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EFICACITATE
ȘI PRESTIGIU

7. La ora 12, la jumătatea 
coridorului. în dreptul luminii 
fluorescente, a apărut un pa
nou. Pe el era scris cu creta: 
„Tovarăși, aceste ventile și fil
tre zac aruncate prin labora
tor. Se pot repara, priviți mos
trele alăturate". La ora 13, 
conducerea secției anunța co
lectivului postului utemist de 
control că a început recondi- 
ționarea pieselor semnalate. 
Panoul a fost ridicat.

Iată un exemplu care vor
bește despre prestigiul și 
eficacitatea metodelor folosite 
de postul utemist de control 
de la secția 
A.M.C. a Com
binatului chi
mic Borzești. 
Nu de mult, 
colectivul aces
tui post a 
mit cîteva 
zite". Au 
nit pentru 
de experiență colectivele 
posturilor din secțiile ve
cine, de la ambalaje metali
ce, atelierul mecanic, de la 
combinatul de cauciuc etc.

Ne-am închipuit că sîntem 
la un astfel de schimb de ex
periență și am rugat pe tova
rășii Andrei Seghete și Lucian 
Sulgheru să ne vorbească des
pre activitatea postului din al 
cărui colectiv fac parte. Me
canicul Andrei Seghete, res
ponsabilul postului, ne-a rela-

tat în special despre organi
zarea activității.

— Una din principalele for
me de activitate o constituie 
raidurile — a spus el. Noi le 
organizăm ori de cite ori este 
nevoie în secția noastră cît și 
în secțiile productive unde 
lucrează tineri mecanici 
A.M.C. Pentru ca aceste rai
duri să dezbată problemele 
esențiale din munca tinerilor, 
noi participăm la consfătuiri
le cu maiștri care se organi
zează la conducerea secției 
noastre. Aici sîntem informați 
de stadiul anumitor lucrări,

Evident, n-a mai fost vorba 
de un simplu raid ci de o 
campanie. Vorbind despre rai
duri trebuie să menționăm un 
fapt deosebit de important. în 
organizarea lor sîntem ajutați 
de conducerea tehnică a sec
ției. Inginerii Alexandru Oni- 
ga, Petruș Burlacu, maiștrii 
din secție au participat îm
preună cu noi la raiduri, în
tărind astfel competența pos
tului.

...Tovarășul Seghete ne-a 
vorbit și despre celelalte ac
țiuni pe care le desfășoară 
postul utemist

Din activitatea postului utemist 
de control de la secția 

A.M.C. a Combinatului chimic Borzeștipri- 
„vi- 
ue- 
a face un schimb 

experiență 
din

---

A FOST LANSATĂ

A 58-a motonavă 
de 2000 de tone

de calitatea reparațiilor și re
viziilor etc. De pildă, nu de 
mult secția II clorură era în 
reparație. Maistrul A.M.C. de 
acolo ne-a sugerat să ne ocu
păm de felul cum mecanicii 
secției noastre execută repa
rațiile aparatelor de măsură 
și control, avînd în vedere 
faptul că acestea trebuie să 
fie gata înaintea utilajelor și 
instalațiilor pentru a le verifi
ca. După ce am discutat cu 
membrii biroului organizației 
U.T.M., am socotit această 
sugestie justă și un membru 
al postului a fost detașat să 
lucreze în acea secție. în felul 
acesta noi am putut urmări 
zilnic ritmul și calitatea mun
cii tinerilor mecanici A.M.C.

de control. Cu- 
mulînd obser
vații din discu
țiile zilnice, pe 
care membrii 
postului le au 
cu tinerii me
canici, cu mai
ștrii, cu ingi
nerii, postul a- 

duce la gazeta sa propu
neri de îmbunătățire a 
muncii. De pildă la gazetă a 
apărut propunerea — care de 
altfel a fost aplicată — pentru 
realizarea unor rafturi metali
ce în care să se așeze apara
tele verificate pentru a fi fe
rite de șocuri, sau propunerea 
de a se confecționa un aparat 
de verificare a sifoanelor. Tot
odată, cînd critică un tînar 
pentru neglijență sau neprice
pere, postul intervine și la 
locul de muncă al acestuia. 
Sugerează utemiștilor din jur 
să-l ajute în lichidarea lipsu- 
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Transmiterea mesajului
adresat de N. S. Hrușciov

șefilor de state
și de guverne

v.
(Continuare în pag. a IlI-a)

în ziua de 3 ianuarie a.c. 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Romînă, I. K. Jegalin, a trans
mis președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorqhe Gheorghiu-Dej, me
sajul adresat șefilor de state și 
de guverne de către președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, în pro
blemă rezolvării pe cale paș
nică a litigiilor teritoriale din
tre state.

(Agerpres)

GALAȚI (de Ia corespon
dentul nostru)

încă din primele zile ale 
acestui an, harnicii construc
tori de nave gălățeni au repur
tat un nou succes în producție. 
Ei au lansat la apă cea dc a 
38-a motonavă de 2 000 tone.

De remarcat că prin folosi
rea unor noi metode tehnice, 
ciclul de fabricație a acestei 
motonave a fost scurtat cu 222 
zile față de prima motonavă 
în acest șantier. Este un suc
ces la care o contribuție im
portantă au adus-o și tinerii 
constructori de aici.

-----•-----

Indici Inalti
de folosire

a mașinilor
Inițiativa de a ridica indicii 

de folosire a mașinilor și uti
lajelor cu cel puțin 10 la sută 
se aplică cu succes în aproape 
toate uzinele constructoare 
de mașini din regiunea Bra
șov. La Uzinele „Rulmentul" 
din Brașov prin prelungirea 
funcționării mașinilor, datori
tă bunei lor întrețineri și 
folosirii judicioase a capacită
ții lor de producție, s-au pu
tut fabrica în plus 30 000 rul
menți. Aceleași măsuri au fă
cut ca indicii de utilizare a 
agregatelor de la Uzinele „In
dependența” să crească anul 
trecut cu 13 la sută. Colectivul 
uzinei a realizat astfel o pro
ducție peste plan în valoare 
de 4 milioane lei. Rezultate 
asemănătoare s-au obținut și 
la Uzinele „Electroprecizia", 
„Hidromecanica”, Fabrica de 
scule din Brașov și alte între
prinderi.

(Agerpres)

Productivitate 
sporită prin forajul 

cu turbina
Sondorii din regiunea Plo

iești obțin bune rezultate prin 
folosirea forajului cu turbina.' 
Ponderea volumului de foraj 
executat în acest fel a sporit 
an de an, ajungînd la sfîrșitul 
anului 1963 să fie de peste 
două ori mai mare față de 
1959. Sondorii ploieșteni au 
obținut astfel viteze de lucru 
cu 1-2 ori mai mari decît la 
forajul cu masa rotativă, o 
productivitate a muncii spori
tă cu 25 la sută și un preț de 
cost mai redus cu circa 20 la 
sută.

Petroliștii ploieșteni și-au 
propus să extindă în 1964 vo
lumul forajului cu turbina cu 
încă 11 la sută. în acest scop 
au fost luate măsuri pentru 
forarea dirijată a sondelor și 
a fost organizată o instruire 
specială a sondorilor.

(Agerpres)

Sfatul tovarășului cu un sta
giu mai îndelungat în pro
ducție este întotdeauna de 
folos. Fotoreporterul nostru 
a surprins tocmai un aseme
nea moment: tov. Ștefan Ni- 
colae de la sectorul strun- 
gărie al Uzinei de pompe 
din București explica cole
gului său de muncă Anghel 
Dumitru felul în care tre
buie realizată una dintre 

piese.

Foto : N. STELORIAN

Lecțiile-în strînsâ legătură

Pînă mai ieri, tinerii Con
stantina Băjenaru, Mihai Șer- 
bănescu și Ion Dimitriu erau 
elevi ai școlilor tehnice. As
tăzi ei sînt operatori chimiști 
la noua unitate a industriei 
chimice — Uzina de medica

mente „București"

Foto: AGERPRES

Măsuri pentru asigurarea

circulației în timpul iernii

Deși iarna aces
tui an este mai 
blîndă ca de obicei, 
în întreaga țară se 
află gata pregătite 
mijloacele necesa
re preîntîmpinării 
înzăpezirilor.

Pentru asigurarea 
neîntreruptă a cir
culației în timpul 
actualei ierni, Sfa
tul popular al Ca
pitalei a alocat fon
duri în valoare de 
peste 3 milioane lei. 
Parcul de mașini 
pentru dezăpezire a 
crescut, cuprinzînd 
numeroase noi uti
laje de mare pro- 
rinrtivitete nrintre

care turbofreze, a- 
gregat cu dispoziti
ve de spart gheață, 
aruncat și încărcat 
zăpadă etc., trac
toare pe șenile cu 
pluguri mari și ca
mioane cg triplă 
tracțiune pentru de
blocarea căilor 
acces în oraș, 
fost pregătite 
pluguri de tramvai 
pentru înlăturarea 
zăpezii. La Bucu
rești, ca și. în alte 
orașe ale țării, sfa
turile populare au 
fost dotate de ase
menea cu un mare 
număr de autocis
terne» rn nluauri si

de 
Au 
nci

perii. Totodată, 
orașe și pe drumu
rile din afara 
vor fi folosite 
caz de nevoie 
mare număr de 
utofreze, buldozere, 
autogrevere, plat
forme pentru îm
prăștiat sare și ni
sip, autocamioane 
prevăzute cu echi
pament antidera
pant și unelte etc.

In scopul protejă
rii unor puncte su
puse înzăpezirilor 
au fost montate 
întreg cuprinsul 
rii sute de mii 
parazăpezi.

(Aaernrps)

lor 
în 

un 
a-

pe 
ță- 
de

■
 n institut de pro

iectări la Constan
ța ? Vestea aceasta 
a stîrnit în 1957, 
un interes deosebit 
pentru localnici. 

Erau atîtea lu
cruri de făcut'in orașul în care 
vechii edili și stăpînijde odini
oară încetățeniseră „stilul" ma- 
ghernițefox și al dughenelor 
așezate pe ulițe strimte de o 
palmă și întortochiate în fel și 
chip.

S-a început cu „Palatul spor
turilor" monumentala construc
ție care avea să găzduiască în 
scurt timp prima Consfătuire 
pe țară a colectfviștilQr. Mai 
întîi pe planșete, din linii și 
contururi, apoi aevea din beton 
și oțel, pe locul unei gropi 
rămase din timpul războiului, a 
apărut palatul care găzduiește 
în fiecare an și în fiecare ano
timp nenumărate competiții 
sportive, spectacole.

Au trecut ani de atunci, poa
te mulți au uitat că acolo pă- 
mîntul avea o rană, dar tînă- 
rul arhitect Ion Răducanu na va 
uita niciodată că pentru edifi
ciul de azi el a dat primele de
talii. nrimele soluții si n făcut

primele proiecte din proaspăta 
lui profesie.

Triumful pasiunii
Cetățenii orașului: au aflat 

vestea plină de bucurie din pre
să, apoi au văzut cu ochii lor 
cum a început să crească în 
mijlocul orașului, pe locul fos
tei gări, un vast complex de 
blocuri.

Șerban Manolescu, tînărul 
care terminase facultatea de 
arhitectură abia în anul cînd 
s-a înființat D.S.A.P.C.-uI, știa 
că orașul va reîntineri și știa 
chiar • cum va arăta el peste 
cîțiva arii, cu mult înainte, pen
tru că lui i se încredințase exe
cuția proiectului acestui com
plex. Tînărul arhitect a căutat 
să-și readune atunci toate cu
noștințele căpătate în anii de 
facultate, a început să studieze 
din nou asiduu și, cu modestie 
și înțelepciune, a apelat la po
sesorii experienței îndelungate, 
la arhitecții cu ani și ani de 
practică. Și cel care l-a ajutat 
cei mai mult a fost proiectantul 
șef al litoralului, arhitectul Ce
zar I.nzfiresru. suh mnritiraroft

cu problemele practice

ereul de creștere 
a animalelor, anul 
II, din G.A.C. Ve
rești, raionul Bo
toșani, cuprinde 
43 îngrijitori de 
animale, majorita

tea dintre ei fiind tineri. Mem
brii cercului sînt convinși de 
importanța pe care o are în- 
vățămîntul profesional pentru 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic și sporirea producției a- 
cestuia. De aceea ei participă 
cu regularitate la lecții, se 
străduiesc să-și însușească no
țiunile predate, luînd notițe a- 
mănunțite și studiind cu aten
ție broșurile recomandate.

Este însă important de sub
liniat că în acest cerc se ține 
seama, în mod deosebit, ca 
toți îngrijitorii de animale 
să-și însușească la fiecare lec
ție cît mai multe cunoștințe 
noi în vederea rezolvării pro
blemelor ce se ridică în sec
torul zootehnic al gospodăriei 
colective. în acest scop, lec
torul cercului, inginerul Stra- 
ton Vasile, înainte de fiecare 
lecție face un adevărat studiu 
în sectorul zootehnic pentru a 
cunoaște cît mai bine o ex
periență bună, pentru a sta
bili apoi împreună cu cursan- 
ții, la lecții, ce anume mai 
este de făcut în sector.

Cu ocazia expunerii lecțiilor 
și a dezbaterilor organizate 
pînă acum, au fost ridicate 
multe probleme practice ale 
sectorului zootehnic. De pildă, 
la lecția „Cum putem mări 
efectivele de animale", lecto
rul a arătat că, în prezent, 
gospodăria colectivă are un 
număr de 502 bovine, 149 por
cine și altele. în cei 2 ani de 
existență a gospodăriei, o 
mare parte din efectivul de 
animale a crescut pe seama 
cumpărăturilor făcute din fon
durile luate cu împrumut de 
la stat. Dar cum se va 
dezvolta sectorul zootehnic în 
viitorii ani ? La această între
bare s-a dat răspuns în cadrul 
lecției. S-a scos în evidență că 
sectorul zootehnic al gospodă
riei, începînd din anul 1964, 
își va mări efectivele numai 
pe seama prăsilei proprii. Ra
sele „bălțata romînească“ și 
„pintzgau" vor predomina. Din 
prăsilă proprie, efectivul de

căruia un larg colectiv lucra la 
podoabele arhitectonice care 
străjuiesc azi țărmurile Pontului 
Euxin la Mamaia, Eforie și Man
galia.

Orașul Constanța trebuia să 
păstreze și să 'împrumute ceva 
din estetica și arhitectonica li
toralului luat în ansamblu și 
din acest punct de vedere păre
rile și consultațiile lui Cezar 
Lăzărescu, ale arhitectului Gh. 
Dumitrașcu, sub privirile căru
ia lucra, erau cît se poate de 
prețioase.

Un etaj creștea într-o zi, un 
bloc în mai puțin de două săp- 
tămîni. Cofrajele glisante pă
reau o metodă de-a dreptul ma
gică, din moment ce construc
torii îl ajungeau din urmă pe 
proiectant; iar acesta era nevoit 
uneori să-și consume nenumă
rate ore din noapte pentru a 
elabora detaliile care a doua zi 
deveneau din schițe și scheme, 
etaje, scări, balcoane, interioa
re. Un element nou față de 
construcțiile de la Mamaia: 
proiectanții blocurilor din Con
stanța au găsit soluția ca tîm- 
plăria să se monteze în același 
timp cu glisarea. Acesta era 
^nrri itn tnrfog rlnr nu c/ii/If-

animale va spori, în 1964, la 
bovine cu peste 100, la ovine 
cu peste 200 etc. Din această 
lecție, însă ca și din urmă
toarele, îngrijitorii de anima
le din Verești au învățat 
multe lucruri folositoare pri
vind munca ce trebuie s-o des
fășoare pentru mărirea efecti
vului de animale din prăsilă 
proprie. O problemă impor
tantă discutată în cadrul cer
cului zootehnic a fost aceea a 
obținerii unor produși viguroși 
de ‘la cele mai bune animale.

croscop, i-au convins pe mulți 
colectiviști că este necesar ca 
în viitor să se ia cele mai efi
ciente măsuri în vederea ex
tinderii acestui procedeu știin
țific.

Din lecția predată privind 
îngrijirea vacilor gestante cit 
și din cele spuse de unii 
cursanți, a reieșit că o parte 
din îngrijitori trebuie să acor
de o atenție mai mare îngri
jirii vacilor cu lapte în perioa
da de gestație, cît și a juninci- 
lor gestante.

LA INVĂTÂMIIMTUL
AGROZOOTEHNIC

Aceasta deoarece, în cei 2 ani 
s-au obținut unii produși (vi
ței, miei, purcei) slab dezvol
tați, ceea ce a influențat nega
tiv creșterea lor ulterioară. In 
dezbateri, unii îngrijitori — 
Gheorghe I. Gavriliuc, Con
stantin Strugaru, Constantin 
Vasile — au arătat că de la 
vacile însămînțate artificial și, 
bineînțeles îngrijite 
atenție în perioada 
ție, s-au obținut cei 
produși. Asemenea 
a făcut și lectorul, 
mulți alți îngrijitori de ani
male. Demonstrația practică 
de la punctul de însămînțări 
artificiale, observațiile la mi-

cu multă 
de gesta- 
mai buni 
observații 
precum și

în dezbaterile din cerc, s-a 
arătat că există tendința la 
unii îngrijitori să nu acorde a- 
tenția cuvenită respectării pro
gramului de grajd, rațiilor di
ferențiate în a doua perioadă 
de gestație, ceea ce influențea
ză negativ producția.

Tinerii îngrijitori de animale, 
printre care Mircea Adom- 
nicăi, Ioan D. . Strugaru, 
Constantin Strugaru, sau alți 
îngrijitori ceva mai în vîrstă, 
cum sînt : Dumitru Constan
tin, Gheorghe I. Gavriliuc, 
Mihai C. Gavriliuc și mulți 
alții, învață multe lucruri fo
lositoare care se concretizează 
apoi în rezultatele obținute.

Organizația U.T.M. din gospo
dărie se ocupă ca tinerii 
cursanți să-și însușească cît 
mai temeinic noile cunoștințe. 
Acești tineri pot fi văzuți a- 
deseori studiind din broșurile 
bibliotecii sau din manuale, 
organizînd, cu participarea 
lectorului, discuții asupra pro
blemelor neînțelese. Și în sec
torul zootehnic, zi de zi se ob
țin rezultate tot mai bune. 
Planul producției de lapte pe 
anul 1963 a fost realizat înain
te de termen, iar produșii ob
ținuți pînă acum de la anima
lele proprietate obștească au o 
ridicată valoare zootehnică.

în atenția inginerului Stra- 
ton Vasile stau acum lecțiile 
viitoare privind îngrijirea oi
lor și scroafelor gestante, a vi
țeilor de diferite vîrste care 
vor prilejui, la fel, discuții 
ample asupra unor probleme 
ivite la zootehnie. Unele 
din problemele ce se vor ridi
ca și care se vor pune în prac
tică în curînd vor fi cele pri
vind lotizarea vițeilor pe vîr
ste și sexe, lotizarea celor ce 
se vor reține pentru prăsilă și 
care 
buni

In 
duce 
unor 
îngrijitorilor dc animale, 
ridicarea calificării acestora și, 
deci, la dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic al gospo
dăriei colective.

vor fi îngrijiți de cei mai 
crescători de animale, 
felul acesta, cercul își a- 
contribuția la lichidarea 

neajunsuri din munca 
la

A. CĂRUNTU

Aspect de detaliu al Complexului de ■ locuințe recent construit 
și Gara nouă.

în Constanța între Gara veche
Foto: AGERPRES

mul. Intre ele se numără și 
proiectele pentru complexul de 
odihnă cu 1 500 de paturi de la 
Eforie Sud și pentru resțauran- 
tul-cantină, întocmite de I. Ră
ducanu. Cînd i s-a încredințat 
această sarcină, Eforia își con
turase deja profilul, iar colec
tivul de arhitecți care au pri
mit ulterior premiul de stat 
pentru podoabele de aci, desă- 
vîrșiseră cele mai importante 
obiective. Tînărul proiectant, 
fiul unor colectiviști din Tuzla, 
știa că în apropiere de Techir
ghiol se află o carieră din a că
rei piatră se pot scoate adevă
rate lucrări de artă. Piatra era 
aproape și costa ieftin. Mai știa 
că tot pămînturile Dobrogei 
ascund calcar marmorean și 
din sfărîmălurile lui se poate 
scoate un mozaic neasemuit. 
Așadar soluția pentru reduce
rea prețului de cost stătea în 
primul rînd în recomandarea a- 
cestor materiale locale. Priviți 
nmrn crtlanrl irh.l mo-fm.rrmt

la Eforie, cu 1 500 de locuri, 
construit anul trecut. Piatra de 
Techirghiol n-a trebuit să fie 
acoperită cu tencuială : ea poa
te fi privită în toată frumusețea 
ei naturală în interioarele sa
loanelor. N-o mai recunosc nici 
cei care știu că e de pe melea
gurile apropiate. Pentru că în 
mîinile neîntrecuților construc
tori, piatra brută 
doabă.

Repede și

a devenit po-

frumos
că la noi rit-E un fapt știut 

mul construcțiilor e vertiginos 
și, cum spuneam, acesta întrece 
uneori chiar și așteptările ar- 
hitecților, ale oamenilor de la 
planșetă care de obicei lucrea
ză cu un an de zile înaintea 
constructorilor. Așa s-a întîm- 
plat nu cu mult timp în urma 
la Tulcea unde trebuia să în
ceapă construcția impunătoarei

Lucrarea fusese inclusă în plan, 
constructorii se aprovizionaseră 
cu materiale, dar... se aștepta 
proiectul care trebuia să so
sească de la București. Era vor
ba de un proiect tip pe care 
tînărul arhitect Dan Rusovan 
primise sarcina să-l adapteze. 
Așteptau constructorii, dar mai 
ales arhitectul. Și pentru că 
orice zi de așteptare însemna 
o zi de întîrziere, Dan Rusovan 
și-a luat asupra sa toată răs
punderea noii construcții. După 
ce s-a stabilit amplasamentul a 
început să privească- cu ochii 
minții, ca pe o veritabilă crea
ție, dar care nu exista decît în 
mintea 'lui, vii toiul palat. în 
fiecare zi și în fiecare noapte îl 
vedea altfel, pînă cînd deodată 
i s-a părut că găsise ceea ce

GEORGE MIHĂESCU
/I



ȘCOALA TALENTULUI
nițiativa ca atare 
este meritorie. Co
misia de îndruma
re a Uniuni scrii
torilor și Casa 
Centrală a creației 
populare au în

scris în activitatea lor o rubri
că nouă care tinde să devină 
permanentă. E vorba de orga
nizarea unor largi consfătuiri 
de lucru la care sînt invitați 
să participe membri ai cercu
rilor literare din mai multe 
regiuni ale tării. Recent, acea
stă inițiativă a reunit la Ba
cău membri ai cercurilor li
terare din toate regiunile Mol
dovei. Au participat de aseme
nea, scriitorii Marcel Breslașu, 
Mihu Dragomir, Pop Simion, 
Ion Bănuță, Nicolae 
Anghel Durnbrăveanu și alții.

Practic, organizarea unei a- 
semenea consfătuiri are un 
scop bine precizat — atît sub 
aspectul evidențierii muncii 
de conținut care se desfășoară 
în cadrul fiecărui cerc, cît și 
sub aspectul înțelegerii rostu
lui și sarcinilor cercurilor li
terare — ca formă a activită
ții culturale de masă. La suc
cesul consfătuirii contribuie 
însă nu numai dezbaterile 
membrilor cercurilor literare, 
sugestiile și inițiativele lor, ci 
și experiența muncii metodice 
pe care casele regionale ale 
creației populare sînt chemate 
să o transmită cu acest prilej, 
formele variate prin care în
drumă și dezvoltă activitatea 
cercurilor dintr-un oraș sau al
tul, în fabrici, in școli etc. Și 
la fel și comitetele pentru 
cultură și artă raionale și o- 
rășenești. Scopul acestei ac
țiuni este așadar de a trans
mite experiența unei munci 
specifice, de a face ca această 
experiență să capete un cir
cuit larg și eficient.________

Stoian,

La Bacău, în prima parte a 
consfătuirii au fost audiate in
formările pe care le-au prezen
tat metodiști ai caselor de 
creație populară din regiunile 
Iași, Suceava, Bacău și Galați. 
Reținem din aceste informații 
cîteva trăsături care sînt co
mune aproape tuturor cercu
rilor literare din regiunile a- 
mintite : In • primul rînd este 
vorba de creșterea numărului 
tinerilor care încearcă să scrie 
literatură și, ca atare, ivirea 
posibilității certe de a desfă
șura o activitate multiplă, pa
sionantă, variată ca forme de 
manifestare. Astfel, în infor
marea prezentată, Mureș Co- 
vătaru relata succint despre 
istoria cercului literar din O- 
nești — regiunea Bacău, în
ființat o dată cu apariția pri
milor constructori ai orașului 
de pe Trotuș. Printre con
structori se aflau și cîțiva ti
neri care încercau să transfi
gureze în Imagini conturul vi
itorului oraș. Erau cu toții vreo 
șase. De atunci și pînă acum 
numărul lor a trecut de cifra 
treizeci. Și e vorba de tinerii 
cei mai activi, care frecven
tează toate ședințele cercului, 
participă la discuții și la șe- 
zătorile literare, iar 
locul de muncă al 
sprijină activitatea 
artistică, * " ‘
brigăzile artistice de agitație 
etc. Cercul literar din Onești 
a ajuns să se bucure de pres
tigiu în întreaga regiune Ba
cău și datorită faptului că, 
de-a lungul anilor, tinerii 
muncitori pasionați dc litera
tură au fost îndrumați să stu
dieze. să învețe continuu și 
sistematic. Comitetul orășenesc 
U.T.M. a mobilizat la activi
tatea cercului numeroase ca
dre didactice tinere, profesori 
de limbă și literatură romînă

sau profesori de științe socia
le. Aceștia au avut sarcina de 
a îndruma lectura membrilor 
cercului, prezentînd periodic 
referate asupra fenomenului 
literar contemporan, recenzii 
de cărți, scurte note privind 
articolele de critică literară 
care apar in presa de speciali
tate. S-a creat astfel un cli
mat favorabil studiului activ 
și continuu. Ceea ce a atras 
după sine o creștere a nivelu
lui la care se dezbat anumite 
teme sau probleme de teorie 
și critică literară, iar membrii 
cercului au devenit mult mai

studenți, dovedind că pasiunea 
pentru artă și literatură se 
cere susținută prin cunoaște
rea și asimilarea unui bogat 
orizont de cultură.

S-au mai amintit și alte 
preocupări comune activității 
cercurilor literare. De pildă, in
teresul tinerilor față de crea
ția folclorică. S-a lansat astfel 
inițiativa valoroasă de a cule
ge poezii populare, care să fie 
dezbătute în cadrul cercurilor 
literare și apoi, înmănunchea
te în volume, și publicate. S-a 
insistat apoi asupra importan
ței schimburilor de experien
ță între cercurile literare din 
cadrul fiecărei regiuni, s-a 
propus organizarea unor vizi
te în gospodăriile colective, pe 
șantiere, în fabricile și uzine
le din jur. S-a recomandat o 
muncă stăruitoare pentru ca

literare din regiunile Bacău, Galați,
lași si Suceava» »

=S

acolo, la 
fiecăruia, 
cultural- 

scriu texte pentru

exigenți cu propriile lor încer
cări literare.

Toate acestea, la Onești. In
formarea prezentată amintește 
însă, în cuvinte asemănătoare 
și despre cercurile literare din 
orașul Bacău și Piatra Neamț. 
Ceea ce de fapt este specific și 
cercurilor literare din regiu
nea Iași, și îndeosebi celor din 
regiunea Galați. Aici, cercu
rile literare au avut menirea 
de a trezi interesul tinerilor 
pentru învățătură, înțelegînd 
că talentul trebuie educat în 
continuu și cu migală. Mulți 
tineri care frecventau ședințe
le cercului literar din orașul 
Galați nu aveau decît șapte 
clase elementare. Astăzi aceș
tia sînt elevi la cursurile se
rale ale școlilor medii sau

flecare cerc literar să devină 
un colectiv bine închegat, cu 
putere de influență asupra 
membrilor săi, dezvoltîndu-le 
aptitudinile, contribuind la e- 
ducarea acestora în spiritul e- 
ticii socialiste. Despre aseme
nea cerințe le-au vorbit tine
rilor prezenți la consfătuire 
scriitori de prestigiu, arătînd 
că acestea cer exigență și mo
destie, și spirit tovărășesc de 
întrajutorare. Acolo unde sînt 
statornicite asemenea preocu
pări, rezultatele muncii sînt 
temeinice, iar tinerii vin cu 
încredere la ședințele de lu
cru ale cercului. Aici, confrun
tările largi de opinii Ic insuflă 
încredere și putere de discer
nământ în elaboi'area și în a- 
precierea lucrărilor.

Discuțiile care au urmat 
informărilor prezentate au e- 
vidențiat numeroase aspecte 
concrete ale activității cercu
rilor literare cît. și felul cum 
casele regionale ale creației 
populare, comitetele pentru 
cultură și artă, raionale sau o- 
rășenești îndrumă cercurile li
terare și către o bogată activi
tate culturală, în special către 
elaborarea textelor de briga
dă, și către formele muncii de 
răspîndire a cărții, îndeosebi 
în sprijinul organizării serilor 
literare, simpozioanelor pe o 
temă sau alta. Să dăm un 
exemplu din regiunea Ba
cău : aici activează cîteva zeci 
de mii de artiști amatori cu
prinși în peste 1000 de forma
ții — dintre care foarte multe 
sînt brigăzi artistice de agita
ție. Calitatea repertoriilor aces
tor brigăzi poate fi îmbunătă
țită cu ajutorul membrilor 
cercurilor literare. Cum au 
fost ei mobilizați în această 
direcție, și cine i-a mobilizat ? 
Sarcina mobilizării și a îndru
mării lor revenea, desigur, și 
comitetelor raionale și orășe
nești U.T.M. (în treacăt fie 
spus, despre acest capitol la 
consfătuire nu s-a amintit ni
mic, după cum nimic nu s-a 
amintit nici despre cercurile 
literare din școlile medii. Și 
aceasta datorită faptului că 
nu prea era ce să se spună. 
De aici, comitetele raionale ți 
orășenești U.T.M. pot trage 
concluzii... eficiente !).

De la Casa regională a crea
ției populare Bacău s-a lan
sat nu de mult inițiativa ca 
membrii cercurilor literara să 
se deplaseze îndeosebi în gos
podăriile colective, să se do
cumenteze și să scrie apoi 
texte de brigadă. în urma a- 
cestor documentări s-au scris 
multe cintece destinate reper
toriilor brigăzilor de agitație, 
iar unele din aceste cintece 
au circulat apoi în întreaga 
regiune și adaptate specifi

cului muncii din satul res
pectiv, Scrise de membri ai 
cercurilor literare, supuse dez
baterii ți apoi editate de Casa 
creației populare din Bacău, 
texte ca ..Zor și spor", „Zece 
ani în colectivă", „De la Ți- 
bucani în sus” și „Cîntec nou 
de viață nouă" au făcut ac 
multe ori înconjurul regiunii. 
Această inițiativă a avut ecou 
și tinde să devină practica 
curentă atît a casei regionale 
a creației populare, cit și a 
cercurilor literare. în acest 
sens Casa creației populare 
din regiunea Suceava a în
științat consfătuirea despre o 
metodă de muncă tot la fel de 
eficientă. O dată pe an orga
nizează un scurt festival al 
formațiilor amatoare de tea
tru care au pus în scenă pie
sa tntr-un act, create de 
membri al cercurilor literare 
din regiune.

La consfătuire s-au mai re
levat și alte inițiative și me
tode de muncă. De pildă, 
schimburile de experiență în
tre cercurile literare din re
giunea Galați și Bacău. Sau 
șezătorile literare periodice pe 
care le organizează cercul li
terar din Iași, și așa mai de
parte.

Desigur, dezbaterile consfă
tuirii, experiența care s-a 
transmis cu acest prilej, pot 
avea un ecou larg în activi
tatea viitoare a cercurilor 
literare. Acesta a fost de 
fapt ți scopul pe care l-a 
urmărit comisia de îndru
mare a Uniunii scriitori
lor și Casa centrală a creației 
populare. O asemenea formă 
de muncă este eficientă iar 
eontinuarea ei eu periodicitate 
va duce la o îmbunătățire a 
activității cercurilor literare.

A. I. ZĂINESCU

Se efectuează controlul de 
iarnă al ttupilor. Colectiviș
tii din Buciumenl, regiunea 
Galați, au realizat In acest 
an din apiculturii un venit 

de peste 22 000 lei.

Foto: AGERPRES

Pe urmele 
materialelor 

publicate

Creat în gena/ f/î’ 
melor de aventuri „Pr 
srca de mare" relatea
ză un episod semnifi’ 
cativ pentru lupta or
ganelor securității sta
tului nostru împotriva 
uneltirilor spionajului 
imperialist. La capătul 
unei acțiuni plină de 
peripeții și dramatism 
„Pisica de mare“, un 
periculos spion este 
demascat și arestat.

Coautorul scenariu’ 
lui. Petre Luscalov, a 
semnat da asemenea 
scenariile filmelor: 
„Nufărul Roșu", „Alar
mă în munți", „Erup
ția".

Gheorghe Turcu, re

lumea muzeelor

gizorul filmului este și 
realizatorul ființelor 
„O mică întâmplare", 
„Cu Marincea e ceva9, 
și „Avalanșa".

Din distribuție fac

parte : regretatul actor 
N. Sireteanu, Victor 
Rebengiuc, Iurie Da
rie, Colea Răutu, 
Gheotghe/'Măruță, To
ma Dimilriu, Leopbl- 
dina Bălănuță și alții.

„Jurnalul
Annei Frank-

La baza filmului cu cuta piesa a lui Frarr 
același nume produs cea Goodrich și Albert 
de studiourile din Hackett „Jurnalul Am 
S.U.A. se alia cunos- nei Frank".

Realitatea crudă din 
anij războiului, soarta 
nefericitei Anna și a 
familiei sale, sînt re
date pe ecran cu inul' 
tă înțelegere și sensi
bilitate.

Jurnalul'Annei, scris 
do fetița delicată, în
zestrată cu un puter
nic spirit de observa
ție, ramine și azi un 
puternic act acuzator 
împotriva hitlerismului 
și războiului deslănțuit 
de el.

Regia filmului apar
ține lui George Ste
vens. Rolul Annei 
Frank este interpretat 
de M. Perkins.

„PARAȘUTIȘin"
„Parașutiștii" — rea

lizare a studiourilor 
poloneze este un 
film despre tineret, 
despre acei tineri care 
pășesc prima dată pe

poarta unităților mili
tare, pentru a-și face 
datoria de ostaș.

Abțin Sietkierski, 
care este autorul nu
velei pe baza căruia

s-a creat filmul, sem
nează și scenariul ală
turi de Jerzy Lu* 
towșki.

Regia aparține lui 
Pavel Komorowski.

■
 in numeroasele 

acțiuni pe vacan
ță cuprinse în 
programul de ac
tivități de la Școa
la medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu" 

consemnăm: concursuri de șah, 
volei, gimnastică, vizite la 
muzee și expoziții, vizionări 
de spectacole de teatru, film 
și operetă, plecări în tabere la 

munte etc. La fiecare din 
aceste acțiuni participă zilnic 
50—100 de elevi. La {estivalul 
„Alecsandri". de pildă, dat de 
Către Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" au participat 150 
de elevi.

Clasele a X-a D, E și a XI-a 
B au făcut o comparație între 
Capitala de altădată și cea de 
azi cu ajutorul ghizilor de la 
Muzeul de istorie a orașului 
București, în timp ce clasa a 
Xl-a D, a vizionat opereta 
„Lăsați-mă să cînt“ de Ghe- 
rase Dendrino. Galeriile de 
artă ale R.P.R. au primit vi
zita clasei a VIII-a F. Recent 
a avut loc un concurs „Cine 
știe, răspunde" cu tema „Pa
tria mea în vers și cînt“ între 
elevii acestei școli și cei. de 
la Școala medie nr. 6. Și nu 
le-a fost deloc ușor membrilor 
din juriu să-1 desemneze pe 
cîștigător. Roșea Emil de la 
Școala medie nr. 6 răspundea 
la fel de bine ca și Stănescu 
Adrian din partea „gazdelor". 
Situația a rămas aceeași și 
după baraj. Amîndoi s-au cla
sat pe locul I, răsplătind, ast
fel, aplauzele, primind felici
tările juriului și, bineînțeles, 
premiile.

Pînă la redeschiderea cursu
rilor pe 
așteaptă 
tari plăcute.
le, ei vor vizita Muzeul de is
torie a partidului, Muzeul de 
literatură romînă. Muzeul mi
litar central și Muzeul de is
torie naturală „Grigore Anti- 
pa“. Cei din clasa a IX-a F 
vor face o „călătorie" 
planetară, plină de emoții 
...științifico-fantastice, în to
vărășia cercetătorilor de 
Observatorul astronomic popu
lar.

elevii școlii îi mai 
și alte manifes- 

: Printre alte-

...inter-

la

Una din marilt bucurii «/• filelor dc vacantă — tăniușul.

Concursuri, competiții
Foto : N. STELORIAN

Pe itinemle

Qr. Vgsiliu Bjrlic și Eugenia Popovici înt.r-o scenă din „Ava- 
rul“ (Teatrul Național din București — sala Comedia).

Foto : AGERPRES

ION ANDREIȚxl

ȘTIINȚIFICĂ
■
■ill

are este vîrsta maxi
mă pe care o poate 
atinge o viețuitoa-, 
re ? întrebarea este 
cuprinzătoare și, fi
rește, nu i se poate 
da un singur răs

puns.
în orice caz, limitele de viață 

sînt, incontestabil, extrem de largi: 
de la 2—3 ani cît durează viața 
unui șoarece, pînă la cîteva mii de 
ani — cît trăiește un arbore de 
felul stejarului. Iar dacă ne refe
rim la oameni, limita de vîrstă ar 
fi — după Mecinicov — de 185 
de ani.

lată însă că, în ultima vreme, 
oamenii de știința au ajuns la con
cluzia că viața poate dăinui — în 
anumite forme — zeci și chiar 
sute de milioane de ani, sfidînd, 
parcă, legile — considerate pînă 
mai ieri de heînfrînt — ale timpu
lui. Departe de a reprezenta o ciu
dățenie a naturii, noua descoperire 
științifică are o semnificație deo
sebită.

Ca și în alte domenii ale cerce
tării științifice și în acest caz 
totul a pornit de la... o întâmpla
re. într-o picătură de apă salină

în zilele vacantei in toate 
școlile medii din orașul Cluj, 
sînt organizate o seamă de 
acțiuni interesante, atractive. 
O parte din elevii Școlii medii 
nr. 1 au participat la un inte
resant concurs „Cine știe, răs^- 
punde“ pe tema „Să învățăm 
regulile de circulație", dotat 
cu premii în obiecte, întrebă
rile și răspunsurile coneuren- 
ților i-au ajutat pe elevi să în
țeleagă și să-și însușească mai 
bine regulile de circulație. 
Asemenea concursuri au mai 
fost organizate în ultimul 
timp și în alte școli medii din 
oraș. La școala medie nr. 11, 
de pildă, zilele trecute, la un 
astfel de concurs au participat 
peste 350 de elevi.

La Școala medie „Nicolae 
Bălcescu", competițiile spor
tive ocupă un loc de seamă, 
între reprezentativele clase
lor a VIII-a și a IX-a, a avut 
loc în sala de gimnastică un 
meci de handbal, iar 30 dintre 
cei mai buni schiori s-au de
plasat la Făget pentru a par
ticipa la un concurs. Cu multă 
nerăbdare este așteptat con
cursul de patinaj care va avea 
loc zilele acestea. în primele

zile de vacanță, a-a desfășurat 
o seară de dans la care au 
participat elevi din clasele a 
VlII-a ți a Xl-a. în cadrul 
acestei seri, elevul Hărănguț 
Adrian din clasa a VIII-a, a 
prezentat o frumoasă recenzie 
a romanului „Setea" de Titus 
Popovici. Alți numeroși elevi 
au participat la spectacolele

„Tache, Ianche și Kadîr* «i 
„Lăsați-mă să eînt“ precum și 
la vizionarea filmelor progra
mate special pentru elevi la 
cinematograful Tineretului. în 
zilele care au mai rămas pe 
elevi îi așteaptă alte acțiuni 
interesante.

La clubul elevilor
în primele zile ale vacan

ței elevii claselor a VIII-a și 
a IX-a ai Școlii medii nr. 28 
din Capitală, s-au întrecut 
într-un concurs „Cine știe, 
răspunde", pe tema realizărilor 
înfăptuite în țara noastră în 
anii puterii populare. Con
cursul a făcut dovada temeini
cei lor pregătiri.

în timp ce se pregătea și se 
desfășura concursul, 200 de 
elevi din alte clase au plecat, 
pentru 7 zile, în tabăra de 
Predeal.

Elevilor care au rămas 
București, clubul sportiv 
școlii le-a oferit zilnic posibi
litatea de a participa la între
ceri de șah, ping-pong, bas
chet, voley, organizate sub în-

la

în 
al

I. RUS

drumarea profesorilor de edu
cație fizică ; iar ■ de trei ori p« 
săptămînă în școală au fost 
proiectate filme artistice, do
cumentare, filme ........ .
etc.

Din programul 
canțe n-au lipsit 
fes tarile specifice pentru ele
vii din clasele mici. Partici
parea la Carnavalul de la Pa
latul pionierilor, vizionarea 
colectivă a spectacolelor Tea
trului pentru copii și tineret, 
precum și a filmelor proiectate 
în cadrul școlii, serbarea po
mului de iarnă, jocurile spor
tive s-au bucurat de partici
parea a sute de pionieri și 
școlari.

țtiințifice

acestei va- 
nici mani-

M. V.

• excursiilor
Din primele zile de vacan

ță, 143 elevi ai Școlii sportive 
de elevi din Tg. Mureș au ple
cat în tabăra de schiori din 
Borsec unde se vor antrena 
pentru viitoarele întreceri de 
schi. Sute de pionieri și elevi 
din raioanele Ciuc, Luduș, 
Odorhei, din orașul Tg. Mureș 
pleacă în excursii la București, 
Brașov, Cîmpia Tur zii și în 
alte orașe și locuri pitorești.

Au plecat spre tabăra din 
Homorod-băi peste 170 de pio
nieri și elevi din Ansamblul 
pionieresc de cintece și dan
suri din Tg. Mureș. In pe
rioada vacanței se desfășoară 
de asemenea, în întreaga 
regiune, faza pe școală și pe 
comună a tradiționalului con
curs cultural-artistic al pionie
rilor și elevilor, care va aduce 
pe scenele căminelor culturale 
și ale școlilor mii de artiști a- 
matori.

n ziarul „Scînteia 
tineretului” nr. 
4505 din 15 noiem
brie a apărut arti
colul „Se pot face 
multe dar..." în 
care erau criticate 

comitetul U.T.M. și Consiliul a- 
sociației studenților de la In
stitutul de mine din Petroșani, 
care au neglijat organizarea 
unor activități cultural-educa
tive pentru studenții acestui 
institut. Se arăta în articolul 
respectiv că în institut există 
toate condițiile pentru organi
zarea unor activități culturale 
interesante care să răspundă 
principalelor preocupări ale 
studenților de aici. De curînd, 
comitetul U.T.M. și Consiliul 
asociației studenților ne-a tri
mis următorul răspuns:

„Ne însușim pe deplin criti
ca constructivă făcută de ziar, 
în urma apariției articolului 
respectiv, am analizat temeinic 
posibilitățile existente și am 
stabilit următoarele măsuri:

înființarea unui cerc al fo
tografilor amatori care sub în
drumarea studentului E. Mi- 
hăilescu și-a și început acti
vitatea.

în cadrul clubului studen
țesc, am stabilit ca în fiecare 
săptămână să-și desfășoare ac
tivitatea cercul de inițiere mu
zicală, precum și cursul de 
dans modern. în cadrul acestor 
cercuri participă pînă în pre
zent 150 de studenți. Reluîn- 
du-și activitatea, cercul literar 
„Orizonturi" organizează în 
fiecare miercuri întâlniri cu 
membrii săi, în care aceștia își 
discută creațiile proprii, sau 
se face prezentarea unui scrii
tor clasic sau contemporan.

Critica făcută de ziar ne-a 
ajutat să ne pregătim mai bine 
pentru trecerea în revistă a 
formațiilor artistice studen
țești. Astfel a fost prezentat 
spectacolul „La braț cu tine
rețea" mult apreciat de stu
denții noștri. De curînd a fost 
organizată trecerea în revistă 
a formațiilor artistice studen
țești, faza pe centru. Acestei 
manifestări comitetul U.T.M. 
și consiliul asociației studen
ților i-au acordat o atenție 
deosebită. S-a urmărit în mod 
deosebit descoperirea elemen
telor talentate din anii I și II 
care să fie apoi cooptate în ca
drul formațiilor de teatru, 
muzică ușoară și populară, lu
cru care deja s-a realizat. Do
vadă că majoritatea premiați- 
lor sînt debutanți în formațiile 
noastre.

Vă mulțumim pentru spriji
nul acordat la timp, pentru în
lăturarea unor lipsuri din ac
tivitatea noastră și vom primi 
bucuroși și pe viitor sprijinul 
ziarului.

ȘT. NECANIȚCHI

examinată la microscop cercetăto
rii au descoperit sumedenie de 
microorganisme vii.

Pînă aici — nimic deosebit 
însă. Bacteriile descoperite erau a- 
semănătoare cu altele existente în 
apele sărate.

Ceea ce a stârnit însă curiozita
tea cercetătorilor, a fost modalu- 
tatea apariției lor în sursa de apă 
amintită. Cercetările care au încer
cat, inițial, să dea un răspuns clar 
acestei întrebări au sfârșit însă 
prin a pune noi și surprinzătoare

concluzia că noua specie descopăr 
rită este deosebită din toate punc
tele de vedere de cele catalogate 
de cercetători pînă în acel mo
ment.

Cu aceasta însă, problema ori
ginii „noilor" bacterii nu era încă 
rezolvată. Și atunci, cercetătorii 
au emis o ipoteză îndrăzneață care 
răsturna părerile existente pînă în 
acel moment în privința „longevi
tății" bacteriene.

Ipoteza era legată de o descope
rire făcută —- în urmă cu un tm

xaminați microbii provenind din 
alte eșantioane de sare extrasă de 
la mari adâncimi. Aceasta, înainte 
ca sarea să fi însămânțat bulionul 
de cultură. Și, neașteptată imagi
ne : în sare au fost observate bac
terii închise într-un fel de „si
criu" cristalin, gata sa-și reia via
ța „temporar" întreruptă în urmă 
cu milioane de ani...

Cercetătorii nu s-au mulțumit 
însă cu dovezile amintite. Ei s-au 
străduit — și au reușit — să de- 
'menstreze faptul că bacteriile nu

poată fi reconstituit pe cale de la
borator.

Și oamenii de știință au pornit 
pe calea grea a reconstituirii feno
menului în condiții — în linii 
mari — asemănătoare celor exis
tente în urmă cu sute de milioane 
de ani. Experiența a reușit numai 
atunci cînd mediul de cultură mi- 
crobian a fost îmbogățit cu sare 
— treptat — pînă la saturarea sa.

Care este semnificația acestui 
fenomen ?

înainte de toate trebuie subli-

O vîrstă respectabilă:

500 milioane de ani!...
probleme științifice legate de în
sușirile materiei vii.

Mai întâi, studiile efectuate a- 
supra bacteriilor amintite au scos 
în evidență următoarea particula
ritate demnă de luat în conside
rație : pentru reproducerea bacte
riilor halofile (halo fil=care iu
bește sarea) găsite, mediul cel mai 
favorabil s-a dovedit a fi bulionul 
de cultură foarte sărat, menținut la 
temperatura de plus 45 grade.

In etapa următoare, s-a tras

— pe aceleași meleaguri. în ipela 
termale se găsiseră grăunțe de pt>- 
len fosil — datând din era ev at or
nară, Oare bacteriile găsite în a- 
celeași ape nu ar putea avea o ori
gine asemănătoare ? — s-au între
bat oamenii de știință.

Imediat, au pornit cercetări me
nite să infirme sau să sprijine ou 
argument*! științifice temerara pre^ 
supunere.

După o serie de alte cercetări, 
pe lama microscopului au fost 1-

pot avea nici o altă proveniență 
decît cea presupusă.

Posibilitatea ca microbii, „în- 
<?hisțjndu-se“ în cristale de sare, să 
poată trece într-o viață latentă, 
dăinuind sute de milioane de ani 
și, după o astfel de înfruntare cu 
timpul, să aibe capacitatea de a se 
„trezi" la o viață normală, era pe 
baza unor serii întregi de investi
gații științifice aproape dovedită. 
Urma „doar" ca acest fenomen să

niat faptul că el reprezintă o for
mă de conservare a microorganis
melor, ingenioasă dar simplă, de
monstrând încă o dată posibilitatea 
adaptării vieții la condițiile cele 
mai grele și mai variate. Și pînă 
acum fuseseră cunoscute numeroa
se forme de adaptare la condițiile 
nefavorabile ale mediului extern. 
Pînă în prezent însă, știința nu a 
cunoscut încă o asemenea formă 
de rezistență a vieții — care să

o conserve de-a lungul sutelor de 
milioane de ani, aducind-o apoi, 
ca pe un martor autentic, în spri
jinul reconstituirii unor vremuri 
demult dispărute.

Astfel, studiul străvechilor mi
croorganisme a confirmat unele 
presupuneri legate de condițiile 
de viață existente în îndepărtatele 
ere geologice. Faptul, de pildă, că 
temperatura lor optimă de înmul
țire este în jurul a 50 grade, vine 
în sprijinul ipotezei că, în,era pri
mară, aceasta ar fi fost tempera
tura existentă în mediul lor biolo
gic și că, în general, în acele 
vremuri planeta noastră era mai 
caldă decît astăzi.

Se poate afirma de pe acum că 
studiul comparativ al acestor bac
terii va aduce — fără îndoială — 
lumină în multe domenii, insufi
cient clarificate pînă astăzi, ale 
evoluției microorganismelor.

Viață dăinuind de-a lungul a 
sute de milioane de ani!

Sînt greu de prevăzut toate con
secințele pe care studierea acestui 
fenomen — și examinarea altor 
fenomene asemănătoare — le va 
imprima asupra cercetărilor legate 
de evoluția formelor de viață în 
general, sau asupra posibilităților 
întreruperii activității vitale și 
prelungirii ei îndelungate într-o 
formă latentă, în special.

AD. TANASESCU



Viata de organizație
n organele U.T.M. 
din comunele ra- 
onului nostru au 
ost aleși în acest 
m un număr de 
1715 utemiști.
Mulți dintre a- 

ceștia îndeplinesc acum pen
tru prima dată o muncă de 
conducere în organizația noas
tră. Cu toții sînt tineri dornici 
să lucreze, dar n-au încă ex
periența necesară. Rezultă de 
aici necesitatea pregătirii lor 
temeinice cu acele probleme 
ale muncii de organizație care 
să le permită să treacă de în
dată la îndeplinirea sarcinilor.

Ca și în raionul Negru Vo
dă, și la noi comitetul raional 
U.T.M. a conceput pregătirea 
cadrelor nou alese în felul ur
mător : în prima săptămînă 
din ianuarie, la centrul de ra
ion, va avea loc pregătirea 
secretarilor U.T.M. pe comu
nă, a secretarilor organizații
lor de bază pe G.A.C. și a 
secretarilor organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi. Pregătirea 
secretarilor U.T.M. din G.A.S. 
și S.M.T. se va face la comi
tetul regional U.T.M. Și, în 
sfîrșit, în perioada 15—30 ia
nuarie 1964, pe centre de co
mune va fi organizată pregă
tirea cadrelor U.T.M. nou ale
se din comună. Graficul des
fășurării acestor ședințe va fi 
discutat cu secretarii U.T.M. 
cu prilejul instruirii ce va a- 
vea loc la raion. La întocmi
rea lui am avut în vedere ne
cesitatea ca la fiecare pregă
tire să participe un membru 
al biroului comitetului raional 
U.T.M. Totodată membrii bi
roului comitetului raional 
U.T.M. au început să se docu
menteze amănunțit pentru ca 
expunerile ce le vor ține în 
fața cadrelor U.T.M. să cuprin
dă aspecte concrete din mun
ca organizațiilor U.T.M. din 
raion pentru a constitui un 
prilej de generalizare a expe
rienței pozitive a organizații
lor U.T.M. din întreg raionul.

Noi ne-am gîndit ca ședin
ța de pregătire a cadrelor 
U.T.M. din comună să nu du
reze mai mult de 4—5 ore. 
Vom face ca în fiecare comu
nă această ședință să pri- 
lejuiască un rodnic schimb 
de păreri între cadrele de 
U.T.M., să generalizeze expe
riența bună acumulată în anul 
trecut și, ceea ce este foarte 
important, să pună în fața 
cadrelor U.T.M. sarcinile con
crete, precise ce le stau în 
față în perioada următoare, 
în multe comune s-a trecut 
de acuma la întocmirea pro
gramului de desfășurare a șe
dinței de pregătire a acti
vului U.T.M. Am luat această 
măsură pentru a da posibili
tatea tovarășilor ce vor ține 
referate metodice să se pre
gătească temeinic, să definiti
veze. cu ajutorul organizații
lor de partid și a conducerii 
gospodăriilor colective, sarci
nile concrete la realizarea că
rora vor fi antrenați tinerii.

Pentru exemplificare, să 
luăm programul întocmit în 
comuna Atîrnați (secretară a 
comitetului U.T.M. pe comună 
tov. Gherghina Bălărie) care 
a fost văzut și aprobat de co
mitetul de partid pe comună. 
Și aici ca și în celelalte comu
ne din raion, ședința de pre
gătire propriu-zisă este prece
dată de studierea în colectiv 
sau individual a unor mate
riale. Astfel, cadrele U.T.M. 
din comuna Atîrnați au stu
diat pînă acum instrucțiunile 
C.C. al U.T.M. cu privire la 
primirea de membri și înca
sarea cotizației. Vor studia în 
mod temeinic Darea de seamă 
asupra înfăptuirii planului de 
stat pe anul 1963 și cu privire 
la planul de stat pe anul 1964, 
prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer la sesiunea 
Marii Adunări Naționale din 
decembrie 1963 ; Statutul 
U.T.M. ; Regulamentul con
cursului „Iubiți cartea" și al 
concursului pentru obținerea 
insignei de polisportiv; dife
rite articole din „Scînteîa ti-

CINEMATOGRAFE
Nu-i Ioc 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 in
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, Iasă-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 
Iui 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 t 

neretului* și „Tînărul leni
nist" referitoare la âctivitatea 
organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C.-uri. Cu prilejul ședin
ței de pregătire, activiști ai 
comitetului raional U.T.M. vor 
lămuri acele probleme care 
n-au fost suficient de bine în
țelese din materialele studiate.

Și acum, programul propriu- 
zis. Comitetul U.T.M. din co
muna Atîrnați a prevăzut ca 
ședința de pregătire să încea
pă cu o informare politică 
care va fi ținută de profesorul 
Nicolae Abălaru, membru al 
comitetului U.T.M. în cîteva 
cuvinte el va explica și mo
dul în care s-a documentat și 
pregătit pentru a ține infor
marea, ajutîndu-i astfel și pe 
ceilalți să învețe din expe
riența sa. Este de reținut fap
tul că membrii comitetului 
l-au invitat să vorbească în 
fața cadrelor U.T.M. pe tov. 
Gheorghe Putineanu, preșe
dintele gospodăriei colective, 
despre sarcinile care stau în 
fața gospodăriei în noul an.

Pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le stau în față, evident 
că trebuie apelat și la expe
riența acumulată în anul care 

PREGĂTIREA
ACTIVULUI U.T.M

DIN COMUNĂ

sarcina

a trecut. De aceea, comitetul 
U.T.M. pe comună s-a orien
tat bine stabilind din timp un 
număr de patru tovarăși din
tre cadrele realese care să 
vorbească din experiența mun
cii lor. Aceștia sînt Marin Co- 
coloș, secretarul organizației 
U.T.M. din brigada a Vil-a, 
Mihai Angelescu, medic vete
rinar, membru al comitetului
U. T.M. pe comună, Oprea 
Rancu, propagandist și Marin 
Găvănescu, secretarul orga
nizației U.T.M. din brigada nr.
V. De ce s-a oprit comitetul 
U.T.M. pe comună asupra lor 
și nu asupra altora? Pentru 
că ei au într-adevăr o expe
riență care merită să fie cu
noscută și de ceilalți. L-am 
întrebat deunăzi pe Marin Co- 
coloș cam ce intenționează să 
le povestească celorlalți tova
răși din activul U.T.M. pe co
mună.

— Mie îmi revine
— spunea el — să vorbesc 
despre modul în care organi
zația U.T.M. din brigadă s-a 
ocupat de mobilizarea tineri
lor la muncă în gospodărie. La 
.noi a devenit- un obicei, de pil
dă, ca înaintea fiecărei campa
nii mai importante să discutăm 
în adunarea generală și sarci
nile concrete ce-i revin tinere
tului. în timpul prașilei la po
rumb am organizat întîlniri ale 
tinerilor cu Gheorghe Pascu, 
tehnician agronom, care le-a 
vorbit despre importanța și 
modul cum trebuie efectuată 
fiecare prașilă în parte. Dar 
nu numai atît. în colectivul 
nostru s-a creat o puternică 
opinie împotriva celor ce fac 
lucru de mîntuială.

Cîteva cuvinte despre im
portanța practică a însușirii 
și aplicării cunoștințelor a- 
grotehnice. Din cei 56 de 
tineri cîți sînt în brigada noa
stră, 20 sînt în anul II al 
cursurilor agrozootehnice, iar 
alți 25 s-au înscris în anul I. 
Noi urmărim prezența lor la 
cursuri, cum învață și mai 
ales, în perioada campaniilor, 
cum aplică pe ogor cunoștin
țele dobîndite.

Am discutat și cu ceilalți 
tovarăși care urmează să pre
zinte referate metodice. Me-

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 i 
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 Pardailian — 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
Duminică 5 ianuarie 1964

8/50 Gimnastică de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar. 10,30 Re
țeta gospodinei. 11,00 Emisiunea 
pentru sate. 19,35 Filmul Turneul 
veseliei. 21,15 Muzică de estradă 
și de dans. Transmisiune de la 
Moscova. în încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

în special 
din secto-

aducă în-

dicul veterinar Mihat Ange- 
lescu se va referi 
la munca tinferilo'r 
rul zootehnic, la contribuția 
pe care poate s-o B
treaga organizație la asigura
rea bazei furajere, la necesi
tatea de a recomanda noi ti
neri care să lucreze în secto
rul zootehnic. Oprea Bancu va 
insista în mod deosebit asupra 
modului în care organizațiile 
U.T.M. de brigadă se ocupă 
de conținutul învățămîntului 
politic U.T.M.

— Am să mă opresc — spu
nea el — în special la orga
nizația U.T.M. de brigada nr. 
4 (secretar Tudor Croitoru) 
care are o bună experiență în 
îndrumarea tinerilor care ur
mează învățămîntul politic. 
Băieții și fetele din această 
organizație au fost cei mai 
buni din cercul pe care l-am 
condus anul trecut. Aceasta 
pentru că membrii biroului au 
participat cu regularitate la 
ședințele cercului, i-au ajutat 
pe tineri la studiul individual, 
într-un cuvînt au urmărit în
deaproape felul cum se pre
gătesc aceștia, cum participă 
la convorbiri. Șl, atunci cînd 
a fost necesar, adunarea ge
nerală U.T.M. a analizat cu 
toată seriozitatea eum se pro- 

fost mai bine or- 
au dezbătut im- 
chestiuni privind 

tinerilor.

gătesc și cum se prezintă ti
nerii din brigadă la cercul 
politic.

Ultimul referat metodic va 
fi prezentat în cadrul ședinței 
de pregătire de tovarășul Ma
rin Găvănescu. El are sarcina 
să vorbească despre experien
ța acumulată de organizația 
U.T.M. de brigadă în pregăti
rea și desfășurarea adunărilor 
generale U.T.M. Comitetul 
U.T.M. pe comună s-a gîndit 
ca el să prezinte acest referat, 
deoarece la organizația U.T.M. 
din brigada a V-a adună
rile au 
ganizate, 
portante 
viața și activitatea 
la pregătirea lor a luat parte 
un număr mare de utemiști.

Se înțelege că referatele 
(fiecare nu va dura mai mult 
de 10—15 minute) vor fi ur
mate de întrebări și discuții. 
Programul întocmit de comi
tetul U.T.M. din comuna Atîr
nați prevede în continuare 
prezentarea sarcinilor concrete 
ce stau în fața tinerilor din 
fiecare brigadă, a planului de 
'activități . culturaLeducative 
întocmit pentru perioada de 
iarnă.

Cunoscînd sarcinile ce stau 
în fața gospodăriei în ceea ce 
privește, de pildă, construcții-

Eficacitate 

și prestigiu 
rilor, roagă un lucrător cu 
experiență să se ocupe de ri
dicarea calificării profesionale 
a celui criticat.

Legătura permanentă pe 
care colectivul postului o are 
cu membrii biroului organiza
ției de bază U.T.M. îl ajută să 
desfășoare o activitatea axată 
pe problemele care stau în 
acel moment în atenția tutu
ror utemiștilor. De pildă, ocu- 
pîndu-se de disciplină, postul 
utemist de control a prezen
tat, în cadrul unor adunări 
generale, cazul tinerei Rodica 
Iliescu, care nu respecta dis
ciplina de producție și dădea 
lucrări cu defecte.

Tematica activității postului 
este variată, cuprinzînd pro
bleme numeroase. în mod 
deosebit, în ultima vreme, în 
urma criticilor primite din 
partea comitetului U.T.M. pe 
combinat, postul și-a axat ac
tivitatea spre analizarea cali
tății muncii mecanicilor 
A.M.C. și generalizarea expe
rienței acestora. Iată ce ne-a 
spus în legătură cu această 
problemă tovarășul Lucian 
Sulgheru.

— Mergeam în secții și ob
servam aparate defecte, care 
funcționau cu abateri neper- 
mise. Căutam vinovatul, îl 
criticam pe loc sau la gazeta 

le, comitetul U.T.M. pe comu
nă a ajutat comitetul organi
zației de bază U.T.M. pe gos
podărie să stabilească concret 
ce trebuie -să facă fiecare orga
nizație de brigadă, cu date și 
termene concrete. Pornind de la 
angajamentele luate de tineri 
în adunările de alegeri, s-a 
stabilit, de pildă, cantitatea de 
îngrășăminte naturale ce va 
fi transportată de tinerii din 
fiecare brigadă, suprafața de 
teren pe care o va împăduri 
sau terasa, cantitatea de fier 
vechi ce trebuie colectată de 
tineri etc. S-a urmărit prin 
aceasta ca fiecare tovarăș 
din activul U.T.M., ple- 
cînd de la ședința de pregă
tire, să cunoască precis, con
cret ce are de făcut.

Din partea biroului comite^ 
tului raional U.T.M. mie îmi 
revine sarcina să particip la 
pregătirea activului U.T.M. 
din comuna Atîrnați. Așa cum 
am stabilit într-o ședință de 
birou, expunerile ce vor fi 
prezentate în fața activului de 
membrii biroului, trebuie să 
ducă la generalizarea expe
rienței pozitive obținute și de 
alte organizații din raion, să 
lămurească sarcinile și atribu
țiile membrilor biroului 
U.T.M., a comitetelor, cum 
trebuie organizată și planifi
cată munca, principalele for
me și metode de muncă care 
și-au dovedit practic .eficaci
tatea în activitatea organiza
țiilor U.T.M. La această șe
dință au promis că vor lua 
parte și tov. Petre Rom, secre
tarul comitetului de partid și 
instructorul comitetului raio
nal de partid.

După ședința 
va urma o seară 
tractivă model la 
parte toți utemiștii din comu
nă. împreună cu conducerea 
căminului cultural, comitetul 
U.TJM. a întocmit un program 
bogat, interesant, la realiza
rea căruia a fost chemat un 
larg colectiv din care nu lip
sesc cei mai entuziaști artiști 
amatori. Cu aceasta se va în
cheia ședința de pregătire 
pe care o dorim cît mai boga
tă în învățăminte pentru 
activ.

Pe scurt, așa se va desfășura 
pregătirea cadrelor nou alese 
în comuna Atîrnați. într-un 
mod oarecum asemănător va 
fi organizată și în celelalte co
mune din raion. La fel se va 
proceda și la pregătirea mem
brilor comitetelor organizații
lor de bază U.T.M. și organi
zatorilor grupelor U.T.M. din 
G.A.S. și S.M.T. Ne-am gîndit 
însă că cei din S.M.T. să se 
adune toți la un loc, la S.M.T. 
Brînceni, iar cadrele U.T.M. 
din gospodăriile de stat la 
G.A.S. Vitanești, amîndouă 
unitățile fruntașe pe raion. Și 
de data aceasta vom acorda 
toată atenția generalizării ex
perienței bune.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. este hotărît să se ocu
pe cu toată răspunderea de 
pregătirea cadrelor U.T.M. 
nou alese, convins fiind că de 
aceasta^ depinde în mare mă- 

de pregătire 
cultural-dis- 
care vor lua

URMĂRI DIN PAG. I
postului, și apoi, luînd legă
tură cu maistrul din acel loc 
de muncă, îl rugam să supra
vegheze munca acelui tînăr. 
Era deajuns ? Uneori nu, căci 
tînărul criticat de noi, după 
un timp îl găseam în fața ace
lorași situații negative. Ase
menea situații repetate, pre
cum și discuțiile avute cu 
membrii comitetului U.T.M. 
ne-au făcut să înțelegem că 
datoria noastră este să ajutăm 
tinerii să-și lichideze rămâne
rile în urmă învățînd de la 
cei mai buni. Și astfel, raidu
rile cu privire la calitatea re
parațiilor și verificărilor erau 
urmate de articole ale tineri
lor mecanici A.M.C. eviden- 
țiați. De pildă, într-un raid 
am constatat că la secțiile 
detoxan și monoclor benzen 
erau aparate dereglate, pa
nouri de fixare prost îngrijite, 
circuite defecte etc. Am criti
cat atunci pe tinerii Aurel 
Mertușcă, Ion Leahu și alții. 
Totodată la gazeta postului 
au apărut articolele semnate 
de Vasile Ursu și Alfes An
ton în care aceștia împărtă
șeau experiența lor. Ei arătau 
că fac reviziile aparatelor în 
fiecare zi la aceleași ore pen
tru a putea urmări după un 
grafic erorile aparatelor, cum 
reglează aparatele, cum își or
ganizează tura prin instalație 
etc. Altă dată în secția noastră 
mai mulți tineri rămăseseră 
sub normă. în același timp 
mecanicul Ion Leahu rea
lizase o impresionantă depă
șire a. normei. L-am rugat pe 
acest tovarăș, un. muncitor 
vîrstnic cu multă experiență, 
să povestească tinerilor prin-

Medicul veterinar Virgil Stănescu de la G.A.S. Halînga, raionul Turnu Severin, vorbește briga
dierilor și muncitorilor din sectorul zootehnic al gospodăriei, despre importanța alimen
tației animalelor în perioada de iarnă cu nutrețuri fibroase și concentrate pentru obținerea 

unor producții sporite. Foto: AGERPRES

tr-un articol cum își organi
zează el munca și ce metode 
folosește. Articolul a fost bine 
venit. Uneori facem o anchetă 
în rîndurile inovatorilor și 
publicăm la gazeta postului 
răspunsurile pe care aceștia 
le-au dat cu privire la expe
riența lor. Așa am procedat, 
de pildă, în cazul lui Tiberiu 
Marian, un inovator din labo
ratorul de pirometrie.

...în activitatea postului mai 
există însă și unele goluri. în 
caietul de observații de lingă 
gazetă, tinerii își spun părerea 
că unele articole sînt tratate 
la modul general, că se mai 
face uz de formule gratuite 
etc. Nu vom insista asupra a- 
cestora, deoarece ele sînt în 
atenția colectivului postului și 
a biroului organizației U.T.M. 
din secție. O altă subliniere 
ni se pare necesară. Organi- 
zîndu-și munca după cerințele 
ce le ridică activitatea pe care 
o desfășoară mecanicii A.M.C., 
postul utemist de control a 
trecut de la rolul de simplu 
seismograf ce îl avea altădată, 
la cel de ajutor de nădejde al 
tinerilor. Raidurile și alte 
forme de activitate au efica
citate imediată la fiecare loc 
de muncă, iar colectivul pos
tului și-a cîștigat un binemeri
tat prestigiu. Analiza perma
nentă a calității reviziilor și 
reparațiilor aparatelor de mă
sură și control, precum și ge
neralizarea experienței celor 
mai buni tineri a ocupat o 
pondere mare în activitatea 
lui. Punînd permanent în cen
trul preocupărilor sale reali
zarea unor reparații de calita
te și întreținerea aparatelor 

• Pe patinoarul ar
tificial „23 August" 
din Capitală începe 
astăzi cea de-a ?-a 
ediție a tradiționalei 
competiții internațio
nale de hochei pe 
gheață pentru „Cupa 
orașului București". 
La actuala ediție tro
feul va fi disputat de 
echipele Aripile Sovie
telor (U.R.S.S.), Spar
tak Plsen (R. S. Ceho
slovacă), sel. orașului

Berlin (R.D.G.), sel. 
olimpică a R.P.k. și 
sel. de tineret a R.P.R. 
Amatorii de sport 
bucureșteni au putut 
vedea ieri la „lucru" 
în avanpremieră echi
pele participante care 
s-au antrenat pe pa
tinoarul din parcul 
„23 August".

Astăzi se vor des
fășura două întîlniri 
după cum urmează : 
ora 17 : sel. olimpică 
a R.P.R.—sel. de tine
ret a R.P.R. ; ora 
19,30 : Aripile Sovie
telor—sel. Berlin.

Ieri federația noas
tră a comunicat pro
gramul complet al me
ciurilor : luni, 6 ia
nuarie : sel. de tine
ret a R.P.R.—Spartak 
Plsen ; sel. olimpică a 
R.P.R.—sel. ~ “
marți, 7 
sel. de 
R.P.R.—Aripile 
vietelor ; sel. olimpică 
a R.P.R. — Spartak

Plsen ; miercuri, 8 ia
nuarie : sel. de tine
ret a R.P.R. — sel. 
Berlin ; Aripile Sovie
telor — Spartak Plsen; 
joi, 9 ianuarie : Spar
tak Plsen — sel. Ber
lin ; Aripile Soviete
lor — seL olimpică a 
R. P. Romîne. In fie
care zi programul în
cepe la ora 17.

• Echipele olimpi
ce de hochei pe ghea
ță ale R. S. Ceho
slovace și Suediei au 
susținut noi întîlniri 
în Canada. Pe pati
noarul orașului Sud
bury (Ontario) echipa 
olimpică a Canadei a 
dispus cu 4—0 (1—0; 
o—o; 3—o) de echipa 
cehoslovacă. La Fort 
Williams (Ontario) 
reprezentativa suede
ză a câștigat cu 5—1 
meciul cu formația 
locală „Lake Head".

• In runda a 5-a a 
turneului internațio
nal de șah de la Has
tings (Anglia), Hasin 
și Tal au făcut remiză, 
după 30 de mutări. H. 
Littlewood a cîștigat 
la Dely în 39 de mu
tări.

In clasament Hasin 
(U.R.S.S.) totalizează 
acum 4,5 puncte, fiind

urmat de H. Littlewood 
(Anglia) — 4 puncte, 
Tal (U.R.S.S.) 3,3 punc
te, Lengyel (R.P.U.) 
2,3 puncte și o parti
dă întreruptă etc.

In turneul „șalan- 
gerilor" campioana 
mondială Nona Ga

Berlin ; 
ianuarie : 

tineret a 
So-

Emisiuni noi la radio
Posturile noastre de radio inau

gurează în săptămîna care urmează 
o serie de noi cicluri de emisiuni. 
In forme variate se vor înfățișa 
ascultătorilor aspectele cele mai 
semnificative ale istoriei literaturii 
țării noastre în ciclurile ,.Momen
te din istoria literaturii române", 
„Profiluri de scriitori contemporani 
din țara noastră" și „Anul XX".

în scopul cunoașterii mai temei
nice a literaturii universale s-a 
inițiat ciclul „Antologie poetică", 
în care se vor prezenta cele mai 
valoroase creații ale poeților re
prezentativi ai veacului nostru. In 
același scop emisiunea „Capodope
re ale literaturii universale" se va 
prezenta ascultătorilor într-o nouă 
formă radiofonică. Pe lingă pre
zentări, emisiunile vor cuprinde 
fragmente din operele respective, 
discuții cu traducători, interpretări 
dramatice etc.

de măsură și control, postul 
utemist de control de la secția 
A.M.C. a Combinatului chimic 
din Borzești și-a adus partea 
sa de contribuție la buna 
funcționare a instalațiilor, fac
tor important în îndeplinirea 
planului de producție.

------ •-------

ARHITECȚII
căuta. Așa trebuia să arate și 
nu .altfel. Cu coloane laterale, 
cu fațade impunătoare. Apoi a 
început munca febrilă de elabo
rare a proiectului. Niciodată nu 
se lovise în practică de proble
me de acustică, de vizibilitate 
perfectă. Nici n-avusese cînd, 
la cei 26 de ani ai săi. Dar în 
facultate învățase bine, avea 
cunoștințe temeinice, trebuia 
numai să le aplice. în timp ce 
lucra el, constructorii zideau. 
Și astfel s-a ridicat clădirea pa
latului din Tulcea cu foaiere 
din marmură de Dobrogea, cu 
scări aeriene în formă de spira
lă, cu o sală de 800 de locuri 
și alte săli capabile să găzdu
iască toate activitățile cultural- 
sportive ale tineretului. Iar cea 
mai bună apreciere asupra pro
iectului, dată de specialiști, 
este faptul că el va fi aplicat 
la construcția unei case de 
cultură asemănătoare la Onești 
devenind astfel „tip".

Veritabilă poezie
Pe vastul șantier al tării, 

printre anonimii făurari de fru
museți noi se numără și cei cîți- 

1prindașvili (U.R.S.S.) 1 
conduce cu 4,3 punc
te. în runda a 3-a ■ 
Gaprindașvili l-a în- ! 
vins pe Juhe (R.F.G.). < 
Locul doi în clasament 
este ocupat de fran
cezul Henri Carozzi, 
care a cîștigat la en
glezul Taylor.

9 La Budapesta se 
desfășoară în prezent 
meciul internațional 
de șah dintre echipele 
de juniori ale R. P. 
Ungare și Iugoslaviei. 
După două zile, scorul 
este de 8,5—6,5 punc
te în favoarea șahiști
lor maghiari. Scorul 
final va fi cunoscut 
după desfășurarea 
partidelor întrerupte.

• Echipa olimpică 
de fotbal a R. D. Ger
mane, care se află de 
mai multe zile în tur-

a 
cu

neu în Indonezia 
jucat la Surabaya

selecționata orașului 
de care a dispus cu 
scorul de 5—o (3—o). 
La Bagdad, în cadrul 
preliminariilor turneu
lui olimpic de fotbal, 
echipele Iranului și 
Irakului au terminat 
la egalitate : o—o. Ju- 
cînd la Cairo cu Za- 
malek, echipa maghia
ră Vasas Budapesta a 
terminat învingătoare 
cu scorul de 2—x. In 
Berlinul occidental, 
echipa iugoslavă Voj- 
vodina Novi Sad a 
dispus cu 4—2 (2—1) 
de formația vest-ger- 
mană B.S.C. Hertha.

(Agerpres)

Programele acestor emisiuni vor 
ii alcătuite cu sprijinul unor cu- 
noscuți scriitori, critici si cercetă
tori literari.

Răspunzînd cerințelor ascultăto
rilor, o serie de emisiuni mult a- 
preciate vor ii retransmise. Vor ii 
transmise în reluare, începînd din 
această săptămână emisiunile „Re
vista economică radio", „Almana
hul științific", precum și emisiuni
le pentru copii „Vreau să știu", 
„Roza vînturilor", „Radioracheta 
pionierilor".

Obișnuitele concerte de joi ale 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunil, transmise din Studioul de 
concerte, care se difuzau pe pro
gramul 11, se vor difuza în viitor, 
la aceeași oră. și pe programul III.

(Agerpres)

va tineri arhitecți din Constan
ța, care au trasat contururile 
actualei și viitoarei tinereți a 
orașelor dobrogene : Constanța, 
Litoralul, Medgidia, Tulcea — 
iată cîteva localități care devin 
de la an la an de nerecunoscut 
și fiecare din tinerii arhitecți 
au mîndria de a ii semnat, ală
turi de alții, buletinele de naș
tere ale blocurilor, cinemato
grafelor, caselor de cultură și a 
tot ceea ce s-a construit în a- 
ceștî ani. Și cîte mai au de 
semnat încă. Răducanu abia a 
terminat proiectul unui nou 
complex de 900 de apartamente 
care, în parte, a și fost constru
it și lucrează la etapa a doua 
a unui microraion. Rusovan îl 
completează cu proiectul altei 
etape a lucrărilor. Seichi Luiti 
dă viață proiectului de siste
matizare a orașului Tulcea, iar 
Manolescu, care deși e coleg 
de promoție cu ei, are o expe
riență mai îndelungată, coordo
nează acum toată activitatea a- 
ceasta creatoare a atelierului 
de arhitectură.

Cunoscîndu-le realizările de 
pînă acum, care îndreptățesc 
încrederea în frumusețea pro
iectelor viitoare mă gîndesc, 
cu un plus de bucurie poate, 
la faptul că, sincer și emoțio
nant, cu prestigiul și autorita
tea celui mai mare poet al ță
rii, maestrul Arghezi numea ar
hitectura și construcțiile de azi, 
din țara noastră, ca fiind cea 
mai veritabilă manifestare poe
tică a poporului.

O utilă consfătuire 
culturală

Zilele trecute, la Casa de. 
cultură din orașul Zimniceâ a 
avut loc o consfătuire cu in
structorii formațiilor artistice 
ale căminelor culturale din sa
tele raionului, organizată cu 
scopul de a se generaliza expe
riența înaintată a celor mai 
bune formații artistice, de a 
orienta activitatea de pregătire 
a etapei a doua a celui de al 
Vll-lea concurs artistic. S-au 
făcut recomandări cu privire 
la conținutul repertoriului și 
s-a înmînat materialul docu
mentar necesar.

La consfătuire au participat 
metodiști din cadrul Casei re
gionale de creație populară 
București, instructori de dans, 
dirijori de coruri, regizori de 
teatru.

IONEL TRIFU 
profesor

A

In casă nouă
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — 430 de familii din 
orașul Cluj și-au petrecut re
velionul în locuințe noi cara 
au fost date în folosință re
cent. Constructorii clujeni au 
dat în acest an în folosință 
peste 1 000 de apartamente. : 
Un număr mare de familii din 
orașele Dej, Turda. Cîmpia 
Turzii etc. s-au mutat anul 

j trecut în locuințe noi. în în
treaga regiune au fost date în 
folosință peste 1 700 de apar
tamente.

------------

INFORMAȚII
Sîmbătă seara a plecat spre 

Moscova 6 delegație a Comi- 
I tetului de Radiodifuziune și 
i Televiziune din R. P. Romînăr 
I în frunte cu Ion Pas, președin

tele Comitetului, în vederea 
reînnoirii Convenției de colabo
rare dintre cele două țări în 
domeniul radiodifuziunii și te
leviziunii.

La plecarea din Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de 
membri ai conducerii Radjotele- 
viziunii, reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe, pre
cum și de I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
La Circul de Stat din București 

a avut loc sîmbătă seara premiera 
spectacolului „Surprize berlineze", 
prezentat de artiști din capitala 
R. D. Germane. In regia lui Hors 
Beckmann, spectacolul este alcă
tuit din numere de circ — acro
bații, jonglerii, patinaj pe rotile, 
precum și din varietăți susținute 
de un cvartet vocal, un grup de 
balerini și soliști de muzică ușoa
ră. Aranjamentele muzicale aparțin 
lui Robert Ebeling. $i-a dat con
cursul orchestra de jazz a Circului 
de Stat.

(Agerpres) 
-----•-----

A aparul: 

„Dicționarul tehnic - 
petrol și gaze"

în Editura tehnică a apărut si
lele acestea, în limbile română, 
rusă și engleză, „Dicționarul tehnic 
—- petrol și gaze“ de inginer P. 
Irinievici. Sînt prezenți circa 9 600 
termeni din geologie și fizica ză
cămintelor de țiței și gaze, pros
pecțiunea zăcămintelor, hidraulica 
subterană, foraj, utilajul, transpor
tul și depozitarea acestor produse, 
Sînt incluși, de asemenea, nume
roși alți termeni care, fără a fi spe
cifici domeniilor enumerate, sînt 
folosiți în mod curent de tehnici
enii din industria petrolului : orga
ne de mașini, rezistența materiale
lor. electrotehnică, termotehnică 
etc.

Dicționarul este întocmit pe baza 
unui bogat material de specialita
te.

Prima parte a dicționarului pre
zintă termenii în limba engleză și 
traducerile, dispuse în coloane se
parate, în română și rusă. A doua 
parte cuprinde glosare în limbile 
română și rusă, cu indicații care 
arată litera si numărul de ordine 
al cuvântului în dicționar. Datorită 
acestei structuri lucrarea echiva
lează cu 6 dicționare distincte.

In cursul anului 1963, Jn Editu
ra tehnică au mai apărut Dicțio
narul tehnic poliglot în limbile 
rusă, engleză, germană, franceză, 
maghiară și volumul XII din Lexi
conul tehnic român. Sub tipar se 
află un dicționar de chimie și alte 
lucrări asemănătoare.

(Agerpres)

în atenția 
studenților I.C.F.

Institutul de cultură li
rică, curs tără frecven
tă, comunică studenți
lor că etapa a Il-a la 
schi se va desfășura în 
perioada 6—15.1.1964 
ta Cristianul Mare (Po
iana Brașov) iar etapa 
a IlI-a intre 8—29. II 
1964 la Paring (Petro- 

șeni).

I. M. T. F. Lugoj 
angajează 

imediat
20 conducători auto 
necesari pentru sectoa
rele I.M.T.F. Bocșa și 
Orșova. Actele se vor 
depune Ia Centrala 
I.M.T.F. Lugoj, str. Ba

natului nr. 1.



Un act ci

ziarul 
fran- 
Fraga 

de că-

După cum relatează 
„l’Humanite", ministrul 
chist al informațiilor, 
Iribarne, a fost huiduit
tre studenții din orașul Sevilla, 
în cursul unei vizite pe care a 
facut-o la Universitatea orașu
lui. Potrivit ziarului, studenții 
facultăților de drept, filozofie 
și litere au cerut ministrului 
explicații asupra atitudinii gu
vernului față de demersul in
telectualilor privind torturile 
la care sînt supuși minerii din 
Asturia arestați cu prilejul 
grevelor de anul trecut.

Indignați de poziția minis
trului, studenții l-au huiduit, 
iar poliția a intervenit pentru 
a împrăștia pe manifestanți. 
Fraga Iribarne a încercat a- 
poi să țină o conferință în in
cinta universității, însă și aici 
a fost întrerupt în repetate 
rînduri de către studenți, care 
strigau : „Noi vrem să știm ce 
s-a petrecut în Asturia !".Muncitorii feroviari din Japonia au organizat o grevă în sprijinul revendicărilor lor 

economice. In fotografie: demonstrația muncitorilor feroviari la Tokio.

Evenimentele din CipruRhodesia de nord

a obținui

autonomie internă
LUSAKA. — La 3 ianuarie a 

intrat în vigoare noua consti
tuție a Rhodesiei de nord. A- 
ceastă constituție, care acordă 
populației africane drepturi și 
libertăți mai largi .prevede ale
gerea prin vot universal a 
unei adunări legislative com
puse din 75 de membri, consti
tuirea unui consiliu constitu
țional și a unui guvern în frun
te cu un prim-ministru. Guver
natorul urmează să dețină și de 
acum înainte largi împuterni
ciri în domeniul apărării, afa
cerilor externe, ordinei și sigu
ranței interne.

Prin intrarea în vigoare a 
acestei constituții, Rhodesia de 
nord capătă autonomie internă, 
ceea ce reprezintă un pas im
portant pe calea cuceririi in
dependenței în cursul acestui 
an.

între 20 și 21 ianuarie ur
mează să aibă loc alegeri pen
tru desemnarea membrilor adu
nării legislative. Apoi va fi 
constituit noul guvern.

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Cipru, 
Makarios, și vicepreședintele 
Kuciuk au acceptat să partici
pe personal la Conferința pen
tru problemele Ciprului, care 
urmează să aibă loc la Lon
dra la mijlocul lunii ianuarie.

NICOSIA 4 (Agerpres). —
De la stabilirea și preluarea 

de către forțele militare engle
ze a zonei neutre din capitala 
Ciprului, — relatează France 
Presse — ciprioții greci și turci 
nu întrețin nici un fel de legă
turi. Fiecare comunitate își 
duce activitatea sa separată în 
cartierele capitalei, izolate une
le de altele. Trupele britanice 
controlează practic întreaga ca
pitală, poșta, telegraful, cen
trala telefonică și șoselele prin
cipale. Unitățile cipriote din------
Nicosia continuă să fie consem
nate în cazărmi.

La 4 ianuarie la Nicosia au 
început discuțiile dintre înaltul 
comisar englez în Cipru, Ar
thur Clark, generalul Young, 
comandantul trupelor britanice 
aflate în Cipru și ministrul de 
interne al Ciprului, Gheorghad- 
jis și reprezentanți ai celor două 
comunități ale insulei privind 
restabilirea libertății de circu
lație și de comunicații în Cipru.

Potrivit ultimelor știri, con
ferința care va lua în dezba
tere problemele Ciprului și la 
care urmează să participe re
prezentanții Angliei, Greciei, 
Turciei și ai celor două comu
nități cipriote urmează să se 
deschidă în jurul datei de 15 
ianuarie la Londra.

Referindu-se la această con
ferință, ziarele cipriote „File- 
fheros", „Mahi", „Haravghi", 
subliniază că reprezentanții gu
vernului cipriot vor veni la 
Londra pentru a obține anula
rea acordurilor și tratatelor 
care le-au fost impuse anterior. 
„Poziția noastră este clară, 
scrie „Filefheros", a sosit mo
mentul lichidării tuturor acor
durilor care permit amestecul 
străin în treburile noastre".

a președintelui S.U.A.

Mesajul lui l\l. S. Hrușciov 

adresat șefilor de state

și de guverne

------ •------

Ancheta
privind
de pe

catastrofa
„Laconia“
(Agerpres). — Sîm-

Cercetări prin radiolocație 
asupra unor planete

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Un grup de cercetători, in frunte 
cu acad. Vladimir Kotelnikov, au 
prezentat în vederea decernării 
Premiului Lenin pe 1964 lucrarea 
„Cercetările prin radiolocație asu
pra planetelor Venus, Mercur și 
Marte". In lucrare se arata că re- 
cepționarea semnalelor reflectate de 
sateliții planetelor Marte și Jupi
ter, explorarea inelelor lui Sa
turn sînt cu putință dacă se spo
resc puterea emițătorului, dimen
siunile antenelor și sensibilitatea 
receptorului stației de radiolocație 
pentru explorarea planetelor.

După cum arată oamenii* de 
.știință, cercetările au fost încu
nunate de succes, datorită reali
zării unei instalații de radioloca
ție, unică în felul său, cu ajuto
rul căreia ei au reușit într-un 
trecut foarte recent să recepțio
neze unde reflectate și de .Jupiter. 
Ih cursul acestei experiențe, un-' 
dele de radio au parcurs o cale 
de 1200 000 000 km, și semnalul 
a fost. mult. atenuat. De - aceea, 
pentru a se detecta semnalul re
întors 
să se 
de 20

• flexie al planetei Jupiter (indice 
care ne dă o idee despre suprafața 
planetei) era egal cu aproximativ 
io la sută, și chiar mai mare.

In lucrare sînt amintite cerce
tările prin radiolocație efectuate 
în ultimii ani asupra planetelor 
Venus, Mercur și Marte. Rezul
tatele valoroase ale acestor cerce
tări înlesnesc rccepționarea sem
nalelor reflectate de planete.

ATENA 4 „ . .
bată s-a anunțat la Atena că an
cheta preliminară întreprinsă în 
legătură cu catastrofa vasului „La
coma" în cursul căreia și-au pier
dut viața 128 de persoane, a luat 
sfîrșit, prin alcătuirea unui dosar 
care va fi înaintat unui departa
ment special al Ministerului Ma
rinei Comerciale a Greciei.

Ancheta a fost întreprinsă din 
ordinul guvernului grec de către 
comandantul portului Pireu, Ne
stor Phokas care, pentru a sta
bili cauzele dezastrului și modul 
de comportare a echipajului na
vei în timpul incendiului, a inte
rogat 180 de marinari de pe „La
conia".

Dosarul alcătuit va fi studiat 
de către comisia supremă a Mini
sterului Marinei Comerciale însăr
cinată cu cercetarea accidentelor 
maritime.

Pregătiri electorale im S.U.A.

de la planetă, era necesar 
„acumuleze" energia timp 
de ore. Coeficientul de re-

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Senatorul republican Barry Gold
water din statul Arizona, a anun
țat că va cere congresului parti
dului republican desemnarea sa 
drept candidat pentru postul de 
președinte al S.U.A. Goldwater, 
considerat drept reprezentantul a- 
iripei celei mai conservatoare a 
partidului republican, a criticat 
politica externă dusă de fostul 
președinte John Kennedy.

Alături de Nelson Rockefeller, 
# guvernatorul statului New York, ’ 

Goldwater se va prezenta la 10 
martie la alegerile preliminare care

vor avea loc în statul New Ham
pshire în vederea desemnării can- 
didaților probabili ai partidului 
republican. Aceste alegeri sînt con
siderate drept un indiciu cu privi
re la șansele candidaților la viito
rul congres al partidului care va 
desemna pe candidatul oficial al 
republicanilor.

însemnări
4 ratat

premiul...

laI acătul a apărut 
ușă. 11 însoțea car
tonașul pe care o 
mină grăbită așter
nuse cîteva cuvin
te: „Expoziția s-a 
închis". Regrete nu

prea s-au semnalat. De altfel, 
nici înainte nu se înghesuiseră 
curioșii. Expoziția de artă plas
tică modernă din orașul Jersey 
trăise în anonimat, fără a deve
ni ceea ce visaseră organizato
rii ei: unul din acele evenimen
te care se înscriu cu majuscule 
pe orbita mondială. In sfîrșit, bi
lanțul expoziției nu-i treaba 
noastră. Să-l întocmească cei 
interesați. Juriul se află de a- 
cum la treabă. Analizează, com
pară, evaluează...

Dar înainte ca tablourile să 
fie cu grijă împachetate spre a 
fi înapoiate autorilor, un eveni-

merit a tulburat liniștea juriu
lui. Numărul tablourilor aflate 
pe pereți era mai mare decît ' 
cel admis spre a fi expuse. Cu 
unul. Au privit toate tablourile 
și n-au putut recunoaște ta
bloul „infractor". Toate mărtu
riseau aceeași vocație spre ab
stracționism. Unul era, totuși 
în plus...

Misterul avea o explicație. 
Pictorița Sylvia Marshall încer
case să obțină expunerea unor 
opere ale ei. I s-au respins 
toate deoarece sufereau de 'un 
cusur inadmisibil: erau realis
te, refuzau abstracționismul. 
Furioasă, pictorița a hotărît să 
se răzbune. Intr-un moment 
prielnic, a așezat printre tablou
rile din expoziție... hîrtia pe 
care își ștergea pensulele. în 

■ vecinătatea operelor abstracțio- 
nisle, hîrtia mototolită și păta
tă părea o respectabilă creație, 
greu de deosebit de cele din 
jur.

Dacă n-ar fi fost chestia cu 
numărătoarea din pricini de 
inventar, precis că hîrtiuța a- 
ceea lua și premiu...

I
I
I
I
icană începînd de. la 1 april 

prezentantului diplomatic al 
galiei în Zanzibar i s-a cc

I
I
I’tre

inii 
efi<

I
I
I

E. O.

WASHINGTON 4 (Agerpres) 
— într-o scurtă conferință de 
presă ținută la 3 ianuarie la 
ferma sa din statul Texas, 
președintele Johnson a decla
rat că bugetul S.U.A. — pe 
care îl va prezenta Congresu
lui la sfîrșitul acestei luni — 
va cuprinde reduceri bugetare 
de mai multe sute de milioa
ne de dolari. Reducerile vor 
afecta Departamentul agricul
turii, Comisia pentru energia 
atomică și programele privi
toare la spațiul cosmic.

L. Johnson a spus totodată 
că se studiază posibilitatea și 
altor reduceri la diferite de
partamente.

Totalul sumelor prevăzute 
în bugetul pe anul financiar 
1964—1965 se va ridica la cir
ca 100 000 000 000 dolari.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 

TASS, guvernul sovietic a pre
zentat spre examinare guver
nelor tuturor statelor propu
nerea de a se încheia un acord 
(sau tratat) internațional pri
vind renunțarea statelor la 
folosirea forței pentru rezol
varea litigiilor teritoriale și a 
problemelor de frontieră.

Această propunere este cu
prinsă într-un
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului 
U.R.S.S., în 
„în prezent 
ție cînd se _ 
zolva în mod practic sarcina 
excluderii din viața interna
țională a folosirii forței în li
tigiile teritoriale dintre state".

Acordul internațional, se 
spune în mesaj, ar trebui să 
cuprindă patru prevederi prin
cipale :

în primul rînd, angajamen
tul solemn al statelor semna
tare de a nu recurge la forță, 
pentru schimbarea frontierelor 
de stat care s-au statornicit;

în al doilea rînd, recunoaș
terea faptului că teritoriul sta
telor nu trebuie nici tem
porar să constituie obiectul 
unei invazii, agresiuni, ocupa
ții militare sau al altor măsuri 
de constrîngere întreprinse 
direct sau indirect de alte sta
te indiferent din ce conside
rente — de ordin politic, eco
nomic, strategic, de frontieră 
sau de altă natură ;

în al treilea rînd, declarația 
fermă ca nici deosebirea între 
orînduirea socială sau de stat, 
nici refuzul de a recunoaște 
sau lipsa relațiilor diplomati
ce, după cum nici alte pretex
te nu vor putea constitui un 
temei pentru încălcarea de că
tre un stat a integrității teri
toriale a altui stat;

în al patrulea rînd, angaja
mentul de a rezolva toate liti
giile teritoriale exclusiv prin 
mijloace pașnice — cum sînt 
tratativele, medierea, procedu
ra de conciliere, precum și cu 
alte mijloace pașnice la alege
rea părților- interesate con
form Cartei Organizației Na
țiunilor Unite.

„Guvernul sovietic este ferm 
convins că adoptarea de către 
state a angajamentului privind 
rezolvarea litigiilor teritoriale 
exclusiv pe cale pașnică ar fa
voriza reglementarea proble
melor internaționale, se'arată 
în mesaj. Aceasta, se referă 
înainte de toate, și în primul 
rînd, la problema dezarmării".

mesaj al lui

Miniștri al 
se declară că

de 
care 
s-a creat o situa- 
poate pune și re-

După ce constată că „prin 
eforturile comune ale multor 
state s-a reușit să se obțină, 
în ultima vreme, anumite suc
cese în destinderea încordării 
internaționale", „guvernul so
vietic, se spune în mesaj, a 
ajuns la concluzia că va fi 
util ca urmărind neobosit re
zolvarea sarcinii dezarmării 
generale și totale, să sporim în 
același timp eforturile noastre 
pentru a înlătura fricțiunile 
acute în relațiile dintre state 
și sursele de încordare", așa 
cum sînt litigiile teritoriale.

în mesaj se subliniază că 
pretențiile și litigiile teritoria
le dintre state nu sînt totdea
una de aceeași natură. Șeful 
guvernului sovietic a indicat 
în primul rînd' Taivanul. „A- 
ceastă insulă este din timpuri 
străvechi o parte componentă 
a statului chinez. Ocuparea i- 
legală a Taivanului de-către 
trupele americane trebuie să 
ia sfîrșit".

„Sînt juste, fără îndoială, ce
rerile statelor care s-au elibe
rat de a li se înapoia teritorii
le care se mai află încă sub 
jug colonial sau sub ocupație 
străină", se subliniază în me
saj. „Acestea se referă în de
plină măsură și la teritoriile 
popoarelor care nu au dobîn- 
dit încă independența naționa
lă și rămîn în situația de co
lonii".

Tot astfel trebuie să fie li
chidate și bazele militare crea
te pe teritorii străine smulse 
de la statele respective.

Trebuie să se renunțe la fo
losirea forței în rezolvarea 
problemei unificării unor sta
te ca Coreea, Vietnam, Ger
mania. Trebuie privită cu în
țelegere și respect năzuința 
popoarelor acestor țări spre 
unificare, se arată în mesaj. 
„Bineînțeles însă că problema 
reunificării trebuie să fie re
zolvată de înseși popoarele a- 
cestor state și de guvernele 
lor, fără amestec și presiune 
din afară".

Atrăgînd atenția asupra re
vendicărilor cercurilor re
vanșarde ale unor state care 
au fost 
de-al
N. S. Hrușciov declară : 
ceste 
vanșă și răzbunare pentru răz-

boiul pierdut urzesc planuri 
de revizuire a reglementării 
teritoriale juste de după răz
boi". „Astfel de „pretenții11 te
ritoriale trebuie respinse în 
mod hotărît ca fiind incom
patibile cu interesele păcii. 
Din aceste pretenții poate lua 
naștere doar un 
dial".

război mon-

pretențiile 
litigiile de 

justificare

O nouă linie a metroului 
din Moscova

agresoare în cel 
II-lea război mondial, 

„A- 
cercuri însetate de re-

Referindu-se la 
teritoriale și la 
frontieră, a căror 
este încercată pe baza unor 
argumente și considerente re
feritoare la domeniile istoriei, 
etnografiei, rudeniei de sînge, 
religiei, N. S. Hrușciov cheamă 
„să se manifeste înțelegerea 
cuvenită11 față de frontierele 
statornicite în cursul istoriei.

După părerea lui N. S. Hruș
ciov, ar prezenta o primejdie 
deosebită pentru întreaga o- 
menire un conflict armat din 
cauza frontierelor în Europa, 
acea regiune a lumii în care 
în trecut au început cele două 
războaie mondiale, iar actual
mente sînt concentrate mase 
importante de trupe și arma
mente ale unor state făcînd 
parte din cele două principale 
grupări militare opuse una al
teia.

„Linia fundamentală a poli
ticii statelor socialiste, îndrep
tată spre consolidarea păcii și 
preîntîmpinarea războiului, 
constituie chezășia faptului că 
din partea noastră armele nu 
vor fi și nu pot fi folosite pen
tru rezolvarea vreunor litigii 
teritoriale în favoarea noas
tră", se spune în mesaj.

„Sîntem profund convinși că 
folosirea forței pentru rezol
varea litigiilor teritoriale nu 
corespunde adevăratelor inte
rese ale vreunui popor, ale 
vreunei țări".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. declară că 
„încheierea unui acord inter
național prin care statele ar 
renunța la folosirea forței pen
tru rezolvarea litigiilor terito
riale ar risipi multe din ceea 
ce a fost artificial ațîțat în via
ța internațională, care ridică 
obstacole în calea destinderii 
în lume și consolidării păcii, 
ar crea un teren propice pen
tru creșterea încrederii între 
state".

A intrat în funcțiune o nouă 
linie a metroului din Mos
cova, cu o lungime de 4,8 

km, care leagă cartierul universi
tății cu noile cartiere din sud-vest. 
Ea este o continuare a traseului 
Kirov—Frunze, caro începe de la 
Sokolnikovo și intersectează cen
trul orașului.

în apropierea stației terminus, 
constructorii vor ridica noi cvar
tale de locuințe. A doua stație a 
noi linii — „Prospckt Verdnasko- 
go“ — se află în centrul unui 
nou șantier de construcții.

,,Archimede‘ 
în Marea Caraibilor

w a Paris s-a anunțat că vii-
/toarea expediție a batisca- 

fului „Archimede" va avea 
loc în primăvara anului 1964 în 
marea depresiune atlantică dc 
8000 m. care se deschide la nord 
de insula Porto Rico. Deși a efec
tuat pînă acum 20 de scufundări 
la mari adîncimi pentru a se ex
perimenta rezistența și buna func
ționare ă aparatajului batiscafului, 
„Archimede" va fi folosit pentru 
prima oară în scopuri științifice cu 
ocazia apropiatei expediții care va 
dura trei luni. Pe nava care va în
soți batiscaful se vor afla în a- 
cest scop geologi, biologi, fizicieni 
precum și alți savanți care se in
teresează de studiul fundului mă
rilor și oceanelor.

9 600 kilometri

Aceasta este distanța străbă
tută de un balon meteoro
logic care a fost lansat la 

Londra și a fost descoperit 24 de 
zile mai tîrziu în... Peru. Balonul 
a parcurs în acest timp Oceanul 
Atlantic și o parte a Americii de 
Sud.

Material optic sensibil 
la influența luminii

La biblioteca Uzinei de rulmenți de la Moscova, cu 
prilejul aniversării R.P. Romine, s-a organizat o expoziție 
consacrată țării noastre. în fotografie: tinăra muncitoare 

Galina Martînovskaia citind o revistă din R.P. Romînă

străină
eune

rd s o nd

publicația „Science News Let
ters" relatează că o compa
nie americană a elaborat un

material optic foarte sensibil la 
influența luminii. în cazul unei 
iluminări puternice, materialul de
vine mai opac, în timp ce în cazul 
unei iluminări mai puțin intense, 
el devine mai străveziu. Din acest 
material se pot fabrica ochelari de 
protecție care se adaptează auto
mat la intensitatea luminii.

„Bumerang"

reînceperea sezonului 
ploilor, războiul din Angola a 
intrat în cel de-al treilea an al 
său", scrie revista „JEUNE A- 
FRIQUE". De astă dată, conti
nuă revista, totul lasă să se pre
vadă că la venirea sezonului 
secetos partizanii nu au inten
ția să se întoarcă așa cum fă
ceau în trecut, în locurile lor de 
refugiu.

Cu trei ani în urmă, scrie re
vista, ceea ce se numea revo
luția angoleză nu cuprindea de
cît cîteva sute de oameni prea 
puțin organizați, neinstruiți, 
înarmați cu cîteva puști vechi 
și arme primitive. Ei își sem
nalau prezența în mod episodic 
prin cîteva atacuri împotriva 
unor convoaie izolate de mili
tari portughezi. Astăzi situația 
este complet diferită. Armata de 
eliberare națională din Angola 
este bine organizată, dispune

de armament modern, se com
pune din tineri pregătiți din 
punct de vedere militar și se
lecționați după criterii severe. 
Moralul acestei armate este ex
celent, în ciuda condițiilor 
grele în care își desfășoară ac
tivitatea.

Partizanii nu se limitează nu
mai la atacarea trupelor portu
gheze, ci organizează acțiuni de 
sabotaj economic și de 
ganizare a sistemului de 
nicații al colonialiștilor.

Articolul relevă că în 
carea
mișcării de eliberare, colonia
liștii portughezi au recurs la 
unele manevre diversioniste, 
cum ar fi efectuarea unor re
forme administrative mărunte 
în Angola. Dar, subliniază re
vista în încheiere, aceste ma
nevre nu au nici un efect asu
pra opiniei publice africane și 
internaționale, și cu atîl mai 
puțin asupra populației ango
leze.

dezor- 
comu-

încer-
de a opri extinderea

Domnul William Reed din o- 
rașul englez Stoockbury 
are un cîine care, deși nu 

este de rasă pură, îi face o onoa
re deosebită. într-adevăr, după cum 
a declarat d-1 Reed, el și-a vîndut 
pînă. acum cîinele de trei ori și dc 
fiecare dată animalul credincios 
s-a înapoiat la stăpînul său, deși 
fusese dus la distanțe de zeci de 
kilometri de locuința acestuia. 
Faptul nu este de mirare întrucît 
cîinele răspunde la numele de... 
„Bumerang" !

Barcă specială de salvare

In apropierea portului italian 
Genova a fost experimen
tată recent o barcă de sal

vare dc o construcție specială care 
poate fi folosită pentru salvarea 
echipajelor tancurilor petroliere a- 
flate în flăcări. Pusă într-un bazin 
în care s-au incendiat 3 000 litri 
de petrol, în interiorul bărcii tem
peratura nu a urcat mai mult de 
30 de grade, iar materialul din 
care este construită nu a luat foc. 
Cu ajutorul unui motor de 36 c.p. 
șalupa se poate îndepărta în două 
minute la peste doi kilometri dc 
nava incendiată, ieșind astfel din 
zona periculoasă.

în afară de aceasta, scheletul 
bărcii, construit din placi din az
best, este stropit în permanență 
cu apă datorită unei pompe cu 
motor. Șalupa poate lua la bord 
40 de persoane.

Un hoț... pasionat de artă

Dipă cum relatează presa pari
ziană, hoți rămași necuno- 
scuți au furat din catedrala 

de la Saint Denis, la porțile Pari
sului, un basorelief de mare preț, 
care datează din secolul XVII. 
Basorelieful, de culoare vernil, 
măsoară 3 metri în lungime. 75 
cm în înălțime și. cîntărește 45 kg. 

Ziarele emit părerea că furtul se 
datorează vreunui colecționar „pa
sionat" de opere de artă, deoarece 
basorelieiul a fos't desprins cu 
mare grijă pentru ca să nu fie 
vătămat. El se găsea în cripta re
gilor, unde se află depuse rămăși
țele regilor Franței din dinastia 
Capet.

Cu acest prilej, ziarele amintesc 
că aceeași catedrală a mai primit 
în anul 1820 „vizita" unor hoți 
care au jefuit în plină zi tot te
zaurul din cripta regilor, tezaur 
care n-a mai fost niciodată găsit.
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ZANZIBAR. — Guvernul Zanzi- 
barului a rupt la 4 ianuarie rela
țiile diplomatice cu Portugalia și a 
anunțat instituirea embargoului In 
comerțul cu Republica Sud-Afri- 
cană înc'epînd de. la 1 aprilie. Re- 

__________  I Portu- 
g___ ... ________ i s-a cerut să
părăsească această țară. îndecurs 
de. 48 de ore. Acest termen a ex
pirat: sînibătă seara.

BRATISLAVA. — La Academia 
slovacă de științe a fost Obținut 
un nou medicament împotriva în
treruperilor activității ritmice a 
inimii. Noul medicament, este mai 
eficient decît cunoscutele „proca- 
inamida". și. „chinidina"., în cursul 
unor numeroase experiențe s-a 
stabilit că noul medicament are și 
proprietăți profilactice. El poate fi 
administrat cu suedes înaintea in
tervențiilor pe inimă, înaintea exa
minării inimii-și înăintea efectuă
rii unei operații în- care există 
pericolul unui șoc produs de cu
rent electric.

65 de clișee făcute de ei asupra 
eclipsei lunei. arată că umbra pe 
pămînt a fost foarte întunecată, 
fără să aibă obișnuita nuanță ro
șiatică. Aproape de mijlocul eclip
sei de lună ea a putut li urmărită 
cu greu cu ochiul liber. Luminozi
tatea ei în comparație cu eclipsele 
anterioare a fost de 100 de ori mai 
scăzută. Eclipse de acest fel în 
ultimii 150 de ani s-au repetat în 
total de patru ori : în 1816. 1884, 
1885 și 1902.

ATENA. -- Agenția France 
Presse relatează că alegerile legis
lative din Grecia, fixate pentru 
16 februarie, nu vor ii aminate sau 
devansate ca urmare a evenimen
telor din Cipru. Actuala Cameră 
va ii dizolvată, după cum s-a sta
bilit în cursul zilelor următoare.

20 000 mineri italieni care lucrează 
în prezent în Belgia.

PNOM PENH. — Primul ministru 
ai Combodgiei, prințul Norodom 
Kantol, și-a prezentat vineri demi
sia sa și a cabinetului său șefului 
statului, prințului Norodom Sianuk. 
Demisia nu a fost acceptată deo
camdată. Intr-un comunicat oficial 
se precizează că demisia guvernu
lui a fost prezentată în legătură 
cu fuga din Cambodgia în Vietna
mul de sud a unui cunoscut ban
cher combodgian care a luat cu el 
o importantă sumă de bani. Comu
nicatul arată că șeful statului do
rește ca un tribunal să se pronun
țe mai întîi asupra acestui caz, 
uimind ca apoi să examineze cere
rea de demisie.

ADEN. — Agenția Reuter trans
mite un comunicat al guvernului 
Federației Arabiei de sud în care 
se spune că trupe ale federației, 
cu un efectiv de 2 000 de oameni, 
sprijinite de detașamente de arti
lerie și care blindate britanice, au 
lansat la 4 ianuarie o ,,viguroasă 
operațiune de patrulare" in regi
unea Jebel Radfan din apropiere 
de frontiera cu Republica Arabă 
Yemen unde membrii unor triburi 
„dizidente" desfășoară acțiuni îm
potriva dominației coloniale. Co
municatul afirma că triburile care 
se opun federației de inspirație co
lonialistă ar fi sprijinite cu arma
ment din Yemen. Folosind acest 
pretext, comunicatul cuprinde a- 
lacuri vehemente la adresa regimu
lui republican din Yemen.

convocare
îninislcrial

al Pielei Comune
(Agerpres).
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MOSCOVA. — Micul oraș din 
regiunea Primorie-Ussuriisk a atras 
în aceste zile atenția radio-aslro- 
nomilor din țară ca fiind punctul 
cel mai favorabil pentru urmărirea 
eclipsei totale de lună. Caracterul 
neobișnuit al eclipsei de lună care 
a avut loc la 30 decembrie 1963 
este scos , în evidență de specia
liștii de la stația astronomică 
Ussuriisk. care au urmărit-o. Cele

BRUXELLES. — Parlamentul bel
gian a aprobat proiectul de lege 
relativ la recunoașterea silicozei 
drept boală profesională pentru 
mineri, acordînd minerilor bolnavi 
dreptul la pensie și îngrijire medi
cală specială. Proiectul de lege a 
fost votat în ciuda opoziției pro
prietarilor minelor de cărbune din 
Eelgia. care urmează să suporte 
cheltuielile. Noua lege va avea 
efect imediat pentru circa 10 000 
de foști mineri italieni, care au 
lucrat în minele belgiene. De ase
menea, vor putea beneficia, prin
tre alții de această lege cei circa

ACCRA. — Agenția Reuter re
latează ca în Ghana au loc de
monstrații de masă în semn de 
protest împotriva atentatului la 
viața președintelui Nkrumah. Mii 
de demonstranți au parcurs străzi
le capitalei, indreptîndu-se spre 
palatul președintelui, unde și-au 
manifestat solidaritatea cu lupta sa 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței țării. Demonstrații 
sunilare au avut loc și în mai mul
te alte localități din Ghana. Ofițe
rul din garda președintelui, ucis 
in cursul atentatului, a fost înhu
mat cu onoruri militare. Presa 
ghaneză reamintește că acesta 
este al doilea atentat împotriva 
președintelui în ultimele 6 luni.

ANKARA. ■— La 4 ianuarie noul 
guvern al Turciei, prezidat de 
Ismet Inonii, a primit în Adunarea 
națională votul de încredere. 225 
de deputați au votat pentru, 175 
contra, iar 4 s-au abținut.

LIMA. — Președintele statului 
Peru, Belaunde Terry, l-a numit în 
funcția de prim-ministru pc Fer
nando Schwalb în locul lui Oscar 
Trelles care a trebuit să demisio
neze. în urma votului de neîncre
dere al majorității- reacționare din 
Parlamentul peruvian. ’
Schwalb a ocupat în 
postul de ministru ~______
externe.
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BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția vest- 
germană de știri D.P.A., consiliul 
ministerial al Pieței comune 
(C.E.E.) a fost convocat pe neaș
teptate la cererea Italiei, într-o 
ședință care urmează să aibă loc 
lunea viitoare la Bruxelles pentru 
a examina un conflict izbucnit în 
legătură cu problema exportului 
de mere italiene în celelalte țări 
ale C.E.E. Potrivit agenției, Italia, 
principal exportator de fructe este 
neliniștită de intenția R.F. Ger
mane de a nu anula tarifele pro
hibitive respective la 12 ianuarie, 
dată stabilită în cadrul C.E.E., pe 
motivul că măsuri de liberalizare 
în acest domeniu vor provoca 
perturbări economice. Agenția 
menționează că Franța manifestă 
la rîndul ei reticențe asemănă
toare în timp ce Italia are neapă
rată nevoie de anufarea acestor 
tarife vamale pentru a putea mări 
exporturile de mere în țările Pie
ței comune.

La ședința de luni a Consiliului 
Pieței comune care se va desfășura 
sub președinția ministrului bel
gian al agriculturii, urmează să 
participe miniștrii agriculturii din 
țărle C.E.E. sau locțiitorii lor.
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