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AZI MAI BINE CA IERI,

MllNE MAI BINE CA AZI!a
Prin generalizarea 
metodelor înaintate, 

patriei mai mult metal
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1964, colec

tivul de muncă al Combinatului siderurgic Hunedoara a ana
lizat posibilitățile existente pentru continua sporire a pro
ducției de metal, îmbunătățirea calității și reducerea prețu
lui de cost. Siderurgiștii și-au exprimat hotărîrea de a munci 
cu toată însuflețirea și priceperea, de a extinde bogata expe
riență pe care o au și de a valorifica mai deplin resursele 
interne, pentru îndeplinirea exemplară a planului de stat și 
pentru cinstirea celei de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei cu noi succese în muncă.

Prin generalizarea metodelor înaintate și ridicarea pe o 
treaptă superioară a întrecerii socialiste, siderurgiștii hune- 
doreni s-au angajat ca în anul 1964 :

1) Să depășească planul anual de producție cu :

• 5 OOO tone contă ;
a 10 500 tone oțel Martin și electric ;
• O OOO tosae blumuri ;
• 5 000 îone laminate finite ;
• 2 OOO tone cocs metalurgic ;
• 22 000 tone aglomerat feros.

2. — Să îmbunătățească calitatea produselor 
siderurgice prin :

• ridicarea rezistenței cocsului ia minimum 71 Ia 
sută la toba „micum“ și respectarea unei umidități 
de maximum 5 ia sută ;

• realizarea indicelui de bazicitate de 1,1 la 
aglomeratul feros ;

o reducerea declasatelor Ia fontă cu 15 ia sută 
față de norma admisă.

3. — Să reducă principalele consumuri speciiice 
iață de normele planiSicate după cum urmează :

• ft kg cărbune pe tona de cocs ;
• IO kg cocs pe tona de fontă ;
• 0,7 kg utilaje de turnare și 0,8 kg combusti

bil convențional pe tona de oțel Martin.
Realizarea în acest an a unor economii suplimen

tare la prețul de cost în valoare de 4 milioane lei.

Vorbește primul mecanic de locomotivă Diesel electrică al 
depoului, VASILE 1ONESCU : „Să remorcăm trenurile grele 

în cele mai depline condiții de siguranță și circulație".

„O condiție a realizării sarcinilor de plan pe 1964 este scurta
rea ciclului de reparație a locomotivelor". Propunerile in

ginerului ADRIAN MIHAI sînt ascultate cu multă atenție. 
Foto : N. STELORIAN.

Cuvintul ceferiștilor de la Depoul București ■ Triaj

Pentru o mai bună deservire a călătorilor șl îmbunătățirea 
continuă a transporturilor de mărfuri pe cale ferată, colec
tivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din De
poul București-Triaj și-a luat următoarele angajamente in, 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor planului anual.

• depășirea planului la mil tone brute echivalate 
cu 2,5 la sută, iar planul la km marfă locomotive 
cu abur și Diesel electrice cu 3 Ia sută.

o sporirea parcursului mediu zilnic al locomotive
lor cu abur și Diesel electrice cu 0,5 la sută;

• creșterea productivității muncii cu 3,5 Ia sută;
o reducerea cu 1 Ia sută a consumului specific 

de combustibil Ia locomotivele cu abur, ceea ce 
reprezintă economisirea a 833 tone combustibil 
convențional, cu care se pot remorca 237 trenuri 
de marfă pe distanța de 100 km;

o reducerea cu '5 la sută față de normă a imobi- 
1 izărli locomotivelor cu abur la reparația cu spă
lare ;

® sporirea cu 1,5 Ia sută față de normă a par
cursului mediu al locomotivelor cu abur între două 
reparații generale ;

• remorcarea a 600 trenuri cu tona] sporit;
® reducerea cheltuielilor planificate cu 600 000 

lei.

Pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1964 și a angaja
mentelor luate cu ocazia dezbaterii sarcinilor de plan, cefe
riștii bucureșteni au făcut propuneri valoroase de măsuri 
tehnico-organizatorice. Printre acestea se numără construirea 
și montarea unui stand de probare a releelor de presiune 
pentru apă și ulei, ceea ce va permite reducerea cu 2 la sută 
a imobilizării locomotivelor Diesel electrice la reparații, 
amenajarea conductei de golire a apei de răcire din motor 
în sistemul de alimentare etc.

Angajamentele constructorilor
Hidrocentralei de pe Argeș

In aceste zile pe Argeș, unde se înalță Hidrocentrala „16 
Februarie" se desfășoară o activitate susținută. Constructorii 
lucrează cu însuflețire pentru a da în funcție la termenele 
stabilite obiectivele proiectate. In discuțiile care au avut loc 
în adunările de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 1964 
constructorii s-au angajat să realizeze în anul 1964 urmă
toarele obiective peste sarcinile de plan :

e să depășească graficul iizic de producție pe 
anul 1964 cu:

— 200 ml galerie Ia aducțiunea Topologului ;
— 200 ml galerie la aducțiunea rîului Doamnei ;
— 100 ml Ia galeria de fugă;
9 să realizeze economii suplimentare la prețul 

de cost de 2 500 000 lei.
Pînă la 23 August vor realiza următoarele :
• betonarea fundației turbinei nr. 1 a centralei 

subterane:
9 vor turna 5 000 mc beton peste plan la baraj ; 
e se vor realiza peste plan economii de 1 500 000 

Iei.
Pentru realizarea acestor angajamente construc

torii hidrocentralei vor lua o serie de măsuri prin
tre care :

9 raționalizarea transporturilor auto, astfel ca 
productivitatea pe tonă capacitate să crească cu 5 
la sută peste prevederile planului ;

o îmbunătățirea folosirii utilajelor astfel îneît 
productivitatea să crească cu 6 la sută peste plan 
Ia excavatoare, buldozere, locomotive de mină, 
stații de sortare a agregatelor și fabricii de beton 
și altele.

A

In centrul atenției
Muncitorii, inginerii și tehnicienii fabricii de pielărie și 

încălțăminte din Cluj și-au luat următoarele angajamente :
• să depășească planul anual la valoarea produc

ției globale cu 3 milioane lei, producînd peste sar
cina planificată 30 000 perechi încălțăminte, 2 000 
kg articole tehnice din piele, 6 000 mp piele căp
tușeli și altele;

• să obțină pînă la sfârșitul anului economii față 
de normele de consum planificate la următoarele 
materii prime și materiale: piei crude de bovine și 
porcine 25 000 kg, piei 
6 000 mp, piei căptușeli 
15 000 kg;

® să realizeze beneficii
1 800 000 lei;

Pentru îmbunătățirea calității produselor colecti
vul întreprinderii se angajează :

fețe pentru încălțăminte
2 000 mp, talpă bovine

I
peste planul anual de

-Folosind din plin capacitatea- 
mașinilor și utilajelor moderne

Folosind experiența acumulată în primul an de producție 
și hotărit să întimpine cea de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei cu noi succese in intimpinarea planului pe 1964, colec
tivul Combinatului de industrializare a lemnului din Suceava 
acordă o atenție sporită valorificării cît mai depline și supe
rioare a lemnului, una dintre principalele bogății ale regiunii.

In adunările de dezbatere a cifrelor de plan, analizînd po
sibilitatea folosirii din plin a capacității mașinilor și utilaju
lui modern cu care este dotat combinatul, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinderii și-au luat următoarele 
angajamente pe acest an :

• să depășească, prin reducerea consumului spe
cific de materii prime și materiale cît și prin orga
nizarea mai bună a producției, valoarea producției 
globale cu 840 600 lei și producția marfă cu 
900 000 lei, dînd peste planul anual 180 000 metri 
cubi placaj, 250 toue plăci fibro-Iemnoase, 50 gar
nituri de mobilă ;

• să sporească cu 1 la sută productivitatea mun
cii față de sarcina planificată ;

9 să îmbunătățească indicele de calitate al plăci
lor fibro-Iemnoase cu 10 la sută, obținând în plus 
1 300 tone plăci fibro-Iemnoase de calitatea I, re- 
dueîndu-se corespunzător cele de calitatea a Il-a ;

• să sporească cu 1 la sută procentul placajului 
de calități superioare, dînd în plus 160 metri cubi 
placaj de calitatea A, B, C.

e să realizeze întreaga producție de mobilă de 
calitate superioară ;

9 să obțină economii la prețul de cost peste 
sarcina de plan în valoare de 580 000 Iei ;

o să realizeze beneficii peste plan în valoare de 
750 000 lei.

Realizarea acestor angajamente va fi asigurată prin inten
sificarea acțiunii de ridicare a calificării muncitorilor, per
fecționarea tehnologiei, aplicarea întocmai a planului de mă
suri tehnico-organizatorice, care a fost completat cu nu
meroase propuneri făcute de muncitori, ingineri și tehni
cieni cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan pe secții și sec
toare. Printre altele se prevede:

—■ reducerea consumurilor specifice prin conservarea buș
tenilor destinați fabricării placajului, folosind stropirea și un 
tratament termic corespunzător ;

— micșorarea Ia minimum a consumului dc cherestea de 
rășinoase și fag. în acest scop se vor analiza posibilitățile de 
înlocuire a bordurilor din lemn masiv prin furniruire pe 
muche și înlocuirea parțială a lemnului de la tavan și soclu 
cu înlocuitori;

— reducerea procentului de lobde industriale, prin crește
rea procentului de folosire a rămășițelor în fabricarea plăci
lor fibro-Iemnoase ;

— reducerea pierderilor de material lemnos, prin îmbună
tățirea diagramelor de uscare a cherestelei și croirea cores
punzătoare a pieselor pe loturi de garnituri intrate în fabri
cație ;

— instalarea în fabrica de mobilă a benzilor de execuție a 
tapițeriei și montare a dulapurilor ;

— organizarea rațională a depozitului de cherestea folosin- 
du-se metoda paletizării.

calitatea încălțămintei
• să producă peste pianul anual cantități sporite 

de produse de calitatea I, precum urmează: 
5 700 mp piei fețe box, 15 700 kg. talpă bovine și 
10 400 perechi încălțăminte ;

Pînă la 23 August colectivul fabricii s-a angajat 
să realizeze peste plan următoarele :

• 20 000 perechi încălțăminte, 1 200 kg articole 
tehnice din piele, 2 OOO mp piei căptușeli, depă
șind astfel valoarea producției globale cu’ 2 000 000 
lei ;

• să realizeze peste prevederile planului de cali
tatea I 3 800 mp piei iețe box, 10 500 kg, talpă 
bovine și 6 500 perechi încălțăminte;

9 să obțină economii de materii prime și mate
riale iață de normele de consum planificate după 
cum urmează: 16 500 kg piei crude de bovine și 
porcine, 4 000 mp piei fețe pentru încălțăminte, 
1 200 mp piei căptușeli și 10 000 kg talpă’bovine.

• să realizeze 800 000 lei beneiicii peste sarcina 
planificată.

Muncitor

Sîmbătă 11 ianuarie 1964

Secție nouă la Uzina mecanică 
din Cîmpina

Pe lîngă Uzina mecanică din 
Cîmpina a intrat recent în 
funcțiune, cu întreaga capaci
tate, o secție nouă, care pro
duce prăjini de pompare și 
mufe pentru extracția țițeiu
lui.

Noua secție este înzestrată 
cu ultilaje dintre cele mai mo
derne, în cea mai mare parte 

produse în țară. întregul 
proces de producție este meca
nizat. Capacitatea anuală a

In regiunea

încă o stațiune de
DEVA (de la coresponden

tul nostru)
Cele 62 de G.A.C. din raio

nul Hațeg și orașul regional 
Hunedoara vor fi deservite, în- 
cepînd din campania de pri
măvară a acestui an de către 
mașinile și utilajele unui nou 
S.M.T. înființat recent în ora
șul Hațeg. Pentru început sta
țiunea a fost înzestrată cu 
128 de tractoare, 130 de plu
guri, 45 combine, 95 semăna-

secției este de circa 60 000 bu
căți prăjini de pompare și 
mufe. Prin intrarea în funcți
une a noii unități de produc
ție, care se întinde pe circa 
3 000 m p. Uzina mecanică din 
Cîmpina își mărește capacita
tea de producție și își sporeș
te aportul ei la înzestrarea cu 
utilaje a industriei noastre pe
troliere.

(Agerpres)

Hunedoara

mașini și tractoare
tori pentru păioase și 75 semă
nători pentru porumb, sape 
rotative, cultivatoare, cositoare 
mecanice și alte mașini și uti
laje agricole.

Pentru unitatea respectivă 
se află în construcție un ate
lier mecanic, remizele nece
sare, garaje, depozite, un grup 
social și administrativ. Stadiul 
lucrărilor de construcție este 
avansat.

Excursie pentru colectiviști
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). ■— Un nu
măr mare de colectiviști din 
regiunea Maramureș și-au ex
primat dorința de a vizita în 
timpul iernii diferite regiuni 
ale țării, de a face cunoștință 
cu noile obiective industriale 
și sociai-culturale apărute re
cent pe harta țării și de a vi
zită că schimb de experiență 
unități socialiste din agricul
tură.

Răspunzînd acestei dorințe, 
Agenția O.N.T. carpați din 
Baia Mare, organizează înce-

pînd din 22 ianuarie excursii 
pentru colectiviști în mai mul
te regiuni din țară. Pri
mul traseu, pleacă din Baia 
Mare pe ruta: Cluj—Sibiu—Va
lea Oltului, Pitești—București— 
Brașov—Tg. Mureș-Baia Mare. 
Cel de al doilea traseu este fi
xat pe ruta Satu Mare-Oradea 
—Timișoara i— Deva-Hune- 
doara—Brașov-Tg. Mureș — 
Baia Mare.

De asemenea, îruaceastă pe
rioadă de iarnă, se organizea
ză excursii și în diferite loca
lități din regiunea Maramureș.

TELEGRAME
Excelenței Sale

FERIK IBRAHIM ABBVO 
Președintele Consiliului Suprem 

al Forțelor Armate ale Republicii Sudan
KHARTUM

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Sudan, adresez Exce
lenței Voastre din partea Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a poporului romîn și a mea personal, sin
cere felicitări, precum și cele mai bune urări de prosperitate 
și pace poporului sudanez prieten.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale

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

BUCUREȘTI
Guvernul și poporul Sudanului mi se alătură în a transmite 

Excelenței Voastre mulțumiri cordiale pentru amabilul mesaj 
de felicitare trimis CU ocazia celei de-a 8-a aniversări a zilei 
independenței noastre. Urăm Excelenței Voastre multă feri
cire, bunăstare și prosperitate poporului romîn.

FERIK IBRAHIM ABBUD
Președintele Consiliului Suprem 

al Forțelor Armate

Au reînceput cursurile școlilor

Ieri dimineață, orașele 
satele de pe întreg cu
prinsul țării, au cunoscut 

din nou animația atît de carac
teristică zilelor de școală.

Zeci de mii de elevi din în
vățământul de cultură generală, 
au reintrat pe porțile școlilor.

Minunate au fost zilele aces
tei vacanțe.

Ziarul nostru a publicat a- 
proape zi de zi, vești de pe tot 
cuprinsul țarii, care înfățișau 
amănunte despre modul în care 
elevii își petreceau zilele bine
meritate ale vacanței de iarnă.

La tradiționalul Carnaval de 
Ia Palatul Pionierilor, »în orășe
lele copiilor, în sălile de spec
tacole teatrale și cinematogra
fice, în muzee, pe pârtiile de 
schi și săniuș, vizitînd diverse 
întreprinderi industriale sau 

-gospodării agricole colective și 
de stat (numai în regiunea Plo
iești 50 000 elevi au făcut ase
menea vizite), drumețind pe 
cărările munților sau străbătînd 
diverse iținerarii turistice pen
tru o mai bună cunoaștere a 
orașelor în care învață, în ta
berele de odihnă de pe Valea 
Prahovei, elevii au petrecut o 
vacanță odihnitoare, recreativă, 
folositoare, în care au dobîn- 
dit noi forțe pentru învățătură.

Trimestrul al II-lea reprezin
tă o etapă importantă a anului 
școlar. El are menirea să con
solideze rezultatele muncii din 
prima perioadă de școală și să 
creeze premizele pentru înche
ierea cu succes a anului școlar.

La începutul noului trimestru, 
urăm tuturor elevilor deplin 
succes în învățătură !

in prima recreație a noului 
trimestru, elevii clasei a 
Xl-a A a Școlii „Aurel Vlai- 
cu“ din Capitală, își împăr
tășesc cîteva amintiri din 

vacanță.

Foto : N. STELORIAN



Sînt interesante
aceste sen

cultural-distractive ?

I
Din experiența organizației U. T. M. 
din comuna Girbovi, raionul Urziceni

I ntîi au fost drumurile zilnice pînă 
la căminul cultural sau pînă la 
școală, au fost repetițiile la lumina 
becurilor, a fost munca de cîteva 
luni a acestor tineri colectiviști 
(Nicolae Moldoveanu, Lorin Popa, 
lancu Apostol, trei frați Voinea),

profesori (Titus Drosu, Ioniță Tudor), elevi 
(lancu Eustațiu, Ion N.), care laolaltă se aple
cau asupra portativului pentru a învăța arta 
notelor.

Apoi, într-o joi, tinerii instrumentiști s-au 
urcat pe scenă și... „orchestra căminului cultu
ral din Gîrbovi, vă invită la dans". Așa a în
ceput prima „joie a tineretului" din comuna a- 
flată în mijlocul Bărăganului, în raionul Urzi
ceni. Un dublu debut; al celor 
tiști și al unei sărbători a tine
reții devenită astăzi tradițională 
în activitatea căminului cultu
ral. Se depășise, astfel, tărăgă- 
neala motivată 
experiență" și 
diții", invocări 
în urmă cu un 
în acest fel, că 
condițiile depind de inițiativă.

Tot inițiativa a înlăturat, acea 
„parte educativa' a primelor 
reuniuni, la care cineva citea 
în grabă prezentarea unei cărți 
extrase dintr-o prefață, sau de
cupată dintr-un ziar. Puse la lu
cru fantezia, priceperea și bu
nul gust al tinerilor colectiviști, 
al celor peste 30 de cadre di
dactice din comună, au dat 
roade.

...E duminică seara. In sala mare

prin „Nu avem 
„Nu sînt con- 
care se auzeau 
an. S-a dovedit 
și experiența și

16 instrumen-

căminuluia 
cultural, este proiectat pe ecran un film. Intr-o 
sală alăturată „organizatorii", tinerii Ecaterina 
Ioniță, Dumitru Rodica, Niță Aurica, Tomescu 
Roza, Lucian Badea, Călin tiiera și bineînțeles 
directorul căminului, Tudor Ioniță, și secretarul 
comitetului comunal U.T.M., Emilian Apostol, 
pregătesc întrebările concursului-fulger, care 
va urma proiecției Ulmului, verifică încă o dată 
magnetofonul, cu care s-a realizat un interesant 
concurs „Pentru cea mai bună voce microfonică" 
înregistrată, (cîntece și poezii) — completează 
regulamentul concursului de dans etc. Au doar 
o mare răspundere : să asigure caracterul va
riat al acestei seri de tinerească sărbătoare, în
lăturând orice moment de monotonie, orice 
urmă de plictiseală. Totul e în ordine.

In sală se reaprind luminile și prezentatorul 
anunță programul serii. In pauze, în timp ce 
membrii orchestrei se odihnesc, pe scenă 
urcă colectiviștii Ioniță Vasile, Mihai Croitoru, 
Gh. Mușa și alții, tineri care participă la con
cursuri, la jocuri distractive. Niciunul dintre 
dansatori nu părea grăbit să reînceapă dansul. 
Un argument sigur, că atunci cînd programele 
ce se prezintă sînt variate, bine alcătuite, ele 
sînt așteptate și ascultate cu interes. Spre 
sfîrșitul serii, tinerilor ie-a fost oferită o sur
priză așteaptă : „Concurs pentru cel mai bun 
dansator".

Toate acestea au fost un stimulent pentru, 
organizarea unor activități interesante Ia că
minul cultural din Gîrbovi, din care vă vom 
relata cîteva.

In curînd, tinerilor din sectorul zootehnic le 
va fi dedicată o întreagă „joie". Programul, va 
cuprinde mai multe puncte. Președintele gospo
dăriei colective va vorbi despre rezultatele 
obținute în sectorul zootehnic, (sector cu pon
dere mare în economia gospodăriei) la care ti
neretul și-a adus o contribuție însemnată. Apoi 
va urma un „jurnal vorbit" : „Noutăți din zoo
tehnie", susținut de ingineri din gospodărie, un 
concurs „Cine merge la cursuri... răspunde", 
menit să recapituleze lecțiile predate la cercu
rile zootehnice. Tinerii crescători de animale 
fruntași vor fi felicitați din partea organiza
ției U.T.M., iar brigada artistică le va dedica 
un program intitulat „La noi, la zootehnie".

S-a propus și organizarea unei „joi a tinere- 
intitulată „Lumea într-o săptămînă". 

Ce va cuprinde programul ei ? 
După o trecere în revistă a 
principalelor evenimente poli
tice internaționale, va urma o 
călătorie în fața hărții. Ascul
tătorii vor avea prilejul să cu
noască așezarea geografică, si
tuația economică și politică a 
unei țări. Magnetofonul va în
lesni audierea unor cîntece șl 
dansuri ale popoarelor impri
mate după radio. In încheiere 
se va învăța un cîntec pentru 
pace.

Membrii cercului naturaliști- 
lor și-au rezervat o seară cul- 
tural-distractivă la care vor 
vorbi celorlalți tineri despre 
cele învățate pînă acum. Pe ca
le artificială — folosind mij
loacele oierite de laboratorul 

— ei vor fi autorii unor... ful- 
tunete, care vor însoți ploaia, 

apoi în fulgi de zăpadă. Astfel

cercului - 
gere și 
condensată _r__ ... _ „ 
vor fi explicate unele ienomene din natură. Și 
jocurile distractive vor avea un caracter știin
țific (arderea în oxigen și sub apq, fotografie
rea în timpul nopții cu ajutorul magneziu- 
lui etc.).

Învățătorul Ion Radu, posesorul unor fru
moase albume de artă a sugerat tematica unei 
alte „joi" din ciclul „Oameni de seamă". Cu 
acest prilej, tinerii vor face cunoștință cu arta 
pictorului Theodor Aman. Încă de la intrare, 
tinerii vor putea să admire cîteva din tablourile 
pictorului, reproduceri ordonate într-o expozi
ție volantă. Prezentarea vieții și activității lui 
Aman va fi însoțită de proiecția unui diafilm. 
La sfîrșit va avea loc un concurs cu temă li
terară.

Prietenii cărții vor fi ghizii unui itinerar li
ric la „joia tineretului" intitulată: „Frumoasă și 
bogată ești patria mea". Expunerile se *vor re
feri la frumusețile și bogățiile naturale ale 
țării noastre, precum și la marile obiective in
dustriale și economice construite în ultimii ani. 
Bineînțeles de la toate aceste acțiuni nu va 
lipsi un invitat drag : dansul.

Succesul serilor cultural-distraclive organi
zate la căminul cultural din Gîrbovi este asi
gurai de participarea la pregătirea fiecăreia a 
unui număr mare de tineri. Ingeniozitatea, fan
tezia, conlucrează cu pasiunea organizatorilor 
pentru reușita și rodnicia acestor seri, adevă
rate sărbători tinerești.

VIORICA GRIGORESCU

O lecție ae desen Ia Școala populară de artă din Brăila.
Foto t AGERPRES
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I 11 LWAk1 llll a Negrești, în raio- |[£-jFi I nul Piatra Neamț, 
Lfe, căminul cultural își 

I Mfflllllll desfășoară activita- 
I tea într-o clădire

ImWfflIII nouă, frumoasă. Cînd 
au venit prima dată 

aici să joace o piesă, actorii Tea
trului de Stat din Piatra se sim
țeau pe scena largă a căminului 
„ca acasă".

Acum, pentru oricare din locui
torii satului prezența la cămin a 
devenit un fapt cît se poate de 
obișnuit. Oamenii vin la cămin 
firesc, cum ai veni la vecinul lin
gă care te afli cu casa. Căminul 
cultural din Negrești e, într-un 
fel, vecin cu fiecare casă din sat. 
Așa spun, de pildă, și Emilia llie 
și Maria Cojocaru, tinerii soți A- 
dela și Mihai Macovei.

Cum le-a devenit căminul cul
tural un prieten apropiat I De pil
dă, Emiliei llie ?

A pășit pe scenă mai întîi cu 
sfială. Primul rol încredințat l-a 
învățat cu conștiinciozitate, pe de 
rost, și-l spunea „ca pe apă“, in* 
structorul artistic trebuind doar 
să-i atragă atenția cînd să-i lase 
și pe ceilalți interpreți să vor
bească. Da, a fost o asemenea vre
me. Dar îndrumările primite, ex
plicațiile date cu răbdare — răb-

darea instructorului care înseamnă 
pasiune — i-au dezvăluit, Emiliei, 
treptat, sensul deplin al cuvinte
lor pe care le memorizase.

La' fiecare manifestare la care 
lua parte apoi (prezentări de cărți, 
cîteodată recenzii, conferințe) des
coperea lucruri noi, interesante, 

-într-o seară, bibliotecara Zenovia 
Cojocaru a prezentat cîteva volu
me de poezie. Emilia a luat și ea 
o carte, a citit poeziile, apoi pe 
cele care i s-au părut mai frumoa
se le-a recitit cu glas tare. Rostite 
cu acea grijă pentru felul cum e
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tei, conștient, de acum, reprezintă 
de fapt, însuși itinerariul activi
tății artistice și educative de la 
cămin.

In afară de colectivul de teatru 
(care uneori a pus în scenă simul
tan cîte două piese) la căminul 
cultural din Negrești există și o 
brigadă artistică de agitație (io 
programe noi în anul care a tre
cut).

Corul $i echipa de dansuri sînt 
mai tinere. Prin activitatea lor au 
descoperit bucuria muzicii si dan
sului numeroși tineri, printre careVECINUL FIECĂREI CASECĂMINUL CULTURAL

Criteriul eficacității:

Calitatea
repertoriului

a căminele cultu
rale din raionul O- 
răștie există preo
cuparea pentru rea
lizarea unor reper
torii de calitate, 
menite să răspun

dă problemelor specifice sate
lor respective.

La Geoagiu, de pildă, încă 
din luna septembrie a anului 
trecut, conducerea căminului 
cultural, biroul organizației 
U.T.M. din G.A.C. și mai mulți 
membri ai formațiilor artistice 
s-au întîlnit într-o consfătuire 
de lucru în care au stabilit re
pertoriul pentru fiecare forma
ție. Odată stabilit, repertoriul 
a fost discutat apoi cu toți 
membrii formațiilor pentru ca 
aceștia să cunoască de la în
ceput sarcinile pe care le au în 
întreaga perioadă de iarnă. 
Astfel, în repertoriul formației 
corale a fost prevăzută învă
țarea unor -noi cîntece închi
nate patriei și partidului : „Te 
cînt partid" de Mircea Neagu 
și „Patrie, pămînt de aur' de 
Gh. Bazavan precum și cînte- 
cele populare, de largă circula
ție „Jieneasca", „Rîureana' și 
„Mărunta de la Geoagiu".

In textele brigăzii de agitație 
se regăsesc tinerii colectiviști 
Ana Crișan, Maria Groza, Ana 
Oancea, Ion Gîrjob, Elena
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O zi obișnuită la biblioteca șantierelor de la Onești.

spus cuvîntul, însușită în formația 
de teatru, poeziile i s-au dezvă
luit într-o lumină nouă. A luat 
apoi parte la cea dintîi „seară de 
poezie". A recitat una din poeziile 
serii. Și iată, a venit din 
toamna, iar acum — iarna, 
pa de teatru va pune în 
drama „Năpasta". De cîtva 
Emilia citește și recitește 
Se pregătește pentru rolul Ancăi.

Dacă am reconstituit în datele 
sale esențiale acest itinerar comun 
și altor tineri din sat, am făcut-o 
pentru a arăta că el n-a fost în- 
tîmplător, iar împrejurările care 
au dus-o pe Emilia, de la emoția 
primelor clipe cînd a pășit prima 
dată pe scenă, la sentimentul ar-

Curs pentru 
responsabilii 

culturali

Foto : N. STELORIAN

nou 
Echi- 
scenă 
timp 
piesa.

Vasile Cojocaru, Elisabeta Horghi- 
dan și alții, ajutați cu stăruitoare 
atenție de instructorii artistici din 
rîndul cadrelor didactice, îndră
gostiți de activitatea de la cămin : 
Mihai Ailincăi, Melania Bălan, E- 
lena Ailincăi, Veronica Chele.

De curînd numărul artiștilor a- 
matori ai căminului a sporit. A- 
jutat de comitetul comunal U.T.M., 
tînărul medic Constantin Cristescu 
a recrutat și a început să-i in
struiască pe primii g membri ai u- 
nei orchestre de muzică populară. 
Vasile Radu, crescător de anima
le. a cîntat de multe ori din fluier 
în casele viitoarelor mirese, pe la 
clăci. Acum el învață cele dinții 
semne ale alfabetului muzical.

In alegerea pieselor de teatru ce 
urmează să fie puse în scenă, la 
Negrești s-a ivit o bună inițiati
vă. Viitoarea piesă nu e aleasă 
doar de instructorul artistic. Se 
aleg mai multe piese, care sînt 
repartizate spre lectură artiștilor 
amatori. Apoi se discută despre 
cele citite, se fac propuneri pentru 
alegerea celei mai apropiate de 
realitatea satului. In e'.ul acesta, 
de pildă, s-a luat hotărîrea îmbo
gățirii repertoriului colectivului de 
teatru cu piesa „Zambilica e mar
toră11. Atunci cînd s-a făcut a- 
ceastă alegere, în sectorul zooteh
nic al G.A.C. Negrești se obțineau 
rezultate sub măsura posibilități
lor. Piesa propusă (și care ulterior 
a și fost jucată) dezbatea unele 
probleme care priveau tocmai acest 
sector (în prezent sectorul e frun
taș). Inițiativa poate fi extinsă și 
la stabilirea repertoriului corului 
sau la alegerea poeziilor pentru 

cititori 
literar

recitatori. Sînt o seamă de 
ai bibliotecii cu un gust 
format : Maria Cojocaru, Adela și 
Mihai Macovei și alții. Cu ajuto
rul lor, biblioteca, în colaborare 
cu comitetul comunal U.T.M., ar 
putea organiza activități nume
roase, variate, de popularizare a 
cărții : ei să fie solicitați în se
lecționarea poeziilor pentru serile 
de poezii, să organizeze discuții 
despre cei mai îndrăgiți eroi ai li
teraturii noastre contemporane etc.

Planul de activitate al căminu
lui cuprinde pentru perioada ier
nii acțiuni zilnice. La îndeplinirea 
lor tinerii își aduc — așa cum am 
văzut — o însemnată contribuție.

CONSTANTIN NANCU

Pîrva, Floarea Culda, Aurelia 
Rusan, Maria Olălău și alții, 
rezultatele muncii pe care le-au 
obținut în sectorul viticol — 
care în acest an a adus gospo
dăriei venituri în valoare de 
peste 1 150 000 lei.

Formația de teatru și-a ales 
o piesă apropiată de munca co
lectiviștilor. Este vorba de piesa 
de teatru „înfloresc pomii". 
Formația de dansuri, alcătuită 
din 16 tineri, a înșeris în reper- . 
toriul său învățarea unui dans 
popular local, „Suita de la 
Geoagiu", iar instrumentiștii 
tarafului de muzică populară 
vor completa programele arti
stice ale celorlalte formații cu 
noi melodii populare romînești.

în satul Văleni lucrează doar 
27 de tineri. Cu toate acestea 
organizația U.T.M. și-a propus 
să desfășoare o activitate ar
tistică intensă. Un număr da 
15 tineri din sat au început să 
învețe să cînte la vioară și la 
acordeon. La cel de-al VH-lea 
concurs taraful lor a ocupat lo
cul I pe raion.

Sibotul este un sat cu 
vechi tradiții cultural-artistice. 
Corul căminului cultural, for
mat din 60 de persoane, a în
vățat în aceste zile cîntecele 

•„Sus steagul păcii", „Să fii 
partidului oștean", precum și 
cîntecele populare „Frunzulița 
fagului", „Hațegana" și „Trece 
drumul pe colină".

In repertoriul echipei de tea
tru se află piesele „Referentul 
tehnic", „Rîsul pămîntului', 
„Deșteaptă pămîntului’’ și „Par
tea leului', iar brigada artistică 
de agitație a pregătit numeroase 
texte, ținînd în permanență pa
sul cu actualitatea satului. Pen
tru perioada de iarnă au fost 
întocmite (și în parte puse în 
scenă) trei texte. Unul dintre 
ele intitulat „Colo-n luncă, în 
grădină", înfățișează aspecte 
din munca colectiviștilor din 
sectorul legumicol. Un alt text, 
aflat în pregătire, „Să facem sa
tul nostru mai frumos", vor
bește despre munca de gospo
dărire și înfrumusețare a Si- 
botului.

Preocupări asemănătoare pen
tru asigurarea unui conținut 
bogat, ancorarea în actualitatea 
satului, a repertoriilor formați
ilor artistice au existat și la 
căminele culturale din Romos, 
Vinerea, Măgureni, Costești 
etc.

Mai există însă în raionul O- 
răștie și unele cămine culturale 
ca acelea de pe raza comunelor 
Orăștioara de Sus și Băcăintf, 
unde nici nu se poate vorbi des
pre un repertoriu al formațiilor 
artistice din moment ce înseși 
formațiile lipsesc (în cele 7 că
mine de pe raza comunei Oră
știoara de Sus, sînt doar patru 
formații artistice, iar la cele 5 
cămine din comuna Cerul Bă- 
căinți activează doar o singură 
formație statornică). Pentru in
tensificarea vieții culturale și 
din aceste sate, comitetul raio
nal de cultură și artă, casa ra
ională de cultură, comitetul ra
ional U.T.M. au datoria să a- 
corde o sporită atenție cămi
nelor culturale amintite.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — La Iași s-au înche
iat cursurile de pregătire cu 
responsabilii culturali din 
S.M.T.-urile și G.A.S.-urile din 
regiune. Aceste cursuri care 
au durat 5 zile și la care au 
participat 35 de responsabili 
culturali din unitățile amintite 
au avut ca scop ridicarea pe o 
nouă treaptă a activității cul- 
tural-artistice din S.M.T.-uri 
și G.A.S.-uri. Lecțiile teoretice 
au fost însoțite de demonstra
ții practice la școala populară 
de artă, cercul literar „Ion 
Creangă" al Casei regionale a 
creației populare și clubul Fa
bricii de antibiotice din Iași.

Cinci manifestările culturale sint bine organizate, atractive

In fotografie aspect din sălile mu
zeului.

In comuna Șiria, raionul Arad — locul de naștere al scrlitoru- $ 
lui Ion Slavici — a fost înființat un muzeu memorial. în cele i 
4 săli ale muzeului sînt expuse documente privind viața 
activitatea scriitorului. L. ROMULUS

Foto : AGERPRES

recentă discuție 
care a avut loc la 
Comitetul orășe
nesc U.T.M. Satu- 
Mare a întrunit 
secretari ai comi
tetelor U.T.M. din 

mai multe întreprinderi in
dustriale din oraș. Tema 
discuției : „Cum organizăm ac
tivitatea cultural-educativă și 
artistică în scopul cuprinderii 
tuturor tinerilor la desfășura
rea ei" Ne propunem în cele 
ce urmează să relatăm doar o 
parte din părerile exprimate 
cu acest prilej, să insistăm a- 
poi asupra unor concluzii ce 
au reieșit din schimbul de ex
periență realizat cu acest pri
lej.

ION VANC (secretar U.T.M. 
Combinatul „1 Mai") : Prac
tica muncii ne-a arătat pe de
plin că Cel mai bun propagan
dist al acțiunilor noastre sînt 
ele înșile, conținutul și forma 
prin care se realizează, mă 
sura în care răspund unor ce
rințe adevărate, aș spune
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Ia zi — ale tinerilor noștri. O 
sarcină importantă pe care 
și-a propus-o comitetul U.T.M. 
în urmă cu cîteva luni — să 
folosească forme tot mai a- 
tractive menite să contribuie 
la ridicarea continuă a nive
lului profesional al tinerilor 
muncitori — răspundea unei 
necesități evidente : mai erau 
încă destui tineri care nu stu
diau literatură tehnică, care nu 
se preocupau de ridicarea mă
iestriei . lor profesionale. Con
cursurile „Cine știe meserie, 
răspunde" au adus în fața 
cărților tehnice, la consultații
le săptămînale ținute de in
gineri și maiștri pe mulți 
strungari, lăcătuși, tîmplari. 
turnători. Organizate în două 
etape, ele au antrenat majori
tatea tinerilor muncitori. La 
prima etapă care s-a desfă
șurat pe grupe au participat 
toți concurenții. Cei mai buni 
s-au prezentat în fața juriu
lui participînd la o a doua e- 
tapă, de data aceasta cu pu
blic. Cî " '"dorii au reprezen
tat apoi Combinatul

din concursurile organizate pe 
meserii Ia nivelul orașului, cu 
tineri din alte întreprinderi.

împreună cu cele 30 de con
ferințe tehnice, cu jurnalele 
vorbite, prezentările de cărți 
— concursurile amintite au 
contribuit la ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor, 
la stimularea muncii de inova
ții, la îmbunătățirea continuă 
a calității produselor.

MARIA PREM (Fabrica 
„Mondiala") : La alcătuirea 
planurilor comune cu co
mitetul sindicatului noi ți
nem seama de dorințele tine
rilor. Cum ? Prin ample in
vestigații în secții, prin discu
ții cu tinerii, din care întot
deauna au reieșit propuneri 
ingenioase,, interesante. în sec
ția a IV~a, fetele au pregătit 
din inițiativă proprie un pro
gram de brigadă. De atunci, 
lună de lună programele bri
găzii sînt așteptate cu un tot 
mai viu interes.

Cei mai buni prieteni ai 
cărții au alcătuit un colectiv

de organizare a serilor litera
re, a montajelor literare, a 
momentelor poetice. Crearea 
orchestrei, a echipei de păpu
șari, tematica programelor se
rilor distractive de la sfîrșitul 
săptămînii sînt rezultatul pro
punerilor făcute de tineri.

ION BURZOI (secretar 
U.T.M., O.C.L. Produse indus
triale) : Alături de diversita
tea, varietatea acțiunilor cul
tural-educative, trebuie să le 
asigurăm acestora continuita
te, o trainică tradiție. Toți cei 
103 tineri din organizația 
noastră activează în formații
le artistice. Locurile fruntașe 
obținute de formațiile noastre 
(locul I pe regiune la dansuri, 
mențiune la cor și brigada ar
tistică) la recentul concurs, 
confirmă dragostea și pasiunea 
cu care se pregătesc tinerii, 
pregătire care se face atît în 
sălile de repetiții și mai ales 
în cele cu public.

Drumul parcurs de cel 12 
tineri din echipa de dansuri 
de acum un an, la locul I p®

regiune obținut de cei 60 de 
dansatori la cel de-al VH-lea 
concurs, reflectă continuitatea 
activității culturale, la care 
și-a adus o contribuție de sea
mă și organizația U.T.M.

VASILE DONCA, (secretar 
U.T.M., „Iprofil"): La noi ma
joritatea acțiunilor au trecut 
la nivelul fiecărei secții, aces
tea se ocupă de la început 
pînă la sfîrșit de pregătirea 
programului dintr-o săptămî
nă la club, de mobilizarea ti
nerilor. Acum nu există orga
nizație de bază care să nu aibă 
două acțiuni deosebite într-o 
lună. Acțiunile organizate la 
nivelul întreprinderii au un 
caracter mai festiv constituie 
acțiuni model ce se organizea
ză apoi, la nivelul organizații
lor de bază U.T.M.

CÎTEVA CONCLUZII

Din discuțiile purtate, (la 
care au participat și Radu Ra
ția de la Fabrica „13 Septem
brie", loan Roman, de la 
„Unio" ș.a.), privind formele

de cuprindere a tinerilor la 
activitățile culturale, continui
tatea în această muncă, a re
ieșit, de asemenea, ca un dezi
derat de primă importanță, 
necesitatea ca fiecare acțiune 
să fie judicios aleasă, temeinic 
pregătită, bine popularizată. 
Totodată, am observat că este 
îndeobște cunoscut drumul 
manifestărilor culturale, dar 
în multe organizații mai există 
„popasuri" inexplicabile.

La serile cultural-distracti- 
ve, organizate de comitetul 
U.T.M. de la Fabrica „Mondia
la" au fost invitați de multe 
ori. și tineri din întreprinde
rile orașului, activiști culturali 
din alte organizații. Și cu toa
te că în multe întreprinderi e- 
xistă condiții asemănătoare cu 
cele de la „Mondiala", aceste 
acțiuni nu s-au transmis. Re
centul concurs organizat de 
comitetul orășenesc U.T.M. 
„Cine știe, răspunde" avînd ca 
temă viața și activitatea lui 
I. L. Caragiale, a adus pe 
scenă, într-o dispută îndelun
gată, bibliotecarii voluntari de 
la Combinatul „1 Mai" și de 
la „Mondiala". O acțiune mo
del (unde elevii Școlii popu
lare de artă au interpretat 
fragmente din piesele drama
turgului) care se impune re
luată și de alte organizații

U.T.M. din oraș, un început pe 
care Comitetul orășenesc 
U.T.M. va trebui să-1 conti
nue.

Se întîmplă ca formațiile 
artistice deja înființate să a- 
pară tot mai rar în fața spec
tatorilor (brigăzile artistice de 
agitație din secțiile Combina
tului „1 Mai", „Mondiala", 
„Unio", I.T.A.), unele din ele 
încetîndu-și chiar existența. 
Este necesar, de aceea, extin
derea schimburilor de expe
riență între formațiile artisti
ce, în scopul antrenării celor 
cu o activitate mai puțin sus
ținută și pentru mărirea nu
mărului artiștilor amatori. 
Sprijinirea mai atentă a 
colectivelor de tineri care 
elaborează textele brigăzilor 
artistice de agitație, stimula
rea lor ar putea fi un obiec
tiv al activității cercurilor li
terare din oraș.

Discuțiile au arătat, totoda
tă, că în organizațiile mai 
mici din oraș tinerii nu parti
cipă la activități cultural-edu
cative. Sînt, de asemenea, or
ganizații U.T.M. (de pildă, „U- 
nio") în care acțiuni îndrăgite 
și apreciate de tineri au fost 
uitate datorită lipsei de perse
verență în organizarea lor din 
partea comitetului U. T. M, 
Exemplu „Joile tehnicii noi“.

Nu peste tot a fost rezolva
tă problema cuprinderii la ac
tivitatea culturală a tinerilor 
care lucrează în schimbul II 
și îndeosebi în schimbul III. 
Uneori, sînt „șterse" din ca
lendarul activității culturale 
tocmai zilele cînd tinerii au 
cel mai mult timp liber. Du
minica clubul Uzinei „Unio", 
și al Combinatului „1 Mai" 
sînt închise. Experiența orga
nizației U.T.M. de la „Mon
diala" în problemele muncii 
culturale cunoaște multe for
me și activități, acțiuni inte
resante. Ele ar putea fi gene
ralizate, ceea ce ar contribui la 
folosirea mai eficientă a bazei 
materiale existente, la valori
ficarea priceperii și talentului 
miilor de tineri din oraș.

O confruntare a cîtorva for
me de activități a evidențiat 
că există tradiții ale unor ma
nifestări culturale interesante 
în multe organizații care pot 
fi popularizate de către comi
tetul orășenesc U.T.M. prin or
ganizarea unor schimburi de 
experiență, temeinic pregătite, 
realizîndu-se în acest fel o a- 
gendă culturală bogată, diver
să în fiecare întreprindere din 
Satu Mare.

LIVIA ANDREI



DE ÎNALTA ȚINUTĂ ȘTIINȚIFICĂ
n București, învață 
peste 54 000 stu- 
lenți — număr ce 
lepășește de peste 
louă ori numărul 
otal al studenților 

care învățau în a- 
toate institutele de 
superior ale Romî-

nul 1938 în 
învățămînt 
niei.

Formarea 
meinic pregătiți, 
dezvoltați, hotărîți să-și dăru
iască toate forțele cauzei po
porului muncitor, înfloririi pa
triei socialiste, constituie o 
preocupare de seamă a partidu
lui și statului nostru.

Institutele noastre de învăță
mînt superior se modernizează 
continuu, își îmbunătățesc ne* 
contenit programele de învăță
mînt, la înălțimea cerințelor 
economiei și culturii noastre în 
continuă dezvoltare. Se dez
voltă permanent baza materială 
a învățămîntului nostru supe
rior, se îmbunătățesc perma
nent condițiile de viață și stu
diu ale tineretului universitar. 
Numai în ultimii doi ani, s-au 
construit și dat în folosință 
pentru studenții bucureșteni de 
la Universitate, Institutul de ar
hitectură și Institutul politeh
nic noi spații de învățămînt, 
noi complexe sociale ale căror 
cămine și cantine deservesc 
mii de studenți.

Sarcini de mare însemnătate 
pentru formarea conștiinței so
cialiste a studenților noștri, vi
itori intelectuali ai țării, revin 
organizațiilor U.T.M. din insti
tutele de învățămînt superior. 
Analizînd activitatea organiza
țiilor U.T.M. diii institutele de 
învățămînt superior din Capi
tală, recenta Conferință a orga
nizației U.T.M. a Centrului Uni
versitar București s-a ocupat în 
special de aceste probleme.

Darea de seamă prezentată în 
cadrul conferinței a subliniat 
în primul rînd faptul că în cen
trul muncii politice desfășurate 
de organizațiile U.T.M. — sub 
conducerea organizațiilor de 
partid — a stat cultivarea răs
punderii personale a studenți
lor față de pregătirea profesio
nală, mobilizarea lor la obține
rea unor rezultate superioare la 
învățătură. Bilanțul sesiunilor 
de examene reflectă atitudinea 
înaintată a majorității studenți
lor bucureșteni. Rezultatele ob
ținute la învățătură de studen
ții bucureșteni în anul univer
sitar 1962—1963 marchează o 
creștere simțitoare a calității 
pregătirii studenților. 73,04 la 
sută dintre studenți au promo
vat cu note bune și foarte bune 
sesiunile de examene. Rezultate 
cu totul remarcabile au fost 
obținute de studenții Universi
tății, Facultății de instalații și 
utilaje din cadrul Institutului 
de construcții, Institutului de 
teatru. Facultății de geologie a 
Institutului de petrol, gaze și 
geologie ș.a. O contribuție im
portantă au adus la obținerea 
acestor rezultate organizațiile 
U.T.M. care, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, au pus în 
centrul preocupărilor lor culti
varea unei atitudini înaintate 
față de muncă, creșterea exi
genței și răspunderii studenților 
față de învățătură. Aportul or
ganizațiilor U.T.M. și al Aso-

unor specialiști te- 
multilateral

ciațiilor studenților în sprijini
rea procesului de învățămînt, 
în mobilizarea studenților la o 
muncă plină de responsabilitate 
a fost subliniat și în cuvîntul 
luat în cadrul conferinței de 
tovarășii acad. Gh. Mihoc, rec
torul Universității și prof. dr. 
Gh. Cartianu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

Activitatea organizațiilor 
U.T.M., pe linia continuei întă
riri a disciplinei universitare, a 
avut drept rezultat crearea în 
multe colective a unei atmosfe
re de mobilizare a studenților la 
un studiu perseverent, ritmic 
de-a lungul întregului an uni
versitar. în adunările generale 
ale organizațiilor U.T.M. din 
multe facultăți bucureștene s-a 
analizat atitudinea față de mun-

noștințelor, pentru dobîndirea 
unei înalte culturi de speciali
tate. O asemenea atitudine față 
de studiu este strîns legată de 
slaba muncă politică desfășura
tă de organizațiile U.T.M. res
pective, care trebuie să aibă 
drept principal obiectiv dezvol
tarea răspunderii personale a 
studenților, formarea opiniei 
colective ferme și intransigente 
împotriva suficienței, a medio
crității. Iată de ce conferința a 
criticat faptul că multe abateri 
de la disciplina universitară 
sînt semnalate' cu întîrziere. A- 
cest lucru este însă și o conse
cință a faptului că unele cadre 
U.T.M. și de asociație desfășoa
ră o activitate necorespunză
toare în colectivele din care 
fac parte.

tît darea de seamă 
cit și participanții 
la conferință au 
arătat că drumul 
spre îmbunătățirea 
activității profesio
nale a studenților 

indisolubil legat de 
creșterea conștiinței lor po
litice, a dorinței de a fi 
cît mai folositori patriei în ma
rea operă de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Iată de ce 
conferința s-a ocupat în mod 
deosebit de problemele legate 
de îmbunătățirea conținutului 
adunărilor generale U.T.M., a 
învățămîntului politic, a infor
mărilor politice, a întregii 
munci politice:educative din 
cadrul facultăților.

Invățămîntul politic — se a-

neraliză-rii experienței pozitive.
Luînd cuvîntul în cadrul 

Conferinței, tov. Dudaș Traian, 
secretar al Comitetului orășe
nesc București P.M.R., secretar 
al organizației de partid a Cen
trului universitar, a apreciat că 
organizațiile U.T.M. și-au îmbu
nătățit activitatea îndreptată 
în direcția cultivării în rînduri
le studenților a unei atitudini 
înaintate față de muncă, formă
rii conștiinței lor politice, edu
cării lor în spiritul patriotismu
lui socialist și a făcut recoman
dări pentru îmbunătățirea mun
cii organizațiilor U.T.M. în vii-

însemnări de la Conferința U.T.M. 
a Centrului Universitar—București
că a studenților, diverse proble
me legate de respectarea disci
plinei universitare.

Conferința a apreciat preocu
parea organizațiilor U.T.M. 
pentru organizarea unor acțiuni 
menite să sporească interesul 
și dragostea studenților față de 
profesiunea aleasă. Simpozioa
nele organizate cu participarea 
unor personalități de seamă ale 
vieții noastre științifice, spe
cialiști din producție și ab
solvenți ai facultăților respecti
ve, vizitarea unor unități in
dustriale și agricole — viitoare 
locuri de muncă ale studenților 
de azi — organizarea unor con
cursuri profesionale, a olimpia
delor de matematică, mecanică 
și fizică, precum și îmbunătăți
rea activității de cercetare 
științifică în cadrul institutelor 
de învățămînt au avut un. pu
ternic rol educativ, dezvăluind 
studenților frumusețea viitoa
rei profesiuni, largile posibili
tăți de afirmare ce există în 
fiecare compartiment al activi
tății intelectuale.

Atît în darea de seamă cît și 
numeroși vorbitori (Basarab Ni- 
culescu — Facultatea de fizică, 
Vasile Moraru — Institutul po
litehnic, Alexandru Blanc — 
Institutul pedagogic și alții) au 
arătat însă că analiza muncii 
profesionale nu se poate limita 
doar la tabloul pe care îl oferă 
cifrele globale reprezentînd nu
mărul studenților promovați ; 
trebuie cercetat în același timp 
nivelul de pregătire al fiecărui 
student în parte, străduința lor 
de a-și însuși în facultate un 
volum cît mai mare de cunoș
tințe absolut indispensabile în 
viitoarea activitate practică. 
Or, din acest punct de vedere, 
activitatea și rezultatele obținu
te de unii studenți de la Facul
tățile de istorie și filozofie ale 
Universității, de la facultățile 
de electrotehnică și mecanică 
agricolă din cadrul Institutului 
politehnic, de la unele institute 
de artă dovedesc o slabă pre
ocupare pentru adîncirea cu-

Alți vorbitori (George Nico- 
lau — Universitate, Anton Pe
na —• Institutul agronomic, Ion 
Alexe I.P.G.G. și alții) s-au re
ferit la faptul că există încă un 
număr mare de studenți care 
nu-și îndeplinesc obligația ele
mentară de a participa la toate 
orele de curs, seminarii și lu
crări practice prevăzute în pro
gram. La institutele politehnic 
și de medicină s-au înregistrat 
și în anul universitar trecut și 
în anul acesta un număr mare 
de absențe , în unele facultăți, 
chiar dacă frecvența este mai 
bună, numărul studenților care 
nu-și formează zi de zi deprin
deri de muncă intelectuală in
dependentă, organizată, este 
încă ridicat. Aceste aspecte 
sînt mai frecvente în anii I și 
II, ceea ce explică în bună mă
sură de ce în anul universitar 
trecut mai mult de două treimi 
din numărul repetenților pe în
treg centrul universitar au pro
venit din rîndurile studenților 
din anii I și II.

în legătură cu ridicarea nive
lului general la învățătură, con
ferința a impus atenției cîteva 
obiective în jurul cărora va tre
bui desfășurată activitatea în 
viitor. Organizațiile U.T.M. vor 
trebui să-și intensifice munca 
de mobilizare a studenților în 
vederea îmbunătățirii frecven
ței la cursuri și seminarii, în 
vederea predării la timp a pro
iectelor și lucrărilor, a pregăti
rii temeinice a examenelor de-a 
lungul întregului semestru. Un 
ajutor deosebit va trebui, de a- 
semenea, 
anilor de 
mai slabe,

Periodic 
la nivelul 
studiu, lipsurile ce se ivesc în 
pregătirea unor studenți, va 
trebui larg popularizată expe
riența studenților fruntași.

acordat grupelor și 
studiu cu rezultate 
precum și anilor I. 

vor trebui analizate 
grupelor, anilor de

răta în darea de seamă — a 
jucat în ansamblul muncii poli- 
tico-ideologice un rol de sea
mă în educarea studenților, în 
ridicarea nivelului lor ideolo
gic. Tratarea unor teme privind 
tradițiile revoluționare ale po
porului, ale luptei partidului în 
anii ilegalității, a unora din cele 
mai actuale probleme ale cons
truirii socialismului în patria 
noastră, precum și a unor pro
bleme de morală au trezit un 
deosebit interes în rîndurile 
studenților. Consacrate apro
fundării marxism-leninismului, 
dezbaterii unor probleme teore
tice legate de specialitățile că
rora li s-au dedicat, cercurile 
teoretice s-au dovedit o formă 
eficace de propagandă.

Conferința organizației U.T.M. 
a Centrului Universitar Bucu
rești a subliniat, de asemenea, 
faptul că lipsurile existente în
că în munca politică educativă 
desfășurată de unele organiza
ții U.T.M., caracterul superfi
cial al unor manifestări educa
tive, fac să existe încă unii stu
denți —■ al căror număr este 
destul de restrîns, de altfel — 
a căror comportare este neco
respunzătoare, care aii preocu
pări limitate, manifestă sărăcie 
spirituală. Asemenea fenomene 
au loc și din cauză că acești 
studenți înapoiați nu primesc 
întotdeauna riposta și ajutorul 
cuvenit din partea colectivelor 
din care fac parte.

Conferința a analizat și o sea
mă de chestiuni legate de pro
blemele stilului de muncă al 
organelor și organizațiilor 

că în a- 
Comitetul 
universi-

Și < 
apreciind 
perioadă 

pe centru

U.T.M. 
ceastă
U.T.M.
tar a reușit să îndrume mai bi
ne activitatea organizațiilor 
U.T.M. din institute și facultăți 
pe linia ridicării conținutului 
activităților desfășurate, a ge-

Jurnalul Annei Frank : ru
lează la Patria (9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,30); Excelsior (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30) ; Pisica 
de mare : rulează la Republica 
(9,15; 11,15; 15; 17; 19; 21) ;
Flamura (10: 12; 14; 16; 18; 20); 
București (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21) ; Parasutiștii: rulează 
la Carpați (10; 12; 14; 16); Gri-

vița (10; 12; 16; 18,15; 20,30) ; 
Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) ; Miorița (10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21) ; Melodia (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30) ; Medi
camentul care ucide : rulează 
la Capitol (9,30; 11,45; 14;
16,15; 19,30; 20,45) ; împărăția 
oglinzilor strîmbe : rulează la 
Tineretului (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30) ; înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18; 20); Pro
gresul (15,30; 18; 20,15) ; Cava
lerul Pardaillan: rulează la 
Victoria (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) ; Moartea se numește
Engelchen : rulează la Giulești 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.30) ; Feroviar (9,45; 12,15; 
14,45; 17,30; 20,15) ; Arta (15 ;

17,45; 20,15) ; Agatha, lasă-te 
de crime /: rulează la Central 
(9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45) ; Buzești (16; 18,15;
20,30) ; Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30) ; Anicka merge la 
școală : rulează la Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; Feren
tari (16; 18; 20) ; A dispărut o 
navă : rulează la Union (11; 
15,45; 18; 20,15) ; Volga (10; 
------ 16; 18,15; 20,30) ; Pro
gram pentru copii; rulează 
la Doina (10; 11,15; 12,30) ; E 
permis să calci pe iarbă : ru
lează la Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Pașii vieții — 
Copilul teribil — Așa a cuge
tat Diogene : rulează la Tim
puri Noi (10—21) ; Ucigașul și 
fata : rulează la Cultural (15; 
17; 19; 20,45) ; Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) ; Lira (15,30; 
18; 20,30) ; Valsul nemuritor ; 
rulează la Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21) ; Povestirile Iui 
Drda : rulează la Crîngași (16; 
18; 20) ; Vitan (15,30; 17,15; 
18,45; 20,30) ; Gol printre lupi : 
rulează la Bucegi (10; 12; 16; 
18,15; 20,30) ; Modern (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15); 
Vară și fum : rulează la Uni
rea (15,30; 18; 20,30) î
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SÎMBĂTĂ 11 IANUARIE

19,00 t Jurnalul televiziunii j 
19,10 : Emisiune pentru copii ; 
Ii cunoașteți ? Versuri de Ion 
Brad. Fotografii : Ion Miclea ; 
19,25: In fața hărții; 19,35: Pim- 
pinone, operă bufă într-un act

I
de Phillipp Telemen, în romîne- 
ște de A. I. Arbore. In distribu
ție: Niculina Mircea, Traian Po
pescu, artist emerit. Acompa
niază orchestra Operei de stat 
din Cluj. Dirijor : Kurt Mildt ; 
20,30 : Comici vestiți ai ecra
nului ; 21,40 : Muzică distrac
tivă. Cîntă o formație instru
mentală condusă de Ionel Lăză- 
rescu. Soliști : Maria Dumi-
treasa, Silvia Velicu, Doina
Hoadrea, Nicolae Nițescu. In 
încheiere : Buletin de știri, . 
sport, buletin meteorologic.

Toate sînt ia locul lor. Dar păpușa unde o pun ? (In casa colectivistului Ludovic Darvasl 
de la G.A.C. „Înfrățirea" din Salonta, regiunea Crișana).
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n încheierea lucră
rilor conferinței a 
luat cuvîntul tov. 
Ștefan Bîrlea, se
cretar al C.C. al 
U.T.M., președinte 
al U.A.S.R., care

s-a referit la cîteva dintre 
principalele probleme ale mun
cii politice educative desfășura
te de organizațiile U.T.M.

Principala direcție în care 
trebuie să-și desfășoare activi
tatea organizațiile U.T.M. din 
institutele de învățămînt supe
rior •— a arătat vorbitorul — 
este aceea de a-i mobiliza pe 
studenți la o muncă susținută 
pentru însușirea științei și cul
turii, pentru a deveni intelec
tuali cu un larg profil științific. 
Organizațiile U.T.M. vor trebui 
să facă mai mult cunoscut stu
denților trecutul de luptă al 
poporului, drumul glorios de 
luptă al partidului, mărețele 
realizări ale patriei noastre so
cialiste, perspectivele sale de 
viitor. De asemenea, vor trebui 
să acorde mai multă atenție e- 
ducării studenților în spiritul 
internaționalismului proletar. 
Educarea moral-cetățenească a 
studenților, formarea unei opi
nii puternice împotriva acelora 
care se abat de la normele ei, 
va trebui, de asemenea, să facă 
obiectul muncii politice desfă
șurate de organizațiile U.T.M.

în cuvîntul său, tov. Ștefan 
Bîrlea s-a oprit și asupra unor 
neajunsuri care mai există în 
pregătirea profesională a unor 
studenți, arătînd că în unele 
facultăți proporția în care se 
află studenții fruntași față de. 
cei care obțin rezultate medi
ocre este încă nesatisfăcătoare. 
Pentru lichidarea acestor ne
ajunsuri și ridicarea în conti
nuare a nivelului de pregătire 
al tuturor studenților, organiza
țiile U.T.M. împreună cu asocia
țiile studenților vor trebui să 
analizeze activitatea fiecărui 
colectiv, să stabilească măsuri 
corespunzătoare care să ducă 
la întărirea disciplinei univer
sitare, la creșterea răspunderii 
personale față de activitatea sa 
a fiecărui student, pentru însu
șirea unei înalte calificări pro
fesionale. Imbunătățindu-și per
manent activitatea, organizații
le U.T.M. vor reuși să aducă o 
contribuție tot mai mare în for
marea unor generații de intelec
tuali de înaltă ținută științifică.

MARIETA VIDRAȘCU

...Și la laboratorul central pen tru controlul semințelor — București se fac intense pregătiri 
pentru buna desfășurare a campaniei agricole de primăvară. Tehniciană Iul ia Vasil iu anali
zează puritatea unor probe de semințe primite de la gospodăria colectivă din comuna Ilea

na, raionul Lehliu,
Foto t AGERPRES

Premiile decernate în concursurile
„Vasile Alecsandri" și „Ion Vidu"

S-a încheiat ediția 1963 a 
concursurilor anuale „Vasile 
Alecsandri" și „Ion Vidu", or
ganizate de Consiliul de Stat 
pentru Cultură și Artă prin 
Casa centrală a creației popu
lare. Aceste concursuri, deve
nite tradiționale, au menirea 
să contribuie la stimularea 
muncii dramaturgilor și com
pozitorilor în vederea creării 
de noi piese într-un act și cîn- 
tece de masă cu tematică con
temporană, pentru îmbogăți
rea continuă a repertoriilor 
formațiilor artistice de ama
tori. Juriul de selecționare a 
lucrărilor prezentate la Con
cursul „Vasile Alecsandri" a 
atribuit următoarele premii :

Pentru piese de teatru în
tr-un act au obținut premiul 
II Teodor Mazilu pentru piesa 
„Acordeonistul", Victor Bîrlă- 
deanu pentru piesa „Seara de 
sîmbătă a tovarășului Damas- 
chin* și Octav Măgureanu 
pentru piesa „Fata morgana" ; 
premiul III a fost atribuit lui 
Radu Cosașu pentru piesa „Un 
surîs la 6 dimineața" și lui Mi-

hai Fabian pentru piesa „Mai 
mult decît sîngele". Tiberiu 
Vornic a obținut mențiune 
pentru piesa „Inima unei fe
mei".

Pentru piese într-un act de 
teatru de păpuși, s-a acordat 
premiul I lui Mihai Todea pen
tru piesele „Detectivul Ruță" 
și „Necazurile din luncă", iar 
premiul II lui Alecu Popovici 
pentru piesa „Spectacol de es
tradă" și Nataliei Gheorghiu 
pentru piesa „Miniaturi".

A fost acordat premiul spe
cial dramaturgului Paul Eve- 
rac pentru piesa „O întâlnire 
neobișnuită", care tratează 
probleme din viața oamenilor 
muncii de la orașe.

La concursul „Ion Vi du", 
juriul a decernat premiul I 
compozitorului Radu Paladi 
pentru lucrarea „Trenul", iar 
premiul II lui Ion Vintilă pen
tru lucrarea „Sînt agronom* 
și lui Gh. Costinescu pentru 
lucrarea „De unde-s eu de fe
lul meu".

Plecarea 
unei delegații 

in R. P. Ungară

(Agerpres)

i s r o ■ Mijii

însemnări

1
n iarna trecută, pe 
gerul lunii februarie, 
’chipa de construc- 
ori condusă de Ion 
Ghenea, de pe șan
tierul de locuințe 
din orașul Deva,

refuza cu încăpățînare să țină 
seama de intemperiile anotimpu
lui. Activitatea era la fel de in
tensă ca în zilele călduroase. E- 
chipa își luase doar angajamentul 
să termine lucrările la blocul res
pectiv cu o lună mai devreme și 
nu putea da înapoi. Blocul la care 
se lucra era îmbrăcat într-o uriașă 
husă de polivinil. Materialele ne
cesare : var, nisip, ciment etc. 
frtseseră aduse în bloc, și împăr
țite pe fiecare etaj. Ușile, geamu
rile, au fost înfundate. Gerul ră
măsese
36 de apartamente, constructorii 
din echipa lui Ghenea, continuau 
întrecerea fără 
era la finisajul

Ion Ghenea 
din Bragadiru.i 
angajat pe un

rești. După un an de zile a primit 
carnetul de zidar calificat. A fost 
trimis apoi pe alte șantiere din 
țară. De fiecare dată cînd 
schimba șantierul, în urma 
a tovarășilor săi de muncă, 
neau străzi noi, orașe noi. 
pot fi văzute în Baia Sprie,

Baia de Arieș, altele înîn

își 
lui și 
rămî- 
Unele 
altele 
Valea

afară. înăuntru, în cele

întrerupere. Se lu- 
interior...
a plecat cel dintîi 
Era prin 1951. S-a 
șantier din' Bucu-

liului. 1 000 de apartamente : a- 
cesta este bilanțul muncii lui de 
pînă acuma. De c'tțiva ani lucrea
ză pe șantierul de locuințe din 
Deva.

Nu mai trecuse de multă vreme 
prin Bragadiru. In concediul din 
vara lui ’59 însă, s-a urcat îm
preună cu soția pe motocicle
tă și au plecat spre satul natal. 
Consătenii l-au înconjurat curioși. 
Nu-l mai văzuseră de mult timp, 
nu știau aproape nimic despre

noua lui viață. Ghenea le-a po
vestit fără zgîrcenie ce și cum e 
cu viața și meseria de zidar. 
Prietenii săi au aflat cum s-a 
calificat, cum și-a completat șapte 
clase elementare, cum a devenit 
șef de echipă.

Cînd s-a întors la Deva era 
însoțit de zece tineri din Braga
diru. Erau printre ei Marin Rizea, 
Dumitru Mandaghiosu, Tudor 
Lungu. La cererea lui Ghenea, toți 
cei 10 tineri nou angajați au fost 
repartizați în echipa sa.

In primăvară, doi dintre tinerii 
constructori din Bragadiru, Gh.

înțeles, Ghenea i-a luat în echipa 
sa. Erau de-acum 25 de consăteni 
în aceeași echipă.

Șeful de echipă își asumase 
sarcina să-i califice, să-i aducă 
pe toți în rîndul constructorilor 
de nădejde. A intervenit la con
ducerea șantierului pentru a fi 
cazați toți la un loc, în același 
cămin. Deveniseră pentru Ghenea 
a doua familie a sa. In timpul liber 
el îi vizitează la cămin, merg îm
preună la filme și spectacole, în 
excursii. Uneori șeful echipei ia 
loc alături de cei 14 consăteni din

Telegaru și Marin Merlea s-au 
abătut pe-acasă. In sat se credea 
că s-au întors definitiv. Dar ei nu 
au stat decît vreo săptămînă. In 
timpul acesta, se căsătoriseră. 
Nunțile erau de fapt de mult și 
pe-ndelete pregătite. După nuntă, 
proaspetele mirese Elena și Ale
xandrina, au 6osit și ele, firește, 
la Deva. Dar odată cu mirii au 
venit și... 14 nuntași*. Șan
tierul i-a primit și pe ei. Bine-

,,seria a doua" în băncile cursului 
de calificare, urmărindu-i și aju- 
tîndu-i în pregătirea lor. Alteori 
face vizite la școala medie unde 
învață la cursurile serale și fără 
frecvență cîțiva constructori din 
,.prima serie", interesîndu-se de 
notele și comportarea lor. Aceștia 
sînt toți 10 calificați de multă vre
me în meseria de zidar. Mulți din
tre ei poartă titlul de cinste „mun
citor evidențiat*. De altfel însăși 
echipa lui Ghenea, din care fac

Vineri s-a înapoiat în Capi
tală delegația guvernamentală 
a R.P. Romîne, condusă de E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care la invitația guvernului 
Kenyei, a participat la festivi
tățile proclamării independen
ței noului stat african.

★
Vineri seara, la Studioul de 

concerte al Radioteleviziunii, a 
avut loc concertul Orchestrei 
simfonice a Cinematografiei 
sub conducerea dirijorului so
vietic Ogan Durian, maestru 
emerit al artei din R.Ș.S. Ar
meană. Programul a cuprins 
Simfonia Haffner de Mozart, 
concertul nr. 1 pentru vioară 
și orchestră de Prokofiev, so
list violonistul Tibor Gasparek 
(R. S. Cehoslovacă), și Simfo
nia Vil-a de Bruckner.

★
Pe scena Teatrului de Stat 

din Oradea, actorii secției ro
mîne au prezentat vineri sea
ra cea de-a treia premieră din 
actuala stagiune cu piesa „Dis-

cipolul diavolului" de B. 
Shaw, pusă în scenă sub con
ducerea regizoarei Sanda Til- 
van-Băltărețu și scenograful 
Toldy Constantinescu, de la 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
din București.

Vineri a plecat spre R. P. 
Ungară o delegație condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
miniștri al R. P. Romîne, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării.

Delegația va purta discuții 
cu privire la dezvoltarea în 
continuare, în perioada 1966— 
1970, a colaborării economice 
dintre R. P. Romînă și R. P. 
Ungară și sporirea livrărilor 
reciproce de mărfuri.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gogu Rădu
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Aurel Vi- 
joli și Victor Ionescu, miniștri, 
vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat al Planificării, func
ționari superiori ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Au fost de față Gybrgy Kal
mar, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

★
In aceeași zi, delegația 

a sosit la Budapesta unde 
a fost întâmpinată de M. Ajtai, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, G. Osztrov- 
szki, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
precum și de alte persoane o- 
ficiale.

(Agerpres) (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi, în sala Giulești, în 

cadrul campionatului republi
can de baschet se vor desfășu
ra meciurile : Progresul— 
Școala sportivă de elevi Con
stanța (f) și Unirea—Crișana 
Oradea (f). Programul începe 
la ora 17. Duminică, de la ora 
8, în sala Floreasca se dispu
tă jocurile : Olimpia—Știința 
Timișoara (f), Voința—Știința 
Cluj (f) ; Dinamo—Știința Ti
mișoara (m) și Știința—Poli
tehnica Cluj (m).

concurs de săniuș, rezervat- 
elevilor din Capitală, organi
zat de clubul sportiv Olimpia. 
Concursul începe la ora 10.

Primul concurs, care a a- 
vut loc vineri, a cunoscut un 
frumos succes, la startul dife
ritelor probe fiind prezențl 
peste 200 de elevi ai școlilor e- 
lementare din raionul Tudor 
Vladimirescu.

J hi Editura politică
8

• S-a redeschis patinoarul 
amenajat în incinta parcului 
sportiv Dinamo din Capitală. 
Patinoarul funcționează zilnic 
între orele 9—12 și 15—18.

au apărut:

PROBLEME DE 
ECONOMIE AGRARA

• Duminică, în apropierea 
Școlii elementare nr. 75 (stația 
Cățelu), va avea loc al doilea

• în zilele de 12 și 13 ia
nuarie se va disputa dubla în
tâlnire internațională de ho
chei pe gheață dintre repre
zentativele de tineret ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone. Pri
mul meci este programat la 
Torun, iar cel de al doilea la 
Bydgoscz.

Culegere 
torul celor 
seminariile 
agrară.

312 pag.

de lecții în aju- 
care

de
studiază în 

economie

In ajutorul 
urmează cursurile 
rale de partid 

orașe și sate 
336 pag.

celor ce 
se- 

anul 1

In colecția „Probleme de 
bază ale teoriei marxist- 
leniniste, au apărut lucră
rile :
C. Mecn, R. Marinescu: 

MODUL DE PRODUCȚIE 
CAPITALIST

48 pag.

Iile Rădulescu, Constantin 
Vlad : MARXISM-LENf- 
NISMUL DESPRE STATUL 
SOCIALIST

48 pag.

parte vîrstnici și tineri, deține de 
multe luni, drapelul de echipă e- 
vidențiată pe șantier...

In vara care a trecut, într-o 
sîmbătă, spre asfințitul soarelui, 
în centrul satului Bragadiru din 
raionul Zimnicea, a oprit un auto
buz. Sosise dintr-un drum lung. 
Purta număr de „Hunedoara". 
Localnicii au făcut cerc în ju- 
jurul mașinii. „Sînt excursioniști" 
și-au spus ei. Din mașină au în
ceput să coboare pe rînd pasagerii. 
Erau îmbrăcați elegant, cu gule
rele cămășilor albe, larg deschise 
peste haine. Călătoriseră mai 
bine de io ore dar toți erau 
veseli, zîmbeau din toată inima 
celor care-i întâmpinaseră, 
unor vechi cunoștințe.

Au trebuit să treacă cîteva 
clipe pînă cînd gazdele s-au con
vins că noii veniți zîmbesc în- 
tr-adevăr unor vechi cunoștințe. 
„Păi ăștia nu-s studenți măi" — 
a spus careva -— „îs constructorii 
noștri din Deva...".

Era vorba de o vizită colectivă 
în satul natal.

4,75 lei

1 leu

(Agerpres)

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei

A TREIA REPRIZĂ
O producție a studioului „Moșiilor

O producție a studiourilor din Spania
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LAL ROMULUS
corespondentul „Scînteii tine
retului* pentru regiunea 

Hunedoara
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ROMI N EȘTI

Succesul ansamblului 
„Perinița" 

in R. D. Vietnam
HANOI 10. Trimisul special 

Agerpres, Șt. Constantinescu, 
transmite:

La 9 ianuarie ,în sala Teatru
lui Mare din Hanoi, a avut loc 
primul spectacol al ansamblu
lui „Perinița“ al Statului Popu
lar al orașului București. Au 
asistat Fam Van Dong, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, Dong Truong 
Chinh, președintele Prezidiului 
Adunării Naționale și alte per
soane oficiale, oameni de artă 
și cultură etc. A fost de față V. 
Pogăceanu, ambasadorul R. P. 
Romine în R. D. Vietnam.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes. După în
cheierea spectacolului, condu
cătorii de stat vietnamezi pre

zenți la spectacol au felicitat 
pe artiștii romîni și le-au oferit 
Hori.

Cu prilejul apariției unei 
monografii despre poemele 
lui Tudor Argiiczi in franța

PARIS 10 — Corespondentul 
Agerpres G. Dascal transmite :

Sub titlul „Un mare poet 
romîn — Tudor Arghezi" zia
rul „Le Monde" publică vi
neri un articol semnat de 
Allain Bosquet, consacrat a- 
pairiției în colecția ,.Poets 
d’aujordhui" a unei monogra
fii despre poemele lui Tudor 
Arghezi. Autorul arată că a- 
ceastă lucrare umple un mare 
gol în cunoașterea personalită
ții și operei celui mai mare 
poet al Romîniei contempora
ne, care a adus servicii litera
turii franceze prin traduceri 
din Moliere, Villon, La Fon
taine, Anatol France etc.

Construirea 
obiectivelor oferite 

in dar de R. P. Română 
orașului Skoplje

SKOPLJE 10 (Agerpres). — 
Vineri au Început la Skoplje 
lucrările pentru construirea 
policlinicii moderne, care, îm
preună cu trei blocuri cu 102 
apartamente, au fost oferite 
în dar de guvernul romîn o- 
rașului Skoplje. Peste cîteva 
zile, în apropierea policlinicii 
vor fi puse temeliile de beton 
ale blocurilor cu 8 etaje. A- 
cestea sînt primele clădiri din 
Skoplje care se ridică după 
noile metode de construcții 
aseismice. Ele se construiesc 
în cadrul noului plan urba
nistic al orașului Skoplje.

Obiectivele oferite în dar de 
Romînia urmează să fie ter
minate pînă la sfîrșitul anu
lui acesta. Policlinica complet 
utilată va putea să asigure a- 
sistența medicală pentru a- 
proximativ 50 000 locuitori.

Incidente în zona 
canalului Panama

• PANAMA A SUSPENDAT

CIUDAD DE PANAMA 10 
(Agerpres). — După cum rela
tează agențiile U.P.I. și Asso
ciated Press, în zona canalului 
Panama s-au produs incidente 
violente în urma refuzului stu
denților școlilor americane din 
această zonă de a permite ar-

RELAȚIILE DIPLOMATICE CU

borarea drapelului panamez 
alături de cel american deasu
pra acestor școli. Potrivit u- 
nui acord încheiat anul trecut 
între guvernele american și 
panamez deasupra clădirilor 
publice din zona canalului tre

bule să fie arborate alături
drapelele celor două state.

O mare mulțime a pătruns 
în zona canalului încercînd să 
arboreze drapelul panamez pe 
clădirile școlilor americane. 
Unități ale trupelor și poliției 
americane au intervenit pen
tru a respinge pe manifes- 
tanți. Demonstrațiile au luat 
amploare extinzîndu-se și a- 
supra orașului Colon, al doilea 
oraș ca mărime al Republicii 
Panama.

Potrivit unor surse paname
ze, în urma ciocnirilor dintre 
trupe și manifestanți 7 per
soane au fost ucise și 190 ră
nite. In Republica Panama a 

fost declarat 
doliu național.

Președintele 
republicii, Ro
berto Chiari, a 
rechemart pe 

ambasadorul 
statului Pana-
ma la Washing
ton și a anunțat 

suspendarea relațiilor diplo
matice cu Statele Unite. El a 
declarat că va aduce diferen
dul americano-panamez în 
fața Consiliului de securitate 
și a Organizației Statelor Ame
ricane.

S.U.A.

La Washington Arthur Syl
vester, secretar adjunct al mi
nisterului apărării, a publicat 
un comunicat în care se spu
ne că autoritățile S.U.A. din 
zona canalului au recurs la 
arme de foc și gaze lacrimoge
ne pentru a se apăra împotriva 
mulțimii, care a invadat zona 
canalului.

La cererea guvernatorului 
zonei canalului, comandantul 
forțelor americane din sudul 
zonei canalului, a preluat con
trolul asupra întregii zone. A 
fost interzisă intrarea în zona 
canalului a persoanelor care 
nu locuiesc sau nu lucrează în 
această zonă. Cursurile școli
lor au fost suspendate.

★

Casa Albă a anunțat că pre
ședintele Lyndon Johnson a 
hotărît ca Thomas Mann, se
cretar de stat adjunct pentru 
afacerile interamericane, să 
plece de urgență în zona cana
lului Panama.

Luînd notă de apelul la 
calm lansat de președintele 
Roberto Chiari, președintele 
Johnson a cerut tuturor per
soanelor, care locuiesc în zona 
canalului, să se alăture efortu
rilor pentru restabilirea păcii.

Noi adeziuni
la Congresul 

tineretului din 
America Latină

SANTIAGO DE CHILE 
10 (Agerpres). —

Organizațiile de tineret 
din trei țări care se găsesc 
sub regimuri dictatoriale — 
Republica Dominicană, Ni
caragua și Haiti — și-au a- 
nunțat adeziunea la cel de 
al doilea congres al tinere
tului din America Latină 
care se va ține la Santiago 
între 9 și 13 martie.

Comitetul internațional 
de pregătire a congresului 
a anunțat că a primit din 
partea conducătorilor tine
retului din cele trei țări co
municări în care se arată 
că în ciuda represiunilor 
guvernamentale în aceste 
țări iau ființă în ilegalitate 
comitete naționale de pre
gătire a congresului.

Numirea șefului delegației 
S. U. A. la viitoarea sesiune 
a Conferinței de la Geneva

Situația din Cipru

Conferința ministerială 

a C. E. C. O.

WASHINGTON 10 '(Ager
pres). — Agenția U.P.I. anunță 
că la Casa Albă s-a dat publi
cității un comunicat în care 
se anunță că președintele 
Johnson a numit pe William 
Foster ca șef al delegației 
S.U.A. la viitoarea sesiune a 
Conferinței celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva. 
W. Foster este directorul A- 
genției americane pentru de
zarmare și control asupra ar
mamentelor.

în comunicat se subliniază

că președintele Johnson consi
deră că „evenimentele recente 
sînt încurajatoare" în ce pri
vește viitoarele tratative de la 
Geneva și că Statele Unite 
„vor căuta noi posibilități de 
a se ajunge la un acord cu pri
vire la măsurile semnificative 
pentru limitarea și reducerea 
armamentelor". în același timp 
comunicatul arată că Statele 
Unite nu-și fac însă nici un fel 
de iluzii asupra perspectivelor 
de a vedea ca tratativele de la 
Geneva să ajungă la succese 
rapide și ușoare.

Willy Brandt despre
contactele cu R. D. G

BERLIN 10 (Agerpres). — 
In baza înțelegerii dintre gu
vernul R.D.G. și autoritățile 
vest-berlineze, în perioada 17 
decembrie 1963 — 5 ianuarie 
1964, 1242 810 de vest-berli- 
nezi și-au vizitat rudele în 
Berlinul democrat. Intr-un 
raport prezentat Senatului 
vest-berlinez, primarul Ber
linului occidental, Willy 
Brandt a apreciat că înțele
gerea realizată trebuie con
siderată ca un punct de ple
care pentru continuarea efor
turilor pe viitor. Raportul a

aprobat_ cu 85 de _voturi
și

pentru cercetarea politicii 
guvernului R. S. A.

fost 
pentru (P.S.D.G. și P.L.D.) 
39 contra (creștin-democrați). 
Răspunzînd celor ce s-au pro
nunțat împotriva contactelor 
cu R.D.G., Willy Brandt a de
clarat că „majoritatea covîr- 
șitoare a locuitorilor din Ber
linul occidental au salutat în
țelegerea realizată și sprijină 
eforturile depuse pînă în pre
zent și cele ce vor fi depuse 
în continuare".

Agenția A.D.N. anunță că 
într-o declarație dată publi
cității de Serviciul de presă 
al guvernului, R.D.G. în urma 
unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri, se arată că „proto
colul din 17 decembrie 1963 
cu privire la eliberarea per
miselor pentru cetățenii vest- 
berlinezi constituie o bază po
trivită pentru 
tratativelor".

continuarea

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Joi seara la Nicosia a fost 
dat publicității un comunicat 
prin care generalul Peter 
Young, comandantul forțelor 
militare unite însărcinate cu 
menținerea ordinei în Cipru 
anunță că detașamentele mi
litare continuă acțiunile de 
patrulare pe întreg teritoriul 
insulei. In același timp se 
precizează că demontarea ba
rajelor continuă.

Agenția France Presse rela
tează că după ridicarea în 
proporție de 75 la sută a ba
rajelor de sîrmă ghimpată de 
pe principalele șosele ale Ci- , 
prului, patru camioane ale ci
prioților greci au fost atacate 
în nord-estul insulei de către 
ciprioții turci care au 
focuri de armă asupra 
soanelor aflate în mașină. Un 
șofer cipriot grec a fost rănit.

La Londra se precizează că 
au fost alcătuite <’ 
ciprioților greci și 
Conferința asupra 
care se va deschide 
nuarie la Ministerul 
lor Externe al Marii Brita
nii. Delegația ciprioților greci 
este compusă din Spyros Ki- 
prianu, 
externe al Republicii Cipru, și 
Criton 
general, iar cea a ciprioților 
turci de Rauf Denktash, pre
ședintele Camerei Comunită
ții turce din Cipru, și de Os
man Orek, ministrul apărării 
naționale a Ciprului.

Conferința va fi precedată 
de convorbiri între miniștrii 
afacerilor externe ai Angliei, 
Greciei, Turciei în aceeași 
problemă.

• Detașamentele militare 
continuă acțiunile de pa
trulare • Un nou incident
între ciprioții greci și 
turci © Au fost alcătuite
delegațiile ciprioților gre
ci și turci pentru Confe

rința de la Londra.

tras 
per-

delegațiile 
turci la 
Ciprului, 

: la 15 ia- 
Afacesi-

ministrul afacerilor

Tornarites, procuror

După cum relatează agenția 
France Presse, delegația co
munității grecești din Cipru 
care va participa la conferin
ța de la Londra urmează să 
părăsească Nicosia marți di
mineața cu un avion și va 
face mai întîi o escală la A- 
tena de unde se va îndrepta 
s^re Londra.

Agenția Reuter anunță că 
reprezentantul Ciprului la 
O.N.U. a comunicat secretaru
lui general U Thant, că gu
vernul său a hotărît să su
porte cheltuielile de deplasare 
ale observatorului O.N.U. care 
urmează să sosească în Cipru 
pentru a studia la fața locului 
situația creată.

Luînd cuvîntul în cadrul u- 
nei conferințe de presă la Ni
cosia, Lissaridis, președintele 
comitetului și deputat în par
lamentul Ciprului, a declarat 
că sprijină hotărîrea guver
nului Makarios de a revizui 
actuala constituție a Ciprului 
și de a anula acordurile care 
dau țărilor semnatare posibi
litatea de a se amesteca în 
treburile interne ale Ciprului.

Ciprioții, se arată în mesaj 
nu vor permite ca apropiata 
conferință de la Londra pen
tru Cipru să fie folosită în 
scopul de a impune Republi
cii Cipru noi acorduri care 
ar afecta interesele poporului 
cipriot, suveranitatea Ciprului 
și ar contraveni normelor in
ternaționale îndeobște recu
noscute.

Tratativele
de la Manila

Cuvîntare
a președintelui

Ben Bella
ALGER 10 (Agerpres). — 

Președintele Ben Bella a ros
tit la 9 ianuarie o cuvîntare 
cu prilejul inaugurării unei 
cooperative din Alger. Evo- 
cînd incidentele de la Oran, 
președintele a condamnat pe 
acei care vor să semene în
doieli și să dea apă la moară 
contrarevoluționarilor. El a 
subliniat că greutățile econo
mice și șomajul sînt moșteni
rea celor 132 de ani de domi
nație colonială. El a adăugat 
că este necesar un timp mai 
îndelungat pentru învingerea 
acestor greutăți. Ben Bella a 
anunțat că în viitorul apro
piat guvernul va lua noi ho- 
tărîri în domeniul economic 
care vor aduce îmbunătățiri 
situației economice a țării.

BRUXELLES 10 (Agerpres). 
— La Bruxelles s-a deschis 
vineri conferința ministerială 
a țărilor Comunității europene 
a cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O.), convocată „într-o 
nouă încercare de a hotărî 
dacă țările din această organi
zație să sporească sau nu tari
fele la importurile de oțel din 
țările terțe". (Reuter)

După cum se știe, înalta au
toritate a C.E.C.O., organism 
din care fac parte cele șase 
țări ale Pieței comune — a 
propus sporirea tarifelor va
male de oțel de la actualul ni
vel de 6 la sută, la 9 la sută, 
cît reprezintă nivelul tarifelor 
italiene. Participanții la sesi
unea de săptămîna trecută a 
C.E.C.O., care a avut loc la Lu
xemburg, nu au reușit să cadă 
de acord asupra propunerii 
înaltei autorități, din cauza o- 
poziției Olandei și Italiei.

In timp ce Franța, R.F.G. și 
Belgia sprijină această acțiune 
destinată să constituie o bari

eră protecționistă pentru pro
pria lor industrie siderurgică, 
Olanda și Italia au argumen
tat că orice sporire a tarifelor 
la importurile de oțel din terțe 
țări, în momentul de față, ar 
putea crea un climat negativ 
pentru viitoarele tratative 
tarifare din cadrul G.A.T.T.

Agenția Reuter, referindu-se 
la reluarea dezbaterilor din 
cadrul C.E.C.O., șubliniază că, 
chiar dacă miniștrii prezenți 
la Bruxelles nu vor reuși să 
cadă de acord asupra sporirii 
tarifelor la importurile de oțel, 
o sporire reală va avea totuși 
loc, ca urmare a unei recoman
dări pe care înalta autoritate 
a C.E.C.O. ar putea s-o facă în 
acest sens. Potrivit prevederi
lor Tratatului de la Paris, 
care a creat această organiza
ție, o recomandare a înaltei 
autorități este obligatorie pen
tru statele membre, dar nu 
toate statele vor trebui șă 
sporească tarifele la același ni
vel.

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Comitetul cipriot de solidari
tate cu țările Asiei și Africii 
a dat publicității un mesaj în 
care cheamă participanții la 
mișcarea de solidaritate cu ță
rile Asiei și Africii și opinia 
publică mondială să protes
teze împotriva amestecului 
străin în treburile interne ale 
Ciprului.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
La 9 ianuarie a avut loc ședin
ța închisă a Comitetului Spe
cial al O.N-.U. însărcinat cu 
cercetarea politicii de apart
heid a guvernului Republicii 
Sud-Africane. La terminarea 
ședinței, președintele comitetu
lui Diallo Telli (Guineea) a 
arătat că acesta este primul 
comitet al O.N.U. care a tre
buit să-și reia atît de grabnic 
lucrările în noul an în urma 
înrăutățirii situației din Repu
blica Sud-Africană.

Comitetul special a stabilit 
programul activității sale pe 
anul 1964.

Diallo Telli a arătat că îm
puternicirile comitetului au 
fost extinse : el poate fi convo
cat în crice moment pentru 
studierea tuturor aspectelor 
discriminării rasiale în R.S.A. 
și toate comitetele și organele 
specializate ale O.N.U. sînt 
obligate să acorde ajutor Co
mitetului special pentru apart
heid.

Crearea organizației 
Uniunea țărilor 

africane dependente
DAR ES SALAM 10 (Agerpres). 

— Reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională din teritoriile 
africane care se află încă sub do
minație colonială au creat o nouă 
organizație politică — Uniunea 
țărilor africane dependente.

în conducerea noii organizații 
au fost aleși Radebe, reprezentan
tul Partidului Congresul pan-afri- 
can din Republica Sud-Africană 
(președinte), Hadebe, reprezentan
tul partidului Congresul național 
african din R.S.A., (secretar), și 
George Silundik, reprezentantul 
Partidului Uniunea poporului afri
can „Zimbabwe" (ZAPU). din 
Rhodesia de sud, (secretar).

George Silundik a organizat o 
conferință de presă la Dar Es Sa
lam în cadrul căreia a anunțat 
că noua organizație a fost creata 
pe baza principiilor Organizației 
Unității Africane. Uniunea țărilor 
africane dependente, al cărui o- 
biectiv este lupta pentru elibera
rea întregii Africi, va cere Orga
nizației Unității Africane să-i a- 
corde aceleași drepturi pe care le 
au organele executive ale O.U.A.

La noua organizație au aderat o 
serie de partide și organizații na
ționale din Mozambic, insulele Co- 
more, Rhodesia de sud, Republica 
Sud-Africană, 
și Swaziland.

Africa de sud-vest

MANILA 10 (Agerpres). — 
Vineri dimnieața a avut loc la 
Manila o nouă întîlnire între 
președintele Indoneziei, Su
karno, și președintele Filipine- 
lor, Macapagal. După întîlni
re, președintele Sukarno a ple
cat într-o scurtă vizită la 
Cebu, important port în Fili- 
pine unde urmează să se con
struiască antrepozite pentru 
mărfurile de export indonezie
ne care, pînă la ruperea rela
țiilor cu Federația Malayeză 
erau tranzitate prin Singa
pore.

Ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, Subandrio a fă
cut o declarație în cadrul con
ferinței de presă organizate 
vineri la Manila în care a re
levat că guvernul său nu va 
recunoaște Federația Malaye
ză. Subliniind că războiul nu 
este o soluție în rezolvarea 
conflictului, Subandrio a rea
firmat dorința Indoneziei de a 
soluționa această problemă pe 
cale pașnică.

Malayezia a declarat el tre
buie să fie creată în conformi
tate cu 
acordul 
în luna 
nelor, 
Subandrio a sugerat atragerea 
mai multor state din Asia de 
sud-est la crearea unei asocia
ții de state în această regiune. 
El a subliniat că posibilitățile 
de conciliere cu Malayezia râ- 
mîn deschise, propunînd ca 
prim pas organizarea unei noi 
consultări tripartite. (Filipine, 
Indonezia și Malayezia).

procedura stabilită de 
de la Manila, încheiat 
august de șefii Filipi- 
Indoneziei și Malayei.

în noaptea de Anul Nou, cetățeanca americană Jayne Fuller din orașul Woburn, statul Mas
sachusetts, a dat naștere la doi gemeni. Copiii sînt născuți în ani diferiți. Fata s-a născut la

- ■ - - ---- ■ - • ei- — ja ianuarie 1964, orele 0,01.
Foto: U.P.I.

31 decembrie 1963, orele

Film consacrat 
cactușilor uriași

ryegizorul mexican Ruben
Gamez a realizat recent 
filmul de scurt metraj „A- 

gavele" consacrat cactușilor uriași 
care cresc în Mexic. Conceput ca 
un studiu ritmic și plastic asupra 
acestor cactuși, filmul este con
struit din trei părți al căror ritm 
(allegro, adagio, scherzo) cores
punzătoare părților unei simfonii. 
Muzica aparține lui Șostakovici. 
Limbajul cinematografic folosii 
este foarte colorat și meritul major 
al acestui scurt metraj este evoca
rea peisajului mexican în imagini 
de o mare frumusețe.

Peliculă
pentru conservarea apei

oi cercetători americani-Mi- 
likan și Kramer — au des
coperit o Substanță chimică 

care pulverizată deasupra apelor 
curgătoare, le acoperă cu o peli
culă extrem de subțire, monomo- 
leculară, care împiedică evapora
rea. Substanța este inofensivă 
pentru animale și plante și ar pu
tea constitui răspunsul la pro
blema tot mai arzătoare a conser
vării rezervelor de apă.

23,59, iar fratele

Victor Hugo desenator

du Minotaure" 
apărut o cule-In „Editions 

din Paris a x 
gere de desene ale poetului 

Victor Hugo.
Desenele reproduse aruncă o lu

mină nouă asupra operei lui Hugo 
și reprezintă adesea expresia ei 
grafica.

Istoria literară consemnează

ginerii olandezi să proiecteze__  x o 
barcă de salvare de o construcție 
originală.

Lungimea bărcii este de 7 m. 
Este destinată pentru șase pasa
geri care intră în ea prin patru 
guri de acces situate în partea su
perioară a bărcii. Barca este pusă 
în mișcare de un motor Diesel cu 
o putere de 12 CP.

în caz de avarie a navei, barca,

nii de știință americani au întîl- 
nit munți de marmură albă ai că
ror versanți aveau o netezime de 
oglindă, datorită acțiunii vîntului 
conjugată cu acțiunea zăpezii și 
ghețurilor.

Șoareci în ajutorul 
telefoniei

Doi tehnicieni de la un oficiu 
poștal australian au încercat 
zadarnic timp de două zile 

să treacă un fir de telefon printr-o 
țeava lungă și îngustă, cu nume
roase cotituri, zidită în beton. Ei 
nu au reușit să facă acest lucru 
nici cu ajutorul aerului comprimat,

faptul că desenele lui Hugo se 
bucurau de aprecierea deosebită a 
lui Baudelaire.

Barcă care plonjează

In urma avarierii unei nave 
mai cu seamă pe timp de 
furtună, coborîrea pasageri - 

la apă cu ajutorul bărcilor dc 
obișnuit era legată de mari

după ce primește pasagerii, alunecă 
cu rapiditate pe role în apă pînă la 
o distanță unde nu mai există 
vreun pericol pentru viața pasa
gerilor.

Vulcan în adîncul 
continentului Antarctic

lor
tip
dificultăți. Aceasta a făcut pe in-

j-yiiru geologi ai Universității 
£ din Ohio au descoperit în 

adîncul continentului An
tarctic vulcanul situat cel mai la 
sud pe globul pămîntesc. Oame-

nici cu al unui jet puternic de apă. 
Deodată le-a venit o idee nă
strușnică — să folosească o pere
che de șoareci albi. După ce a în
fășurat coada masculului în vată, 
ei au legat-o bine cu o sfoară de 
care au atașat firul telefonic. La 
capătul celălalt al țevii au așezat 
femela pe care au silit-o să chi- 
țăie. La primul strigăt de ajutor 
al acesteia, masculul a pornit prin

STOCKHOLM. — Ministrul co
merțului a] Suediei, Gunnar Lange, 
a subliniat într-o declarație făcută 
corespondentului TASS, că Suedia 
sprijină convocarea conferinței in
ternaționale în problemele comer
țului și dezvoltării, Această con
ferință, a subliniat ministrul sue
dez, va avea neîndoielnic, rezulta
te pozitive dacă pregătirea, pre
cum și desfășurarea ei vor avea 
loc sub semnul discutării concrete 
a măsurilor practice care trebuie 
luate în acest sens.

WASHINGTON. — La 9 ianua
rie mașina care îl ducea pe Robert 
Kennedy, fratele defunctului pre
ședinte al Statelor Unite, la Depar
tamentul de Justifie a fost tampo
nată violent de o altă mașină care 
era condusă de o femeie, și în 
care în afară de ea, se mai aflau 
fiica ei și o prietenă. Cele trei fe
mei au fost rănite și transportate 
la spitalul Arlington în timp ce 
Robert Kennedy s-a ales doar cu o 
ușoară comotie care nu l-a împie
dicat însă, să-și continue drumul 
spre Departamentul de Justiție.

Imprudenta conducătoare a ma
șinii a trebuit să plătească o a- 
mendă.

NEW YORK. — Guvernatorul 
statului Texas. John Connally, 
care a fost rănit de asasinul fos
tului președinte al S.U.A., Ken
nedy, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că va candida 
din nou pentru postul de guver
nator Ia alegerile din luna noiem
brie. După cum transmite agenția 
Associated Press, Connally este 
membru al partidului democrat și 
prieten intim al președintelui Lyn
don Johnson.

DALLAS. — După cum transmite 
agenția Associated Press, avocații 
lui Jack Ruby, asasinul lui Lee 
Harvey Oswald, au anunțat că vor 
cere ca procesul clientului lor să 
nu se desfășoare la Dallas, ci în-

tr-un alt oraș din Texas. Ei au mo
tivat această cerere declarînd că 
„atmosfera creată de anumite or
ganisme de informații din Dallas 
riscă să împiedice pe Ruby de a 
se bucura din plin de dreptul de 
apărare".

BONN. — Herbert Wehner, vice
președinte al Partidului social de
mocrat din R.F.G., a anunțat într-o 
declarație făcută presei că va pro
pune oficial, luni candidatura lui 
Willy Brandt, primarul Berlinului 
occidental în funcția de președinte 
al P.S.D.G.

Această funcție a devenit vacan
tă în urma decedării lui Erich Ol- 
lenhauer.

TOKIO. — La recentele alegeri 
pentru organele locale ale puterii 
au fost aleși 1 186 de deputați co
muniști. Ziarul „Akahata" arată că 
Partidul Comunist din Japonia este 
reprezentat în adunările preiectu- 
rale de 22 de deputați, în adună
rile municipale și raionala de 505 
deputați, iar în adunările sătești 
de 659 deputați. Ziarul subliniază 
că Partidul Comunist a cîștigat noi 
locuri în adunările municipale din 
15 orașe,

LONDRA’. — Citind surse guver
namentale, corespondentul la Lon
dra al agenției United Press Inter
national anunță că la 10 ianuarie 
Marea Britanie a acceptat să parti
cipe împreună cu S.U.A. la experi
mentarea unei nave înzestrate cu 
rachete, teleghidate și deservite de 
echipaje mixte.

Potrivit agenției, hotărîrea gu
vernului britanic a fost luată în ca
drul celei de-a 8-a întîlniri consul
tative curente la care participă 
reprezentanții S.U.A., Angliei, R.F, 
Germane, Italiei, Belgiei, Olandei, 
Greciei și Turciei, țări membre ale 
N.A.T.O.

țeava spre consoarta sa. In felul 
acesta în numai cîteva minute fi
rul de telefon a fost trecut cu ușu
rință prin țeava cu bucluc.

,,Miliprobe“

Un grup de cercetători știin
țifici de la laboratorul de 
cercetări arheologice și de 

istoria artei de pe lîngă universi
tatea Oxford au inventat un apa
rat cu care se poate constata au
tenticitatea unui tablou.

Aparatul, denumit de inventato
rii lui „Miliprobe", are dimensiu
nea unei mașini de spălat și cu 
ajutorul lui se poate examina un 
Goya sau un Rembrandt fără a 
atinge pînza. Aparatul trimete un 
fascicol de raze radioactive asupra 
unei suprafețe nu mai mari ca un 
vîrf de ac și două minute mai tîr- 
ziu, pe o mașină de scris electrică, 
se poate ceti componența exactă a 
culorilor utilizate dc artist.

Ravagiile unei boli 
necunoscute

Agenția U.P.I. anunță că în 
regiunea localității Tabua 
din Portugalia s-a declarat 

o boală necunoscută care în 
mai puțin de o săptamînă a pro
vocat moartea a șapte copii. Au
toritățile portugheze au decretat
starea de urgență în întregul dis
trict. Potrivit agenției, pînă în 
prezent însă medicii nu au reușit 
să stabilească cauzele acestei boli.

într-una din piețele din Tokio s-a ridicat un monument consacrat 
Jocurilor Olimpice. Monumentul — în cinci culori — înfățișează 
o cupă cu un diametru de 4 metri și care cuprinde o ramură de 

lauri lungă de 8 metri.
Foto : PAN-ASIA
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