focul cu trup de animal mlădiu 
pereții-n șerpi de linii îi sfișie.
In umbra albă-a izbucnirii lui 
sint cea de ieri, de-alaltăieri, de mult 
și umbrele imi pier înșiruite 
și sunetele abia acum le-ascult.
Cu demnitate de-oțelar incerc 
oțelului curat o rezistență 
ce îmi alcătuiește dreaptă firea.
Și-n sînge-mi trece limpede alt sînge 
și repede trăiesc nerăbdătoare 
s-ating cu palma cerul răcoros 
cu focul ridicată in picioare.

Oraș nou
Constructorilor de la Onești

Am fost puternici, hotărîți
Ne-a bucurat începutul —
Ne-am mobilat casele 
înainte de-a le avea, 
Cu sufletul,
Și le-am fluturat perdelele
In vînturile nopții.
Crezusem întotdeauna în forța noastră, 
înainte de-a ne-o încerca.
Diminețele ne mingiiau entuziasmul, 
Atingindu-ne umerii

Nu vă minunați, acum
Cind străzile sub lună sint feerice
Și se avîntă in ritmul iubirilor.
Multe orașe vom ridica,
Strălucitoare,
Șl ne vom privi întotdeauna tinerețea 
Printre sorii oglindiți
In zidurile noi de sticlă.

VERA LUNGU

RÎURILc
Creștem lingă rîuri din copilărie. 
Ne-oglindim în rîuri gîndurile toate, 
Visurile, anii; și li se subție 
Amintirea caldă, de ființă vie, 
Cînd sintem aproape de maturitate...

Viața ne adună și-n lumini ne-mparte — 
Viața noastră fără clipe de amurg 
(fiecare viață merită o carte !).
Riurile noastre, undeva departe, 
Curg netulburate, nesfîrșite curg...

Dintre pleoape urcă ceru-n depărtare, 
Lingă umeri vin alți umeri, noi, 
Și purtăm pe umeri zare după zare, 
Și-auzim cum unda altor rîuri, noi — 
Intilnește soarele în mare...

VICTORIA DRAGE

Am trecut zilele acestea 
prin cîteva facultăți din Capi
tală să vedem ce pregătiri se 
fac pentru revelion.

Mai întii am poposit la In
stitutul politehnic...

Unul dintre studenții insti
tutului ne dăruie o invitație : 
„Facultățile de tehnologia con
strucției de mașini și de me
canică vă invită la revelionul 
ce va avea loc în sala cantinei 
Complex".

Cu prilejul revelionului — 
ne spune interlocutorul nostru 
— brigada institutului va da 
un frumos spectacol, li uefi 
vedea pe Toader Mareș și Nae 
Vlad in scheciul „Mai sînt u- 
nii...“, veți as
culta un fru
mos „Plugu- 
șor“ scris de 
Nae Vlad și 
urat de șase 
studenți, vă 
veți delecta cu 
melodiile inter
pretate de Ion 
Țincoco. Rodi- 
ca Cecilia Frun
ză și Vasile Si- 
mionescu ; la 
chitară va fi 
Cornel Pe
trescu.

Pentru cei
mai buni studenți la învăță
tură se pregătesc pentru Anul 
Nou nenumărate cadouri și 
premii in cărți.

★
Am poposit peste citeva mi

nute la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu”.

La noi — ne spune unul din 
profesorii institutului este o 
tradiție veche ca, alături de 
studenți, să participe activ și 

’•cadrele didactice. Ideea oțga 
nizării revelionului am luat-o 
de la un program prezentat la 
televiziune. Programul reveli
onului nostru se intitulează „Nu 
e rolul meu !“. Petre Brancu, 
student la canto, va delecta 
auditoriul prin cîteva com
poziții interpretative la... sa
xofon, iar colega lui, Camelia 
Șotrin va recita din tezaurul 
poeziei romînești. Orchestra

de muzică simfonică va oferi 
un program de muzică ușoară. 
Momentele cele mai „tari" 
sînt așteptate din partea stu
denților clasei de... percuție.

★

...La sediul Consiliului A.S. 
din Institutul agronomic „Ni
colae Bălcescu” ne-am umplut 
din nou bloc-notesul.

Înainte de toate am notat 
repartizarea sălilor pentru 
revelion : pentru studenții 
anului I este rezervată clă
direa Facultății de horti- 
cultură; anii II și III sala 
de sport, in timp ce studen
ții din ultimii ani ai Facultății 
de medicină veterinară au la

Pregătiri pentru 

revelionul 

studențesc

GABRIELA MELINESCU

CA ȘI-ATUNCI
Unatjin ts'> o<! |

Buimăcită, iarna aleargă desculță 
Peste-ntinderi line de covoare moi 
Pletele ei albe i le fură vintul 
Cerului zvîrlindu-le-napoi.

Și aștepți ninsoarea ca-n copilărie
Cînd roteai spre zare brațele subțiri,
Și în fața albei învrăjbiri de stele
Ca și-atunci te tulburi, ca și-atunoi te mir

Iți înalți iubirea — dincolo de iarnă
Și-o să iște flăcări neaua aprinzînd —
Și iți par copacii arcuri triumfale, 
Pe sub bolta căror te aud rîztnd.

MARIANA FILIMON

studențesc
Cimpoieșu, Elvira Sîrbuț, La- 
zăr Lucian, Mihai Daraban și 
alții.

Regia semnată de Olimpia 
Varodi — studentă în anul II 
filologie, a contribuit la reali
zarea coeziunii spectacolului, 
la reușita lui.

GHEORGHIESI ADRIANA 
studentă

Astăzi pasiunea acestor pio
nieri are ca obiect ’renu
rile miniaturale. în viitor, îi 
vom întîlni, poate, condu
cted cu pricepere, trenuri 
„adevărate” pe drumurile 
de fier ale patriei. Cunoștin
țele căpătate în cercul de 
căi ferate de la Palatul pio
nierilor din București, le vor 

fi de real folos.

dispoziție cantina Splai, iar 
colegii lor de la Facultățile 
de agronomie și horticultură 
cantina Mărăști.

Am notat după aceea citeva 
momente din programul bri
găzii artistice de agitație, din 
care cele mai semnificative ni 
s-au părut „Fotbalistul la 
examen", „Lecție de micro
biologic”, precum și nume
le soliștilor care-și vor da 

}CQji(tyrsuil la acest revelion.
— Cristea Doinea, Gorog Ana, 
Zamfir Gheorghe și alții.

...Prin toate institutele și fa
cultățile pe unde am mai tre
cut, aceeași nerăbdare în aș
teptarea evenimentului, a- 
ceeași preocupare pentru ca 
anul 1964 să fie primit într-un 
cadru cit mai festiv, intr-o 
atmosferă cit mai plăcută.

VALENTIN HOSSU

Recital din muzica preclasica
După discul cupriir 

zînd cîteva dintre cele 
mai reprezentative 
dintre lucrările pre
zentate în cadrul con
certului susținut în ța
ra noastră de celebra 
formație italiană 
Menestrelii", Casa de 
discuri „Electrecord'1 a 
difuzat zilele acestea 
un nou recital de mu
zică preclasică.

Putem reaudia de 
astă daLă, în interpre
tarea a trei reputați

artiști italieni care 
ne-au vizitat acum cît- 
va timp — soprana 
Angelica Tuccari, flau
tistul Conrad Klemm

Discuri noi
și clavecinista Lore- 
dana Franceschini, pa
tru capodopere ale u- 
nor preclasici italieni, 
francezi și germani.

Cantata pentru so
prană și flaut ,.Soli
tudine avvenne" a lui 
Alessandro Scarlatii, 
tlMica cantată despre 
pădure și poiană“ a 
lui G„ P. Telemann, o 
sonată pentru flaut și 
clavecin a lui L. Vinci 
și două fragmente din 
opera „Cephale și 
Proxis“ a lui Gretry, 
sînt redate cu o deo
sebită înțelegere sti
listică.

I. S.

Problemele educației comuniste- 
în centrul dezbaterilor

■
 , tructuralele pre-
j faceri și înnoiri 

pe care le cunoaș
te țara noastră în 
acești ani de de-

I săvîrșire a con
strucției socialiste 

sînt permanent însoțite de un 
vast proces de educație în 
spiritul ideilor comuniste, ac
țiune nobilă și plină de răs
pundere, căreia Uniunea Ti
neretului Muncitor, sub în
drumarea partidului, are sar
cina să-i acorde principala sa 
atenție.

Această sarcină de răspun
dere, specifică activității or
ganizației U.T.M., a constituit 
și preocuparea principală a 
Conferinței pentru Darea de 
seamă și alegeri a organiza
ției raionale U.T.M. 30 Decem
brie. în centrul dezbaterilor 
căreia s-au aflat problemele 
educației comuniste a tinere
tului.

Făcînd bilanțul realizărilor 
obținute de utemiști, de tinerii 
din cadrul raionului 30 De
cembrie, subliniind aportul a- 
cestora la îndeplinirea și de
pășirea planului de producție 
din unitățile socialiste în ca
re-și desfășoară munca, atît 
Darea de seamă, cît și majo

ritatea participanților la dez
bateri au acordat problemelor 
educației comuniste o mare 
atenție, discutînd despre a- 
ceasta cu simț de răspundere, 
propunînd generalizarea ex
periențelor pozitive dobîndite 
pînă acum, reliefînd rolul e- 
ducației comuniste, sub toate 
aspectele ei, în opera de desă-

«
Pe marginea „Conferinței pentru Darea de seamă 

și alegeri" a organizației raionale U.T.M. 30 Decembrie
vîrșire a construcției socia
liste.

+
Lupta și munca pentru con

struirea socialismului, la care 
tineretul e chemat să-și a- 
ducă aportul său entuziast, 
impune imperios o temeinică 
pregătire politico-ideologică a 
acestuia, înarmarea lui cu în
vățătura partidului, cunoaș
terea politicii interne și ex
terne a statului nostru.

Atit Darea de seamă pre
zentată de tov. Diaconu. prim- 
secretar al comitetului raio

nal U.T.M., cît și participanții 
la discuții au relevat, cu nu
meroase argumente și exem
ple, strînsa legătură dintre 
buna pregătire politico-ideo- 
logică a evidențiaților în pro
ducție, sau la învățătură, și 
faptul că aceștia sînt fruntași, 
că și-au înscris numele în rîn- 
durile celor mai activi ute- 

miști din raion. Ecoul direct 
al bunei pregătiri politico- 
ideologice îl constituie apari
ția și formarea în rîndurile 
tineretului a unei noi atitu
dini superioare, socialiste, fa
ță de muncă. Pentru că de 
înțelegerea limpede și însuși
rea conștientă a sarcinilor și 
hotărîrilor trasate de partid și 
guvern depinde în mod di
rect eficacitatea sporită a 
muncii noastre de fiecare zi, 
în fiecare sector de activitate. 
Un exemplu grăitor în acest 
sens îl oferă faptul, relevat în 

Darea de seamă și ilustrat de 
numeroși vorbitori, că datori
tă muncii politico-ideologice 
desfășurată de organele și or
ganizațiile U.T.M. în rîndu- 
rile tineretului, în anul 1962, 
în întreprinderile din raionul 
30 Decembrie, dintre inova
țiile și raționalizările propuse 
de tinerii muncitori, ingineri 

și tehnicieni, un număr de 
aproape 200 au fost aplicate 
în practică, iar în primele 10 
luni ale anului 1963, la cifra 
amintită s-au mai adăugat 
încă 160 de inovații și rațio
nalizări care, de asemenea, au 
fost aplicate în producție sau 
se află în studiu. Evidența ci
frelor subliniate are darul să 
ne arate că ele sînt rezultatul 
unei concepții superioare față 
de muncă, al pasiunii, al dra
gostei care îi animă pe tinerii 
muncitori și care îi face să nu 
se mulțumească doar cu înde

plinirea sarcinilor de produc
ție, ci să lupte pentru depăși
rea lor, pentru ridicarea pro
cesului de producție pe o 
treaptă mai înaltă, în care ra
ționalizarea și inovația dețin 
un loc important. Aceasta 
presupune un grad de califi
care tot mai ridicat, respectiv 
o largă acțiune de mobilizare 
a tineretului la frecventarea 
cursurilor de calificare și de 
perfecționare continuă a me
seriei, aspect de seamă al 
muncii de educație. Tocmai 
preocuparea pentru a rezolva 
aceste probleme a făcut ca 
organizații de U.T.M. cum sînt 
cele de la I.P. 13 Decembrie, 
„P.T.T.R.", Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii" să fie 
remarcate ca situîndu-se prin
tre organizațiile fruntașe pe 
raion.

Așa cum subliniau partici
panții la dezbateri, dragostea 
față de muncă, năzuința de a 
fi un bun muncitor, cît mai 
calificat, de a da o producție 
de înaltă calitate își află, de 
asemenea, izvorul în educația 
patriotică a tineretului, în să
direa în conștiința tinerilor a 
dragostei pentru tradițiile de 
luptă ale poporului nostru, 
pentru cuceririle lui actuale. 

în întărirea sentimentului de 
răspundere majoră care îi re
vine tineretului față de viito
rul patriei noastre, în același 
timp propriul său viitor.

Problema atitudinii față de 
muncă, față de respectarea 
disciplinei planului de pro
ducție, în fabrici, uzine, insti
tute de cercetare etc, a pro
gramului de învățămînt în 
școli, a stat în mod deosebit 
în atenția dezbaterilor confe
rinței.

Darea de seamă, majorita
tea vorbitorilor, au subliniat 
cu tărie faptul că atitudinea 
față de muncă și față de dis
ciplină reflectă în cel mai 
înalt grad și măsoară cel mai 
evident eficiența activității 
organizațiilor U.T.M. Aceasta 
este una din chestiunile de 
bază, fundamentale ale vie
ții noastre de organizație 
și Conferința a atras atenția 
asupra ei, cerînd intensifica
rea eforturilor pentru conti
nua îmbunătățire, din acest 
punct de vedere, a muncii de
puse de fiecare organizație.

S-a impus astfel, în conclu
ziile dezbaterilor, sarcina ca 
fiecare organizație să lupte cu 
toată hotărîrea, folosind me
tode și forme cît mai variate, 
pentru a face ca fiecare ute- 
mist să devină la locul lui de 
muncă, în școală, un fruntaș, 
un exemplu.

Aceasta presupune o neîn
cetată preocupare tpentru creș
terea nivelului profesional al 
utemiștilor, pentru ca aceștia 
să se afle, întotdeauna acolo 
unde se hotărăște soarta pro
ducției, îndeplinirii planului 
unității socialiste respective.

Organizația U. T. M„ prin 
adunările generale, prin mun
ca desfășurată de la om la 
om, prin inițierea unor întîl- 

niri cu fruntașii în muncă, 
trebuie să acorde problemei 
întăririi disciplinei cea mai 
mare atenție.

Același lucru s-a impus și 
în dezbaterile privind activi
tatea desfășurată de organi
zațiile U.T.M. din școli, care 
au datoria să vegheze ca ute- 
miștii să fie exemplu de com
portare, de respectare a pro
gramului școlar, exemplu în 
însușirea materiei, în crea
rea acelei atmosfere generale 
în care atitudinea înaintată 
față de învățătură să devină 
un bun cîștigat al întregului 
colectiv.

Dezbaterile Conferinței au 
pus în lumină necesitatea fo
losirii în această direcție a 
unor variate forme, metode și 
mijloace de activitate. S-a 
insistat, de pildă, astfel, asu
pra necesității îmbunătățirii 
continue a activității gazete
lor de perete și satirice ale 
căror materiale să fie cît mai 
vii, mai atractive, mai concre
te în exemplificări, ridieîn- 
du-se rolul, sprijinul și efica
citatea lor. O mai mare gri
jă s-a cerut, de asemenea, în 
cadrul dezbaterilor, ridicării 
pe o treaptă superioară a 
muncii posturilor utemiste de 
control și a schimburilor de 
experiență dintre ele, a acti
vității colectivelor stațiilor de 
amplificare acolo unde aces
tea există, în sfîrșit, preocu
pării pentru răspîndirea și în
sușirea cunoștințelor profesio
nale și generale ale tineretu
lui.

Darea de seamă prezentată 
Conferinței a relevat impor
tanța pe care o are în munca 
de educație comunistă a tine
retului buna pregătire, îndru
mare și desfășurare a învăță- 
mîntului politic U.T.M. în ca

drul formelor de învățămînt 
politic U.T.M. din raionul 30 
Decembrie au fost cuprinși în 
acest an 17 800 de tineri, iar 
un număr de peste 4 900 frec
ventează cursurile învățămîn- 
tului de partid. Experiența 
dobîndită pînă acum arată că 
pregătirea fiecărui an de în
vățămînt politic trebuie să 
înceapă chiar de la încheierea 
anului precedent. Stabilirea 
formelor de învățămînt și în
cadrarea corespunzătoare, în 
funcție de pregătirea și speci
ficul muncii, a tinerilor ute
miști din fiecare organizație, 
analizarea în adunări generale 
a modului de desfășurare a 
cursurilor și seminariilor, 
scoaterea în evidență a lipsu
rilor și cauzelor care lc-au ge
nerat, în vederea eliminării 
lor, buna pregătire a propa
gandiștilor, grija pentru ca
racterul atractiv \1 cercuri
lor respective, iată cîteva din 
preocupările, remarcate de 
dezbaterile Conferinței menite 
să stea în atenția organizații
lor U.T.M.

Un aspect pozitiv al acestei 
activități, în vederea creșterii 
eficacității ei, așa cum a fost 
relevat și de Darea de seamă, 
l-a constituit, în cadrul raio
nului 30 Decembrie, organiza
rea de către cele mai multe 
din comitetele U.T.M., a unor 
acțiuni avînd darul să-i ajute 
pe cursanți să adîncească cu
noștințele acumulate în cercul 
politic, cum sînt : vizionarea 
de filme și spectacole, vizita
rea Muzeului de istorie a 
partidului, a Muzeului V. I. 
Lenin, a Muzeului Doftana, 
expoziții, excursii de docu
mentare la locurile istorice le
gate de lupta poporului ș! 
partidului nostru, precum șl 
concursuri gen „Cine știe, ră.--



Spartachiada
de iarnă

a tineretului
partachiada de iar
nă a tineretului 
este în plină des
fășurare. întreceri
le primei faze au 
pășit în cea de a 
doua lună de la

primul start. Multe asociații 
sportive au folosit această pe
rioada pentru organizarea din 
timp a concursurilor, dînd în 
acest fel cursivitate întrece
rilor.

Astfel a procedat și aso
ciația sportivă „Carpati" a Uzi
nelor metalurgice din Sinaia. 
Comitetul U.T.M., în colaborare 
cu consiliul de conducere a! 
asociației și-au propus să atra
gă în întreceri peste 1 300 de 
participanți. Pentru aceasta s-a 
trecut din timp Ia acțiune, reu- 
șindu-se ca de la 17 noiembrie 
(ziua deschiderii festive a spar- 
tachiadei în uzină) și pînă în

A

întreceri
in fiecare zi
prezent să fie mobilizați la star
tul întrecerilor peste 600 de 
participanți.

în perioada dintre cele două 
ediții ale spartachiadei din a- 
cest an — de vară și de iarnă 
— comitetul U.T.M. și consiliul 
asociației au organizat dumini
ci cultural-sportive pentru a 
asigura continuitatea activității 
sportive de masă. La aceste ac
țiuni au fost invitați și sportivi 
fruntași care au evoluat 
cursuri demonstrative.

O atenție deosebită 
acordată popularizării 
tiției. Despre spartachiadă 
s-a vorbit tinerilor în adunările 
generale U.T.M. Au fost folo
site, de asemenea, diferite for
me agitatorice.

Au început întrecerile. Zeci 
de concurenți au populat arena 
unde „popicarii" își disputau 
întîietatea. Aceeași afluență a 
cunoscut-o și sala de tenis de 
masă. Numărul celor care s-au 
întrecut aici a depășit 150. O 
comportare deosebită Ia aceste 
două discipline au dovedit ti
nerii Stanciu Fieraru, Radu 
Andrei și Lizica Toader la po
pice, și Mihai Dăscălescu și 
Ion hleagoe la tenis de masă.

Șahul a adunat la masa de 
concurs peste 230 de partici
pant!.

în curînd vor începe între
cerile în probele specifice sezo
nului de iarnă : schi, săniuțe, 
patinaj. Pentru amenajarea pîr- 
tiei de schi comitetul U.T.M. 
din uzină, în colaborare cu 
U.C.F.S. — oraș Sinaia, a mo
bilizat tineretul la muncă pa
triotică. S-a reușit astfel să se 
curețe o porjiune de la poalele 
munților de stînci, pietre și 
cioturi, amenajîndu-se o pîrtie 
care va găzdui întrecerile spar
tachiadei și concursuri popu
lare de schi. Totodată, a fost 
construit și un schi-lilt cu trac
țiune mecanică care înlesnește 
concurenților urăarea sfire Io» 
cui de start. Amatbrii sportului- 
pe patine vor avea la dispozi
ție un patinoar amenajat pe te
renul de handbal situat în apro
piere de „Gara pionierilor" din 
Sinaia.

Pregătită și organizată astfel, 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului va reuși în fiecare zi să 
atragă la startul probelor un 
număr din ce în ce mai mare 
de tineri.

în con-

a fost 
compe- 

li
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• La sfîrșitul a- 

cestei săptîmîni va în
cepe pe patinoarul de 
la Miercurea Ciuc tra
diționala competiție 
de hochei pe gheață 
dotată cu „Cupa 30 
Decembrie". La com
petiție participă echi
pele Dinamo Bucu 
rești. Știința Clm. Tîr-

nava Odorhei, Avîntul 
Miercurea Ciuc și Vo
ința Miercurea Ciuc.

• Pregătindu-se pen
tru turneul olimpic de

la Innsbruck, echipa 
selecționată de hochei 
pe gheață a R. P. Po
lone a disputat la Graz 
un meci de verificare 
cu echipa locală 
„Atsc“. Hocheiștii po
lonezi au învins cu 
scorul de 14—3 (3—1; 
5—2; 6—o). Cel mai 
bun jucător al polo
nezilor a fost Wilczek 
care a înscris 4 puncte.

• Turneul preo- 
limpic de volei de la 
New Delhi a progra
mat 
Echipa masculină 
Indiei
3—0 (îs—6; 15—13; 
15—11) echipa Izraelu-

noi întîlniri.
a

a învins cu

I

lui, R.P.D. Coreeană

<1*

in-
A-

a 
întrecut cu 3—o Ira
nul, iar Pakistan a în
vins cu 3—1 Filipi- 
nele. In turneul femi
nin echipa Filipinelor a 
dispus cu 3—o 
cea a Indiei.

• După turneul 
treprins în țările 
fricii, în drum spre 
țară selecționata olim
pică de fotbal a R. P. 
Ungare a jucat la Sa- 
arbrucken cu o repre
zentativă locală. Fotba
liștii maghiari au ob
ținut victoria cu sco- 

,rul de 6—3 (4—1).
Punctele olimpicilor 
maghiari au fost în
scrise de Dunai (3), 
Bene, Laczko și Povas- 
zal.

• In campionatul de 
șah al S.U.A., după 6 
runde, conduce Bobby 
Fischer cu 5 puncte și 
o partidă întreruptă, 
urmat de Larry Evans

SCURT •

t
Cu

— 3'5 puncte. In par
tida întreruptă cu 
Reshevski, marele ma
estru internațional Fis
cher are avantaj pozi
țional.

teleiencul spre cabana

• Echipele 
tice de 
tinuă 
hotare, 
limpică 
Lima 
una i 
bune 
Peru, cîștigînd cu sco
rul de 3—o prin punc
tele marcate de Loba-

sovie- 
fotbal își con- 
turneul peste 
Selecționata o- 

i a jucat Ia 
cu „Alliance" 
din cele mai 
formații din

novski (2) și Serebria- 
nikov.
Dinamo Kiev a întîl- 

nit în orașul Zulueta 
reprezentativa Cubei. 
Au cîștigat fotbaliștii 
sovietici cu 6—o 
(3—o). Golurile au fost 
marcate de Voinov (3), 
Kanevski, Bobkov și 
Vșivțev.

(Agerpres)

Cristianul Mare

Foto : proi. V. ORZA

Semnarea unui acord intre guvernele R. P. Romine
și R.S.F. Iugoslavia privind transporturile 

internaționale rutiere
La 25 decembrie a fost sem

nat la București un acord în
tre guvernele R. P. Romîne și 
R. S. F. Iugoslavia privind 
transporturile internaționale 
rutiere.

Acordul va reglementa exe
cutarea transporturilor de că
lători și mărfuri între cele 
două țări și în tranzit pe teri
toriul lor cu

Din partea R. P. Romine a 
cordul a fost semnat de Mihai

autovehicule.

Bălănescu adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomu
nicațiilor, iar din partea R.S.F. 
Iugoslavia de ambasadorul Iu
goslaviei la București, Arso 
Milatovici.

La semnare au fost prezenți 
funcționari superiori din Mi
nisterul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul 
Finanțelor și Ministerul Co
merțului Exterior, precum și 
membri ai ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Pentru tinerii
pe prim-plan 
tot mai crescut 
tot mai extinse

de 14 ani
la corespon-

INFORMAȚII
Miercuri seara Teatrul ger

man de stat din Timișoara a 
prezentat în premieră pe țară 
.comedia „Lumpazi vagabon
dul" de scriitorul clasic au
striac Johan N. Nestroy.

★

La spectacolul de miercuri 
seara al Teatrului de Operă și 
Balet din București și-a dat 
concursul soprana Iulia Viner, 
solistă a Operei din Sofia (R.P. 
Bulgaria), care a interpretat 
rolul Leonorei din opera „Tru
badurul" de Verdi.

(Agerpres)

Schimb de experiență
Din inifiativa Casei de cul

tură a tineretului din Iași s-a 
organizat un schimb de expe
riență între membrii cenaclului 
literar al studenților ieșeni și 
cei al cenaclului din Onești.

Tovarășii C. Th. Ciobanu, de 
la Onești și M. Iacoban, de la 
Iași, au vorbit despre activita
tea celor două cenacluri. A ur-

mat apoi o ședință comună de 
lucru condusă de poetul Horia 
Zilieru. Oaspeții din Onești au 
tost conduși de gazde prin o- 
rașul lași. In curînd studenții 
ieșeni vor merge in vizită la 
Onești.

TUDOREL MOLDOVAN 
student

(Agerpres)

GALAȚI (de 1 
dentul nostru). —

Duminică dimineața în am
fiteatrul Școlii medii nr. 1 : 
„V. Alecsandri" din Galați în 
prezența a numeroși elevi, pă
rinți și profesori a avut loc 
festivitatea înmînării buleti
nelor de identitate unui nu
măr de 150 de tineri care au 
împlinit vîrsta de 14 ani. 
Celor prezenți la această fes- 
tiviterte li s-a vorbit despre 
grija părintească a partidului 
pentru educarea tinerei gene
rații și despre sarcinile ce le 
revin tinerilor de a munci și 
de a învăța continuu pentru 
a participa activ la desăvirși- 
rea construcției socialiste în 
țara noastră.

„Dacă primii 50 de ani ai 
secolului nostru vor fi înscriși 
in istorie ca perioada în care 
omul s-a străduit să cunoască 
și să domine nucleul atomului, 
în ultimii ani 
trece interesul 
și cunoștințele
în ce privește nucleul celulei 
vii; pășim în perioada tind va 
sta în puterea noastră să mo
dificăm și să adaptăm ființele 
vii", declara de curînd cunos
cutul savant englez Alexander 
Todd, sintetizînd esența celor 
mai noi preocupări științifice. 
Sub semnul acestor scopuri 
umanitare pe care și le pune 
știința contemporană, dar și 
al necesității luptei energice 
împotriva demenților ce vor 
să folosească recentele desco
periri științifice în scopul uci
derii vieții și a voinței umane 
(criminalele experimentări cu 
urmări nocive întreprinse asu
pra psihicului) se desfășoară 
noul film al lui Roșal. El e 
actual nu numai ca o oglindă 
a obiectivelor specifice pe care 
și le pune știința zilelor noas
tre, dar și prin problemele 
largi de interes general uman, 
susținute cu nerv polemic și 
agitatoric.

Să ne imaginăm o țară — 
nu importă care într-un

Declarațiile acad. Mihai Beniuc despre sesiunea Consiliului
de conducere ol Comunității europene

La înapoierea în țară, acad. 
Mihai Beniuc, președintele U- 
niunii Scriitorilor din R.P. Ro
mînă, care a participat la se
siunea Consiliului de conduce
re al Comunității europene a 
scriitorilor care a avut loc re
cent la Roma, a avut o convor
bire cu redactorul Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres", 
Nicolae Vamvu, cu care prilej 
a declarat :

„Sesiunea Consiliului de 
conducere al Comunității eu
ropene a scriitorilor, prezida
tă de cunoscutul poet italian 
Giuseppe Ungaretti și care a 
reunit un număr mare de per
sonalități ale scrisului contem
poran a avut ca obiectiv prin
cipal stabilirea programului de 
acțiuni ale acestui for interna
țional pe 1964. Printre mani
festările prevăzute pentru a- 
nul viitor se înscriu o discuție 
consacrată literaturilor din ță
rile nordice și un schimb de 
experiență între directorii pu
blicațiilor cu caracter interna
țional, cum ar fi „Inostranna- 
ia Literatura", „Europa Lette- 
raria", „Secolul XX", „Nagy 
Vilăg" și altele. De asemenea, 
s-a hotărît organizarea unor 
acțiuni de popularizare a poe
ziei contemporane cu partici-

parea directă a unor poeți din 
diferite țări. O altă manifesta
re va fi consacrată lui Shake
speare de la a cărui naștere 
se împlinesc, după cum se știe, 
400 de ani. Cu prilejul come
morării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu, 
în țara noastră vor fi invitate 
personalități marcante ale poe
ziei contemporane, traducători 
și cercetători cunoscuți ai ope
rei marelui nostru scriitor. In 
Grecia se va desfășura o ma
nifestare dedicată poetului Se- 
feris, distins recent cu Premiul 
Nobel.

In timpul sesiunii s-au ridi
cat alte probleme privind con
dițiile de creație și de viață ale 
scriitorilor, rolul lor în societa
tea contemporană. COMES 
a adoptat o telegramă de pro
test împotriva arestării lui Ur
bano Tavares Rodrigues și a 
altor scriitori și intelectuali 
portughezi de către regimul 
lui Salazar, precum și o tele
gramă care cere regimului din 
Spania franchistă să se dea 
posibilitate populației catala
ne de a învăța și de a avea 
publicații în limba maternă, 
precum și de a organiza mani
festații culturale în această 
limbă.

a scriitorilor
La Roma am vizitat expozi

ția „Cartea în Republica Popu
lară Romînă". Oamenii de cul
tură italieni au apreciat bogă
ția și varietatea, nivelul tehnic 
și bunul gust care au caracte
rizat edițiile cuprins.e în aceas
tă expoziție.

în Italia au apărut nume
roase traduceri din literatura 
romînă. Dacă n-am aminti 
decît pe cele recente — „Străi
nul" de Titus Popovici, „Venea 
o moară pe Șiret" și „Povestiri 
de război" de Mihail Sado- 
veanu, cele în curs de apariție 
ca „Prisaca" și „Cartea cu ju
cării" de Tudor Arghezi, sau 
cele ce urmează să fie tipărite 
în anul 1964 ca „Amintiri din 
copilărie" de Ion Creangă, 
„Povestiri" de Ion Luca Cara
giale", „Răscoala" de Liviu 
Rebreanu, „Enigma Otiliei" si 
„Scrinul negru" de George Că- 
linescu, poezii de Tudor Ar
ghezi, Maria Banuș și Eugen 
Jebeleanu, Antologia poeziei 
romînești contemporane și 
multe altele — ne dăm numai 
decît seama de interesul pen
tru literatura romînă și de po
sibilitatea dezvoltării multi
plelor relații culturale dintre 
Romînia și Italia".

NEBUNILOR"
timp definit numai de pulbe
rea belicoasă pe care o adună 
în aer fascismul; un grup de 
tineri fizicieni aplecați cu pa
timă asupra tainelor descope
ririi materiei vii, a posibilității 
creării ei pe cale artificială a 
influențării evoluției ei. Com
parat cu demența fascistă, 
laboratorul 
n-ar putea 
meni. Cu 
pe vandalii 
cultură scot 
cișmele brutale violează teri
toriul acestei pașnice „Elveții" 
a studiului creator, o amenin
ță, o șantajează, obligindu-l 
pe savant să „lucreze" pentru

pare o oază ce 
interesa pe ni- 

atît mai puțin 
care cînd aud de 
pistolul. Și totuși

pe care-l reprezintă acest în
răit revanșard — cit și dimen
siunile lui comice ridicole (e- 
forturile lui Gruber, chiar 
dacă pe moment reușite, vor 
fi zădărnicite de manifestarea 
opiniei publice tot mai lucide, 
mai puternice, sugerează fil
mul).

„Judecata nebunilor" e un 
pamflet cinematografic, cu tot 
ceea ce implică genul: șarja, 
grotesc, elemente semi-fantas- 
tice, limbaj apăsat, metaforă, 
simbol generalizator. Totul în 
sprijinul argumentației. Deși 
nedefinit concret, locul acțiu
nii e sugerat în imagini preg
nante, ambianța socială și po-

el. Un escroc — falsificator de 
tablouri — fascist notoriu do
vedește un subit „interes știin
țific", în fapt tendința fascis
mului de a-și aservi știința 
scopului lui criminal de exter
minare în masă. Trecutul tra
gic se împletește în amintirea 
eroului, profesorul Werner 
(ce-și analizează viața în aju
nul unei importante comuni
cări științifice) cu prezentul la 
fel de tulbure. Trăiește astăzi 
într-o țară în care se exercită 
din nou odioase 
pra sa pentru a 
ba distrugerii, 
forță în această 
Werner încearcă
mic din drama 
Să-l identifice pe fascistul pe
riculos care se ascunde astăzi 
în spatele concernului capita
list interesat din nou în fabri
carea armamentelor distrugă
toare. Portretul vicleanului 
criminal Gruber (lucrat în fil
mul lui Roșal in culori violen
te, caricaturale) capătă pe 
ecran atît dimensiunile isto
rice tragice — prin pericolul

presiuni asu- 
lucra în sluj- 
Ca să capete 
luptă acerbă, 
să nu uite ni- 

trecutului.

litică a unor medii puternic 
parodiate: barul unde cîntă 
Suzy, atelierul ei de pictură 
modernă, decorațiile cubiste 
din sala de conferințe, interi
oarele în penumbră ale mag
naților ce pun la cale răpirea 
lui Werner, suita existențialiș
tilor ridicol „întineriți" etc. 
Stilul apăsat, incisiv al lui 
Roșal din acest film ne amin
tește „Pulberea cenușie" și 
alte pelicule de acest gen, care 
nu-i aparțin. Mai puțin regă
sim realismul psihologic al 
regizorului, suflul patetic sin
cer, autentic care ne impresio
nase în valoroasele ecranizări 
după „Calvarul". Acest ton 
realist, cald ar fi fost necesar 
conturării eroului principal al 
filmului, profesorul Werner și 
colaboratorilor săi. Dacă sa
vantul care trăiește un dure
ros de tîrziu dar totuși salu
tar proces de conștiință, ar fi 
apărut pe ecranul panoramic 
mai simplu, mai decontractat, 
mai puțin convențional (așa 
cum esțe acum în interpreta
rea lui Livanov) întreaga ar-

gumentație artistică a filmu
lui ar fi cîștigat. 
imploră, de bună 
ducere la esențe, 
neralizare, uneori 
noțiuni abstracte, 
nu în dauna 
eroilor, a descoperirii caracte
relor lor complexe, a mobilă
rilor, a dinamicii lor interi
oare.

Mai minuțios gindit, însu
flețit de frumoasa actriță so
vietică Irina Skobțeva, apare 
personajul Suzy. Soția unui 
mare capitalist direct interesat 
în „cazul Werner". dovedind 
o caldă afecțiune față de pro
fesor, această femeie nu se 
poate rupe de clasa și avanta
jele pe care i le oferă. Dialo
gul ei cu „autorul* (personaj 
ce nu apare în film dar a că
rei prezență stimulează, ca in 
piesele moderne, confesiunea 
eroilor) e rostit cu convingere 
simplitate, dramatism.

Skobțeva e stingherită doar 
în scenele de dragoste cu Wer
ner și aceasta pentru că tî
nărul interpret e depășit de 
rolul de compoziție prea difi
cil pentru experiența lui artis
tică. Livanov nu împlinește 
personalitatea puternică a 
profesorului și din această 
cauză forța de afirmare a fil
mului lui Roșal e mult scăzută 
în raport cu forța lui de de
mascare. în schimb sint bine 
aleși, convingători, deținătorii 
unor roluri episodice din gale
ria complotului „Anti-Wer- 
ner" : magnatul cu broas
ca. Fred, medicul, comple
tul de „judecată" (în fapt de 
apărare) a lui Gruber, Gruber 
însuși etc. Imaginea semnată 
de un operator de prestigiu, 
Leonid Cosmatov, ar fi cîști- 
gat dacă ar fi fost mai stiliza
tă, mai puțin preocupată de 
efecte prețioase, artificiale.

în ansamblu, acest pamflet 
cinematografic care e filmul 
lui Roșal convinge, solicită, 
trezește interesul.

ALICE MANOIU

Pamfletul 
seamă, o re- 
o largă ge- 
operarea cu 
Dar aceasta 

individualizării

Curs de dansuri moderne
ta S.M.T. Costești, regiunea 
Argeș, reparațiile parcului 
de mașini și unelte agricole 
sînt în toi. Mecanizatorii 
fruntași Ștefan Popa și 
Tudor Buican, execută mon
tajul general al unui tractor.

Foto : AGERPRES

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — In cadrul clubului 
Uzinelor „Carbochim" din 
Cluj își desfășoară activitatea 
un curs de dansuri moderne, 
condus de balerini ai Operei 
de stat din Cluj. La acest curs 
participă aproape 100 de tineri 
din cadrul organizațiilor UTM 
de la uzinele de pielărie și

încălțăminte Unirea și Carbo- 
chim. La curs tinerii învață 
dansurile moderne, cîteva dan
suri clasice și dansurile popu
lare învîrtita, ceardaș și sîrba. 

Tot cu acest prilej tinerii 
audiază interesante expuneri 
despre felul cum trebuie să se 
îmbrace, despre comportarea 
în societate etc.

punde" cu tema : „Din reali
zările regimului nostru demo
crat-popular", „16 Februarie 
1933", „Ce a dat regimul de
mocrat-popular tineretului".

Pe aceeași linie, a pregăti
rii politico-ideologice a tine
retului, se înscriu și informă
rile politice, ținute lunar în 
cadrul adunărilor generale în 
întreprinderi și instituții și bi
lunar în școli. Un rol impor
tant îl au apoi, ciclurile de 
conferințe pe anumite teme, în 
funcție de cerințele care se 
impun în fiecare organizație, 
întîlnirile cu activiști de par
tid și de stat, cu oameni de 
știință și cultură.

Din acest punct de vedere 
a stîrnit interesul cuvîntul tî- 
nărului Prusu Valeriu de la 
Academia R.P.R. El a adus în 
discuție una din formele de 
activitate care s-au bucurat 
de un real succes în rîndurile 
tinerilor utemiști de la acade
mie și anume ciclurile de con
ferințe pe diverse teme de 
specialitate, la care au fost 
invitați oameni de știință și 
academicieni, ale căror expu
neri au contribuit din plin la 
sporirea interesului tinerilor 
cercetători pentru munca lor, 
la îmbogățirea cunoștințelor, 
la popularizarea celor mai noi 
cuceriri ale științei contempo
rane. Așa cum a reieșit din 
dezbateri, asemenea cicluri de 
conferințe, simpozioane, etc. a 
căror tematică să fie alcătuită 
prin consultarea tineretului și 
în funcție de interesul și pre
ferințele lui, pot fi generali
zate cu succes, ele avînd o 
mare eficacitate.

Un puternic mijloc de edu
cație comunistă a tineretului 
îl constituie adunarea genera

lă U.T.M. Un viu interes a 
trezit experiența împărtășită 
de tînărul Gîrceag Nicolae, ca
re s-a referit la preocuparea 
organizației din care face 
parte pentru discutarea în ca
drul adunărilor generale a u- 
nor probleme privind cinstea, 
demnitatea, tovărășia, curajul, 
prietenia, dragostea, modestia, 
intransigența față de lipsuri 
etc. Referatele prezentate cu 
această ocazie au fost axate 
pe exemple oferite de viața 
organizației, subliniindu-se cu 
argumente convingătoare fap
tul că viața fiecărui tînăr este 
indisolubil legată de viața so
cială. Cu ajutorul unor ase
menea adunări generale, orga
nizația U.T.M. poate să lupte 
mai hotărît pentru formarea 
și încetățenirea în rîndurile ti
neretului a unor deprinderi de 
viață superioare, care să se 
manifeste direct în atitudinea 
înaintată față de muncă, învă
țătură și disciplină, pentru ri
dicarea continuă a conștiinței 
socialiste a tinerilor, pentru 
îmbogățirea profilului lor mo
ral.

Se cuvine relevată me
toda folosită de acele organiza
ții care, în cadrul adunărilor 
generale, au pregătit și discu
tat cu grijă, răbdare și exigen
tă activitatea utemiștilor, invi- 
tîndu-i pe aceștia în fața to
varășilor lor de organizație și 
cerînd organizației să analize
ze munca și comportarea fie
căruia dintre utemiști, pentru a 
stabili în comun aprecierile 
și concluziile care se impun 
în fiecare caz în parte. Aceas
ta este o formă foarte propice 
dezvoltării răspunderii utemiș
tilor față de muncă și viață, 
dezvoltării caracterului lor in

cunoștințe profesio- 
lupta pentru îmbogăți- 

orizontului spiritual al 
le-

re-

tegru, maturității lor de gîn- 
dire, spiritului lor de tovărășie 
și exigență în viață și socie
tate.

Omul societății socialiste, 
este omul unei înalte culturi. 
Aceasta presupune, odată cu 
însușirea unor temeinice și 
bogate 
nale, 
rea 
tineretului. Indisolubil 
gate de atitudinea față de 
muncă, se află, așa cum 
marcau cei mai mulți dintre 
vorbitori, acele aspecte ale 
procesului vast de educație, 
care țin de educația etică și 
estetică a tinerei generații. 
Din acest punct de vedere, 
fără să ocolească lipsurile 
(deși, cum s-a arătat în dezba
teri ele puteau fi mai temeinic 
analizate). Darea de seamă a 
oferit participanților la confe
rință o reală bază de discuție.

O frumoasă experiență în 
acest sens au împărtășit con
ferinței, în cuvîntul lor, tînă
rul muncitor I. Obogeanu, 
care a vorbit despre munca 
desfășurată de organizația 
U.T.M. de la P.T.T.R., precum 
și eleva Toader Daniela de la 
Școala medie nr. 7 „Ion Luca 
Caragiale". Experiența dobîn- 
dită în aceste organizații, ca 
de altfel și în altele, a arătat 
că succesul acțiunilor de e- 
ducație este direct condiționat 
de o studiere atentă a realită
ților concrete din fiecare or
ganizație, de modul cum or
ganizația știe să-și asigure 
mobilizarea tuturor membrilor 
ei, de accentuarea caracteru
lui atractiv al acțiunilor, de 
consultarea și antrenarea în 
organizarea acestor acțiuni a 

unui cît mai mare număr de 
utemiști.

In timpul dezbaterilor, un 
loc deosebit au ocupat discu
țiile consacrate rolului din ce 
în ce mai mare pe care orga
nizația de tineret trebuie să-1 
joace în consolidarea în con
știința tinerilor a unor aseme
nea trăsături de caracter, cum 
sînt : demnitatea, spiritul de 
abnegație în muncă, trăinicia 
în sentimentele de dragoste și 
prietenie, pasiunea pentru fru
mos în viața de toate zilele, de 
la ținuta vestimentară și pînă 
la comportarea în relațiile cu 
tovarășii de muncă, în socie
tate, în cele mai diverse îm
prejurări. Pentru că, așa cum 
bine au arătat mulți dintre 
cei care au luat cuvîntul, nu 
e destul să fii fruntaș în pro
ducție, pentru a fi un bun u- 
temist, dacă în viața persona
lă te dovedești neglijent, ne
atent cu tovarășii, superficial 
în fața sentimentelor de prie
tenie și dragoste.

Un interes deosebit a stîr- 
nit în timpul lucrărilor Con
ferinței cuvîntul rostit de in
vitați — muncitorul tipograf 
Florea Marin, academicianul 
Alexandru Graur.

Ei au ținut să sublinieze, în 
primul rînd, prin contrast cu 
epoca de tristă amintire cînd 
și-au petrecut ei adolescența 
și tinerețea, condițiile cu ade
vărat fericite în care tinere
tul își desfășoară astăzi, în 
patria noastră socialistă, acti
vitatea creatoare.

în același timp, invitații a- 
mintiți au arătat că tocmai 
aceste condiții optime, de via
ță și muncă, create datorită 
eforturilor întregului popor 
condus de partid, impun tine

părintești, 
perma-

a activi- 
Biroului

retului sarcini de mare răs
pundere, o asemenea activitate 
și conduită care să răspundă 
grijii și dragostei 
căldurii cu care sînt 
nent înconjurați.

O succintă analiză 
tății Comitetului și 
raional U.T.M. 30 Decembrie 
a făcut, apoi, în cuvîntul său, 
tovarășul Gheorghe Dumitru, 
prim secretar al comitetului 
raional de partid. „Nu poate 
să existe o bucurie mai de
plină pentru un utemist — 
spunea tovarășul Gh. Dumitru 
— decît aceea de a-și pune 
întreaga sa putere de muncă, 
întreaga sa capacitate, în sluj
ba înfăptuirii țelurilor noastre 
socialiste. Numai gîndind și 
activînd în acest fel, utemiștii 
pot spera la înaltul titlu de 
membru de partid, de comu
nist".

In încheierea dezbaterilor 
conferinței, a luat cuvîntul to
varășul Virgil Trofin, prim se
cretar al C.C. al U.T.M. Am
pla sa expunere a fost, de a- 
semenea, consacrată probleme
lor educației comuniste a ti
neretului.

„Alături de toți oamenii 
muncii, tineretul patriei noas
tre condus de partid, a arătat 
vorbitorul — își aduce un a- 
port însemnat în toate sectoa
rele de activitate. Ne putem 
într-adevăr mîndri cu succese
le obținute în primul rînd în 
dezvoltarea industriei în țara 
noastră. Avem astăzi o indus
trie puternică, în plină dez
voltare.

Colectivizarea înfăptuită în 
anii noștri reprezintă încunu
narea luptei dusă de țărăni
mea noastră muncitoare pen
tru pămînt, pentru libertate. 

Uniți în gospodării colective și 
cu ajutorul statului nostru, 
țăranii dau o producție din ce 
în ce mai mare, menită să le 
îmbogățească continuu condi
țiile de viață, de muncă și să 
asigure în același timp o apro
vizionare din ce în ce mai 
bună a orașelor cu cele nece
sare traiului

S-au obținut succese în do
meniul culturii, științei, artei.

Toate porțile au fost larg 
deschise în fața tinerilor. 
Orice tînăr care dorește astăzi 
să ajungă muncitor de înaltă 
calificare tehnică, profesor, ar
tist, om de știință, cercetător, 
prin sîrguință și perseverență 
în muncă poate reuși să-și în
sușească un bogat bagaj de 
cunoștințe, fără să întîmpine 
piedici. Tineretului i se asigură 
toate condițiile de învățătură. 
Succesele obținute de țara 
noastră în toate domeniile de 
activitate reprezintă concreti- 
zarea muncii eroice a poporu- 
lui. In aceste succese se vă
dește eroismul cu care clasa 
noastră muncitoare luptă pen
tru continua dezvoltare a ță
rii. In aceste succese se oglin
dește politica înțeleaptă, clar
văzătoare, fermă, a partidului 
comuniștilor, a gloriosului nos
tru partid muncitoresc".

Amintind cuvintele rostite 
la conferință de muncitorul 
tipograf Florea Marin și de a- 
cademicianul Alexandru Graur 
despre vremurile grele 
trecut, vorbitorul a spus : 
bine, tovarăși, 
cînd reflectăm 
care o ducem, 
întotdeauna și 
care poporul și tineretul nos
tru a trăit înainte. Să educăm 
întregul nostru tineret în spi

din 
„E 

ca întotdeauna 
asupra vieții pe 
să ne amintim 
despre felul în

de

ritul înțelegerii că noile cuce
riri de astăzi ale poporului 
nostru nu sînt întîmplătoare, 
că pentru obținerea lor a fost 
nevoie de o luptă aprigă, de 
sacrificii mari. Numai cunos- 
cînd această luptă vom putea 
aprecia mai just viața pe care 
o ducem cu toții astăzi".

„Principala problemă 
care trebuie să ne ocupăm mai 
mult — a spus tovarășul Vir
gil Trofin în continuarea ex
punerii sale —, este aceea a 
educației comuniste a tineri
lor. Vorbind despre aceasta, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a subliniat că trebuie 
să dezvoltăm în rîndurile ti
neretului dragostea față de 
muncă, pasiunea pentru a-și 
aduce contribuția la dezvolta
rea industrială și culturală a 
țării. Aceasta este chestiunea 
fundamentală a educației co
muniste".

Referindu-se la aspectele din 
darea de seamă și din cuvîn
tul participanților la dezbateri, 
privind munca în producție a 
tineretului, disciplina, lupta 
pentru o înaltă calificare, vor
bitorul a subliniat faptul că 
„în ultimă instanță, problema 
disciplinei este un indice din 
cel mai de preț în aprecierea 
creșterii conștiinței socialiste a 
tinerilor.

Un loc important a fost a- 
cordat apoi, de către vorbitor, 
în expunerea sa, problemelor 
educației tineretului din școli. 
„Trebuie să dezvoltăm mai 
mult în rîndul elevilor dra
gostea față de muncă. Pentru 
elevi, munca este învățătura.

Vorbitorul a insistat, apoi, 
asupra folosirii celor mai e- 
ficace forme pentru a stimula 
interesul școlarilor față de 

sporirea cunoștințelor lor, pen
tru o cît mai temeinică pre
gătire, cerînd din partea or
ganizațiilor U.T.M. din școli o 
muncă mult mai hotărîtă și 
exigentă.

In continuarea expunerii 
sale, tovarășul Virgil Trofin 
s-a referit la problema orga
nizării timpului liber :

„Trebuie să organizăm tim
pul liber cu mai mare price
pere. Ar trebui ca în planu
rile noastre să prevedem cele 
mai diverse acțiuni. Să ne 
sfătuim cu tinerii în această 
problemă : unii doresc să 
meargă la teatru, alții la meci, 
alții să viziteze o expoziție 
sau să facă o excursie. Noi 
trebuie să-i ajutăm să-și înde
plinească aceste dorințe în 
mod educativ și recreativ. Iii 
munca de organizație se cere 
mai multă grijă, o mai mare 
preocupare pentru felul cum 
trăiesc tinerii, pentru cultiva
rea în rîndurile lor a unor 
sentimente nobile de prietenie 
și dragoste, sentimente așeza
te pe temelia unui înalt spirit 
de răspundere, a unei judecăți 
lucide, mature, a unei înalte 
conștiințe.

în încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Virgil Trofin a urat 
succes în muncă organizații
lor U.T.M. și tinerilor din ra
ion pentru îndeplinirea hotă- 
rîrii adoptată de conferință, 
pentru realizarea cu și mai 
mult succes a sarcinilor pus» 
în fața organizațiilor U.T.M. 
de către partid.

dinu săraru



Lecțiile — strins legate 
de activitatea practică!

(Urmare din pag. I)

notițe pline cu observații pro
prii, cu calcule și schițe. Toate 
cele notate sînt lucruri clare, 
bine întipărite în minte, pen
tru că lectorii au expus lec
țiile cursiv, prin exemplifi
cări concrete, prin demonstra
ții practice.

Există însă și altfel de ca
zuri. Iată unul. La cercul zoo
tehnic anul II de la G.A.C. 
Cilibia, predă lecțiile tehnicia
nul zootehnic Elena Georges
cu. Răsfoind caietul de pre
zență și observații al acesteia 
cu privire la rezultatele obți
nute de cursanți am văzut că 
fruntași sînt... contabilii, soco
titorii, ajutorii de contabili. 
Lectora spunea :

— Tinerii sînt neatenți la 
lecții, lipsesc nemotivat și lec
țiile cred că sînt prea greoaie 
pentru ca ei să le poată pri
cepe.

Oare acestea să fie adevăra
tele cauze ? Am stat de vorbă 
cu cîțiva tineri care lipsesc de 
la cursuri. Unii lucrează in 
brigăzile de cîmp, dar sînt în
cadrați la cercul „Creșterea 
animalelor", cu toate că ei au 
cerut să studieze la cercul 
..Cultura plantelor de cîmp“. 
Tn aceeași situație mai sînt 
încă 37 de cursanți, dintre 
care mulți îngrijitori de ani
male, care studiază... plantele 
de cîmp. Și asta cu toate că 
gospodăria are mare nevoie de 
îngrijitori de animale bine ca
lificați.

Dar cursanții nu vin la lec
ții și din cauză că acestea nu 
sint predate interesant, nu sînt 
ilustrate cu materiale ajută
toare, nu sînt urmate de de
monstrații practice. Nici mem
brii comitetului organizației 
U.T.M. nu fac nimic pentru 
mobilizarea tinerilor la cursuri 
și nici nu s-au gîndit să sem
naleze conducerii gospodăriei 
situația amintită și să ceară 
remedierea ei.

în raionul Buzău mai exis
tă asemenea situații, ce-i 
drept, puține la număr. Există 
însă o experiență bună, înain
tată, despre care am vorbit 
mai sus. Schimburile de expe
riență între lectorii mai noi și 
cei cu o bogată activitate la 
cursurile agrozootehnice ar fi 
deosebit de necesare mai ales 
dată fiind situația amintită. 
O sarcină deosebită revine și 
organizațiilor de bază U.T.M., 
care pot și trebuie să urmă
rească îndeaproape desfășura
rea învățămîntului agrozoo
tehnic, să se ocupe zilnic 
de mobilizarea tinerilor la 
cursuri. Intervenția lor ime
diată în cazul în care lectorii 
tineri predau lecțiile la un ni
vel necorespunzător este, de 
asemenea, necesară. Organi
zațiile de bază U.T.M. trebuie 
să sprijine efectiv pe toți lec
torii, să-i ajute în pregătirea 
demonstrațiilor practice, în 
expunerea unor lecții cît mai 
atractive.

de comerț din Londra
despre comerțul Kst-Vest

LONDRA. — Intr-o scrisoare, 
publicată în ziarul „Times", pre
ședintele Camerei de comerț 
din Londra, F. H. Tale, sublinia
ză interesul crescînd manifestat 
în ultimii ani de industria și 
comerțul britanic față de co
merțul Est-Vest.

Tot mai mulți își dau seama, 
arată autorul scrisorii, de ca
racterul avantajos al comerțu
lui Est-Vest, lucru demonstrat 
de faptul că în timp ce în 1951 
valoarea schimburilor comer
ciale dintre Marea Brilanie și 
țările socialiste era de numai 
145,6 milioane lire sterline, în 
1961 ea s-a ridicat la 336 mili
oane lire sterline. Ridicînd ba
rierele politice și de altă natură 
din calea comerțului nu există 
nici un motiv pentru ca el să 
nu continue să se dezvolte in
tr-un ritm și mai rapid.

Referindu-se la argumentul 
unor cercuri occidentale potri
vit cărora comerțul cu țările 
socialiste constituie o problemă 
specială, președintele Camerei 
de comerț din Londra scrie : în 
prezent mulți recunosc faptul 
că încercarea de a institui un 
cordon sanitar in jurul țărilor 
socialiste este nerealislă.

I

Situația
ADEN — Situația politică din 

Aden continuă să fie încordată in 
urma menținerii de către autori
tățile britanice a stării excepțio
nale, precum și în urma arestării 
unui mare număr de lideri poli
tici. Numeroși miniștri din cabi
netul așa-zisei Federații a Arabiei 
de sud au amenințat cu demisia 
în cazul în care nu va fi suspen
dată starea excepțională și nu vor 
fi eliberați liderii opoziției a că
ror vinovăție nu poate fi dovedita, 
dar a căror arestare a creat o stare 
de instabilitate politică. La 2,ț 
decembrie a avut loc o întreve
dere între miniștrii federației și 
K. Trevaskis, înaltul comisar en
glez al Ademtlui, în cadrul căreia 
a fost discutată situația din Adeu 
și din celelalte teritorii ce alcătu
iesc federația. Cu acest prilej, lui 
Trevaskis i-a fost prezentat un 
raport întocmit de o delegație care 
i-a vizitat pe deținuții de la închi
soarea din localitatea Ahwar. Mi
niștrii au cerut să se suspende cît 
mai repede posibil starea excep
țională și să fie eliberate persoa
nele găsite nevinovate.

din en Dezvoltarea
învățămîntului în Cuba PREZ

Membrii delegației care au vi
zitat închisoarea de la Ahwar au 
declarat la întoarcere că deținuții 
trăiesc în condiții din cele mai 
rele. In seara zilei de 24 decembrie 
aceștia au declarat greva foamei. 
Unul dintre deținuți a prezentat 
delegației o declarație în care, în 
numele deținuților, cere ca o co
misie a Parlamentului englez, o 
comisie a O.N.U. și o comisie n 
juriștilor arabi să ancheteze are
stările operate în ultimele zile în 
Aden. In declarație se arată că 
deținuții, încă de la început, au 
fost supuși unui tratament inu
man, fiind bătuți, prost hrăniți și 
nevoiți să trăiască ca niște ani
male.

Influentul partid Unit Național 
din Aden a cerut, de asemenea, 
suspendarea stării excepționale, 
lladel Rahman Girgrah, președin
tele partidului și ministru al edu
cației și al finanțelor în guvernul 
federal, a cerut transferarea deți
nuților la Aden și eliberarea celor 
uevinovați.

HAVANA. — în ultimii cinci 
ani, Cuba a obținut succese 
însemnate în domeniul învăța- 
mîntului. Potrivit cifrelor ci
tate de ministrul învățămîn
tului ad Cubei, Armando Hart 
Davalos. într-o cuvîntare rosti
tă la Universitatea din Ha
vana, numărul persoanelor 
neștiutoare de carte s-a redus 
foarte mult, reprezentând în 
prezent numai 3,9 la sută clin 
totalul populației — în majo
ritate covîrșitoare oameni bă- 
trîni sau bolnavi (acum zece 
ani, 23 la sută din populație 
era analfabetă).

în țară funcționează un 
mare număr de școli elemen
tare în care învață 1 270 000 
de elevi, de peste două ori mai 
mult decît înainte de 1959. 
Cursurile școlilor secundare 
sînt urmate de 125 000 de elevi, 
iar 100 000 de studenți benefi
ciază de burse de stat.

Guvernul Cubei revoluțio
nare a alocat pentru anul în 
curs 280 000 000 pesos pentru 
dezvoltarea învățămîntului.

Cu aceleași utilaje
(Urmare din pag. I)

rațiunilor de modernizare. S-a 
construit, de exemplu, lîngă 
presă un nou cuptor de încăl
zit lingouri, un alimentator cu 
lingouri calde de Ia cuptor 
la presă. De asemenea, se 
află în curs de realizare 
noul pat de răcire ș.a. în 
trimestrul I al anului vii
lor, cînd lucrările de mo
dernizare vor fi terminate, 
capacitatea de producție a pre
sei hidraulice va fi mai marc 
cu 30 la sută decît în prezent.

în acest an conducerea uzi
nei s-a ocupat mai mult de 
ridicarea nivelului de pregăti
re profesională a muncitorilor. 
Și acest lucru a fost trecut ca 
o chestiune obligatorie in pla
nul M.T.O. Muncitorii de la 
turnătorie, trefilatorii și lami- 
norițtii au fost cuprinși astfel 
la cursurile de ridicare a 
calificării, s-au ținut confe
rințe, s-au organizat demon
strații practice, schimburi de 
experiență. Organizația U.T.M. 
a sprijinit acțiunile inițiate în 
această privință de conducerea 
uzinei mobilizînd pe toți tine
rii la lecții, îndrumîndu-i să-și 
însușească temeinic cunoștin
țele predate, analizînd și sta
bilind la vreme măsuri acolo 
unde se ivesc deficiențe. Tine
rii Teodor Bălătică, I. Grăj- 
dan, Ștefan Contu bunăoară,

■ producție sporită 
și-au organizat bine munca, pe 
bazat cunoștințelor acumulate 
Ia cursuri, și-au sporit contri
buția la folosirea din plin a 
capacităților utilajelor noas
tre, la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Un factor care a contribuit 
din plin la înfăptuirea măsuri
lor tehnico-organizatorice a fost 
faptul că, pe parcursul între
gului an, comitetul de partid, 
conducerea uzinei au analizat 
periodic modul în care se rea
lizează cele stabilite în planul 
M.T.O. Aceasta a făcut ca a- 
proape toate cele 80 de măsuri 
stabilite să fie în prezent rea
lizate. Roadele alcătuirii u- 
nui plan de măsuri teh
nico-organizatorice. amănun
țit, concret, aplicarea lui 
punct cu punct se reflectă în 
rezultatele obținute de colec
tivul nostru : planul produc
ției globale — realizat 100,1 la 
sută, creșterea productivității 

cu 7,88 la sută, economii la 
prețul de cost în valoare de 
aproape 2 milioane lei.

în aceste zile în uzină se 
fac pregătiri intense pentru 
producția anului viitor. Colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni este hotărît să con
tinue și să dezvolte experiența 
bună acumulată pînă acum în 
vederea îndeplinirii noilor 
sarcini care ne revin.

Ședința a unei Comisii
permanente a C. A.E.R.

21 decem- 
lucrările la

)«l

TOKIO. — La 23 decembrie, 
ministrul R. P. Romîne în Ja
ponia, Ion Obradovici, a în- 
minat, în numele Universită
ții din București, președintelui 
Universității din Tokio, prof. 
Kazuo Okochi, o colecție de 
publicații romînești din dome
niul științei, economiei, artei 
și culturii, pentru Biblioteca 
Universității din Tokio.

La ceremonia care a avut 
loc cu acest prilej, au luat 
parte profesori de la diferite 
facultăți ale Universității. 
Prof. Okochi a mulțumit pen
tru darul primit. Președintele 
Universității din Tokio a sub
liniat că aceasta contribuie la 
promovarea relațiilor culturale 
și a prieteniei dintre cele două 
țări.

PEKIN. — La 25 decembrie 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Romîne la Pe
kin, A. Bezerian, a oferit o 
masă cu prilejul turneului în 
R. P. Chineză, a ansamblului 
,,Perinița“ al Sfatului popular 
al orașului București.

Au participat Tziao In și 
Ciu Vu, vicepreședinți ai comi7 
tetului pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Shi Pin- 
iu, adjunct al ministrului Cul
turii, Tzen Iun-ciuan, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Lu Pin, președintele Aso
ciației pentru prietenia chino-

ENȚE 
N EȘTI
romînă, funcționari superiori 
din Ministerul culturii și Mi
nisterul afacerilor externe, 
cunoscuți oameni de artă. Au 
luat parte, de asemenea, con
ducătorii și soliștii ansamblu
lui „Perinița".

în seara de 24 decembrie, A- 
sociația pentru prietenia chi- 
no-romînă a organizat în sala 
de recepții a hotelului Simciao 
din Pekin, o reuniune priete
nească a membrilor ansamblu
lui „Perinița", și a membrilor 
unor ansambluri artistice cen
trale din Pekin.

BRUXELLES. — In sala 
mare a Palatului de arte fru
moase din Bruxelles a avut 
loc la 22 decembrie un con
cert de gală al orchestrei Ra
diodifuziunii belgiene, cu con
cursul artistei poporului Ze- 
naida Pally. Artista română a 
interpretat arii din operele 
„Samson și Dalila", „Carmen", 
precum și melodii populare 
romînești.

Acad. prof. N. Teodorescu, 
decanul Facultății de matema
tici a Universității din Bucu
rești, a ținut o serie de con
ferințe de specialitate la insti
tutele de matematici de pe 
lîngă Universitățile din Bru
xelles și Liege. Omul de știin
ță romîn a făcut, de aseme
nea, o vizită la Universitatea 
din Gând.

De calitatea produselor 
răspunde întregul colectiv

TBILISI. — La 
brie și-a încheiat 
Tbilisi cea de-a 15-a ședință a 
Comisiei permanente pentru 
siderurgie a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. La 
ședință au participat delegații 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă. R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și 
servatori 
Coreeană.

Comisia 
probleme referitoare la lărgi
rea colaborării economice și 
tehnico-științifice între țările 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul siderurgiei, ca de exem
plu : coordonarea celor mai 
importante cercetări tehnice 
și științifice care prezintă in
teres comun și vor fi efectua
te în țările membre ale 
C.A.E.R. în perioada 1964— 
1965, unele probleme de stan
dardizare în domeniul side
rurgiei, intensificarea produc
ției’ de aglomerat și îmbunăfă- 
țirea calității acestuia.

Comisia a aprobat planul 
lucrărilor sale pe anul 1964.

U.R.S.S., iar ca ob- 
delegați din R.P.D.

a examinat unele

a
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R. P. Polonă : Noi clădiri în 
!' orașul Wroclaw. în fotogra- 

tie : Pe strada Grabiszynska

După compromisul 
de la Bruxelles

BRUXELLES. — Compromisul 
dc ultim moment, anunțat după 
„negocieri îndelungate, dure și c- 
puizante" (France Presse), la capă
tul dublei întîlniri a miniștrilor a- 
griculturii și de externe ai celor 
șase state participante la Piața co
mună a fost realizat sub amenin
țarea unei rupturi. Observatorii 
politici din Bruxelles relevau sacri
ficiile economice făcute de fiecare 
delegație pentru a da prioritate 
„ideii politice" a Pieței comune, 
ținînd seama dc ultimatumul fran
cez care condiționa participarea 
mai departe la acest bloc econo
mic dc stabilirea pînă la sfîrșitul 
acestui an a unei politici agricole 
comune. Pentru a evita ca această 
veritabilă sabie a lui Damocles, ce 
atîrna deasupra dublei întîlniri de 
Ia Bruxelles, să taie legăturile din
tre semnatarii Tratatului de la 
Roma din 1957, miniștrii au ela
borat, în ceasul al 12-lea, cele trei 
regulamente agricole rămase în 
suspensie (la orez, la produsele din 
carne și lapte) care, împreună cu 
acordul financiar corespunzător,

permit să se pună în practică po
litica agricolă comună, precum și 
principiile unei atitudini comune a 
celor „șase" în vederea negocierilor 
tarifare cu S.U.A. din cadrul 
G.A.T.T. din primăvara viitoare.

înfruntarea franco-vest-germană 
la Bruxelles a fost atît de aprigii, 
îneît unii observatori au pus sub 
semnul întrebării valoarea clauze
lor tratatului dintre Franța și 
R.F.G. încheiat în ianuarie 1963 
pentru relațiile lor bilaterale. Ce
darea Bonn-ului în problema uni
ficării politicii agricole ca o com
pensație pentru cîștigul de cauză 
obținut în stabilirea unei atitudini 
comune la viitoarele negocieri ta
rifare de la Geneva are implicații 
imediate în relațiile interoccideu- 
tale. „Cancelarul Erhard — relata 
agenția Associated Press — se va 
duce la întîlnirea cu președintele 
Johnson dispunînd de un glas mai 
puternic, datorită soluționării cri
zei Pieței comune care a fost pri
ma sa punere la încercare ca lider 
al Germaniei occidentale".

(Urmare din pag. I) 

locului, hucafile cupo- 
nate, descoperă cau
zele și stabilesc măsu
rile de înlăturare a de
ficiențelor. Acest fapt 
a avut un mare rol 
in îmbunătățirea cali
tății produselor, pro
centul de cupoane rea
lizat menținîndu-se tot 
timpul sub cifra ad
misă.

In lupta pentru îm
bunătățirea continuă a 
calității produselor s-a 
acordat o mare atenție 
și lucrurilor așa-zise 

mărunte". Conduce
rea întreprinderii a 
stabilit în acest scop 
amenajarea unei maga
zii de depozitare a 
semifabricatelor, iar 
manipularea baloturilor 
se face acum in lăzi 
speciale. Sulurile de 
urzeală sînt învelite în 
foi de masă plastică 
pentru a fi ferite de 
praf și picături de ulei 
in timpul diverselor 
manipulări.

Organizația U.T.M. 
și-a adus din plin 
contribuția în ceea ce 
privește îmbunătățirea

calității produselor. 
Farcaș Rozalia, Geor- 
geta Radovan, Etelca 
Megheri erau adesea 
criticate pentru calita
tea scăzută a unor 
țesături. Faptul a dat, 
firește, de gîndit or
ganizației U.T.M. care 
a invitat tovarășele 
de muncă ale tinere
lor în cauză, țesătoare 
cu calificare înaltă, să 
le împărtășească din 
experiența lor. Din de
monstrația practică 
realizată cu acest pri
lej tinerele au avut 
mult de învățat. Inter
venția organizației 
U.T.M. în asemenea 
probleme a avut astfel 
un caracter foarte con
cret, eficient, de ajuto
rare, în fiecare caz in 
parte, prin mijloace a- 
decvate. Lui Andrei 
Șinca, de pildă, tînăr 
care obișnuia să „lase" 
din neatenție dungi în 
țesătură nu i-a conve
nit desigur să fie dat 
exemplu negativ cu 
prilejul unui raid al 
postului utemist de 
control. Dar în urma 
acestui fapt Andrei

lucrează acum atent, 
cu grijă pentru cali
tate.

Mai mulți muncitori 
din întreprindere ne-ait 
spus un lucru foarte 
interesant. „Este ade
vărat — ne declarau 
ei, cifrele arată că 
stăm bine cu calitatea 
stofei de mobilă, ne în
cadrăm in limitele 
stabilite prin plan. 
Poți insă afirma : 
„uite, de aici încolo nti 
se mai poate face ni
mic ?"

Firește, răspunsul 
dat de acești munci
tori, cu o mare expe
riență, a fost că, în 
obținerea unor pro
duse de un înalt nivel 
calitativ, nu există pla
fon. Și este foarte a- 
devărat. Acum, cu oca
zia discutării cifrelor 
de plan ale anului vi
itor, colectivul Între
prinderii „Arta textilă" 
elaborează cele mai po
trivite măsuri pentru a 
realiza ștofe de mobilă 
cu înalte calități care 
să se bucure de apre
cierea unanimă a cum
părătorilor.

Constituirea 
noului guvern 

turc
ANKARA 25 (Agerpres) — 

La 25 d - -—«brie a fost consti
tuit noul guvern turc prezidat 
de Ismet Inonit. Majoritatea 
membrilor noului cabinei a- 
parțin Partidului republican al 
poporului, al cărui lider este 
primul ministru, iar ceilalți 
trei miniștri sînt independenți. 
Ministru al afacerilor externe 
este, ca și în guvernul prece
dent, Feridun Cemal Erkin, 
ministrul apărării — Ilhami 
Sancar, ministrul justiției — 
Sedat Cumrali, ministrul de 
interne — Orhan Oztrak, mi
nistrul finanțelor — Ferit Me- 
len.

în declarația făcută în după- 
amiaza zilei de 25 decembrie 
în fața Adunării Naționale a 
Turciei, primul ministru 
Indnu a anunțat că în viitoa
rele patru zile va prezenta 
programul noului său guvern.
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BAGDAD 25 (Agerpres). — 
{Președintele Consiliului de 
Miniștri, generalul Taher Ye- 
hia, a expus la postul de ra
dio Bagdad programul guver
nului irakian în domeniul po
liticii interne și externe, a- 
nunță France Presse.

tn domeniul politicii inter
ne, a arătat Yehia, guvernul 
irakian va depune eforturi în 
vederea creării unui front na
țional. El a anunțat că în cu
rînd urmează să se elaboreze 
o constituție provizorie care va 
fixa durata perioadei de tran
ziție ; se va crea un consiliu 
de stat și un consiliu consul
tativ.

Printre obiectivele guvernu
lui în domeniul politicii eco
nomice, vorbitorul a mențio
nat crearea unei industrii pe
troliere naționale, precum și 
înființarea unei societăți ira
kiene pentru exploatarea pe
trolului. Totodată, a arătat el, 
guvernul va stimula investi
țiile de capital în sectorul 
particular.

tn ce privește politica arabă, 
Yehia a menționat că după 
părerea guvernului irakian, a- 
cordul semnat la 17 aprilie 
1963 la Cairo între Egipt, Si
ria și Irak, continuă să rămî- 
nă în vigoare și că el trebuie 
să constituie punctul de ple-

care al unui efort comun în
dreptat spre unitate.

In domeniul politicii
ne, guvernul Irakului 
baza relațiile cu toate 
pe principiile egalității, 
tralității pozitive și 
jării. Guvernul Irakului con
damnă categoric toate formele 
de discriminare rasială și spri
jină măsurile îndreptate spre 
realizarea dezarmării generale 
și totale.

exter-
își va 

țările 
neu- 

neanga-

BAGDAD. — Agenția France 
Presse anunță că liderul Partidu
lui național democrat din Irak, Ka
mil Ciadirgi, a adresat președinte
lui republicii, Abdel Salam Aref, 
un memorandum în care cere sa 
se pună capăt cît mai curînd posi
bil situației anormale din țară. El 
cere, de asemenea, luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru a se 
crea condițiile unei vieți democra
tice normale, printre care anche
tarea în mod imparțial a tuturor 
crimelor comise în închisori și la
gărele de concentrare în timpul 
regimului baasist și stabilirea vi- 
novaților, desființarea tuturor la
gărelor de concentrare, efectuarea 
unei epurări a serviciilor de stat 
și organizarea unei industrii petro
liere naționale independente dc 
monopolurile străine.

Referindu-se la problema mino
rității kurde, memorandumul cere 
rezolvarea rezonabilă a acestei 
probleme în cadrul unui stat mul
tinațional subliniind că această 
problemă nu trebuie rezolvată pe 
calea armelor.

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 erime !: 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). Grivița (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu 
ești singur : Tineretului (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). 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), Cultura] (11; 16; 18.15; 
20,30): Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (9,30; 
12,15; 16; 19,30), Bucegi (9;

12,30; 16; 19.30), Horească (11; 
16,30; 20), Ferentari (10; 15;
18,45), Giulești (14,30; 16). Ta
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).Eleetra: 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 șî 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).

Foto : C.A.F. Varșovia

Ninsori abundente 
în S.U.A.

Asupra unor regiuni 
estul și sudul Statelor 
Unite s-au abătut 

ninsori neobișnuite. Agenția 
U.P.I. relatează că statele din 
est sînt acoperite cu un strat 
de zăpadă de peste 30 cm, pe 
alocuri atingînd chiac grosi-

I
I
I
I
Imea de un metru.

Datorită ninsorilor abunden
te, majoritatea autostrăzilor 

I
Ișe din statele de 

fost întrerupte.
La zeci de

I
i pentru

zăpadă.

I

statul Tennessee a fost de fapt 
izolat de nămeți care ating 
înălțimi cum nu s-au mai 
semnalat din anul 1892. Visco
lul a paralizat circulația în 
orașele Nashville, Jackson 
(statul Tennessee), Atlanta 
(statul Georgia) și Little Rock 
(statul Arkansas). Nămeți u- 
riași au blocat șoselele în sta
tele Tennessee, Arkansas și 
Mississippi.

din această parte a S.U.A. sînt 
impracticabile. Comunicațiile 
aeriene dintre numeroase ora
șe din statele de est și sud au

uzine din 
Philadelphia au fost sistate 
schimburile de noapte. Toate 
forțele au fost puse în acțiune 

a înlătura troenii de 
t. Geruri fără precedent 

bîntuie în statele de sud ale 
S.U.A. Orașul Memphis din

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

O legendă dezmințită

MOSCOVA. — Cea de-a 
doua sesiune a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., a celei 
de-a șasea legislaturi și-a în
cheiat lucrările, anunță TASS. 
Sesiunea a adoptat legea cu 
privire la planul de dezvolta
re a economiei R.S.F.S.R. pe 
anii 1964—1965 și legea cu pri
vire la bugetul de stat al 
R.S.F.S.R. pe anii 1964—1965.

SAIGON. — Potrivit agenției 
U.P.I., guvernul sud-vietnamez <1 

emis un decret prin care se anun
ță coniiscarea averii iamiliei fos
tului președinte al Vietnamului de 
sud, Ngo Dinh Diem. a rudelor 
sale și a colaboratorilor săi apro- 
piați. După cum transmite agenția, 
decretul nu a iost dat încă publi
cității, dar, din surse neoliciali:, 
se anunță că el prevede confisca
rea unei averi reprezentlnd bunuri 
in valoare de 1 000 000 dolari,

WASHINGTON — Președin
tele Lyndon Johnson a plecat 
marți seara în Texas, unde 
va petrece sărbătorile la ferma 
sa de la Austin. La sfîrșitul 
săptămânii, el îl va primi pe 
cancelarul Germaniei federale, 
Ludwig Erhard.

In cercurile bine 
ale Casei Albe se 
relațiile Est-Vest și
alianței atlantice vor constl-

tui cele dauă puncte esențiale 
ale acestei întrevederi. Sub a- 
cest ultim aspect cei doi oa
meni de stat vor trece în spe
cial în revistă relațiile din
tre Statele Unite și Piața co
mună, precum și chestiunile 
referitoare la viitoarea confe
rință G.A.T.T.

SAIGON. — La Saigon, anun
ța agenția Reuter, a sosit o mi
siune de bunăvoință cambodgiana, 
însărcinată dc prințul Norodom 
Sianuk să ducă tratative în vede
rea normalizării relațiilor dintre 
Cambodgia și Vietnamul de Sud, 
înrăutățite în timpul lui Ngo Dinii 
Di em.

Misiunea este 
oficialități, șeful 
bath, ministrul 
Cambodgici.

ULAN BATOR. - După 
cum anunță agenția Monțame, 
la Ulan Bator și-a încheiat lu
crările cea de-a doua sesiune 
a. Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole.

Sesiunea a adoptat planul 
de dezvoltare a economiei na
ționale și culturii pe anul 1964, 
precum și bugetul de stat.

Printr-o hotărîre a Marelui 
Hural Popular. Batocirin Al- 
tangherel a fost confirmat pre-

al Marelui Hural 
al R. P. Mongole, L.

informate 
afirmă că 

întărirea
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alcătuită din trei 
ei fiind II. Sam- 

de externe al

ședințe 
Popular 
Tend fiind eliberat din aceas
tă funcție.

NAIROBI. — Agențiile de pre
să anunță că în ultimele zile, la 
frontiera dintre Kenya și Republica 
Somalia, precum și în provincia 
de nord-est a Kcnyei, locuită în 
mare parte de populație de origi
nă somaleză, au avut loc noi in
cidente între poliție și grupuri de 
somalezi care cer alăturarea aces
tei provincii la Republica Somalia.

La 24 decembrie, ]omo Ke
nyatta, primul ministru al Ke- 
nyei, a primit o delegație a popu
lației somaleze din regiunea de 
nord-est a Kenyei. Kenyatta i-a 
asigurat pe membrii delegației că 
va lua măsuri pentru stabilirea 
ordinei în această regiune și cu 
pregătește consultări la nivel înalt 
cu reprezentanți ai Republicii So
malia. El a cerut însă membrilor 
delegației să sprijine guvernul, e- 
vitînd incidentele de la frontiera 
cu Republica Somalia.

La 25 decembrie a fost convo
cată o ședință extraordinară a gu
vernului Kenyei, care a instituit 
starea excepțională, ca urmare a 
situației din regiunea de nord-est 
a țării.

Totodată s-a hotărît convocarea 
parlamentului la 31 decembrie 
a. c.

NEW YORK — La 24 decem
brie aeroportul internațional 
Idlewild din apropiere de New 
York a devenit în mod oficial 
„Aeroportul internațional John 
F. Kennedy”. Cu acest prilej, 
pe aeroport a avut loc o cere
monie la care au participat 
senatorul Edward 
fratele președintelui 
și Robert Wagner, 
orașului New York.

NICOSIA. — Situația din Ci
pru continuă să lămînu încor
dată. In ciuda acordului înche
iat de președintele republicii, 
Makarios, și de vicepreședinte
le Kuciuc asupra încetării fo
cului care prevede, printre al
tele și crearea unei comisii dc 
supraveghere formată din greci, 
turci și neutri la Nicosia 
continuat în cursul zilei 
25 decembrie, ciocnirile 
schimburile de locuri.

La Londra, Atena și Ankr 
se desfășoară 
diplomatică: cercurile oficiale 
din 
cu

Kennedy, 
asasinat, 
primarul

au 
de
Și

ara
o vie activitate

cele trei capitale urmăresc 
atenție evoluția situației.
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Ziarul „L’Humanite" rela
tează că recent la Ox
ford a încetat din viață 

în vîrstă de 84 de ani, sir Alan 
Gardiner, cunoscut cercetător 
științific în domeniul vechii 
culturi egiptene. O dată cu 
moartea acestuia, scrie ziarul, 
dispare și legenda în legătură 
cu „blestemul faraonilor" care 
a făcut senzație în presă cu 
ani în urmă. Gardiner este u- 

( nul din coi cinci egiptologi

Icare în anul 1923 au deschis 
mormîntul faraonului Tutan-

I I îndată
atinge 
Ziarul

I cinci luni după deschid, 
mormîntului, conducătorul 
pedițici, contele de Carns

Ia dec ' 
după 
darul

I
Itîmplătoare, 1 

dezmințită de 
membri ai exr

I 
I
170 de ani și 

Percy Newbury 
Ultimul membri

I 
I 
I 
I 
I I

camon deși o inscripție pe pla
ca mormîntului spunea : „Ari
pile morții se vor abate de 

asupra aceluia care va 
mormîntul faraonului" 
amintește că de 1'apt la 
luni după deschiderea 

l ex- 
Carnavon 

a decedat, iar Ia scurt timp 
aceasta a murit și miliar- 

L american Jay Gould 
care vizitase mormîntul după 
ce fusese deschis.

în ciuda acestor decese în- 
legenda a fost 
: către ceilalți 

membri ai expediției care au 
murit la zeci de ani după a- 
ceea. Astfel, ziarul menționea
ză că Howart Carter a murit 
în vîrstă de 66 de ani în anul 
1939, urmat de dr. James 
Breasted care a atins vîrsta de 

ani și de profesorul 
r — 80 de ani. 

. ....... — membru al expediției. 
Gardiner în vîrstă de 84 de 
ani, a decedat abia recent.

apropierea salonului de coafură, 
probabil în sala mașinilor. Imediat 
pe punte a izbucnit o flacără pu
ternică. S-a dat alarma și am în
țeles imediat că focul se va extin
de foarte repede. Comandantul 
vasului a luat imediat măsurile 
care se impuneau : evacuarea băr
cilor de salvare cu femei și copii. 
Am asistat la citeva acte disperate 
cîțiva pasageri s-au aruncat în 
apă. Apoi evacuarea a decurs 
calm. Marca, foarte agitată din 
nenorocire, a răsturnat citeva 
șalupe. Am părăsit la ora 2 dimi
neața vasul care era în prada flă
cărilor.

Împreună cu alte persoane am 
fost culeși la ora 6 dimineața de 
către „Montcalm" care a sosit 
primul in regiunea catastrofei. Pe 
la ora 8 dimineața am văzut un 
pasager înotînd cu un copil în 
brațe. Copilul a fost salvat, dar 
pasagerul, extenuat, a murit".

Profesorul englez, Hague Reyn
old declara, de asemenea, că a 
sfat patru ore în apă înainte de a 
putea ajunge pe bordul vasului 
..Montcalm". El a declarat că, în 
timp ce lumea se îngrămădea să 
ia un loc în bărcile de salvare, el 
a preferat să se arunce in apă și 
că, în ciuda celor 60 de ani ai 
săi, fiind un excelent înotător, n 
reușit astfel să ajungă la vasul 
„Montcalm" împreună cu un grup 
de înotători. Din nenorocire, și 
mulți dintre aceștia s-au înecat.

Printre cei salvați se află și 
tinăra Elisc Kouroudes, orginară 
din Atena, care a înotat timp de 
patru ore pentru a ajunge la 
„Montcalm". Ea a declarat : „Șa
lupa care mă transporta s-a răs
turnat. Trebuia să mă mențin 
singură in apa înghețată. în
curajată de uiți membri ai echipa
jului am luptat cu valurile. Astfel 
am putut să ajung la vasul „Mont
calm" care nu s-a apropiat prea 
mult de teama exploziilor".

„Exces de zel"
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Noi amănunte despre 
catastrofa vasului 

„Laconia"

Primul grup de supraviețui
tori ai catastrofei de pe 
vasul „Laconia" au fost 

debarcați la Casablanca de pe 
vasul „Montcalm". Ryold Lechner 
care făcea parte din echipaj a 
povestit astfel dezlănțuirea catas
trofei : „Era ora 23,29, cînd trei 
explozii succesive s-au auzit în

7. mdul literar național al 
f Franței a intentat re

cent un proces judiciar 
împotriva publicistului Jac
ques Marcireau și Editurii 
..Societe d’edition et diffusion 
artistique", pentru că „l-au 
concentrat" în așa măsură pe 
Victor Hugo, îneît din cele 
1 500 de pagini ale romanului 
„Mizerabilii" au mai rămas... 
368. Luînd cuvintul la proces. 
Marcireau a recunoscut că este 
posibil „să fi făcut exces de 
zel cu foarfecă", dar că, în 
schimb, a adaptat romanul la. 
„cerințele omului modern".


