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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Prima zi de muncă din noul an a însemnat pentru Petre Novițctn, rectificator 
la sectorul II al Uzinelor „Semănătoarea" din Capitală și primele succese în 
realizarea sarcinilor de plan pe 1964. Toate piesele executate de el au fost 

de bună calitate.

acestei importante materii

Muncitor

Sîmbătă 4 ianuarie 1964

ff sursă importantă de economii

zina noastră — 
Uzina mecanică 
din Turnu-Severin 
face parte din în
treprinderile mari 
consumatoare de 
metal (anul trecut

am transformat în produse 
31 000 tone metal) și atenția

O nouă unitate

L

I

a industriei chimice

„Uzina de medicamente

L

A intrat în producție o nouă uni
tate a industriei chimice — „Uzina 
de medicamente-București”. Aceasta 
este prima fabrică de medicamente 
de sinteză din țară. In acest an, aici 
se vor produce peste 120 tone de vi
tamina C, Piramidon și Novalgin, 
medicamente care prin puritate, as
pect și calitate egalează cele 
bune produse similare realizate 
străinătate.

Uzina a fost proiectată în țară 
către specialiști de la Institutul 
proiectări chimice și este dotată 
utilaje moderne, de mare tehnicita
te. Principalele materii prime folo
site de noua întreprindere sînt li
vrate de fabrici din țară.

Realizarea construcției și monta
jului la un înalt nivel tehnic a fă
cut ca după o scurtă perioadă de 
încercări, fabrica să producă acum 
primele cantități de medicamente.

(Agerpres)
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Există în activitatea colec
tivului nostru o bogată expe
riență în reducerea consumu
rilor specifice. Față de anul 
1960, primul an de fabricație 
a șlepului de 1 000 de tone, a- 
cesta cîntărește acum mai pu
țin cu 20 de tone. Și la pro
dusele noi s-au înregistrat e- 
conomii însemnate de metal.

Cum au fost posibile aceste 
succese ?,

Un prim factor îl constituie 
aplicarea largă a tehnologiei 
moderne în procesul de pro
ducție. ' 
rea de 
număr 
citori,
Cele 102 inovații aplicate (din 
270 propuse anul trecut), aduc 
economii de circa 2 000 000 lei. 
Aș aminti doar cîteva, realiza
te de tineri sau cu participa- 

,Șinâ de ghidare la 
-vagoane”, elimi

narea tăblițelor de însemnări 
etc., care au condus spre re
ducerea consumului specific 
de metal. Tinerii din secția 
mecanică „A" aplică cu mult 
succes inovația realizată de 
muncitorul vîrstnic Marin Bîr- 

ambu- 
i reci- 

------— prin care 
> serie de operați- 
j. Pe lîngă însem

nate economii, ambutisarea fă- 
permite o 
î a pro

ductivității muncii și îmbună
tățirea calității lucrărilor.

Colective de tineri și-au în
dreptat atenția și înspre re- 

i unor produse, o 
de economisire a me

talului. Din numeroasele e- 
xemple aș aminti pe cel al 
tînărului inginer Viorel Paș- 

g ca. Reproiectînd un tip de va-

gon s-a redus tara acestuia, 
față de anul 1962 cu 2 tone. 
Alte 2 tone de metal au fost 
economisite datorită folosirii 
maselor plastice la peste 95 de 
repere, printre care mînere tip 
mobilă navală, rozete pentru 
chei, parîmă din relon etc.

Perfecționarea profesională, 
mai buna organizare a muncii 
și generalizarea experienței 
înaintate au permis ca în uzi
na noastră să se aplice o sea
mă de procedee tehnologice 
noi care au contribuit la re
ducerea rebuturilor, a adausu
rilor de prelucrare, în final 

economisirea metalului.la Metalulpoate fi
De la an la an mișca- 
inovații cuprinde un 
tot mai mare de mun- 
ingineri și tehnicieni. și mai binegospodărit!

In atelierul de forje, măsu
rile luate de conducerea ad
ministrativă s-au împletit 
strîns cu inițiativa muncitori
lor. Un singur exemplu : tine
rii Constantin Turturea, Ion 
Gujbă, Ion Dovlete au reali
zat împreună cu muncitorul 
vîrstnic Gheorghe Argint un 
dispozitiv pentru matrițarea 
reperelor de la transmisia 
cardanică a instalațiilor de gu
vernare la diverse nave, re- 
ducînd astfel mult adausurile 
de prelucrare. Aș vrea să pre
cizez că în acest atelier pes
te 95 la sută din piesele de 
vagoane se forjează în matrițe.

Succese cu totul deosebite 
s-au obținut și în urma ex
tinderii sudurii automate 
semiautomate sub strat 
flux, de la 116 000 m.l. în 1962, 
la circa 140 000 m.l., î.n 1963, 
a sudurii tablelor de aluminiu 
în mediu de argon la bărcile 
de salvare de la cargourile de

Și 
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TELEGRAMĂ
Excelenței Sale 

Generalului NE WIN 
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane
Rangoon

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Uniunii Birmane, 
adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului birman cele 
mai cordiale felicitări din partea mea personal, a Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne și a poporului romîn.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea între 
țările noastre se vor dezvolta și întări continuu în folosul 
ambelor noastre popoare, în interesul consolidării păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Peste tot pe unde a trecut, vacanta a adus eievi/or bucurii 
și surprize, acțiuni interesante, și... amintiri plăcute pentru 
mai tlrziu. Casa pionierilor din Brăila primește săptăminal pes
te 2 000 de pionieri, care petrec ceasuri plăcute, și instruc
tive in cadrul celor 18 cercuri sau iac excursii în împrejurimi, 
vizitează muzee și întreprinderi. Celor mai tineri amatori de 
sport li se oieră prilejul să se întreacă pe schiuri și patine sau 
să se prindă într-o avalanșă înlănțuită de săniufe. Și tutu
ror le înfloresc în obraz trandafirii sănătății și veseliei. In 
iotograiie : Un grup de aeronavomodeliști, din cei 200, lucrînd 
Ia noile tipuri de „mașini". Pasiunea și atenfia care se ci
tesc pe chipurile lor ne îndreptățesc să credem că îi vom în- 
tîlni intr-un viitor apropiat în uzinele patriei construind ma

șini adevărate.

1 600 tone, electronituirii sub 
strat de flux, a sudurii în me
diu de bioxid de carbon etc.

Aplicarea consecventă a teh
nologiei înaintate a condus la 
realizarea în anul trecut a unei 
economii ce întrece suma de 
4 000 000 lei.

In atenția colectivului nos
tru, și în mod deosebit a tine
retului, a stat în permanență 
valorificarea deșeurilor. Intro
ducerea croitului centralizat 
— după albume special întoc
mite — la unele piese de nave 
și vagoane a făcut să se redu
că cantitatea deșeurilor. Dar 
și așa, tinerii s-au gîndit la 
modul de a le valorifica. Co

muncitori. Așa s-a creat o pu
ternică opinie, sănătoasă, față K 
de orice abatere de la disci-1 
plina socialistă a muncii.

Au fost organizate 28 cursuri 
de perfecționare și de ridica
re a calificării profesionale 
pentru muncitori și tehnologii 
din serviciul 1 
cadrul lecțiilor 
rii au insistat asupra croirii 
centralizate, t 
rii judicioase «. ____ _
Despre acest lucru s-a vorbit 
și la unele lecții de la î 
mîntul politic, în cadrul __
ferințelor tehnice, în instrui
rile cu secretarii U.T.M. etc. 
Cele 19 posturi utemiste de 
control care-și desfășoară ac
tivitatea în uzină au ( 
numeroase raiduri în___ ___
evidențiat experiența bună și 
au criticat neglijențele.

Bilanțul anului 1963 este, 
după cum se vede, rodnic în 
ce privește reducerea consu
mului specific de metal. Ar fi 
greșit să spunem că aceasta

I
Un mare nu

măr de turiști 
străini, din 18 
£ări, printre care 
Anglia, Argenti
na, Austria, Bul
garia, Danemar
ca, Elveția, R.D. 
Germană, R.F. 
Germană, Japo
nia, Polonia, 
Suedia și Uniu
nea Sovietică au 
petrecut revelio
nul la București,

in localitățile de 
pe Valea Praho
vei și la Poiana 
Brașov. Nume
roși turiști stră
ini își continuă 
vacanța practi- 
cînd sporturi de 
iarnă în stați
unile noastre de 
munte sau vizi- 
tînd diferite ora
șe din țară.

(Agerpres)
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giețn, sa spunem ca aceasta a 
este limita. Rezerve există. Ele I 
sînt create de perfecționarea ■ 
producției, de mal buna orga- I 
nizare a muncii fiecăruia. In I

minele <Ieii Valea Jinluî 
utilaje moderne

Exploatările miniere din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului și cele ale 
Trustului minier Deva au fost do
tate cu noi utilaje de mare produc
tivitate — perforatoare, vagoneți, 
locomotive și trolii de mină, trans
portoare cu raclete.

Noua combină de cărbune, care a 
început de curînd să lucreze la mina 
Lupeni, taie în 15—20 de minute o 
fîșie de cărbune pe un front lung

de 40 metri. în abatajul unde a fost 
introdus acest agregat s-a realizat 
un randament pe post de peste 8 ori 
mai mare decît cel obținut în alte 
abataje. De asemenea, la Lupeni, 
Vulcan și în alte exploatări din Va
lea Jiului au intrat în producție 5 
mașini de mare productivitate pen
tru încărcat în subteran.

(Agerpres)

lectivul condus tînărul
maistru Constantin Ghenciu a 
economisit la fiecare șlep de 
1 000 tone 4 tone de tablă, iar 
colectivul condus de tînărul 
maistru Jan Megan a realizat 
din deșeurile provenite de la 
producția navală piese mărun
te pentru 100 de vagoane.

Economisirea în anul 1963 a 
peste 285 tone de metal — este 
strîns legată de activitatea pe 
care organizația U.T.M. a des- 
fășurat-o în rîndul tineretului, 
în numeroase secții, mecanică 
sectorul I, mecanic șef secto
rul III, secția II din sectorul 
III etc., utemiștii au discutat 
în adunări generale U.T.M. 
despre legătura care există 
între realizarea de economii, 
calitatea produselor, creșterea 
productivității muncii. Tinerii 
care manifestau lipsuri în ac
tivitatea dt/ producție au fost 
discutați și ajutați să-i ajungă 
din urmă pe cei mai buni

mele de educare a t 
căile de generalizare a expe
rienței înaintate. Mă gîndesc, 
de.asemenea, la sporirea aju
torului dat tinerilor care obțin 
rezultate mai slabe și în spe
cial tinerilor noi yeniți în 
uzină.

tinerilor și I 
re a exne- ■

I
I

Ing. VALERIU POPA
din postul de corespondenți^ 
voluntari al „Scînteii tineretu-1 

lui", de la Uzina mecanică q 
Turnu-Severin

Metode înaintate — productivitate sporită

Sesiunea se apropie I

Studentele Elena Popa,

Liliana Dugăeșescu, E1I-

sabeta Buzilă și Ioana

Girardi din anul IV de la

Facultatea de limbă și 

literatură romînă din

București, se pregătesc 

intens pentru examene.
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Constructorii de pe șantierele noi
lor obiective industriale din țară fo
losesc cu rezultate bune metode mo
derne de muncă, care sporesc con
siderabil productivitatea muncii.

Prin utilizarea cofrajelor glisante 
Ironconice, în locul cofrajelor de
montab ile, la turnarea coșului de 
fum al centralei electrice de termo- 
ficare Iași (care va furniza aburi 
fierbinți întreprinderilor industriale 
și unor locuințe din oraș) timpul de

cu circa 60 deexecuție a fost redus 
zile.

în construirea Combinatului chi
mic din Craiova operațiile de sudu
ră ocupă un loc de seamă. Aici o 
largă extindere a luat-o metoda de 
sudură în mediu de argon, cu aju
torul căreia se fac lucrări rapide și 
de calitate superioară. După noua 
metodă au fost sudate aproape toate 
instalațiile de la fabricile de acid-a- 
zotic și acetilenă. (Agerpres)
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Ucenici la înalta
Murin Vasile, montor t
— Important e colectivul. Tovarășul de mun

că și grija pentru el și grija lui pentru tine. 
Poate că și datorită specificului muncii noas
tre — montări siderurgice, uneori la mare 
înălțime — am ajuns să punem preț atît de 
mare pe unitatea colectivului. La școala lui 
am crescut: aici am învățat meserie, aici am 
legat prietenii...

Ion Șandra, vopsitor, șef de echipă I.C.S.H.:
— Cele mai mari evenimente din viața mea 

au fost: primul, cînd, absolvent al școlii pro
fesionale, am fost repartizat în producție. 
Atunci m-am simțit răspunzător în fața vii
torului de ceea ce voi fi în stare să realizez. 
Al doilea eveniment mare al vieții mele a fost 
în august, cînd am fost primit direct in rîn- 
dul membrilor de partid. In momentul acela 
am simțit, mai mult decît oricînd, că răspund 
nu numai de realizările mele, ci de ale între
gului colectiv din care făceam parte.

Constantin Borăscu, oțelar:
— In școala profesională pe care am absol- 

vit-o anul trecut, am făcut parte din cea mal 
bună clasă de oțelari — anul III G. Am fost 
repartizat la oțelăria nouă. E aici un oțelar 
care m-a Învățat meserie In timpul orelor

de practică din anii școlii: Ion Drăghin. Mă 
străduiesc să-i semăn...

Constantin Olteanu — șef de echipă, hala 
de pregătire a oțelăriei.

— De aici, de Ia noi, pornesc garniturile 
de trenuri pe care sînt montate lingotierele 
în care se toarnă oțelul. De felul cum facem 
controlul garniturilor, de pregătirea noastră, 
depinde șarja, calitatea ei, evitarea pierderi
lor. 11 luni, consecutiv, echipa mea a fost 
evidențiată pentru calitate.

Ing. Mihai Curcubătă :
— De curînd mi-a fost încredințată condu

cerea unei secții noi. Dacă 11-aș avea o încre
dere atît de mare în tovarășii mei de muncă, 
tot atît de tineri ca și mine, răspunderea a- 
ceasta nouă m-ar intimida. Dar îi cunosc bine 
și sînt sigur că am să reușesc în munca nouă 
care mi-a fost încredințată...

Cinci tineri comuniști hunedoreni. Suprapu
se, profilurile lor dau unul singur — profilul 
unei generații. Spiritul de răspundere, grija 
pentru colectiv și prieteni, seriozitatea în 
muncă și învățătură ; exigență și entuziasm 
— iată trăsăturile care-i sînt proprii. Des
prinse unul de altul, aceste profiluri rămîn 
bine. conturate, personalitatea fiecăruia vă
dind calitățile colectivului în mijlocul căruia 
cresc.

n luna august adu
narea generală de 
partid a întreprinde
rii 1 montaj I.C.S.H., 
discuta primirea în 
partid fără stagiu de 
candidat a lui Mu
rin Vasile și Șandra 

Ion. Erau acolo tovarăși vîrstnici, 
maiștri și muncitori vechi; erau 
și oameni tineri. Și în fața ; lor, 
acești tineri — Murin, de 25 de 
ani, cu seriozitatea lui, cu matu- 
ritatea-i bine cunoscută și aprecia
tă aici, între montori; și Ion 
Șandra, de 22 de ani — tînărul a- 
cesta foarte tînăr, sfios ca o fe
tișcană, totdeauna îmbrăcat cu 
grijă, parcă dintr-un respect față 
de ceilalți, față de munca sa.

Și acești doi tineri fac parte din 
colectivul constructorilor hunedo
reni.

în ultima vreme, două realizări 
de seamă se înscriu între celelal
te victorii ale lor. Una, reparația 
furnalului 5, cu 5 zile înainte de 
termen ; a doua, instalarea maca
ralei turn, la cuptoarele noi ale 0- 
țelăriei, în cel mai scurt timp rea
lizat pînă acum pentru o aseme
nea lucrare. Iar tinerii aceștia, Mu
rin și Șandra, și-au adus un aport 
serios la cele două realizări re-
cente.

Aracoraaw
energetic

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru). Anul 1964 a adus locui- 

, torilor din orașul și raionul Sighet 
o primă bucurie. Odată cu intrarea 
în funcțiune a liniei de înaltă ten- 

, siune Cavnic — Sighet, toate ora
șele, centrele muncitorești și raio
nale din regiunea Maramureș sînt 
racordate la sistemul energetic na
țional. Acum este asigurată alimen
tarea continuă cu energie electrică a 
unităților industriale din bazinul 
minier băimărean, precum și a tutu
ror întreprinderilor metalurgice și 
forestiere din această regiune.

La construcția acestui important 
obiectiv și-a adus contribuția un 

. colectiv de muncă aparținînd între
prinderii nr. 4 de construcții și mon
taje energetice Cluj.
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ORĂȘELUl

Intr-un colț al 
Pieții Palatului din 
București a înflorit 
într-o noapte un 
oraș. E drept, un 
orășel micuț, pe di-

$ mensiunile locuito- 
rilor săi — copiii, 

•; dar plin de surpri
ze la tot pasul. 
Iată : după ce am 
trecut pe lingă u- 
riașul om de zăpa- 

. dă care străjuiește 
■< intrarea, ajungem 

la un peron. Da, 
® da, un adevărat pe- 
H ron de gară, de 
$ unde micuții vizi- 

tatori sînt Imbar- 
j cațl pentru o mi
ji nunată călătorie în 

lumea basmelor. 
Un fluier scurt și 
micul echipaj por- 

9 ..n nește la drum. De-
4 pășim girafa care-și 

folosește altul ne-
A.......

'folosește gîtul ne-
5 firesc de lung,

barieră, și

I
drept
ajungem la primul 
tunel croit prin 
bolta unui castel 
fermecat. De aici 
admirăm curajoșii 
voinici care-și aș
teaptă rîndul ln- 
tr-un nesfîrșit șir 
pentru a ateriza 
„ca racheta” pe 
toboganul instalat 
pe cel de al doilea 
tunel ; lăsăm în 
urmă „țara fructe
lor", pe cea a 
„dulciurilor" și ne

oprim numai pen
tru o clipă Ungă 
enormul televizor, 
care merge fără 
antenă și fără cu
rent electric. Pe 
scena lui, cei mai 
îndrăgiți actori $i 
artiști amatori din 
școlile Capitalei 
prezintă spectacole. 
Iată ne-am luat la 
Întrecere cu trenu- 
lețul electric ce în
conjoară bradul 
impunător, instalat 
ca un adevărat 
stăpîn la el acasă, 
în mijlocul acestei 
lumi de culori.

Brazi transplan
tați pretutindeni. 
Eroi îndrăgiți din 
cele mai cunoscute 
povești : Așchiuță, 
alături
„voinici" Hopa-Mi
tică, pe care oriei t 
i-ai îmbrînci tot în 
picioare rămîn, lu
nete și jucării me
canice risipite la 
picioarele lui Moș 
Gerilă care coboară 
din Cosmos cu 
racheta.

Lampioane, spi
rale, beteală, 6 000 
de beculețe au a- 
dus în mijlocul 
Bucureștiului un 
minunat oraș : ora
șul copiilor.

de cinci

LIVIA 
ANDREI

J

a muncii
Despre Murin Vasile tovarășii 

lui spun că e un tînăr cu spirit 
de inițiativă, ager. De opt ani, de 
cînd e la Hunedoara, în carnetul 
acesta de bună purtare, care e o- 
pinia tovarășilor săi, Murin a pri
mit întotdeauna, numai note mari.

Cîteva obiective de seamă ale 
Hunedoarei fac parte și din bio
grafia lui, ca ■ realizări : aglomera- 
torul nou (anul trecut, în iarnă, 
cînd Murin a ținut locul șefului 
de brigadă), la furnalul de 1 ooo 
m c, uriașul Hunedoarei, (aici au 
lucrat greu : front de lucrări mare 
pe suprafață mică; și n-a fost nici 
un accident și lucrarea a fost dată 
gata, înainte de termen).

Acum cîtăva vreme organizația 
de partid a făcut din nou apel la 
hărnicia montorilor : e foarte im
portant să ridicăm, înainte de ter
men, macaraua turn de la noile 
cuptoare, în construcție. Din co
lectivul constructorilor a făcut 
parte și tînărul Vasile Murin, de 
curînd primit în partid.

Murin Vasile, tînărul de un 
sfert de veac, face parte din acei 
oameni care gîndesc de șapte ori, 
înainte de a hotărî odată. Are 
poate și un fel de a studia oame
nii, de a se apropia de ei, îneît 
este exclusă superficialitatea. Fap
tul ci < membru în comitetul de

tabără, la pavilioanele unde locu
iesc tinerii e încă un prilej, pen
tru Murin, de a-i cunoaște pe to
varășii lui. Pavilionul VI de e- 
xemplu, e cel mai curat. Aici ti
nerii au radiouri, pic-upuri și 
discuri comune, au biblioteci per
sonale ; lucrurile lor vorbesc des
pre preocupările și universul lor 
de cunoștințe.

Devenit secretar U.T.M., la re
centele alegeri, Vasile Murin a pri
mit, încă odată, votul de încrede
re al tovarășilor săi : Murin Va
sile, au spus ei, pune accent pe 
conținutul muncii de organizație, 
pe cunoașterea omului.

Ca și Murin, Ion Șandra face 
parte din același colectiv de con
structori. Numai că abia după ce 
montorii își realizează sarcinile 
lor, vin vopsitorii. La înălțimi a- 
mețitoare ei sînt aceia care pun 
punct tuturor etapelor construc
ției. Furnalele, instalațiile noi, ha
lele noilor profiluri ale laminoru
lui, cuptoarele de la Colan, aglo- 
meratorul — peste tot au trecut 

aș- 
anti-

cu

meratorul — peste tot au 1 
vopsitorii. De felul cum 
tem straturile de vopsea 
corozivi, de seriozitatea
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și deplin tot belșugul. învață la 
cursurile agrozootehnice, își 
însușesc metode și procedee 
noi de lucru, studiază și dezbat 
căile de mărire a productivită
ții muncii la fiecare hectar de 
pămînt, își organizează mai 
bine brigăzile și echipele, se 
pregătesc pentru declanșarea 
la timp a campaniei de primă
vară. La sediul gospodăriei se 
desfășoară astfel o activitate 
febrilă — al cărei ecou larg, Al 
putem afla și pe scena căminu
lui cultural. Sub multiple forme 
și posibilități de realizare, o- 
biectivele muncii cultural-artis
tice răspund în acest sens unui 
criteriu de eficiență și afirmă o 
perspectivă de preocupări fruc
tuoase. La Pietroasele, în raio
nul Mizil, consiliul de condu
cere al căminului cultural și 
comitetul U.T.M. pe comună au 
elaborat un plan comun de ac
tivitate, sprijinind și oglindind 
prin manifestările artistice or
ganizate, cîteva deziderate: 
creșterea producției vegetale 
și animale în G.A.C., dez
voltarea cunoștințelor agro
zootehnice ale colectiviști
lor, educarea tinerilor în 
spirit colectivist și, în fine, dez
voltarea avutului — proprietate 
obștească. Pentru aceasta, în 
planul de muncă sînt înscrise 
cîteva rubrici de activitate spe
cifică. In agenda culturală a 
căminului asemenea rubrici au 
devenit permanente și ca atare 
au intrat în sfera preocupări
lor colectiviștilor. Astfel sînt 
serile de calcul. în ziarul re
gional „Flamura Prahovei" se 
publică periodic articole și re
portaje cu tema: „Vizitînd 
G.A.C. fruntașe din regiunea 
noastră". Aceste articole sînt 
citite la cămin, ori de cîte ori 
apar. Pe o hartă a regiunii, în
tocmită de cadrele didactice din 
comună, se prind stegulețe ro
șii — mareînd locul despre care 
se vorbește în ziar. Colectiviș
tii prezenți la această acțiune 
dezbat metodele de muncă, ini
țiativele și izbînzile celor des
pre care s-a scris și Ie com
pară cu propriile lor rezultate. 
Se iscă astfel discuții pasionan
te, se fac sugestii și propuneri 
noi, menite să angajeze la un 
efort de muncă unanim. Colec
tiviștii își însușesc și pe aceas
tă cale o experiență concretă, 
verificînd totodată posibilitățile 
și resursele propriilor lor ini
țiative și preocupări.

Desigur, acest aspect al se
rilor de calcul nu este unicul, 
în gospodăria colectivă din 
Pietroasele se discută acum des
pre posibilitățile valorificării 
terenurilor de coastă, erodate. 
O incursiune în viitorul imediat 
al gospodăriei a prilejuit con
fruntări de opinii și inițiative 
rodnice. „Să folosim pămîntul 
cu chibzuință și să-i mărim fer
tilitatea" s-a intitulat una din 
serile de calcul. Sau: „De ce 
brigada a 4-a a obținut mai 
mult porumb la hectar decît 
brigada a 6-a Ion Caval, 
șeful brigăzii nr. 4 — fruntașă 
pe gospodărie, a vorbit celor 
de față despre felul cum își or
ganizează munca în campanie 
și care sînt, în fond, rezultatele 
unei bune organizări. Organiza
ția U.T.M. din brigadă a lansat 
în anul trecut chemarea ca fie
care colectivist să răspundă de 
calitatea propriilor sale lucrări 
și să nu rămînă indiferent nici 
față de munca vecinului sau. 
Ceea ce a însemnat de fapt o 
invitație la autoexigență și 
răspundere.

Alteori, serile de calcul sînt 
precedate, sau urmate, de scurte 
jurnale vorbite. Succint, aceste 
jurnale sînt întocmite asemenea 

celor de la radio. în fiecare bri
gadă a gospodăriei colective 
sînt repartizați cîte doi lectori 
povestitori — cadre didactice. 
Săptămînal, ei întocmesc bule
tine de știri privind aspectele 
muncii din fiecare brigadă și, 
seara, la cămin, le transmit ce
lor prezenți. Serile de întrebări 
și răspunsuri constituie apoi 
încă un prilej de a dezbate 
teme interesante ca „Impor
tanța creșterii densității anima
lelor la suta de hectare teren 
în G.A.C.“ sau „Creșterea și 
îngrășarea animalelor pe tim
pul iernii".

în același context de preocu
pări se înscriu concursurile 
„Cine știe, cîștigă" care trezesc 
interesul larg al tinerilor. La 
începutul acestei ierni, Casa 
raională de cultură din Mizil a 
lansat un concurs pe tema cu
noașterii zootehniei, începînd 
mai litrii cu faza pe comună. La 
Pietroasele, s-au înscris la con
curs 12 tineri. Dintre ei, Ion 
lovana, Elena Manolescu și 
Ion Bratu au mers mai departe, 
la faza intercomunală și apoi la 
cea raională. Ion Bratu s-a si
tuat printre primele locuri. 
Dincolo de acest aspect se în
trevede clar eficiența pe care 
au avut-o în rîndul colectiviști
lor acțiunile întreprinse pînă a- 
tunci la căminul cultural, și a- 
nume — serile de calcul, jurna
lele vorbite sau serile de în
trebări și răspunsuri. Axate pe 
probleme curente ale muncii co
lectiviștilor, ele contribuie la 
formarea unui orizont de preo
cupări multiple: Ion Bratu de 
pildă, lucrează într-o brigadă 
de cîmp, ceea ce nu l-a împie
dicat să se intereseze și de sec
torul zootehnic. în întâmpinarea 
acestei preocupări a sa, au ve
nit și unele manifestări cultu
ral-educative ca acelea relatate 
mai înainte. A citit multe cărți 
de știință zootehnică, a discu
tat șî cu tinerii colectiviști care 
lucrează în acest sector și s-a 
înscris la concurs. Succesul i-a 
fost astfel deplin și el îl con
tinuă azi într-o activitate pa
sionantă : la căminul cultural 
este cel care răspunde de ru
brica permanentă a concursu
rilor „Cine știe, cîștigă". A ex
tins acest concurs asupra tu
turor brigăzilor și echipelor 
gospodăriei, urmînd îndeaproa
pe tematica lecțiilor care se 
predau la cursurile de învăță- 
mînt agrozootehnic, viticol și 
pomicol. Pasiunea sa este mo
bilizatoare.

Munca de răspîndire a cărții, 
formele prin care cititorii sînt 
chemați să dezbată și să înțe
leagă sensul unei cărți științi
fice sau literare, ocupă — în 
agenda activității căminului 
cultural — un loc important. In 
planul de muncă figurează, 
printre alte acțiuni, și inițierea 
unui concurs între brigăzile și 
echipele gospodăriei — pentru 
desemnarea celor mai activi 
cititori. Concursul se va în
cheia la 1 martie și are ca scop 
mărirea numărului de cititori. 
La acest concurs s-au înscris 
toți tinerii colectiviști — peste 
250. Pînă acum s-au evidențiat 
brigăzile nr. 1 și 2 care au cei 
mai mulți cititori. Alexandrina 
Achim, pe a cărei fișă sînt tre
cute pînă acum peste 20 de 
cărți — multe din ele tratând 
teme de știință popularizată 
Constanța Bratu, Nicolae Ena- 
che și alții, tineri cititori dintre 
cei mai pasionați, au format pe 
lingă biblioteca de la cămin un 
colectiv de propagandiști sîr- 
guincioși ai cărții, organizînd 
seri de poezie pe o anumită 
temă, discuții privind destinul 
unui personaj literar, mesajul 
pe care-1 transmite autorul, 
locurile și oamenii despre care 
vorbește cartea respectivă. „în 
general, ne spune Constantin 
Bratu, bibliotecar, cititorii noș
tri se opresc asupra cărților 
care oglindesc viața nouă a sa-

în fiecare seară la căminul cultural se desfășoară o bogată ac
tivitate. In fotografie: Tinerii colectiviști din comuna Cîmpa 
raionul Hunedoara ascultă indicațiile de regie ale prof. Ma

ria Pătrașcu.
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în rîndurile tineretului do
rința, pasiunea pentru muzi
că, pentru formele ei culte, 
pentru înțelegerea lor este din 
ce în ce mai mare. Aceasta 
presupune însă o temeinică 
educație prin studiu, lectură, 
audiție, limbajul muzical fiind 
mai greu accesibil spre deo
sebire de cel al altor arte cum 
sînt literatura, pictura sau ar
hitectura.

Dragostea, interesul pentru 
muzică, obligă la seriozitate și 
profunzime și pentru a se veni 
în ajutorul tinerilor, în orașul 
Galați, ca de altfel pretutin
deni in țară, s-a făcut simțită 
necesitatea înființării cercu
rilor de „Prieteni ai muzicii".

Inițiativa înființării acestor 
cercuri aparține comisiei cul
turale a Comitetului regional 
U.T.M. (șeful comisiei tovară
șul Nicolae Dina) și a Comite
tului orășenesc U.T.M. — or
ganizarea cercurilor în oraș, 
cît și în întreaga regiune fiind 
începută anul trecut în cursul 
lunii noiembrie. Pe prim plan 
se situa problema celor care 
trebuiau să se ocupe de educa
ția muzicală a tinerilor folo
sind metode cît mai atractive, 
comentarii, audiții.

Prima etapă în organizarea 
acestei acțiuni culturale de 
masă a constituit-o alcătuirea 
unui colectiv de 12 specialiști 
(profesori ai școlii medii de 
muzică, profesori de muzică 
din școlile medii și elementa
re, salariați ai instituțiilor mu
zicale din Galați), dornici să 
anime mișcarea de cultivare a 
gustului muzical în rîndurile 
tineretului. Ei au pornit la 
muncă entuziaști și cu toată 
conștiința răspunderii pe care
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o au în calitate de lectori și 
conducători ai cercurilor, so- 
cotindu-se — cum era și firesc 
— chemați nu numai să-și îm
părtășească cunoștințele, dar și 
să transmită toată pasiunea 
lor pentru această artă.

Dirijorul orchestrei simfoni
ce a orașului Galați, Ury 
Schmidt, profesorul Constan
tin Costică, împreună cu cei
lalți, membri ai colectivului de 
lectori, au început mai întîi 
prin a studia problemele de 
tematică, modul în care se vor 
desfășura ședințele cercurilor 
stabilind un ciclu de 12 lecții 
bazat pe un material biblio
grafic de specialitate bogat: 
discuri și benzi de magneto
fon.

Pentru a se ajunge la o cît 
mai bună organizare, acest 
colectiv se întrunește perio
dic, dezbătând problemele pe 
care le ridică cercurile în 
urma expunerilor. Astfel, în 
orașul Galați, în decurs de Foto: AGERPRES

tului, ceea ce nu exclude desi
gur interesul pe care-1 manifes
tă și pentru cărțile în care se 
vorbește despre viața din fa
brici sau despre intelectuali. 
Avem în sat foarte mulți ti
neri colectiviști care sînt și e- 
levi la cursurile fără frecvență 
ale școlii medii. Ei ne ajută să 
prezentăm cărțile într-o formă 
vie, atractivă. De pildă, într-o 
seară, ne-am imaginat o călăto
rie în lungul cîmpiilor țării, a- 
vînd în vedere următoarea în
trebare : „Ce eroi literari în
tâlnim în cale și care sînt tră
săturile lor morale

Alteori, sub forma unor con
cursuri, asemenea călătorii re
levă evenimente și locuri isto
rice, obiective industriale pu
ternice, șantiere și orașe noi, 
gospodării colective fruntașe 
despre care s-au scris cărți și 
reportaje. Cărțile de știință 
popularizată sînt, de asemenea, 
cerute șl dezbătute concret, In

■
 m asistat de curînd, la secția turnătorie 
a uzinei b.Ucureștene „Vulcan", la o 
adunare generală U.T.M. deosebit de 
interesantă : 72 de tineri din secție se 
sfătuiau cu privire la felul cum vor în
cepe noul an cultural. Modul viu, di
rect în care tinerii își spuneau dorin

țele și totodată se angajau, crea impresia unui co
lectiv strîns unit, care-și planifica cu multă grijă 
timpul liber.

Inginera Tilia Constantihescu, a relevat rodnicia 
vizitelor făcute la muzeele de artă ale Capitalei, 
organizate de comitetul U.T.M., care i-au ajutat pe 
mulți tineri să cunoască și să înțeleagă arta plasti
că. Concursul „Cine știe, cîștigă" intitulat „Prin 
muzeele Capitalei", participarea tinerilor la dezba
terea unor probleme de artă, schimburile de păreri 
cu creatori de muzică și literatură care vin în uzină 
etc. sugerate de vorbitoare, subliniau calea de for
mare și dezvoltare a gustului artistic al tinerilor, 
a spiritului de pătrundere și discernământ în apre
cierea operelor artistice.

Turnătorul Marius Dragomir, propunea să i se 
încredințeze organizarea unei întîlniri — în cadrul 
cercului „Prieteni ai filmului" din secție — cu reali
zatori ai valoroasei producții cinematografice 
„Tudor". Marin Savu, și-a manifestat dorința să 
participe la alcătuirea viitorului program al serii 
cultural-distractive. Inginera Costea Gabriela pro
punea să organizeze, împreună cu cei mai talentați 
prieteni ai cărții, un adevărat itinerar liric prin re
giuni, care să evidențieze prin mijlocirea versului 
și cîntecului — frumusețile și bogățiile patriei, 
transformările socialiste care se petrec continuu în 
viața țării. Astfel, prin participarea directă a tine
rilor se contura programul de petrecere a timpului 
liber, de studiu, de distracție, pe o lungă perioadă 
de timp.

...Analizînd cîteva activități culturale din secție, 
să încercăm să parcurgem de astă dată un drum 
invers, urmărind felul concret în care s-a dezvoltat 
interesul colectiv pentru ceea ce se organizează în 
sala culturală a secției și în sălile clubului uzinei.

O analiză a muncii culturale care a avut loc în 
urmă cu cîteva luni, a evidențiat faptul că în sec
ția turnătorie se organizau unele activități, dar, ele 
nu cuprindeau majoritatea tinerilor, nu erau dintre 
cele mai interesante, nu se desfășura o muncă de 
perspectivă. în planurile comitetului U.T.M., erau 
înscrise, lună de lună două acțiuni „Vom viziona 
în colectiv un spectacol", „Se va prezenta recenzia 
unei cărți". Atît și nimic mai mult cu toate că în 
secția turnătorie-fontă existau reale posibilități 
pentru desfășurarea unei bogate activități culturale,

AUTORUL PLANULUI 
DE ACTIVITĂȚI 
CULTURALE —

COLECTIVUL
care să antreneze un mare număr de., tineri. S-a 
trecut apoi, în urma unor analize temeinice la soli
citarea concretă a aportului tinerilor. Astfel, în or
ganizarea primei acțiuni — o seară cultural-distrac- 
tivă, au apărut „responsabili" pe probleme (primi
rea invitaților, aranjarea sălii, repertoriul orches
trei, pregătirea concursurilor). Majoritatea tinerilor 
au început să primească sarcini concrete. Pe ore și 
minute, programul a fost stabilit în amănunțime : 
deschiderea, o expunere, un moment poetic, con
cursul „Secția noastră", concurs pentru cel mai bun 
dansator, jocuri distractive. în sală, toți tinerii

două luni s-au înființat opt 
cercuri de „Prieteni ai muzi
cii" (la Școlile medii nr. 1 și 
3, 4 și 7, la Șantierul naval 
de construcții, la Uzina meca
nică. la Școala de meserii, 
la Institutul politehnic, cu- 
prinzînd în totalitate 300 de 
tineri). E sigur însă că inedi
tul și modul atractiv al activi
tății desfășurate în aceste pri
me cercuri, vor atrage încă 
mulți alți tineri — aflați la

DIN 
ACTIVITATEA 
CERCURILOR 

MUZICALE 
DIN GALATI

începutul descoperirii pasiunii 
lor pentru muzică.

Unul din obiectivele progra
melor cercurilor respective 
este reliefarea raporturilor 
strînse dintre muzică și poe
zie, literatură, deci cultivarea 
orizontului general de cunoș
tințe al tinerilor.

„Nu este suficient să învăț 
numai muzică, cu toate că a- 
ceasta este pasiunea predomi
nantă în cazul meu; ea este 
mult mai ușor înțeleasă în 
bună tovărășie însă cu poezia 
și cu teatrul. Cel puțin așa 
mi se pare mie. Mă atrage în

Noile galerii de artă ale Muzeului regional Bacău au fost vizitate în 5 luni de zile de peste
22 000 iubitori ai artelor plastice. Ele găzduiesc opere ale pictorilor Grigo^rescu, Rozenthal, Is- 

covescu, Vermont, Tonița, Palade etc. In fotografie: aspect din galeriile de artă.

lumina aplicării lor la specificul 
muncii din gospodărie.

Paralel cu toate aceste mani
festări dedicate muncii de răs- 
pindire a cărții, în activitatea 
căminului cultural din Pietroa
sele există și o altă rubrică in
titulată „Dicționar cultural-știin- 
țific". In ordinea alfabetică a 
numelui oamenilor de artă și 
știință, cadrele didactice din co
mună — pe specialități — țin 
prelegeri documentate și exem
plificate prin lecturi, audiții 
muzicale, demonstrații și expe
riențe, frecventate de foarte 
mulți tineri.

La acest capitol al acțiunilor 
interesante se pot, de altfel, 
adăuga multiple asemenea ma
nifestări organizate cu tinerii 
și dedicate lo^. Bunăoară, dis
cuțiile pe marginea filmelor ar
tistice, intenționîndu-se ca în- 
tr-un viitor apropiat la căminul 
cultural să se înființeze un cerc 
de prieteni ai filmului i sau 

deosebi opera" — spunea tână
rul Stoica Măricel, lăcătuș 
constructor de la cercul Șan
tierului naval.

Evident la prima audiție a 
unei bucăți muzicale, ascultă
torul este furat de melodie, 
scăpîndu-i de obicei sensul 
profund. Pentru început, mem
brilor celor 8 cercuri de „Prie
teni ai muzicii" din Galați 
le-au fost prezentate temele : 
„Muzica și elementele ei de 
expresie", „Instrumentele mu
zicale", „Vocea omenească", 
„Genurile muzicii vocale", 
„George Enescu, interpret, 
creator, artist și cetățean". Un 
accent deosebit în cadrul aces
tor lecții s-a pus pe ilustrarea 
expunerilor cu muzică, prin 
discuri sau benzi de magneto
fon.

Foarte eficace este formula 
orientării tinerilor spre vizio
narea de spectacole, în sen
sul clarificării problemelor ri
dicate de expuneri și invers, 
expunerile de fapt limpezin- 
du-le dificultățile ridicate de 
spectacole, respectiv de con
certe.

Ilustrarea lecțiilor va fi 
completată cu expuneri pri
vind biografia compozitorilor, 
pentru a face și mai ușor ac
cesibilă creația lor. Tinerii din 
Galați, membri ai cercurilor 
de „Prieteni ai muzicii" au 
astfel posibilitatea de a stră
bate un drum frumos și pa
sionant ,de-a lungul căruia co
morile muzicii vor putea fi în
țelese și asimilate în adevărata 
lor valoare.

VERA LUNGU 

dezbaterile care urmează după 
lecțiile de la cursurile agro
zootehnice, cu ocazia vizio
nării filmelor științifice do
cumentare ; sau activitatea 
celor 50 de artiști amatori cu
prinși în formația de brigadă, 
teatru, echipă de dansuri, so
liști vocali, recitatori și e- 
chipa de fluierași. In anul 
trecut, formațiile de amatori 
ale căminului au susținut a- 
proape 60 de spectacole, atît 
în comună cît și în turnee. Pînă 
acum, brigada artistică de agi
tație a pus în scenă două texte 
inspirate din preocupările co
lectiviștilor în această perioadă 
a iernii. Se pregătește un alt 
spectacol cu un text dedicat 
campaniei de primăvară. In a- 
ceaslă perspectivă, brigada își 
propune să releve aspectul 
oarecum nou al viitoarei cam
panii, dat fiind faptul că peste 
250 de colectiviști absolvesc 
anul II al cursurilor agrozo
otehnice. Alături de ingine
rul și tehnicianul gospodă
riei, aceștia vor U cei

Membrii echipei de teatru a 

grupului de șantiere Onești, 

repetă piesa „De n-ar fi 

iubirile" de Dorin Dorian.

Foto: N. STELORIAN 

dinții chemați să lucreze cu 
știință pămîntul, să transmită 
cunoștințele lor și celor din 
jur. Apoi, colectiviștii au sporit 
sarcinile de producție pe 1064.

Formația de teatru are în 
repertoriu trei piese înir-un act 
pe care le prezintă periodic, și 
se află într-un stadiu apropiat 
de premieră cu o nouă piesă. 
Grupurile de recitatori și soliști 
vocali au, de asemenea, un re
pertoriu bogat.

Agenda activității căminului 
cultural din comuna Pietroase
le, raionul Mizil, este așadar, 
bogată, ceea ce dă posibilitatea 
ca tinerii să petreacă la cămin 
ore plăcute, instructive. Eșalo
nate pe zile și săptămîni, ac
țiunile care șe organizează în 
cadrul „rubricilor" de activitate 
permanentă — relatate aici — 
sînt în același timp invitații la 
experiență continuă pe tot 
timpul iernii.

A. I. ZAINESCU

din secție ; era doar, o acțiune organizată la suges
tia lor și cum era și firesc prezența lor a fost 
unanimă.

Reușita primei acțiuni a entuziasmat. Locul de 
desfășurare a viitorului program : decorul montan 
al Tușnadulpi. Plecați la sfârșitul săptămânii în 
excursie, proaspeții artiști amatori ai secției susțin 
aici un adevărat spectacol pentru tovarășii lor de 
muncă.

Urmărind obiectivele culturale înscrise în planu
rile de muncă din următoarele luni, acțiunile cu
rente organizate la nivelul secției devin verigi esen
țiale pentru întărirea vieții cultural-artistice din 
uzină. Se organizează expuneri care popularizează 
ultimele noutăți tehnico-științifice, informări asupra 
evenimentelor politice Internaționale; au loc seri 
literare, este invitat la o discuție autorul volumului 
„Cartea turnătorului", ing. Samoil Vulcan ; se orga
nizează. săptămânal vizite-lecții la muzeele din Ca
pitală. O platformă a turnătoriei — „ramă de for
mare" — fără gong, fără cortină, fără luminile 
rampei, devine... scena, pe care se urcă P. Porojan, 
Bolocan Sever, Lambrache Lazăr, Mariana Mihai
lov, Maria Arsene, Gh. Cancea și prezintă primul 
program al brigăzii artistice de agitație. Programul 
exprimă toată căldura și bucuria, toată dragostea 
și entuziasmul pentru spectatorii în salopetă, mun
citorii secției care cu mai bine de o lună înainte au 
realizat sarcinile de plan pe anul 1963. Pasiunea a 
devenit un atribut definitoriu în organizarea activi
tăților cultural-artistice în secție.

Care este explicația acestei pasiuni ? Ea se află 
în faptul că tinerii nu sînt numai simpli spectatori, 
ci participant activi, entuziaști la organizarea tu
turor acțiunilor, multe inițiate la propunerea lor.

Adunarea amintită nu era astfel decît un popas 
de analiză în pragul unui an nou. Timpul liber

STUDIOUL
ARTISTULUI AMATOR

I
n practica studiou
lui artistului ama
tor de pe lingă 
Casa regională a 
creației populare 
Oltenia sînt întîl- 
nite tot mai multe 
acțiuni menite să ridice conti

nuu nivelul de cunoștințe al 
instructorilor artistici care pre
gătesc formațiile de amatori. O 
astfel de acțiune este și cons
fătuirea cu dirijorii de coruri 
și cu instructorii coregrafici 
organizată în cadrul caselor ra
ionale de cultură din Turnu 
Severin și Caracal. Pe lingă 
numeroase formații de amatori, 
la lecțiile practice și-au adus 
contribuția activă și corul și 
dansatorii profesioniști ai An
samblului artistic de stat „Ni- 
colae Bălcescu" din Craiova, 
dirijori, compozitori și maeștri 
de dans. S-au purtat astfel dis
cuții rodnice și s-au făcut de
monstrații privind felul cum 
pot fi învățate dansurile mo
derne.

Problema îmbunătățirii re
pertoriului și a nivelului artis
tic al spectacolelor prezentate 
de către brigăzile artistice de 
agitație de îa orașe și sate a 
constituit, de asemenea, încă un 
obiectiv al planului de activi
tate al Studioului artistului a- 
mator. Organizînd consfătuiri 
de lucru pe grupe de raioane, 
Casa regională a creației popu
lare a invitat la dezbateri nu 
numai instructorii brigăzilor 
artistice de agitație ci și mem
bri ai acestor formații. în ex
punerea făcuta de către meto
distul cu problemele brigăzilor, 
artistice de agitație au fost 
scoase în evidență, pe lîngă 
multe rezultate bune, și unele 
lipsuri care s-au manifestat în
deosebi în prima etapă a celui

40 DE SPECTACOLE
Brigada artistică de agitație 

din cadrul D.R.N.C.-Galați 
este apreciată pentru specta
colele susținute pe scena pro
prie sau in alte întreprinderi. 
Programele axate pe principa
lele probleme ale producției 
din portul dunărean ca și in
terpretarea reușită a artiștilor 
amatori Valeriu Drăgan, Du
mitru Olteana, A. Neculai, 

care-i așteaptă pe tineri în 
noul an este de pe acum 
chibzuit cu seriozitate, căutîn- 
du-se cele mai atractive și 
mai instructive posibilități, 
pentru ca el să fie folosit cu 
adevărat creator.

VIORICA GRIGORESCU

Expoziție 
de artă plastică 

a elevilor
La Școala medie de muzică 

și arte plastice din Timișoara 
s-a deschis o expoziție cuprin- 
zînd peste 400 de lucrări de 
pictură și grafică ale elevilor 
acestei școli și ale elevilor Șco
lii medii de arte plastice din 
București.

Sînt expuse aci lucrări ale 
elevilor executate în practica 
de vară și în vacanță.

Aproape 140 de lucrări (de
sene în creion și cărbune, pic
turi în ulei, afișe etc.) redau 
semnificativ munca elevilor 
din acest prim trimestru de 
an școlar. Lucrările elevilor 
din ciclul elementar se impun, 
mai ales prin bogata lor fan
tezie și asociațiile ingenioase.

Expoziția a fost vizitată înOă 
din prima zi de aproape 300 de 
elevi, studenți, cadre didactice, 
părinți etc. Ea este vizitată de 
elevii școlilor timișorene și în 
perioada vacanței de iarnă.

JURMA GHEORGHE 
corespondent voluntar

de al VII-lea concurs al forma
țiilor de amatori.

Pentru a completa cit mai 
bine expunerea prezentată, pro
gramul consfătuirilor a cuprins 
lecții practice la care și-au 
adus contribuția brigăzile artis
tice de agitație ale căminelor 
culturale din Moțăței — raio
nul Calafat, Pristol — raionul 
Vînju Mare, Celaru — raionul 
Caracal și altele.

La discuții, participanții au 
relevat cîteva trăsături specifi
ce activității brigăzilor de agi
tație și anume : operativitatea 
brigăzii, actualitatea imediată 
a repertoriului ei ș.a.m.d. De 
asemenea, s-au purtat discuții 
rodnice în legătură cu folosirea 
celor mai diferite forme artis
tice prin care se realizează re
pertoriul brigăzilor, ca de pil
dă, cupletul, dialogul, sceneta, 
etc.

Apreciind eficacitatea a- 
cestor acțiuni din cadrul 
studioului artistului amator, 
participanții au făcut propune
rea de a se multiplica materia
lul prezentat de Casa regională 
a creației populare și de a se 
trimite tuturor instructorilor 
brigăzilor artistice de agitație. 
S-a făcut propunerea ca ase
menea acțiuni să fie organizate 
la intervale cît mai scurte și 
nu numai de către Casa regio
nală a creației populare ci și 
de către casele raionale de cul
tură. Astfel, studioul artistului 
amator a început să desfășoare 
o activitate eficientă, punînd la' 
baza acțiunilor lui de viitor o-, 
perativitatea și continuitatea u- l 
nor asemenea forme de îndru-j 
mare.

C. BABAN
directorul Casei regionale 

a creației populare — Oltenia

D. Elisabeta și alții, a adus 
brigăzii artistice aprecieri 
unanime.

în anul trecut, brigada a pre
zentat aproape 40 de specta
cole interesante, bogate în con
ținut.

VICTOR MARGINĂ
electrician



Contribuția tineretului
la valorificarea superioară

Recepție cu prilejul celei 
de a 5-a aniversări a victoriei 

revoluției cubane

sa 
să 
de

„Cea mai mare parte din 
suprafața raionului nostru e 
acoperită de păduri. Prin esen
țele care le compun, în care 
ponderea o au rășinoasele, 
prin lemnul de rezonanță, pă
durile raionului nostru repre
zintă o uriașă bogăție — rela
ta tînărul Inginer Vlad Mihai, 
delegat la conferința organi
zației raionale U.T.M. Cîmpu
lung Moldovenesc. Problema 
pe care Congresul al III-lea al 
partidului a pus-o în fața 
noastră, a lucrătorilor din e- 
conomia forestieră, e de a va
lorifica integral și în mod su
perior masa lemnoasă. în mod 
practic, aceasta înseamnă 
înlăturăm orice pierderi, 
folosim integral resturile 
exploatare care, în condițiile 
tehnicii moderne a industriei 
noastre, sînt transformate în 
produse de mare valoare11.

însemnătatea valorificării 
superioare a masei lemnoase, 
munca politică și organizato
rică pentru sporirea continuă 
a contribuției tineretului, ală
turi de ceilalți muncitori, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru realizarea 
acestui obiectiv stabilit de 
Congresul al III-lea al par
tidului, iată ce a stat în ca
drul dezbaterilor, în cadrul 
lucrărilor Conferinței organi
zației raionale U.T.M. Cîmpu
lung Moldovenesc.

Datorită muncii depuse, or
ganizațiile U.T.M., utemiștii și 
tinerii de la I. F. Moldovița, a 
subliniat delegatul Ursan 
Gheorghe, pot raporta cu 
bucurie că, împreună cu în
treg colectivul întreprinderii, 
sub conducerea organizației de 
partid, și-au adus contribuția 
la îndeplinirea planului anual 
pe 1963 cu 17 zile înainte de 
termen, obținînd o creștere a 
indicelui de utilizare a masei 
lemnoase cu 0,7 la sută la ră- 
șinoase și 12,5 la sută la fag, 
la realizarea peste plan a 
1 344 m.c. lemn de lucru la ră- 
șinoase și a 880 m.c. la fag.

Comitetul U.T.M. pe între
prindere, comitetele organiza
țiilor de bază, grupele U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, s-au îngrijit în pri
mul rînd de repartizarea ju
dicioasă a forțelor tinerilor în 
așa fel încât ei, alături de 
vîrstnici și învățînd din boga
ta experiență a acestora, să 
muncească acolo unde se dă 
bătălia hotărîtoare pentru 
soarta producției. De aceea, la 
«exploatare, în pădure ne-am 
îndreptat atenția spre brigă
zile complexe cu acord glo
bal, spre activitatea drujbiști- 
lor și sortatorilor care sînt în 
majoritate tineri. în prezent, 
eforturile noastre se concen
trează și mai mult în această 
direcție pentru a mobiliza pe 
utemiști și tineri la folosirea 
integrală a masei lemnoase.

„Preocuparea noastră cea 
mai de seamă în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor între
prinderii a constat în antre
narea fiecărui utemist și tînăr 
în întrecerea socialistă organi
zată de sindicate pe bază de 
angajamente individuale, con
crete, reflectînd principalele 
sarcini ale colectivului respec
tiv, a spus delegatul Ursan 
Gheorghe, secretarul comitetu
lui U.T.M. de la I. F. Moldo
vița. Ca urmare, peste 300 de 
tineri participă la întrecere, iar 
mulți dintre ei se mențin evi- 
dențiați lună de lună".

Comitetul U.T.M. pe între
prindere se îngrijește ca ana
liza activității în colectivele 
de utemiști împletită cu sta
bilirea și urmărirea unor mă
suri de ajutorare a fiecărui 
tînăr în parte, să fie extinsă 
în toate organizațiile și toate 
grupele.

în prezent, pentru a impri
ma un asemenea stîl de mun
că adecvat și operativ, atenția 
se îndreaptă spre grupele 
U.T.M. din brigăzile complexe 
cu acord global. Qcupîndu-se

0 iniuoritiiitâ descoperire
pentru combaterea

bolilor viroticc
In urma stabilirii rolului aci

zilor nucleici din componența 
unor virusuri în producerea 
bolilor și a multiplicării viru
surilor ,întrebare la care infra- 
microbiologii și biochimiștii din 
lume trebuiau să dea un răs
puns, era dacă acizii nucleici 
infectanți virofici, pot fi obți
nuți în eprubetă, în absența ce
lulei vii.

Un colectiv de medici, bio
logi și chimiști, condus de dr. 
Radu Portocală, șef de secție 
de la Institutul de inframicro- 
biologie al Academiei R. P. 
Romine, a dat pentru prima 
dată răspunsul la această pro
blemă. Cercetătorii au obținut 
pe cale chimică, în urma unor 
ample studii și experiențe acizi 
nucleici infectanți. Acizii res
pectivi au proprietățile carac
teristice celor extrași din vi
rusuri.

Deosebit de interesant este 
faptul că introduși în organism 
ei pot produce boli asemănă
toare cu cele date de virusurile 
complete. Descoperirea consti
tuie un punct de plecare pen
tru noi cercetări în domeniul 
combaterii bolilor viroticc, 
pentru realizarea unor alte ti
puri de vaccinuri. Rezultatele 
obținute de cercetătorii romîni 
aduc astfel noi și importante 
date în problema naturii viru
surilor.

i

(Agerpres)

a lemnului
împreună cu grupele sindicale 
de buna desfășurare a între
cerii, îngrijindu-se de fiecare 
tînăr în parte, ajutîndu-1 la 
timp, grupe U.T.M., ca aceea de 
la Vatra Dornei au muncit cu 
mult succes pentru ca briga
da să predea parchetul ocolu
lui silvic înainte de termen.

în darea de seamă și în dis
cuții s-a acordat un loc im
portant dezbaterii problemelor 
legate de îmbunătățirea calită
ții produselor — principalul o- 
biectiv al întrecerii socialiste. 
S-a apreciat că în majoritatea 
unităților economiei forestie
re din raion tinerii depun e- 
forturi pentru a da produse de 
calitate superioară care să 
constituie mîndria fabricii lor. 
La fabricile de cherestea din 
Mold o vița și Pojorîta a fost 
depășit indicele producției de 
cherestea de calitate supe
rioară.

Delegații Vlad Mihai, Ur- 
san Gheorghe, Ștefan Mihai, 
Luca Mihai au explicat rolul 

Pe marginea conferinței 
organizației raionale U.T.M

Cîmpulung-Moldovenesc
hotărîtor pe care îl joacă 
în acest sens orientarea 
cursurilor de ridicare a ca
lificării profesionale, pre
ocuparea competentă și per
manentă a unor organizații 
U.T.M. La I.F. Moldovița și la 
I. F. Cîmpulung față de această 
problemă. Tematica cursurilor 
a fost alcătuită tocmai ținînd 
seama de cerințele calității, 
în domeniul exploatării, con
ținutul lecțiilor a fost axat pe 
însușirea temeinică a regulilor 
de doborîre, a prevederilor 
STAS ; în domeniul prelucră
rii, accentul a fost pus pe pro
blemele sortării, debitării co
recte, a cunoașterii STAS- 
urilor.

Darea de seamă și delegații 
au criticat comitetul raional 
U.T.M. pentru că nu a ex
tins o asemenea experiență, 
pentru că nu toate organiza
țiile U.T.M. au fost ajutate să 
se preocupe îndeaproape de ri
dicarea calificării profesionale 
a tinerilor. Din discuții a re
zultat cu claritate cum se răs- 
frîng asupra calității consecin
țele lipsei de preocupare pen
tru însușirea noilor cuceriri ale 
tehnicii. Delegatul Dima An
drei, șeful sectorului III mo
bilă de la întreprinderea „Ra- 
răul“, relata că deși se știa că 
unii tineri din sector nu cu
nosc temeinic procedeele 
tehnologice, nici organizația 
U.T.M., nici conducerea secției 
nu au privit cu răspundere 
problema ridicării calificării. 
Cursurile nu s-au bucurat de 
atenție, din 10 lecții ținîndu-se 
numai 3, tinerii ingineri și 
tehnicieni n-au fost solicitați 
să explice tinerilor funcționa
rea utilajelor, folosirea depli
nă a capacității, procedeele 
tehnologice.

Problema ridicării califică
rii', ca mijloc de sporire a 
aportului tineretului în pro
ducție, de folosire deplină a 
tehnicii și în primul rînd, 
de îmbunătățire a calită
ții produselor economiei fo
restiere a fost larg dezbătută 
iar conferința a stabilit în ho- 
tărîrea sa, ca noul comi
tet raional, toate organizațiile 
U.T.M. să privească ridicarea 
pregătirii tineretului la nive
lul cerințelor de folosire de
plină a tehnicii, ca una din 
problemele esențiale ale acti
vității lor. Conferința a hotărît 
ca, împreună cu conducerile

De curind a intrat In func
țiune Fabrica de polistiren 
din cadrul Combinatului de 
cauciuc sintetic și produse 
petrochimice de la Onești. 
In fotografie: aspect de 
lucru la agregatul de turnat 

benzi din polistiren.

„Moartea se numește Engelchen
nmmmm■ ema amintirii răz

boiului care tulbu
ră încă sufletul oa
menilor chiar după 
atîta vreme, a fost 
intens dezbătută în 
marile opere ale 

școlii cinematografice poloneze 
postbelice, în zguduitoarele pe
licule italiene, germane, ma
ghiare. Ea revine — preocupare 
filozofică majoră, constantă — 
în filmele francezului Alain 
Resnais (Noapte și ceață, Hi- 
roșima), iar ultimul, „Nuiiel 
sau vremea întoarcerii" repre
zintă un minuțios retrospectiv 
examen de conștiință al unui 
tînăr soldat împins să ucidă în 
războiul colonialist din Alge
ria.

lată că si cineaștii cehi rea
lizează acum o confruntare vie, 
plină de forță mobilizatoare în
tre prezent și trecutul încă 
proaspăt în amintirea eroului. 
Rareori am văzut un film în 
care această confruntare cu 
trecutul să aibă mai multă fi
nalitate. ca această valoroasă 
realizare a cehilor Kadar — El
mer Klos, distinsă în vară cu 
Medalia de aur la festivalul de 
la Moscova. Depănîndu-si în 
tîmplările încă dureros de re
cente pe care le-a trăit, tînă
rul partizan Pavel Kubec rănit, 
desfășoară mintal nu numai 
filmul propriei sale existențe și

ase- 
mai

întreprinderilor și organizații
lor de sindicat, să se inițieze 
cursuri în toate întreprinderi
le, pe meserii, cu toți tinerii, 
orientînd tematica spre pro
blemele îmbunătățirii calității 
și creșterii productivității 
muncii. S-a stabilit, de 
menea, să se folosească 
mult cabinetele tehnice, spri
jinul tinerilor ingineri și teh
nicieni, citirea literaturii teh
nice, concursurile „Cine știe, 
cîștigă", participarea la schim
burile de experiență organi
zate de către sindicate.

Despre pregătirea viitoare
lor cadre pentru economia fo
restieră a vorbit și Șutea Du
mitru, delegatul organizației 
U.T.M. de la Grupul școlar 
silvic din Cîmpulung. El a a- 
rătat că în centrul muncii po
litice de masă a organizației 
U.T.M. din școală stă educarea 
răspunderii elevilor pentru în
vățătură și pentru folosirea , la 
maximum a perioadelor de 
practică în producție. Organi

zațiile U.T.M. din școală anali
zează periodic situația la învă
țătură, organizează discuții cu 
elevii care nu depășesc nivelul 
mediocrității, analizează îm
preună cu ei modul în care își 
organizează studiul, în care își 
folosesc timpul, îi mobilizează 
la consultații, inițiază măsuri 
pentru cultivarea dragostei 
răspunderii pentru profesia 
leasă.

Delegatul Vlad Mihai de 
I. F. Cîmpulung sublinia 
cuvîntul său că aportul la fo
losirea integrală și valorifica
rea superioară a masei lem
noase depinde în cea mai 
mare măsură de ridicarea ni
velului de conștiință a tineri
lor cărora trebuie să li se să
dească convingerea fermă că 
fiecare-bucată de lemn repre
zintă o cantitate de materie 
primă capabilă să primească 
în industria noastră o mare 
valoare și că, de aceea, orice 
cantitate de lemn trebuie 
gospodărită cu maximum de 
grijă.

A fost împărtășită în acest 
sens o bogată experiență în ce 
privește organizarea învăță- 
mîntului politic, a adunărilor 
generale U.T.M., a propagan
dei prin conferințe, a întîlni- 
rilor cu activiști de partid, cu 
specialiști din industria lem
nului.

O problemă de cea mal 
mare actualitate — se atrăgea 
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PETRE NIȚA

al martirajului poporului ceho
slovac terorizat de ocupanții 
fasciști, dar, comparînd fap
tele, el le găsește astăzi mai 
bine sensul, polemizînd chiar 
cu unele din ideile, acțiunile 
eronate către care l-a împins 
firea sa impulsivă, lipsită de 
experiență. Angrenat în viața 
intensă, activă, riscantă, a par
tizanului, tînărul student n-a a- 
vut timpul, prilejul necesar să 
reflecteze îndeajuns asupra ei- 
Conștiința limpede a datoriei 
patriotice conduce pașii studen
tului spre grupul de partizani. 
Cîțiva dintre tovarășii lui (Mi- 
tia, comandantul, Marta) îl a- 
jută să priceapă și cum, nu nu
mai de ce, trebuie să lupte. Dar 
abia spitalul îi oferă răgazul să 
tragă concluzii, să-și analizeze 
trecutul prin prisma sarcinilor 
noi ale perioadei de pace, cînd 
trebuie să consolidezi cu înțe
lepciune ceea ce obținuseși în 
război prin curaj!

Pe patul de suferință tînărul 
se maturizează, viziunea lui 
idilică asupra victoriei, a erois
mului, capătă o consistență re
alistă. Premizele acestei matu
rizări au fost puse cu brutali
tate de tragediile prin care a 
trecut partizanul. Dar abia aici, 
alăturate, evenimentele își ofe
ră semnificația lor istorică, și 
experiențele trăite haotic, în- 
tîmplător de adolescentul im- 

atenția în darea de seamă ca 
și în cuvîntul tovarășului Su- 
hani Liviu, secretar ai comite
tului raional de partid — este 
aceea a organizării timpului 
liber și a muncii educative în 
organizațiile U.T.M. de la gu
rile de exploatare, în special 
în acele locuri mai depărtate 
de sate. în acest sens s-a vor
bit despre experiența grupe
lor U.T.M. de la Dubul (secto
rul I Argel), Cehlena-Hlena 
(sectorul Demăcușa) care or
ganizează citirea presei, audi
ții colective la radio, infor
mări politice, recenzii, con
cursuri de șah, jocuri distrac
tive, acțiuni pline de conținut 
educativ, îndrăgite de tineri. 
Conferința a cerut ca aseme
nea experiențe ca și altele să 
fie generalizate pentru ca 
munca educativă să se desfă
șoare din plin iar tinerii să 
se bucure de anii frumoși ai 
tinereții.

Stilul de muncă al comite
tului raional, ajutorul dat or
ganizațiilor U.T.M. din econo
mia forestiră âu fost analizate 
de mulți delegați. Apreciind 
că membrii comitetului, bi
roul și aparatul acestuia au a- 
nalizat și îndrumat mai com
petent activitatea organizații
lor U.T.M. din economia fo
restieră și industria lemnului, 
conferința a cerut noului co
mitet să-și sporească preocu
parea și ajutorul în acest do
meniu, să asigure o îndruma
re și un control diferențiate, 
potrivit specificului fiecă
rei unități, să organizeze, cu 
consecvență și perseverență 
generalizarea experienței bune 
a organizațiilor U.T.M.

★
organizației ra- 
Cîmpulung Mol- 
dezbătut prin-

Conferința 
ionale U.T.M. 
dovenesc a 
cipalele probleme ale muncii 
de educare a tineretului din do
meniul economiei forestiere și 
al industriei lemnului, a gene
ralizat o experiență prețioasă 
și a adoptat hotărîri cores
punzătoare. Ea s-a bucurat de 
sprijinul deplin al biroului co
mitetului raional de partid ai 
cărui membri au participat la 
desfășurarea lucrărilor. Se
cretarii comitetului raional de 
partid, informînd pe delegați 
asupra principalelor probleme 
economice, politice, culturale, 
le-au dat îndrumări prețioase 
privind . modul cum trebuie 
să-și desfășoare activitatea 
organizațiile U.T.M. pentru 
ca aportul tinerilor la valori
ficarea superioară a masei 
lemnoase să fie tot mai în
semnat.

Prin măsurile adoptate de 
conferință, organizația raiona
lă U.T.M. Cîmpulung primește 
un sprijin eficace pentru for
marea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a tineretului și 
pentru mobilizarea și mai ac
tivă la îndeplinirea prevederi
lor Congresului al III-lea al 
P.M.R. în domeniul valorifi
cării superioare a masei lem
noase.

petuos se cumulează într-o vi
ziune globală, lucidă asupra 
vieții și morții, a eroismului și 
fanatismului, a adevăratului și 
falsului umanism.

,,Moartea se numește Engel
chen" e opera zguduitoare care 
vorbește despre trecut în nu
mele, în apărarea prezentului, 
înarmîndu-ne pentru o bătălie 
cotidiană, nu mai puțin eroică 
decît bravul act de egraj al 
partizanilor cehi.

Cu toată încărcătura lui emo

dețională, densă, aglomerarea 
întîmplări de un neobișnuit 
dramatism, filmul ceh degajă 
un sentiment de încredere în 
viitor. Fostul partizan își gă
sește repede rostul, răspunde
rea ce-i revine în noua societa
te (întîlnirea cu fostul colabo
raționist care încearcă să se 
strecoare abil din fața judecă
ții poporului mobilizează toate 
resursele tînărului rănit). Fostul 
partizan ceh e un militant la 
fel de activ și în societatea 
postbelică ; frontul 8-a mutat 
acum la Comisia de cercetare 
a criminalilor de război, bătă

Pentru ca spicele să fie mai voinice, ogorul mai mănos, acești 
tineri colectiviști din.G.A.C. Gliganul de Sus, regiunea Ar
geș, se pregătesc la învățămînlul agrozootehnic. Cele ce de
prind acum le vor pune în practică la locurile lor de muncă.

Foto: AGERPRES

WOftT fPOHT
Mai multi tineri

la startul întrecerii
n regiunea Galați, întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului se des

fășoară din plin. Concursurile au 
fost inaugurate la majoritatea dis
ciplinelor sportive prevăzute în re
gulament. La gimnastică, șah, te
nis de masă, trîntă, haltere, cros 
și la concursurile de orientare tu
ristică au luat parte pînă acum 
peste 34 ooo de tineri, reprezen
tând circa 300 de asociații sporti
ve. Cei mai mulți dintre aceștia au 
fost antrenați de către asociațiile 
sportive și organizațiile U.T.M. 
din orașul Galați (7400 tineri) și 
raionul Bujor (3 300 tineri). Numă
rul lor este în continuă creștere. •

Primele rezultate obținute se 
datoresc măsurilor eficiente luate 
de către Comisia regională de or
ganizare a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului și Comitetul 
regional U.T.M. Galați. Cu toate 
acestea numărul participanților la 
întreceri, ar putea fi mai mare. 
De aceea, asociațiile sportive, 
în colaborare cu organizațiile 
U.T.M., analizează modul în care 
se desfășoară întrecerile, participa- 

căreia
(dar nu numai răp- 
și lipsa de tact, ima- 
lui Pavel) îi distruge

lui Klos și Kadar fo- 
adîncime materialul

lia se dă cu un dușman înar
mat cu o perfidie tot atît de 
periculoasă ca pistolul auto
mat.

Filmul concentrează din car
tea excelentă care i-a stat la 
bază și destinele dramatice ale 
altor personaje. E urmărită —• 
din păcate cu inegală profun
zime — drama Martei, 
războiul, 
boiul, ci 
turitatea 
sufletul.

Filmul 
rează în 
epic al romanului lui Mnacko, 
sugerează evoluții, descifrează 
caractere complicate, destine 
ireparabil zdrobite de război, 
(Măicuța, Marta etc.). Există un 
permanent și emoționant coloc
viu între trecut și prezent, 
și o rețea complicată 
,,întoarceri“ care obosesc 
neori, fac neinteligibilă 
țiunea. Fiecare moment 
retrospectivei e conceput ca o 
schiță — aproape independentă 
— ce impune o idee, studiază 
un caracter, dezvoltă o con
cluzie etică. Se simte în densi
tatea neobișnuită a scenariului 
prezența unei cărți valoroase. 
Se recunoaște maturitatea ar
tistică a regizorilor, bogatele 
lor posibilități de expresie ci
nematografică. Cineaștii iolo- 
seoc multe, extrem de variate, 

dar 
de 
u- 

ac- 
al

rea tinerilor și stabilesc măsuri 
corespunzătoare pentru ca încă în 
prima etapă 6ă se prezinte la start 
zoo ooo de tineri cît s-a prevăzut 
să participe în actuala ediție a 
spărtăchiadei tineretului.

Spartachiada de iarnă
a tineretului

O asemenea analiză s-a făcut 
zilele trecute în cadrul asociațiilor 
sportive din orașul și raionul Te
cuci la care au luat parte și pro
fesorii de educație fizică din șco
lile din localitate. Cu acest pri
lej s-a constatat că în raport cu 
posibilitățile existente, numărul 
participanților în orașul Tecuci 
este mic (4 956 tineri) dacă ținem

• PE SCURT • PE SCURT •
• Numeroase echipe selecționa

te olimpice de hochei pe gheață 
au susținut noi meciuri de verifi
care în vederea „Olimpiadei Albe“ 
de la Innsbruck. în prezența a 
peste 8 000 de spectatori, echipa 
Suediei a jucat la Winnipeg cu 
cunoscuta echipă locală Winnipeg 
Maroons. Hocheiștii suedezi au re
purtat victoria cu scorul de 7—4. 
Cel mai bun jucător a fost Tumba 
Johansson, care a înscris 2 puncte. 
Reprezentativa S.U.A., care va 
juca la 28 ianuarie meciul de ba
raj cu R.P. Romînă, a susținut două 
partide cu echipele S.T. Nicholas 
și „Princeton" pe care le-a cîști- 
gat cu același scor : 6—2. Echipa 
americană pleacă astăzi în Europa 
unde va întreprinde un turneu de 
11 meciuri. Echipa R.P. Polone a 
jucat la Oberstdorf cu echipa Bad 
Toelz, pierzînd cu 2—3 (1—2t
1—0 ; 0—1). La Villars (Elveția), 
o selecționată elvețiană a dispus 
cu 6—2 (2—1 j 2—1 | 2—0) 
echipa Diavoli Milano.

• 'Astăzi, In sala sporturilor de 
la FJoreasca se vor desfășura două 
meciuri feminine de baschet din 
cadrul campionatului republican: 
Olimpia — Progresul șl Știința —. 
Voința București. Primul meci în
cepe la orele 17,30.

Duminică în aceeași sală, cu în
cepere de la orele 9 se desfășoară 
partidele: l.C.F. — C.S.M.S. lași 
(feminin); Progresul —• Construc
torul Iași (masculin) șl Steaua —• 
Dinamo Oradea (masculin).

După-amiaza de la orele 15 In 
sala Ploreasca au loc jocuri pentru 

eterogene chiar, procedee mo» 
derne de povestire : reluarea 
acțiunii din unghiuri diferite, 
suprapunerea planului prezent 
cu același cadru în planul ima
ginar (discuția cu Marta), miș
cările tremurate de aparat în- 
registrînd decorul din fuga per
sonajului (casa lui Engelchen), 
reverberațiile etc. Aparatul, 
mînuit de un excelent operator, 
se mișcă nervos, înregistrînd nu 
numai dinamica faptelor, ci mai 
ales febrilitatea atmosferei, văl
mășagul emoțiilor (vezi euforia 
partizanilor provocată de ves
tea terminării războiului sau 
hăituirea cu clini a partizanei 
la care se adaugă un montaj 
iscusit, ce săgetează, ca un 
junghi dureros ochiul spectato
rului). Alteori, aparatul se „o- 
dihnește”, cîntărind liniștea pri
mejdioasă a unei așteptări, 
stinghereala unei situații (sce
nele lirice din interiorul somp
tuos al vilei Martei), ori acal
mia unei demoralizări (Pavel pe 
patul de suferință, gata să se 
resemneze cu infirmitatea sa), 
altele, lovituri brutale, „șocuri" 
(otrăvirea Martei) se împletesc 
într-un conglomerat uneori cum 
spv cam greu de urmărit, dar 
adu.:ind totdeauna ceva nou, a- 
firmînd un conținut filozofic și 
emoțional important prin opti
mismul său.

AIACE MANOTU

Cu prilejul celei de a 5-a 
aniversări a victoriei revolu
ției cubane, ambasadorul Re
publicii Cuba în R. P. Romînă, 
Manuel Yepe Menendez, a 
oferit vineri seară o recepție.

Au luat 
Drăghici, 
membri ai
Consiliului . ,
vernului, conducători ai unor

parte Alexandru 
Dumitru Coliu, 

C.C. al P.M.R., ai 
de Stat și ai gu-

Relații
dintre

de colaborare și prietenie
U. A. S. R. și alte uniuni 
naționale studențești

relațiilor de co- 
prietenie dintre

în cadrul 
laborare și 
Uniunea asociațiilor studenți
lor din R. P. Romînă și alte 
uniuni naționale studențești 
de peste hotare, în anul care 
a trecut âu sosit în țara noas
tră delegații. de studenți din 
Anglia, Grecia! și Polonia. Ei 
au vizitat universități și insti
tute, case de cultură și cluburi 
studențești, cămine, cantine, 
s-au întîlnit cu studenți și ca- 

seama că în raionul și orașul Te
cuci a fost prevăzut să participe 
la întreceri pe întreaga perioadă 
23 ooo de tineri. La această situa
ție a contribuit și faptul că apro
vizionarea asociațiilor cu o serie 
de materiale și echipament spor
tiv s-a făcut cu întârziere, că 
U.C.F.S. oraș Tecuci și Comitetul 
orășenesc U.T.M. Tecuci nu au 
luat din timp măsuri ca încă de 
la început să se prezinte pe sta
dioane sau în sălile de concurs 
un număr mai mare de partici- 
panți.

In ultimele zile a nins și în re
giunea Galați, lucru care a permis 
organizarea întrecerilor la schi, 
patinaj, săniuțe. Se urmărește ca 
încă din prima etapă rezultatele 
obținute să fie cît mai bune.

C. NICOLAE
D. STANCIU 

corespondenți voluntari

competiția de handbal „Cupa 
F.R.H“.

• Echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheața Chomutov și-a continuat 
turneul în țara noastră întîlnind 
la Miercurea Ciuc o selecționată 
locală. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut1 victoria cu scorul de 9—4 
(7—0 j 1—2 ; 1—2).

• Federația internațională de 
haltere a Stabilit ca viitoarele 
campionate europene să aibă loc 
între. 26 și 28 august la Helsinki. 
Inițial, această competiție urma să 
se desfășoare la Paris, dar federa
ția franceză de specialitate a anun
țat că nu poate garanta viza de 
intrare tuturor participanților.

(Agerpres) 

O producție a studioului cinematografic București

Săptămîna viitoare pe ecrane 

Pisica de mare

SCENARIUL • Petre Luscalov și Vladimir Popescu 
REGIA : Gheorghe Turcu 
IMAGINEA : Jean Pierre Lazar
MUZICA : Tiberiu Olah
DECORURI: Ștefan Maritan
1: Leopoldina Bălănuță, Victor Rebengiuc, Colea Răutu, 

Iurie Darie, Toma Dimitriu, Nicolae Sireteanu, Haralambie 
Boroș

Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara au 
pus în vînzare locuri pentru odihnă și tratament balnear în 
trimestrul I 1964, cu plecări în stațiuni începînd de la 5 ia
nuarie 1964.

In acest sezon se acordă reduceri de tarife între 10—15 la 
sută la tratament balnear în următoarele localități:

— Govora, Herculane, Ocna-Sibiu, Bazna, Victoria 1 Mai, 
Victoria 9 Mai, Sovata, Pucioasa, Olănești, Slănic-Mol- 
dova, Căciulata, Sîngeorz-băi, Buziaș, Borsec, Vatra 
Dornei.

și reduceri de 20—25 la sută la odihnă în următoarele locali
tăți :

— Sinaia, Bușteni, Predeal, Păltiniș, Sibiu, Borsec, Sovata, 
Tușnad.

Se pun în vînzare locuri în serii de 3 pînă la 12 zile si 
serii de 18 și 21 zile.

Posesorii de bilete O.N.T. „Carpați” beneficiază de 50 la 
sută reducere pe calea ferată și autobuze.

Pentru copiii între 7—14 ani, reduceri pînă la 50 la sută 
din tarif.

Rețineți din timp locuri pentru tratament și odihnă în tri
mestrul I 1964 la agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din 
întreaga țară.

O.N.T. „Carpați" beneficiază de 50 la

instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni și 
alți' oameni de știință, cultură 
și artă, generali, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerprâs)

dre didactice, cunoscînd mai 
bine viața și activitatea tine
retului universitar din patria 
noastră'.

La reuniunea internațională 
a studenților în arhitectură or- . 
ganizată de Uniunea asociații
lor . studenților din R. P. 
Romînă pe tema „Construc
țiile de locuințe și așeză
minte social-culturale, preo
cupare de seamă a viito
rilor arhitecți", au participat 
studenți și absolvenți ai insti
tutelor de arhitectură din 25 
de țări.

Condițiile .de studiu și viață, 
activitatea asociațiilor studen
ților, au suscitat și interesul 
unui grup de conducători de 
tineret din 12 țări africane 
care au făcut o călătorie de 
studii sub egida O.N.U.

în. anul trecut,. delegații ale 
studenților romîni au partici
pat la o serie de manifestări 
internaționale ale tineretului 
universitar. La seminariile in
ternaționale studențești de la 
Tunis și Dubrovnik și la cea 
de-a 5-a întîlnire, a organiza
țiilor studențești din Europa, 
delegații. romîni au> prezentat 
propuneri privind întărirea 
colaborării în mișcarea stu
dențească internațională. în 
cadrul cursurilor studențești 
de vară, de la Kiev, studenții 
romîni au prezentat raportul 
intitulat „Rolul UNESCO în 
promovarea ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare". Delegații ale 
studenților din țara noastră au 
mai participat la congresul 
de constituire a Uniunii națio
nale a studenților din Grecia^ 
la Ateha’, la congresul anual 
al Uniunii naționale a studen
ților din Franța. U.A.S.R., ca 
membru, permanent al comite
tului de pregătire a Conferin
ței europene studențești de 
solidaritate cu lupta popoare
lor din Spania și Portugalia 
împotriva fascismului a luat 
parte activă și la buna desfă
șurare a ședinței acestui comi
tet, care s-a desfășurat în 
două etape în orașele Paris și 
Milano.

(Agerpres)

INFORMAȚIE
Dirijorul sovietic Ogan Du

rian, maestru emerit .al artei 
din R.S.S. Armeană ă sosit în 
Romînia. El va conduce o se
rie de concerte la Brașov, Tg. 
Mureș și Arad, unde va avea 
ca solist pe violonistul Ștefan 
Gheorghiu. La București, oas
petele sovietic va dirija un 
concert al orchestrei simfoni-. 
ce a Cinematografiei, la care 
își va da concursul ca solist 
violonistul Tibor Gasparek din 
R.S. Cehoslovacă.

(Agerpres)



Ucenici la înalta

școala a muncii
(Urmare din pag. I)

care-și duc la îndeplinire mun
ca lor vopsitorii, contează rezis
tența instalațiilor la rugină, la îm- 
bătrînire. Apoi, trebuie să te gîn- 
dești și la frumos. Față de halele 
fabricilor vechi, făcute parcă să o- 
moare frumosul din om, fără lu
mină, fără aer, halele laminorului 
noilor profiluri, la care lucrează 
acum echipa lui Șandra, sînt săli 
festive.

Ca și Vasile Murin, Șandra este 
unul dintre tinerii conducători care 
au dovedit, în multe împrejurări, 
că se poate pune bază pe ei. Așa 
cum, lipsind la un moment dat 
vioara întîia, este adus un tînăr în 
orchestră s-o înlocuiască și se do
vedește demn de încrederea tova
rășilor săi, la fel s-a întîmplat cu 
Murin, cu Șandra. Reparația fur
nalului din Călan, cu zece zile îna
inte, de termen, reparațiile la fur
nalul 2 și 5, laminorul de 450 
mm — iată cîtcva din lucrările 
care l-au impus pe tînărul șef de 
echipă Ion Șandra.

Dacă o să-i faceți o vizită la 
pavilionul H — I.C.S.H, unde locu
iește, o să-l găsiți citind — una 
din pasiunile lui — sau scriind 
unuia din cei 9 frați ai săi, pe 
care-i ajută, pe care-i îndrumă 
spre meserii, îi sfătuiește...

în contrast cu Ion Șandra, oțe- 
larul Constantin Borăscu, de 20 
de ani, este o figură mai pronun
țată, mai romantică, poate, cum 
se și cuvine a fi un oțelar. Ochii 
negri, vii, strălucitori, răsfrîng 
deschis, totdeauna, gîndurile, sen
timentele... încerc să mi-l închipui 
discutînd cu vecinul său de came
ră, Firss Iosif, strungar la Cocse- 
rie. Acesta e mai mare (are 25 de 
ani!), citesc împreună aceleași 
cărți, discută, dezbat aceleași pro
bleme — tehnică înaltă, literatură, 
prietenie. Se întîmplă uneori să nu 
fie. de acord — Constantin Bo
răscu mi-a mărturisit-o — dar e 
vîrsta lor asemenea aceleia a oțe
lului, cînd se alege de zgură și se 
decantează, și se revarsă incandes
cent, gata să se metamorfozeze 
profund, pe o altă treaptă a exis
tenței sale, patetice, frumoase.

Sînt oameni care se potrivesc 
meseriei lor — var că nici nu ți i-ai 
putea închipui într-o altă profe
sie — Constantin Borăscu e dintre 
ei. Promoția anul III G, de 26 de 
tineri, cei mai buni oțelari ab
solvenți, a fost repartizată aici, la 
Hunedoara. Cu Viorel Marin, co
leg la școala profesională, acum 
clasa a IX-a la seral, ca și el, s-a 
luat la întrecere : nici o notă sub 
șapte !

— Cred că învățătura e ceea ce 
caracterizează generația noastră; 
aș vrea să urmez un institut su
perior, după absolvirea școlii me
dii serale...

Dar trebuie să-l vezi pe Con
stantin Borăscu pe platforma oțe- 
lăriei, acolo, parcă la aceeași tem
peratură cu oțelul, mișcîndu-se, 
gîndind, hotărînd...

Primirea în rîndurile candidați- 
lor l-a mai maturizat parcă.

Constantin Olteanu, șef de bri
gadă, are aerul unui gospodar așe
zat, cînd trece prin hala de pre
gătire a lingotierelor. De altfel, are 
27 de ani, e căsătorit, om cu vreo 
8—9 ani de experiență la Hune
doara, își cunoaște bine meseria. 
Luni în șir, ca evidențiată a oțe- 
lăriei, echipa de la hala de pre
gătire s-a mîndrit cu rezultatele 
obținute : rebut admis — 0,30 la 
sută ; realizat 0,26 la sută ; pier
deri admise — 0,15 la sută; rea
lizat 0,10 la sută. Privite din afa
ră, aceste procente — 0,1 mai 
mult sau mai puțin, ți se par niște 
cifre infime, fără importanță. Și 
totuși, bătălia aceasta pentru ca
litate, cîștigată pas cu pas, frac

țiune cu fracțiune, a însemnat, din 
partea lui Constantin Olteanu, șe
ful brigăzii, din partea lui Ion g 
Posteucă, Victor Adam, Vasile 
Opriș și din partea celorlalți mun
citori din echipă, lupta pentru în
săși calitatea lor. Aceste fracțiuni 
infime, traduse în oțel, înseamnă 
tone cîștigate, oțel de bună cali
tate.

Dar acest oltean de pe la Dră- 
gășani, Olteanu, a mai realizat, 
cu brigada sa și o altă perfor
manță : toți membrii brigăzii sînt 
înscriși cititori ai bibliotecii com
binatului, toți membrii brigăzii 
își cumpără, din salariu, cărți pen
tru biblioteca personală.

La oameni ca tovarășul Olteanu 
sînt mai puțin vădite lucrurile ex- 
traodinare, extraordinarul fiind a- 
cumulare de obișnuit. Dar obiș
nuitul însuși, la Hunedoara, cu
prinde extraordinarul, aici, în ce
tatea oțelului, în care fiecare oră 
se măsoară în tone de oțel spe
cial și oțel calmat, în tone de fon
tă, de laminate.

Inginerul Mihai Curcubătă este 
hunedorean. Tatăl, inginer de ase
menea, u lucrat tot aici, la furna
le ; aici, între coșurile profilate pe 
zare și povestirile tatălui său des
pre fontă, erupții, foc și oameni 
— a crescut Mihai. j

Mihai Curcubătă a urmat Școala 
siderurgică din Hunedoara. Trei 
ani de zile a lucrat, după absol
vire, ca tehnician la furnale. Com
binatul l-a trimis să învețe mai 
departe, la facultate.

La absolvire s-a întors aici. Are 
Hunedoara un vuiet al ei, un aer 
stufos de fumuri, un miros al ei, 
un cer grav și nopți numai ale ei, 
de care nu te poți despărți, dacă 
te-ai născut aici. Dragostea pe 
care o are, tînărul inginer, pentru 
orașul său, se răsfrînge în pasiu
nea pentru profesia sa. De aici, a- 
propierea firească de oameni, de 
tovarășii săi de lucru. In inginer, 
oamenii au simțit totdeauna pe 
tovarășul lor de muncă, prietenul, 
sfătuitorul. Cinci luni de zile, la 
rînd, schimbul seraliștilor condus 
de el a fost evidențiat. Răspunde
rea în fața noilor profile și agre
gate, aici la laminor, răspunderea 
în fața muncitorilor, erau pro
bleme* grave pentru tînărul inginer.

Dar trebuie să îmbini armonios 
cursurile de ridicarea calificării, 
de specializare, calculele și lecții
le aride, cu ore la club, cu preo
cupările artistice care-l destină 
și-l completează pe om. Tînărul 
inginer și-a asumat răspunderea 
conducerii brigăzii artistice de a- 
gitație. Munca artistică îl pasio
nează tot atît de mult cît proble
mele tehnice. De altfel, brigada 
artistică de agitație a combinatu
lui — nucleul ei e aici la lami
norul nou — a ieșit pe locul întîi 
la concurs, faza regională. Acum 
activitatea brigăzii trebuie dusă 
mai departe, trebuie căutate noi 
forme vii, atractive. Și poate că 
satisfacția cea mai mare o ai cînd 
descoperi tineri la fel de talentați 
și în activitatea artistică, și în 
profesia lor. E pasionant să lu
crezi cu agregate noi, la un nivel 
tehnic superior; e pasionant să ai 
26 de ani, să cunoști și să aplici 
tehnica mondială, în atingerea a- 
celui nivel superior care dă pre
stigiu industriei unei țări; e pa
sionant să cauți, în oameni talen
tele, să le găsești, să le dezvolți.

Am cunoscut aici un, electrician, 
Răduț, elev în clasa a Xl-a A la 
seral, care a adus importan
te modificări schemei electrice, 
care la anul va pleca la facultate ; 
după cum, un alt tînăr, Octavian 
Roșea, calificat la școala de 6 
luni, cu școala medie serală, e a- 
cum student la Timișoara... Tineri 
pe care-i crește Hunedoara, com
binatul. î

Nu-î loc pentru al treilea : 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Festival (9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30), înfrățirea în
tre popoare (11,30; 14,15; 17;
19.45) , Grivița (10; 12,45; 15,30;
18,45; 21), Modern (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21) ; Cu toții 
acasă : Republica (9, 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), București 
(9,15; 11,30 13,45; 16,15; 18,30;
20.45) , Excelsior (10,15; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15), Feroviar 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30) ;

Agatha, lasă-te de crime!: 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) ; Moartea 
se numește Engelchen : Capi
tol (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), 
Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 
20), Tomis (10; 12,30; 15; 17,30; 
20), Aurora (10; 12,30; 15; 17,45; 
20,15) ; împărăția oglinzilor 
strîmbe : Tineretului (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30) ; Gol prin
tre lupi — cinemascop : Vic
toria (10; 12,45; 15,30; 18;
20.30) , Miorița (10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Melodia (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30) ; Povestirile 
lui Drda: Central (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,15) ; Anicka mer
ge la școală: Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30) ; Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : 
Arta (15,30; 19), Cosmos (16;
19.30) , Pacea (10; 16; 19,30) ; 
Ei cuceresc cerul : Union (11; 
15; 17,30; 20), Drumul Serii 
(16; 18; 20) ; Program special 
pentru copii: Doina (10; 11,15;
12.30) ; Pompierul atomic î

Doina (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) ; Povestea Scufiței roșii:
Timpuri Noi (de la orele 10 la 
21 în continuare), Cultural 
(16; 18; 20) ; Nu ești singur : 
Dacia (9; 11) ; Legea e lege : 
Dacia (13; 15; 17; 19; 21) ;
Primul reportaj — cinema
scop : Buzești (16; 18,15; 20,30); 
Babette pleacă la război — 
cinemascop: Crîngași (16;
18,15; 20,30) ; Trei plus două — 
cinemascop : Unirea (16; 18; 
20) ; Ultimul meu tango : Vi- 
tan (15; 17; 19; 20,45) ; Uciga
șul și fata : Munca (16; 18,15;
20.30) , Adesgo (16; 18; 20) ; A
dispărut o navă: Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Feren
tari (15; 17; 19; 21) ; Cînd vine 
pisica — cinemascop : Moșilor 
(15,30; 18; 20,30) ; Valsul nemu
ritor : Viitorul (16; 18,15;
20.30) ; Carmen de la Ronda :
Colentina (16; 18,15; 20,30) ; 
Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Floreasca (12; 16; 
18; 20), Volga (10,30; 13; 15; 
17; 19; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30) ; Mi-am cum
părat un tată — cinemascop : 
Luceafărul (16; 18; 20) ; Ah, 
acest tineret!: Progresul 
(15,30; 18; 20,15) ; La vîrsta 
dragostei: Lira (15,30; 18;
20,30) ; Printre oameni buni : 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30).

Televiziune
Sîmbătă 4 ianuarie 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Emisiune pentru copii; 
20,20: Muzică populară ro- 
mînească ; 20,55: Anul sportiv 
1963 ; 21,55 : Muzică ușoară
instrumentală. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

Cuvîntarea radiotelevizată a primului ministru
al Republicii Cuba

HAVANA 3 (Agerpres). — 
După încheierea parăzii mili
tare care a avut loc la 2 ia
nuarie cu prilejul cetei de-a 
5-a aniversări a revoluției cu- 
bane, Fidel Castro, primul mi
nistru al Republicii Cuba, a 
rostit o amplă cuvîntare radio
televizată.

La începutul cuvîntării sate, 
Fidel Castro a relevat că după 
victoria revoluției poporul Cu
ban a căpătat pentru prima 
dată în istorie posibilitatea de 
a-și hotărî singur soarta.

„întregul nostru popor este 
convins că trecutul nu se va 
mai întoarce niciodată".

Referindu-se la realizările 
din ultimii cinci ani și la pro
blemele economice actuale, Fi
del Castro a declarat că situa
ția țării s-a îmbunătățit simți
tor. Finanțele se consolidează, 
sporește volumul comerțului 
exterior. Aprovizionarea popu
lației cu bunuri de consum se 
face în condiții mai bune de
cît anul trecut.

Primul ministru cuban a 
subliniat, de asemenea, spriji
nul însemnat acordat Cubei de 
Uniunea Sovietică și de cele
lalte țări socialiste. „Avem 
perspective bune, a spus Fidel 
Castro, și anul economic va fi 
rodnic".

Cuba, a declarat Fidel Cas
tro, dorește pacea. Perspecti
vele păcii în 1964 sînt bune. 
Pacea este dorită de toate po
poarele. Pacea înseamnă bună
stare și progres pentru toate 
țările. Primul ministru cu
ban a spus că ultima declarație 
a președintelui Johnson în care 
el a arătat că S.U.A. doresc 
„să învețe să trăiască în pace 
împreună cu popoarele tuturor 
țărilor” constituie o declarație 
încurajatoare despre pace. 
Doar și Cuba, a adăugat

face parte, din noțiunea „tutu
ror țărilor". Poporul nos
tru cere doar să fie respectat 
dreptul său de a avea o con
ducere proprie. Pe baza res
pectării acestui drept noi pu
tem trăi în pace cu orice gu
vern, indiferent de orînduirea 
socială din țara respectivă.

Fidel Castro a subliniat do
rința Cubei de a avea relații 
normale cu toate țările lumii, 
inclusiv cu S.U.A. Dacă S.U.A. 
vor face comerț cu Cuba, a 
spus el, va putea fi examinată 
problema despăgubirilor pen
tru întreprinderile naționali
zate.

Pămîntul nostru este bogat, 
poporul nostru este capabil și 
plin de entuziasm. Noi avem 
prieteni, și viitorul nostru este 
bun. Noi am dobîndit dreptul 
la ziua noastră de mîine și 
vom ști să apărăm acest drept.

el,

în Polonia
VARȘOVIA. — La invitația 

lui Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. și 
a lui Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, la 2 ianua
rie au sosit în Polonia într-o 
vizită neoficială N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și K. T. Mazurov, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Bielorusia.

La gara Gdansk, oaspeții au 
fost întîmpinați de conducători 
de partid și de stat ai R.P. Po
lone.

Oaspeții, însoțiți de Wla
dyslaw Gomulka, Jozef Cyran
kiewicz, Zenon Kliszko, Ig
nacy Loga-Sowinski și Marian 
Spychalski au plecat în voie
vodatul Olsztyn.

Ei sînt însoțiți, de asemenea, 
de A. B. Aristov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Polonia.

Evoluția evenimentelor
din Cipru

In sprijinul păcii
și dezarmării

TOKIO. — Ziarul japonez 
„Yomiuri" arată într-un arti
col redacțional că războiul nu 
poate constitui în prezent un 
mijloc de soluționare a pro
blemelor litigioase. în prezent, 
subliniază ziarul, războiul ar 
constitui o nebunie.

Principala sarcină în noul 
an, relevă în continuare ziarul, 
este menținerea destinderii 
care se conturează și realiza
rea unor noi pași înainte în 
spiritul 
cova cu 
parțială 
cleare.

în articol se exprimă spe
ranța că Uniunea Sovietică și 
Statele Unite vor găsi un lim
baj comun și vor depune toate 
eforturile pentru realizarea 
unui 
rea 
atac

în
conchide 
buie să urmeze o politică ex
ternă proprie a cărei caracte
ristică principală trebuie să 
fie dorința de pace".

Tratatului de la Mos- 
privire lâ interzicerea 
a experiențelor nu-

acord privind dezarma
și preîntîmpinarea unui 
prin surprindere.
ceea ce privește Japonia, 

„Yomiuri", „ea tre-
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NICOSIA — Președintele re
publicii Cipru, arhiepiscopul Ma
karios, a adresat tuturor șefilor de 
stat ai tuturor țărilor din lume o 
telegramă prin care îi informează 
despre evenimentele din ultimele 
zile din Cipru și solicită sprijin 
moral pentru normalizarea situa
ției creată în Cipru.

NICOSIA — La Nicosia a fost 
dat publicității un comunicat ofi
cial prin care se face cunoscut că 
guvernul Ciprului a acceptat pro
punerea Marii Britanii, Greciei și 
Turciei de a se folosi de „bunele 
lor oficii" în scopul soluționării 
problemei cipriote .In acest scop, 
se arată în comunicat, guvernul 
Ciprului acceptă să participe la 
Conferința care ar urma să aibă 
loc probabil la Londra, cu parti
ciparea celor trei guverne semna
tare ale acordurilor asupra Cipru
lui, și a reprezentanților celor 
două comunități cipriote.

Comunicatul menționează, de a- 
semenea, că în Cipru va fi înființat 
un comitet format din reprezen
tanți ai populației de origină greacă 
și turcă din Cipru sub președinția 
unei personalități britanice care 
să studieze ansamblul problemelor 
constituționale și al tratatelor de 
alianță și de garanții privind 
Ciprul.

Vineri, Comitetul de legătură, 
recent creat, din inițiativa lui 
Duncan Sandys, a ținut o reuni
une sub președinția înaltului co
misar britanic din Cipru, Arthur 
Clark.

NICOSIA 3 (Agerpres). — 
Acordul intervenit între gu
vernele Greciei, Turciei, An
gliei și Ciprului cu privire la 
ținerea unei conferințe în 
cursul acestei luni la Londra 
la care să participe reprezen
tanți ai celor trei guverne cît 
și ai populației grecești și tur
cești din insulă și care să ia în 
dezbatere situația din Cipru 
marchează o nouă etapă în 
evoluția situației din această 
țară. Comentatorii de presă 
apreciază că acordul realizat

este prima acțiune concretă — 
acceptată de toate părțile în 
conflict — după cunoscutele 
incidente ce s-au manifestat 
în ultimele două săptămîni în 
Cipru.

Guvernul cipriot, a declarat 
președintele Makarios la 3 ia
nuarie în cadrul unei confe
rințe de presă, se pronunță 
pentru un stat unificat, inde
pendent, și liber de orice for
mă de intervenție sau de a- 
mestec în treburile sale inter
ne. El a relevat, de asemenea, 
că în cazul cînd această confe
rință nu va găsi o soluție justă 
problemei cipriote, Ciprul va 
fi nevoit să ceară sprijinul Or
ganizației Națiunilor Unite.

Comentînd declarațiile lui 
Makarios, agențiile de presă 
subliniază intenția conducăto
rilor Ciprului de a cere anu
larea tratatelor de la Londra 
și Zurich referitoare la statu
tul Ciprului și în special al 
acelor prevederi din aceste 
tratate care dau dreptul celor 
trei puteri semnatare (Anglia, 
Turcia și Grecia) să intervină 
atît împreună cît și unilateral 
în afacerile interne ale țării.

Agenția France Presse rele
vă, de asemenea, că arhiepis
copul Makarios intenționează 
să obțină o serie de amenda
mente la constituția Ciprului 
care să desființeze dreptul de 
veto pe care îl au reprezen
tanții populației de origină 
turcă în anumite organisme 
ale puterii de stat, drept care 
este folosit în prezent pentru 
a bloca o serie de acțiuni de 
interes general.

Conferința de presă
a lui D. Rusk

WASHINGTON 
preș). — După cum 
buletinul de știri 
Albe, la 2 ianuarie 
Departamentului 
Dean Rusk, a ținut prima sa 
conferință de presă din noul 
an la care â trecut în revistă 
o serie de probleme interna
ționale și s-a referit la pers
pectivele anului 1964.

El a spus că asigurarea pă
cii mondiale constituie sarcina 
cea mai importantă a omenirii 
în noul an. Guvernul Statelor 
Unite, a precizat el, intră în 
acest an cu „o anumită încre
dere și anumite speranțe".

Referindu-se la relațiile 
Est-Vest, secretarul Departa
mentului de Stat a arătat că 
aceste relații au fost marcate 
în anul 1963 de unele îmbu
nătățiri, printre care a citat 
încheierea Tratatului de la 
Moscova privitor la interzice
rea parțială a experiențelor 
atomice și rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. referitoare 
la interzicerea plasării pe or
bită a unor obiective nucleare.

„Se poate spera, a spus Dean 
Rusk, că acțiunile de reducere

3 (Ager- 
transmite 
al Casei 

secretarul 
de Stat,

a încordării vor fi continuate 
și în cursul acestui an“ și a 
subliniat că discuții multilate
rale vor avea loc cu Uniunea 
Sovietică asupra unui însem
nat număr de probleme „mari 
și mici". Dintre aceste proble
me, Rusk a citat problema 
dezarmării ca fiind cea mai im
portantă. Rusk și-a exprimat 
speranța că Estul și Ves
tul vor reuși să realizeze une
le acorduri în acest domeniu, 
întrucît ambele părți 
cointeresate în aceasta.

Totodată secretarul de 
al S.U.A. a menționat 
„perspectivele de pace nu
întrutotul clare" și de aceea 
Statele Unite trebuie să con
tinue „eforturile lor militare". 
El a adăugat că „oamenii nu 
trebuie să intre în noul an cu 
ideea că drumul care le stă 
în față va fi ușor și că există 
motive de relaxare".

Referindu-se la Berlinul 
occidental, Cuba, America La
tină și Asia de sud-est, Dean 
Rusk a reafirmat 
noscută a Statelcr 
ceste probleme.

sînt

stat 
că 

sînt

poziția cu- 
Unite în a-

I Moneda de argint emisa 
’ cu prilejul Jocurilor 

Olimpice de iarnă

după nume-intitulat „Azhar“,
le eroinei principale, prezintă 

al vieții din 
ultimilor 
secolului

tabloul veridic 
Egipt în decursul 
cinci decenii ale
XX. După cum se subliniază 
în recenzie, romanul zugrăveș
te prăbușirea treptată a vechi-

3 CIUDAD DE MEXICO. — 
0 Făcînd bilanțul anului 1963, 
I® ministrul afacerilor externe al 
2 Mexicului, Manuel Tello, a 
°(declarat în cadrul unei confe

rințe de presă că în prezent 
există o atmosferă mult mai 
favorabilă pentru pace decît 
aceea care era la începutul 
anului trecut.

Tello a relevat că în anul 
1963 s-a redus încordarea in- 

2 ternațională și și-a exprimat
2 totodată speranța că în 1964 
® vor fi continuate eforturile
3 îndreptate spre realizarea de- 
oj zarmării. Speranțele noastre, 
3 a subliniat el, se îndreaptă 
o( spre instaurarea unei păci 
3 trainice în lumea întreagă.

După atentatul nereușit 
la viața președintelui 

Ghanei

— In legătură cu 
nereușit la viața pre- 
Kwame Nkrumah de 

J_i după-amiază, pe străzile 
Accrei și la reședința oficială a

ACCRA, 
atentatul 
ședintelui 
joi

Situația
din Aden

I 
li
I 
I
I
a

u prilejul Jocurilor Olim
pice de iarnă, care vor 
începe în luna februa- 
la Innsbruck, Austria 

va emite o monedă de ar
gint în valoare de 50 de și
lingi. Pe o față a monedei se 
află gravată silueta unui skior 
și pe cealaltă — stemele ten
derelor Austriei. Noua monedă 
va fi pusă în circulație la 27 
ianuarie.

O interesantă recenzie 
a romanului egiptean 

„Azhar“

evista „Al Adib" (R.A.U.) 
f-S a publicat o amplă re- 

cenzie la noul roman al 
scriitorului egiptean, Ahmed 
Husein Al-Mohami. Romanul

președintelui au fost concentrate 
forțe polițienești și patrule. La 
aeroportul din Accra au fost, de 
asemenea, aduse gărzi, toți călă
torii fiind supuși unui control 
sevgr.

Agenția Reuter anunță că, po
trivit unui decret dat publicității 
la 2 ianuarie, președintele Nkru- 
mah este împuternicit să elabore
ze regulamente și să întreprindă 
toate măsurile necesare pentru 
menținerea ordinei în timpul re
ferendumului național pentru mo
dificarea constituției, care urmea
ză să aibă loc la sfîrșitul acestei 
luni.

După cum s-a mai anunțat, mo
dificările ce urmează a fi aduse 
constituției se referă la crearea 
unui partid unic în Ghana, pre
cum și la acordarea de împuter
niciri speciale președintelui, prin
tre care și aceea de a putea desti
tui judecătorii Curții Supreme 
atunci cînd consideră necesară o 
asemenea măsură.

regiunea de nord-est nu au mal 
avut loc incidente și că mai multe 
personalități și-au exprimat loiali
tatea față de guvern.

Acțiuni în vederea 
soluționării conflictului 

nigero-dahomeyan

Demisia ministruliii , 
argentinian al apărării

COTONOU. — După cum a- 
nunță agenția U.P.I., delegații 
oficiale ale Nigerului și Repu
blicii Dahomey s-au întîlnit la 
2 ianuarie pentru a găsi o ca
le de soluționare a conflictului 
care a izbucnit în relațiile din
tre cele două țări. în cadrul 
întîlnirii au fost elaborate cî- 
teva sugestii ce vor fi remise 
guvernelor de către delegații, 
în următoarele zile va fi a- 
nunțată și poziția guvernelor. 
Printre sugestiile făcute, figu
rează instituirea liberei circu
lații a mărfurilor și persoane
lor între cele două state, so
luționarea conflictului de către 
statele în cauză sau în cadrul 
unei organizații africane, înce
tarea emisiunilor de radio 
ostile în ambele state și altele.

ADEN. — Peter Thorney- oj 
croft, ministrul apărării al 
Angliei, a sosit la Aden. După 3 
cum anunță agenția Reuter, 2 
aceasta este prima escală în 
călătoria pe care o întreprinde 
la bazele și fortificațiile mili
tare engleze din Orientul 
Mijlociu și Orientul îndepăr
tat. în cursul vizitei la Aden, 
el se va întîlni cu comandan
tul șef al forțelor armate en
gleze din Orientul Apropiat, 
precum și cu K. Trevaskis, 
înaltul comisar al Aden-ului 
și protectoratelor Arabiei de 
sud, pentru a discuta situația 
politică din așa-zîsa Federație 
a Arabiei de sud.

LONDRA. — Delegația grupu
lui de deputați laburiști englezi 
care a vizitat mai

BUENOS AIRES. — După 
cum anunță agențiile de pre
să, la 2 ianuarie Leopoldo 
Suarez, ministrul argentinian 
al apărării, și-a prezentat de
misia președintelui Arturo 
Illia. Această demisie urmea
ză la scurt timp după cea a 
lui Martin Cairo, secretar de 
stat pentru forțele aeriene, cu 
care Suarez a avut un conflict 
în legătură cu listele de pro
movare a unor generali.

Potrivit agenției France 
Presse, criza din guvernul ar
gentinian îngreunează stră
duințele președintelui Illia de 
a forma un cabinet omogen.

LIMA. — Greva funcționarilor 
bancari din Peru s-a încheiat după 
ce administrația băncilor a hotărît 
să satisfacă revendicările greviști
lor, printre care majorarea salarii
lor.

Greva 
ciile de 
a intrat 
mitetul 
anunțat 
luptă, atîta timp cît guvernul nu 
va satisface revendicările funcțio
narilor.

LEOPOLDVILLE. — La Leopold
ville a fost dat publicității un or
din prin care în provincia Manie- 
ma, din estul Republicii Congo, a 
fost interzisă activitatea partidelor 
Mișcarea națională congoleză și a 
Partidului solidarității africane. 
După cum subliniază coresponden
tul agenției Reuter, această pro
vincie este cunoscută pentru marea 
influență pe care au avut-o în rin- 
dul populației cele două partide și 
liderii lor — Lumumba și Gizenga. 
Autoritățile au întocmit, de aseme
nea,^ o listă cu numele persoanelor 
a căror intrare este interzisă în 
această provincie. Printre acestea 
se află și foști colaboratori apro- 
piați ai lui Patrice Lumumba.

Alegeri generale în Malta 
înainte de 31 mai 1964

funcționarilor de la servi- 
poștă și telegraf din Peru 
în cea de-a noua zi. Co
de organizare a grevei a 
că nu se va renunța la

O declarație a guvernului 
kenyan

o NAIROBI. — Intr-o declarație 
o oficiala dată publicității joi, gu-

LA VALLETA. — După cum rela
tează agenția Reuter, luînd cuvîn- 
tul în cadrul unei conferințe de 
presa, Herbert Ganado, lider al par
tidului democratic-nationalist, și 
Antony Pellegrini, lider al partidu
lui muncitoresc-creștin din Malta, 
au acceptat propunerea primului 
ministru maltez, Borg Olivier, de 
a se tine alegeri generale în Mal
ta înainte de 31 mai. La această 
dată se preconizează ca Malta în 
prezent colonie britanică, să devi
nă independentă. Cei doi lideri 
politici au respins, însă, o altă pro
punere a primului ministru privind 
elaborarea unei noi constituții a 
insulei.

care a vizitat mai multe închisori S 11 țintit, ftirih
... .. (o potnvtt carora trupe etiopiene ar 

din Aden, unde se află V°~ o fi intrat în provincia de nord-est

o ultima vreme s-a creat în această 
° regiune o situație încordată în 
o urma cererilor insistente formula-

litici arestați la începutul lunii tre
cute sub acuzația neîntemeiată că 
ar fi organizat atentatul la viața 
unor oficialități engleze, a adresat 
o scrisoare ziarului „The Times", 
în care cere eliberarea liderului 
Partidului socialist popular din 
Aden, Al Asnag. Acesta se află în 
prezent într-o închisoare din sul
tanatul Fadhli, unde autoritățile 
locale îl supun la un tratament cu 
totul inuman.

Autorii scrisorii cer ca Asnag 
și ceilalți deținuți politici 
Aden să fie puși în libertate 
să fie judecați.,

a Kenyei. După cum se știe, în

din
sau

Disensiunile din sînul 
partidului socialist italian

o urma ceremu, iTioibicTiit. juiirt-mii
0 te de unii dintre africanii de ori- 
o gină somaleză de a se alipi la 
o Republica Somalia. Guvernul 
0 Kenyei a dezmințit, de asemenea, 

acuzațiile că în această regiune 
cetățeni de origină somaleză ar fi 
arestați în mod arbitrar și ținuți 
sub stare de arest fără judecată. 
Asemenea măsuri, se spune în de
clarație, nu sînt aplicate decît în 
„zona interzisă11, situată pe o 
porțiune de 8 km la frontiera din
tre Kenya și Somalia.

Intr-o altă declarație oficială se 
arată că în ultimele 24 de ore, în

o

o 
o

LISABONA. — 
anunță agenția de 
gheză Lusitania^ 
lunii decembrie, 
portugheză, au 
ciocniri serioase între patrioți 
și trupele portugheze. Potrivit 
unui comunicat militar, dat 
publicității la Bissan, capitalg 
acestui teritoriu, unitățile na
vale portugheze aflate în loca
litățile Amedalia și Cutia au 
fost atacate de partizani, su
ferind numeroase pierderi.

După cum 
presă portu- 

• la sfîrșitul 
în Guineea 

avut loc

TEHERAN. ■— Tribunalul militar 
din Teheran a condamnat pe ge
neralul Mohammed Daftari, fost 
șef al arsenalului, acuzat de corup-1 
ție, la cinci ani închisoare și o 
amendă de 53 milioane riali. Pen
tru același motiv alți trei generali 
iranieni au fost condamnați Ia în
chisoare pe diferite termene și la 
amendă.
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ROMA. — Comitetul de disci
plină al partidului socialist italian 
a suspendat vineri 12 senatori și 
doi membri ai Camerei Deputați- 
lor — membri ai P.S.I. — deoare
ce au refuzat să voteze în Parla
ment pentru încredere în guver
nul de coaliție condus de Aldo 
Moro. Suspendările sînt pe terme
ne între un an și șase luni.

Această măsură urmează unei 
hotărîri asemănătoare luată la 17 
decembrie cînd, pentru același mo
tiv, au fost suspendați pe timp de 
un an 23 de deputați socialiști. Cei 
suspendați aparțin aripii de stîn- 
ga a partidului socialist, care s-a 
opus intrării socialiștilor în gu
vernul de coaliție pe baza actua
lului program al guvernului Moro.

După cum transmite agenția 
Associated Press, numai șase din 
cei 11 membri ai Comitetului de 
disciplină s-au pronunțat în fa
voarea sancționării senatorilor și 
deputaților socialiști de stînga.

După cum transmite agenția 
France Presse, membrii aripei de 
ftînga a partidului socialist italian 
au adresat o scrisoare secretarului 
general al P.S.I., Martino, în care 
cer anularea acestor sancțiuni și 
convocarea unui congres național 
extraordinar al partidului pentru 
reexaminarea poziției socialiștilor 
față de un guvern de centru-stîn
ga. Aceeași agenție menționează 
că aripa de stînga a P.S.I. urmea
ză să se întrunească într-un con
gres la Roma, la 12 ianuarie.

Noi incidente la frontiera dintre
Indonezia și Federația Malayeză
DJAKARTA 3 (Agerpres). —- 

Agențiile de presă transmit că la 
frontiera dintre Indonezia și Fede
rația Malayeză au avut loc noi 
incidente. In legătură cu aceasta, 
ministrul afacerilor externe al In
doneziei. Subandrio, a anunțat 
vineri, în cadrul unei conferințe 
de presă, că Federația Malayeză a 
violat în repetate rînduri terito
riul indonezian în Kalimantan 
(Borneo)’. El a declarat că guvernul 
lndopeziei a dat. instrucțiuni re
prezentantului său la O.N.U. să 
informeze Organizația Națiunilor 
Unite asupra acestor acțiuni și să 
remită toate dovezile necesare se
cretarului general, U Thant.

Agențiile de presă anunță că în 
Borneo de nord și Sarawak, teri-

Aparat îolosit cu succes 
în vindecarea rănilor 
pe cornee și sclerotică

Specialiștii sovietici au 
realizat un aparat pen
tru aplicarea 

produse pe globul 
copcilor metalice din

pe rănile 
ocular a 
tantalnio-

lor tradiții și prejudecăți din 
societatea egipteană și tendin
ța păturilor progresiste ale 
acestei societăți, mai ales a 
tineretului, spre transformări 
sociale largi.

Aparatul este folosit cu 
succes în clinici în cazul răni
lor pe cornee și sclerotică.

După vindecarea țesuturilor 
copcile sînt îndepărtate cu 
ajutorul unui instrument spe
cial. Datorită acestui procedeu

torii incluse în Federația Mala
yeză, au avut loc ciocniri violente 
între forțele patriotice care se îm
potrivesc federației și trupele ma
layeze. în legătură cu acestea, gu
vernul Federației Malayeze a făcut 
o serie de declarații neprietenești 
la adresa Indoneziei, afirmînd 
chiar că Federația Malayeză se 
află în stare de război cu Indo
nezia.

Luînd în considerație încordarea 
relațiilor dintre Indonezia și Fede
rația Malayeză, guvernul Filipine- 
lor, care, de asemenea, s-a pro
nunțat împotriva constituirii Fede
rației Malayeze, a propus din nou 
inițierea unor tratative tripartite 
între Federația Malayeză, Indone
zia și Filipine.

în capitala Birmaniei, Rangoon. Aspect al vestitei pagode 
Swedgon.

proprietățile optice ale globu-1 
lui ocular se păstrează nealte
rate. \

Marginile rănii prinse cu 
noile copci se lipesc bine și 
formează o ( 
fină.
Ancheta asupra catastro- | 
tei navei ,,Laconia“ se va _ 
desfășura în mod

I
e lipesc bine și ■ 
cicatrice foarte I

public I
nlanJric ®

I
I
I
!

LONDRA. — L. Goulandris, 
directorul companiei de navigație 
„Ormons Shipping", reprezentan
tul la Londra al proprietarilor 
pachebotului grec „Laconia", a 
declarat că ancheta asupra catas
trofei navei „Laconia" se va 
desfășura public în Grecia, con- 
centrîndu-se în special asupra 
comportării membrilor echipajului 
în timpul incendiului. Toate de
clarațiile culese vor fi examinate 
de un juriu de experți în probleme 
navale. §

oporul birman săr
bătorește astăzi un 
eveniment de sea
mă din istoria țării 
sale : împlinirea a 
16 ani de la procla
marea' independen

ței Birmaniei. Drumul parcurs 
de poporul birman pentru dez
voltarea națională independen
tă, pentru libertate, împotriva 
dominației coloniale, a fost un 
drum greu și îndelungat, presă
rat cu numeroase jertfe și sa
crificii.

In anii care au trecut de la 
cucerirea independenței Birma
niei, poporul acestei țări a por
nit pe calea lichidării grelei 
moșteniri lăsate de colonialism, 
cbținînd progrese în ridicarea 
economiei, în făurirea unei eco
nomii naționale independente.

Poporul romîn, popoarele iu
bitoare de pace din lumea în
treagă urmăresc cu simpatie în
făptuirile poporului birman în 
munca sa pașnică.

Pe plan extern, Birmania pro
movează o politică de pace, de 
neutralitate, se pronunță pentru 
coexistența pașnică a statelor

cu, orînduirl sociale diferite, 
se pronunță împotriva blocuri
lor militare agresive, pentru 
reglementarea prin tratative a 
problemelor litigioase interna
ționale. între Birmania și Repu
blica Populară Romînă se dez
voltă relații de prietenie și co
laborare pe baza deplinei ega
lități în drepturi. O contribuție 
de seamă la întărirea continuă 
a relațiilor romîno-birmane au 
adus contactele personale și în- 
tîlnirile stabilite în ultimii ani 
între oamenii de stat ai celor 
două țări.

Poporul romîn își exprimă 
convingerea că legăturile prie
tenești și de colaborare romî
no-birmane vor fi în viitor și 
mai strînse spre binele popoa
relor celor două țări, în intere
sul păcii și colaborării interna
ționale.

Cu prilejul zilei independen
ței Birmaniei, poporul romîn, 
tineretul din patria noastră, fe
licită călduros poporul birman, 
tineretul său, urîndu-i noi suc
cese în consolidarea indepen
denței patriei sale, pe calea 
progresului și a pacify
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