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în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, pentru îndeplinirea planului pe 1964 

ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Prin perfecționarea 
proceselor tehnologice — 
~ mai multe laminate —
In adunările pentru prelucrarea cifrelor de plan pe anul 

1964 muncitorii, inginerii ți tehnicienii Uzinei „Republica" 
din Capitală și-au luat următoarele angajamente în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, în întrecerea 
socialistă pe acest an.

• sa depășească sarcinile de plan. Ia producția 
globală cu 7 090 000 lei $1 la producțla-marlă cu 
9 840 000 lei ;

• să producă peste plan 2 000 tone țevi finite ; 
e să sporească productivitatea muncii cu 2 la

sută față de plan ;
• să realizeze economii peste plan la prețul de 

cost în valoare de 1 milion Iei;
o să realizeze beneficii peste plan de 1 milion 

Iei :
Pînă la 23 August să realizeze următoarele :
• depășirea planului la producția globală cu 5 mi

lioane lei ;
• depășirea planului la producția marfă cu 

6 400 000 lei ;
• economii peste pian, prin reducerea prețului de 

cost, in valoare de 650 000 lei;
• beneficii peste plan de 650 000 lei.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestor angajamente colecti
vul Uzinei „Republica" a stabilit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice care prevede, printre altele, îmbunătățirea 
condițiilor de ardere la cuptoare ți o serie de perfecționări 
ale proceselor tehnologice menite să ducă la creșterea pro
ductivității muncii ți îmbunătățirea calității țevilor, la redu
cerea consumului de combustibil și materii prime.

Țițeiul — superior 
valorificat

Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Rafinăria Brazi, 
una din cele mai mari unități de prelucrare a țițeiului din 
țară, și-au luat următoarele angajamente în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1964 :

• depășirea producției globale cu 3 500 000 lei ; 
a depășirea producției marfă cu 2 500 000 lei ;
• productivitatea muncii va crește cu 0,5 la sută 

față de plan ;
• prin reducerea prețului de cost se vor realiza 

economii suplimentare în valoare de 4 milioane leii
• se vor realiza beneficii peste plan în valoare de 

2 milioane lei;
• prin reducerea pierderilor de țiței și produse 

petroliere se vor obține economii de 1 250 tone 
produse ;

• se vor livra peste prevederile planului 2 000 
tone benzină cu cifra octanică 90 ;

o calitatea normal-butanului fabricat pentru ob
ținerea cauciucului sintetic va fi îmbunătățită, re- 
dueîndu se conținutul în propan de la circa 1 la 
sută cit a fost în 1963, la maximum 0,15 la sută 
în 1964.

Pînă la 23 August se va realiza :
• la producția globală o depășire a planului cu 

2 500 000 lei;
• la producția marfă o depășire a planului cu

1 800 000 lei;
« economii la prețul de cost în valoare de

2 500 000 Iei;
• beneficii peste plan în valoare de 1 250 000 lei;
• se vor reduce pierderile de produse petroliere 

cu 900 tone.
Pentru realizarea angajamentelor propuse în întrecere se 

vor introduce numeroase îmbunătățiri ale proceselor tehno
logice și organizarea producției.

Pentru reducerea 
consumurilor specifice
Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Termocentrala 

electrică de la Doicești, in cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, și-au luat următoarele angajamente in 
întrecerea socialistă pe acest an:

• să reducă consumul specific de combustibil 
convențional cu 1 gram pe kWh ;

• să reducă consumul propriu tehnologic de ener
gie electrică cu 200 000 kWh față de plan;

• să reducă consumurile de materiale și lubrl- 
iianți cu 370 000 Iei;

• să sporească cu 1 la sută productivitatea mun
cii iață de plan ;

• să realizeze prin valorificarea mal deplină a 
resurselor interne economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 750 000 lei;

Pînă Ia 23 August se vor realiza economii peste 
plan la prețul de cost în valoare de 500 000 lei;

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan, energeticienii de la 
Doicești au făcut propuneri valoroase menite să ducă la 
realizarea angajamentelor luate. Printre acestea se numără 
punerea în funcțiune a camerei de comandă termică a caza- 
nelor pentru menținere riguroasă a parametrilor la valorile 
optime, executarea reparațiilor de bună calitate, confecțio
narea in atelierele proprii a unor piese de schimb etc.

In centrul atenției — 
calitatea produselor

Valoarea unei
experiențe

Sîntem la cercul zootehnic de 
la gospodăria agricolă colecti
vă din Sadova, regiunea Olte
nia. Toți cursanții sînt prezenți, 
ca de altfel la toate lecțiile ți
nute pînă acum.. Prezența bună 
dovedește preocuparea atentă a 
organizației U.T.M. pentru mo
bilizarea tuturor tinerilor Ia lec
ții și pentru pregătirea lor te
meinică. Frecvența de sută la 
sută a cursanților dovedește și 
faptul că atît expunerile cit și 
demonstrațiile practice au un 
caracter de lucru, practic. Lec
torul, care e și secretarul orga
nizației U.T.M. din gospodărie, 
se preocupă să țină lecții cu un 
conținut bogat, atractive.

Tinerii sînt bine pregătiți, lu
cru care rezultă și din partici
parea lor activă la dezbaterile 
din cadrul lecțiilor, din între
bările pe care le pun. Bunăoa
ră, la ultima lecție ținută, a 12-a 
din program, ca răspuns îa în
trebările tinerilor privind legă
tura dintre greutatea, vîrsta și 
producția de lapte a vacilor pe 
de o parte, și cantitatea de hra
nă ce Ii se administrează, pe de 

altă parte, a fost organi
zată o demonstrație prac
tică la sectorul zooteh
nic al gospodăriei.

, S-a cîntărit o vacă din 
lotul îngrijit de tînărul 
Ștefan Anțoș și în func
ție de greutatea ei s-au 
stabilit cantitățile de con
centrate și de grosiere de 
porumb și furaje — ne
cesare rației zilnice ad
ministrată în trei tainuri.

După cîteva zile, tînă
rul îngrijitor a constatat 
că producția de . lapte a 
crescut. A mărit apoi sis
tematic rația de hrană 
pînă. cînd a obținut pe 
zi 9 litri de lapte — cu 
un coeficient de grăsime 

ridicat. Păstrînd constantă 
rația zilnică, dar aplicînd 
și alte metode învățate la 
cui zootehnic, el a reușit să 
realizeze zilnic încă 2—3 litri 
in plus. Se remarcă aici carac
terul practic al lecțiilor și de
monstrațiilor, legarea lor strînsă 
de cerințele producției. Anali- 
zînd balanța furajeră, conduce
rea gospodăriei a stabilit că 
necesarul de furaje pe perioa
da de stabulație este suficient 
pentru a ridica rația de hrană 
la toate loturile de vaci.

Organizația U.T.M., înțele
gi nd valoarea aplicării în pro
ducție a acestei experiențe, a 
hotărît ca în cadrul unei adu-

cer-

♦EmgwrlcBEite preocupări actuale ale organizațiilor U.T.M* * de la sate

Dezbătind sarcinile de plan pe anul 1964, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la Fabrica de confecții 
din Oradea s-a angajat, in întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, să realizeze 
în 1964 următoarele :

• să depășească planul anual la producția 
globală cu 4 000 000 lei ;

• să depășească planul anual la producția marfă 
cu 2 500 000 lei ;

• să îmbunătățească calitatea produselor cu 0,5 
Ia sută, ațungînd astfel ca 97 la sută din întreaga 
producție de confecții să fie de calitatea I-a ;

• să introducă in fabricație, peste sarcina de 
plan, noi modele de confecții ;

• să depășească cu 1 Ia sută sarcina de creștere 
a productivității muncii ;

• să realizeze economii peste plan în valoare de 
2 500 000 lei ;

• să obțină beneficii peste plan de 1 500 000 lei.
Pînă Ia 23 August, colectivul fabricii va realiza 

peste pian următoarele:
• depășirea planului producției globale cu 

2 500 000 lei ;
• depășirea planului producției marfă cu 

1 500 000 lei;
• realizarea de economii peste plan in valoare de 

1 500 000 lei j
• obținerea de beneficii peste plan de 1 OOO OOO 

Iei.

In scopul realizării angajamentelor, colectivul fabricii a 
stabilit un plan de măsuri care să asigure o mai bună or
ganizare a muncii în cadrul brigăzilor și folosirea mai de
plină a rezervelor interne.

• Frecvența bună a tinerilor
• Un conținut bogat fiecărei

la invățămintul agrozootehnic 
lecții și demonstrații practice

nări generale să o aducă la cu
noștința tuturor tinerilor îngri
jitori de animale și să se ocupe 
îndeaproape de aplicarea ei. A- 
ceastă adunare a avut loc și, în 
urma măsurilor stabilite, acum 
toți tinerii care lucrează în sec
torul zootehnic folosesc expe
riența lui Ștefan Anțoș, ca și 
celelalte metode înaintate pe 
care și le însușesc la învăță- 
mîntul agrozootehnic. Rezulta
tul — și acum, în perioada ier
nii, ei obțin producții mari și 
constante de lapte.,

IOAN MARCOVICI

Pe primul plan
cunoașterea->

mașinilor noi
La S.M.T. Cocioc, regiunea 

București, i-am găsit pe me
canizatori antrenați la reali
zarea a două, obiective impor
tante : terminarea reparațiilor 
la timp și de bună calitate a 

tractoarelor și mașinilor agri
cole, și ridicarea cunoștințelor 
profesionale.

De două ori pe săptămînă, 
sînt prezenți cu toții la cercu
rile de învățămînt agrozoo
tehnic. Cunoașterea mașinilor 
noi din dotare constituie pen
tru ei preocuparea cea mai de 
seamă. Nicolae Tîrșă, directo
rul stațiunii, Alexandru Gruia, 
inginerul șef și ceilalți spe
cialiști din S.M.T. au ținut 
pînă acum lecții strîns legate 
de modul de funcționare, în
grijire și mînuire a noilor a- 
gregate moderne. Pe piste 
special amenajate s-au făcut 
demonstrații practice cu semă- 

nătorile de porumb 2 SPC 2, 
cu presele de balotat paie și 
cu altele în condițiile lucrului 
în cîmp.

Organizația de bază U.T.M. 
se ocupă permanent de felul 
în care participă tinerii meca
nizatori la lecții, cum studiază 
și cum pun ei în practică cele 
învățate. Decadal se analizea
ză situația la învățătură și se 
iau măsurile necesare pentru 
o cît mai bună reușită a lecții
lor. Postul utemist de control 
a întreprins pînă acum cîteva 
raiduri pe această temă. Cu a- 
cest prilej s-a constatat, de e- 
xemplu, că strungarii și elec
tricienii, nu dau atenție cuve

nită cunoașterii mașini
lor noi, din care cauză 
contribuția lor la res
pectarea graficului la 
reparații era sub posibi
lități. De aceea s-a pro
pus ca ei să fie înca
drați în cercul în care 
studiau mecanizatorii de 
la brigăzi și nu aparte. 
Propunerea a fost ac
ceptată și rezultatele au 
fost bune. Acum a cres
cut competența cu care 
tinerii de la ateliere par
ticipă la lecții și semi- 
narii. Alte asemenea 
inițiative ale organiza
ției U.T.M. au contribuit 
ca la toate cele 12 lecții 
care s-au ținut pînă a- 
cum, tinerii să primeas- 

calificative bune și foartecă 
bune.

B. COSTEA

La toate lecțiile

prezenți!
Și la cercul zootehnic anul 1 de 

la gospodăria colectivă din Văleni, 
raionu Șomcuța Mare, lecțiile își 

urmează cursul după graficul sta
bilit. Inginerul zootehnic Vasile 
Mureșan se străduiește ca fiecare 
expunere sa fie cît mai atractivă și 

mai bogată în învățăminte. De e- 
xemplu, din cele 12 lecții predate 
pînă acum, 6 au fost urmate de 
demonstrații practice, organizate 
la grajduri, la diferite loturi de 
vaci. Prepararea tainurilor pentru 
vacile în gestație, influența însă- 
mînțărilor artificiale tn obținerea 
unor produși valoroși, au consti
tuit lecții-model, urmate de de
monstrații practice la locul de 
muncă al îngrijitorilor. Schițele, 
mulajele, discuțiile libere au avut 
darul să ilustreze și să aprofundeze 
noțiunile predate. Marea majori
tate a cursanților frecventează cu 
regularitate cursurile, la seminarii 
se prezintă bine, ceea ce dovedeș
te că își însușesc cele predate și că 
studiază cu interes materialul bi
bliografic. Din păcate, însă, mai 
sînt cursanți care nu vin lecție de 
lecție la cerc. Aproape de regulă se 
înregistrează cîte 10—15 absențe 
nemotivale și întîrzieri repetate de 
la ore. Aceste lipsuri se manifesta 
îndeosebi la tineri, care constituie 
majoritatea cursanților. Aceasta se 
datorește faptului că membrii co
mitetului U.T.M. pe G.A.C. nu ma
nifestă suficientă grijă față de 
frecvența tinerilor la cursuri, nu 
se interesează de modul în care se 
pregătesc aceștia, nu se preocupă 
de rezolvarea cerințelor lor. Gheor
ghe Tonta, Gheorghe Petruț, Gheor-

N. BARBU

(Continuare în pag. a III-a)
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REGISTRUL

Cel de-al 16-lea cargou 
de 4,5 tone

în vizită la stațiunea 
experimentală zootehnică

O frumoasă

DE INOVAȚII

Prima inoVație a anului 
1964 aparține lăcătușului' 
Gheorghe Rad din ca

drul secției flotație-Prepa- 
rația Petrila. Ea poartă 
nr. 1. Pentru a ușura munca,' 
Rad a propus confecționarea u- 
nui „dispozitiv de ascuțit cuți
tele mașinii de rindelat“. A- 
cum cuțitele nu se mai duc 
pentru a fi ascuțite de la Pre- 
parația Petrila la Uzina de re
parat utilaj minier din Petro
șani, așa cum se făcea înainte. 
Mașinile merg continuu. Au
torul a peste 10 inovații își 
aduce astfel contribuția la 
realizarea sarcinilor de plan 
din prima lună a anului.

BĂBUȚĂ CONSTANTIN 
corespondent voluntar

După ce în primele zile ale 
acestui an, constructorii 
de’ nave gaTățeni au 

lansat la apă w o motonavă de 
2 000 tone, iată că la numai 
cîteva zile ei au obținut un 
nou succes. în cursul zilei, de 
duminică au lansat la apă cel 
de-al 16-lea cargou roniînesc 
de 4 500 tone.' Lansarea a avut 
loc cu aproape o lună mai 
înainte de data stabilită îh 
plan.

Folosirea unor procedee noi 
de muncă, cum ar.fi, de pildă, 
asamblarea navei după mețoda 
secțiilor și bloc-secțiilor a 
condus la reducerea consumu
rilor specifice de materiale, 
economisindu-se astfel . circa 
100 tone de metal. încă de la 
proiectare, noului cargou i 
s-au adus o serie de îmbuhătă- 
țiri caracteristicilor > tehnice. 
Printre > modernizările aduse 
trebuie amintite : simplificarea 
Construcției pereților pentru

transportul cerealelor, dublarea 
vitezei cîrligului de la instala.- 
■ția de încărcare și altele. O 
contribuție' importantă la - reali
zarea noului cargou au adus-o 
•sectoarele*  proiectări și con
structor. 1, evidențiindu-se . în 
inod deosebit inginerul Octa- 
-vian Băncescu, tehnicianul 
Nicolae Cetinici, maistrul Nico- 
■lae Macovei și muncitorii con
structori Gheorghe Irimescu, 
Ion Savin, Gheorghe Vișari.

T. OANCEA

- r^ecent a avut loc la sta-
- 2V tiunea experimentală

zootehnică Jucu-BonțU 
da, raionul Gherla, un valoros 
schimb de experiență la care 
au participat inginerii zooteh
nici și agronomi din gospodă
riile agricole colective din ra
ion, precum și medicii veteri
nari din circumscripții. Tova
rășul Tănase Pîrlea, directorul 
'stațiunii, a prezentat oaspeți
lor rezultatele dobîndite de 
specialiștii stațiunii in crește-

Primii cititori în noul an
Un număr tot mai mare de ti

neri din comuna Prundeni, regiu
nea Argeș, solicită bibliotecii cărți. 
Anul trecut 1361 de cititori au 
împrumutat 1y064.de volume di- 
fer-țte. In sprijinul popularizării 
'cărților s-au " prezentat recenzii, 
s-au organizat discuții

Experiența dobîndită pînă acum 
continuă să fie generalizată și îm
bogățită. Acțiunile cu cartea au 
făcut ca în acest an, deși sîntem 
.la început, să avem deja 304 în
scrieri de noi cititori.

POPA C. ȘTEFAN 
biblioteca?

rea animalelor. El a arătat 
cum printr-o întreținere atentă 
și furajare corespunzătoare s-a 
•obținut anul trecut, de la un 
lot de 250 de vaci, o producție 
medie de lapte de 4100 litri 
Pe cap de vacă furajată.

Oaspeții s-au interesat în
deaproape de experiența acu
mulată de cercetătorii din sta
țiune în organizarea conveie- 
rului verde, de modul de în
treținere și furajare a anima
lelor în perioada de stabulație 
și de pășunat. Ei au vizitat, 
apoi, fermele de animale.

Din interesul manifestat de 
participanți, cît și din discuții
le purtate a reieșit că acest 
schimb de experiență a contri
buit la perfecționarea cuno
ștințelor profesionale ale spe
cialiștilor din G.A.C. și circum
scripții veterinare.

t ANBREIȚĂ

inițiativă
ubitorii de teatru din Ti

mișoara au participai du
minică la clubul C.F.R.

,,16 Februarie 1933“ din oraș 
la o interesantă acțiune 
educativ-artistică. Aici, cei 
600 de spectatori prezenți au 
audiat prima expunere: „În
ceputurile teatrului romînesc”, 
din cadrul ciclului de conferin
țe pe tema „Din tradițiile rea
liste ale teatrului romînesc".
Expunerea a fost ținută de aca
demicianul Victor Eftimiu. In 
continuare, vor avea loc noi 
întîlniri cu personalități artisti
ce din Capitală și Timișoara, 
care vor vorbi despre „Drama
turgia romînă dintre cele două 
războaie mondiale", „Dramatur
gia romînă după 23 August",
„Spiritul de partid în arta tea
trală”, „Regia, scenografia și 
arta actorilor - contemporani”.

I
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A BRIGĂZII1
televi-

Oglinda unei

na

l vieții satului
O bătălie aprigă, fără „scheme tactice", dar cu risipă de „muniții 

și voie bună.
Foto : GR. PREPELIȚA

ntr-o duminica ■ du- 
pă-amiază, pe sce
na căminului cul
tural din comuna 
Becicherecul Mic, 
raionul Timișoara 
(cămin cu 8 săli

spațioase — de teatru, cinema
tograf, cu televizor, șah, tenis 
de masă etc.) se juca piesa de 
teatru „Asta-i nora pe care o 
vreau". Subiectul piesei este 
inspirat din viața unei gospo
dării în care colectiviștii își 
pun problema măririi și dezvol
tării sectorului zootehnic. Ceea 
ce impresiona de la bun înce
put era interesul cu care cei 
400 de spectatori participau la 
desfășurarea acțiunii. Piesa re
amintea spectato
rilor — într-un a- 
nume fel — chiar 
propriile lor pro
bleme, discuțiile 
lor îndelungi și 
contradictorii în le
gătură cu mărirea 
și dezvoltarea sec
torului de creștere 
a păsărilor. Intr-un 
cuvînt spectatorii 
— colectiviști — 
trăiau aevea întîm- 
plările de pe scenă, dezvăluite 
lor de actorii-colectiviști.

In programul căminului cuF 
tural din această comună, cea 
mai mare parte din cțcțîunî este 
legată direct de viața satului. 
De fapt, activitatea căminului 
cultural este o oglindă vie a 
vieții satului, a frămîntărilor și 
bucuriilor din, sat. In aceste zile 
de iarnă căminul cultural a de
venit casa spre care duc cele 
mai multe pîrtii prin zăpadă.^ 
Iar prezența pe scenă a vieții 
din sat nu se realizează numai*  
prin piesele de teatru prezen
tate („Neamurile", „Dragoste, 
nu te pripi" „Darul", „Zambi- 
lica-i martoră") ci și prin cele
lalte forme de activitate artb 
stică, mai ales prin repertoriul 
în continuă înnoire al brigăzii 
artistice de agitație. De altfel 
brigada de agitație a comunei 
Becicherecul Mic este numită 
„Gazeta vie" a vieții gospodă
riei colective. în programul 
„Discuții la panoul de onoare" 
sînt evidentiați în versuri și 
cîntec colectiviștii Valeria Ne- 
dici, Radu Chisăliță, Petru Wen- 
del, Gheorghe Marcov, Nicodim 
Temeș pentru grija și răspun
derea cu care îndeplinesc sar
cinile ce stau în fața gospodă
riei colective. De fiecare 
dată programul brigăzii s-a do
vedit a li și interesant și efi
cient. In obiectivul Imediat al 
brigăzii se află pregătirea unui 
program izvorît tot din viața 
gospodăriei. Brigada artistică 
de agitație, ca un bun gospo
dar, în curînd le va aminti co
lectiviștilor de apropiata cam
panie de primăvară, populari- 
zînd obiectivul principal, pla
nul de cultură pe hectar, cu 
ipdicii de prgd^cțj^a căror rea
lizare cere atît Însușirea agro- 

suri bănățene, un dans 
ardelenesc și un dans 
cu temă. în acest timp 
orchestra de muzică 
ușoară, din care fac 
parte electricianul Ro
bert Rajetzki, țehni- 
danul Iosif Erhardt, 
Dr. Veronica Boieru si 
alții pregătesc melodl 
noi de muzică ușoară 
premiate la Festivalul 
de la Mamaia 1963, 
printre care: „Zorile", 
„în tot ce e fruntet 
pe lume", „Cum < 
oare dragostea" etc.
RODICA PANCAN 

învățătoare

Circa 9 000 de volume de cele mai diferite genuri stau la dis
poziția numeroșilor cititori ai bibliotecii căminului cultural din 

comuna Vașcău, regiunea Crișana.
Foto : AGERPRES

PE URMELE,..
ricit de paradoxal 
ar părea faptul, 
experimentele care 
— ulterior — s-au 
dovedit a avea a- 
dînci semnificații 
fiziologice, biochi

mice, au pornit de la niște ba
nali locatari ai smîreurilor: 
planariile.

Inițial, cercetătorii și-au 
pus problema dacă aceste vie
țuitoare — care se clasează 
printre primele organisme 
posedînd un rudiment de sis
tem nervos — au posibilita
tea de a „memora" evenimen
tele, de a „trage concluzii" 
practice de pe urma experien
ței trecute. Chiar și numai în 
acest stadiu problema se a- 
nunța interesantă și, de aceea, 
experimentele „pe viu" au și 
pornit să se desfășoare.

Prima experiență a constat 
în plasarea unui număr de 
planarii într-un acvariu — 
apa fiind mediul lor natural 
de existență. în acvariu au 
fost introduși electrozi și — 
imediat — rudimentarele or
ganisme au „simțit" efectele 
curentului electric. La fiecare 
descărcare, musculatura cor
pului lor se contracta.

Apoi, cercetătorii au asociat 

zootehnicii cit și pregătirea 
propriu-zisă a campaniei. De la 
o perioadă la alta, pe scenă, în 
programul brigăzii artistice a- 
par ca niște chemări, ca niște 
cerințe la ordinea zilei, sarci
nile pe care le pune gospodă
ria în iața colectiviștilor ca și 
evenimentele cele mai însem
nate în viața satului. Pe bună 
dreptate colectiviștii socotesc 
brigada artistică de agitație, 
pentru aportul adus în campa
niile agricole, drept cea de ,,ă 
10-a brigadă de producție" a 
gospodăriei. Și ea a ajutat la 
popularizarea celor mai înain
tate metode de lucru ale colec
tiviștilor, ale echipelor și, întot
deauna, a fost cea care a dez-

văliiit neajunsurile, chemînd la 
înlăturarea și îndreptarea lor 
imediată. Așa cum spunea to
varășul Gheorghe Macovei, se
cretarul comitetului de partid, 
brigada și-a cucerit un aseme
nea prestigiu, îneît critica ei ră- 
mîne ca un cuvînt demn de luat 
în seamă de fiecare dintre co
lectiviști.

Desigur, echipa de teatru și 
brigada artistică de agitație 
au cele mai multe posibilități 
de a oglindi, pe scenă, 
pările colectiviștilor.

Se poate spune însă 
repertoriul pe care-1 
corul de peste 60 de 
viști (prin cîntece ca „Te cînt 
partid", „Partid iubit, părinte 
drag", „Sîrba colectiviștilor", 
„Belșugul toamnei") ca și echi
pa de dansgri ajută la împli
nirea preocupărilor multiple 
ale colectiviștilor. Dansurile cu 
temă, care se bucură de o mare 
popularitate, („Culesul porum
bului", „Nuntă toamna", „Cres- 
cătoarea de păsări") sînt, ca să 
spunem așa, reflectări „rituale" 
ale preocupărilor de fiecare zi.

Evident, repertoriul artistic al 
căminului di
rect din preocupările satului, 

preocu-

că, prin 
au, atît 
colecti-

descărcării electrice lumina u- 
nei lămpi. Mai întîi se aprin
dea lampa, apoi urma micul 
cataclism electric. După peste 
o sută și ceva de experiențe, 
ipoteza s-a adeverit; planarii
le ajunseseră să se contracte 
numai la simpla aprindere a 
luminii. Micile viețuitoare po
sedau deci o „memorie". Mi
nusculul lor „creier" putea 
deci reține un „eveniment" : 
lampa devenise un semnal al 
curentului electric.

Prima ipoteză fiind demon
strată, s-a pus o a doua între
bare — cu implicații, poate, 
mai adinei decît prima. „Me
moria" unui eveniment trecut 
— înscrisă undeva,'în corpul 
acestor viețuitoare, poate fi 
transmisă descendenților ? Și 
dacă răspunsul este afirmativ, 
în ce constă acest mecanism 
de transmitere ?

Sînt necesare aici cîteva 
precizări legate de felul în 
care se înmulțește planaria. A- 
ceșt vierme lat este atît de 
primitiv, îneît se poate repro
duce ca și simplele organisme 
al căror corp este alcătuit din- 
tr-o singură celulă: prin divi
ziune. El are însușirea de a se 
împărți, spontan, în două ju
mătăți: capul și coada. Apoi,

poate ii un puternic factor edu
cativ, el cultivă la spectatorii- 
colectiviști trăsături înaintate 
dar activitatea artistică singură t 
nu ar putea să răspundă tutu
ror acestor cerințe. Sînt nu
meroase acțiunile căminului 
cultural care vin în sprijinul 
educării colectiviștilor în spiri
tul dragostei față de gospodărie 
și de muncă, al devotamentului 
față de interesele generale. Iii 
fiecare zi găsești aici o mani
festare interesantă : o seară de 
calcul, o conferință pe o temă 
științifică, o conferință care 
vine în sprijinul cursurilor 
agrozootehnice, un concurs 
„Cine știe, cîștigă" ca și alte 
acțiuni cum ar fi călătorii pe 

hartă, recenzii; vi
zionări la 
zor etc.

Datorită
bune organizări și 
colaborării strînse 
dintre organizația 
U.T.M. și conduce
rea căminului cul
tural, activitatea 
cultural - educati
vă din cojnuna Be- 
cliicherecul Mic, 
prin bogăția acțiu

nilor, ocupă unul din pri
mele locuri din raion. La 
organizarea fiecărei acțiuni par
ticipă numeroși tineri printre 
care Mihai Neker, Elvira Pe
trov, Matei Ranislav, Viorica 
Iacob, Victoria Jlconi, Pe
tre Marcov, Rachila Marcov 
și, bineînțeles, de fiecare 
dată, ai s-o întîlnești și pe 
secretara organizației U.T.M. 
din comună, Ileana Popovici. De 
asemenea, tinerele învățătoare 
luliana Cîrstea, Ana Nicosovici, 
profesorul Ion Krier sînt susți
nători de nădejde atît ai echipei 
de teatru, brigăzii, corului, cît și 
ai activităților cu cartea (în anul 
1963 cărțile agrozootehnice ci
tite au atins cifra de 10 012, cele 
de literatură aproape 5 500 vo
lume, 817 cărți științifice).

...La sectorul zootehnic ai să-i 
găsești pe cei 24 de cititori ai 
bibliotecii volante, în sala de 
festivități are loc repetiția ge
nerală pentru . programul de 
după-amiază — un grup de ti
neri fac ultimele pregătiri pen
tru întîmpinarea brigăzii știin
țifice.

O zi de duminică, petrecută 
în comuna Becicherecul Mic, îți 
dă impresia că fiecare colecti
vist este într-un fel sau altul 
un participant la programul că
minului.

VERA LUNGU

i
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ELENA RADU — Constanța

Elevii care urmează școlile 
tehnice de maiștri, cursuri se
rale, primesc în timpul prac
ticii de maistru, stabilită în 
trimestrul al III-lea al ulti
mului an de studiu, din partea 
întreprinderilor care i-au re
comandat, o indemnizație lu
nară egală cu salariul tarifar 
corespunzător categoriei de 
încadrare pe care au avut-o 
ca muncitori înainte de prac
tică.

ASMARANDEI VASILE
Huși

Automobilul „Iunosti", cons
truit de curînd la Uzina de 
automobile „Lihaciov" din 
Moscova atinge viteza medie 
de 100 km/oră. Acest automo
bil este înzestrat numai cu o 
pîrghie și o pedală de ambre- 
iaj, fiind condus de la un ta
blou cuprinzînd butoane și 
inscripții ca : înainte, înapoi 
etc. Pentru demararea moto
rului este suficient să se ape
se pe pedala de gaz și auto
mobilul pornește.

ION POPA — Cluj

Studenții admiși la învăță- 
mîntul superior fără frecven
ță beneficiază anual de un 
concediu de studii fără plată 
de 30 de zile calendaristice în 

MEMORIEI"
într-un anumit timp, fiecare 
dintre cele două jumătăți re
generează organismul în în
tregime. Mai mult decît atîta : 
chiar dacă o planarie este tă
iată în sferturi, din fiecare 
fragment se reconstituie un 
organism întreg.

Și acum — să revenim 
întrebarea 
mentul în 
mulțire a 

la 
amintită. Din mo- 
care modul de în- 
acestor viețuitoare

este cunoscut, se ridică urmă
toarea problemă : în cazul cînd 
„memoria" poate fi transmisă 
descendenților, care dintre cele 
două jumătăți ale sale are a- 
ceastă proprietate ?

Primul gind al cercetători
lor a fost să atribuie această 
însușire capului — care rămî- 
ne în exclusivitate posesorul 
schiței de sistem nervos. Nu
mai că dictonul ...„unde nu 
este cap, vai de picioare" — nu 
s-a adeverit cu acest prilej.

Imediat, s-a experimentat 
presupunerea. După ce cîteva 
planarii au fost „dresate", 
s-a trecut la înmulțirea lor pe

PREZENȚA ACTIVA
* V

I n activitatea cămi
nului cultural din 
comuna Răcăciuni, 

i raionul Bacău, bri- 
: gada artistică de 
agitație este recu
noscută ca o prezen

ță dintre cele mai active. O dată 
sau de două ori pe săptămînă, 
seara, membrii formației pot fi 
întîlniți la cămin, rcpetînd. Dezbat 
un nou text de brigadă, primesc 
îndrumări de regie. Nota specifică 
a activității brigăzii de agitație 
din Răcăciuni constă tocmai în 
aceasta frecvență continuă a ma
nifestărilor ei artistice. Un aseme
nea efort trezește și interesul larg 
al spectatorilor. Ei știu : la două- 
trei săptămîni odată, brigada le 
va dedica un program nou în care 
mulți își vor vedea oglindite pro
priile lor izbînzi și preocupări.

In momentul de fața, în gospo
dăria colectivă din Răcăciuni se 
lucrează la terminarea instalației 
de alimentare cu apă a sectorului 
zootehnic, iar pe cîmp au luat 
sfîrșit lucrările construcției de iri
gare prin care 250 de hectare de 
porumb vor primi, la vară, unda 
răcoroasă a rîului Șiret. Pe dealuri 
se fac terasări pentru plantarea 
livezilor și viilor iar la cursurile 
învățămîntului agrozootehnic în
vață peste 100 de colectiviști. In 
raport cu toate aceste preocupări, 
brigada de agitație și-a format un 
repertoriu cuprinzător, de-a lungul 
căruia se pot stabili cîteva etape 
semnificative. Și iată : la începu
tul acestei ierni, brigada prezenta 
spectacolul „Cinste ție, zootehnie" 
înfățișînd un tablou al muncii 
din sectorul zootehnic al gospodă
riei.

Și în acest tablou, un portret 
distinct, întrunind trăsăturile ca
racteristice echipei conduse de 
Alexandru Parașcan, tineri preo
cupați de cunoașterea cărții 
agrozootehnice, de urmare a cursu
rilor învățămîntului agrozooteh
nic, însușirea unor metode și cu
noștințe noi, necesare a le aplica 
în practica lor de fiecare zi. Bri
gada de agitație a relatat despre 
toate aceste preocupări, ridicîn- 
du-le în atenția întregului colec
tiv al satului, accentuînd asupra 
răspunderii muncii pe care o des
fășoară tinerii colectiviști din e- 
chipa lui Parașcan, tînăr vrednic 
și stimat de toți cei din jur. Pre
zența lui în echipă, se spunea în 

afara concediului de odihnă, 
pentru susținerea examenelor. 
Concediul se poate lua eșalo
nat sau integral. Pentru pre
zentarea la examenul de stat 
se acordă un singur concediu 
de studii plătit de 30 zile ca
lendaristice.

GHEORGHE POPESCU
Slobozia

Va recomandăm cîteva tit
luri de cărți care vă vor fi de 
folos în munca dumneavoas
tră : „îmbinarea rațională a 
ramurilor de producție în 
G.A.C.", „Tehnologia nutrețu
rilor însilozate", „îndrumăto
rul tehnicianului veterinar și 
al brigadierului zootehnic din 
G.A.C.", apărute recent 
Editura Agro-silvică.

MARICA CONSTANTIN —
Ploiești

La festivalurile internațio
nale de la Cannes 1957, Tours 
— 1958, Karlovy-Vary și San 
Francisco — 1960 marele pre
miu pentru desen animat a 
fost decernat lui Ion Popescu- 
Gopo pentru filmele : „Scurtă 
istorie", „Șapte arte", și „Ho
mo Sapiens".

Filmele create de Ion Po- 
pescu-Gopo au obținut pînă 
acum 30 de premii și men
țiuni.

cale artificială : fiecare în par
te a fost tăiată în două jumă
tăți. Apoi, capetele și cozile — 
plasate în acvarii separate — 
au fost lăsate să regenereze. 
După ce au devenit organis
me adulte, a fost lansat din 
nou semnalul luminos. Și, ui
mitor rezultat: planariile re
generate din cozi au dovedit 
că pot păstra „memoria" la

fel de bine ca și cele recon
stituite din capete!

Experiența a fost verificată 
de nenumărate ori: concluzia 
se impunea însă — mereu — 
aceeași. Care era însă meca
nismul prin care cozile — lip
site de un aparat nervos pro
priu — păstrau, întipărită, ex
periența trecută ?

De pe urma unei alte serii 
de experiențe părea să se des
prindă o concluzie aparent 
ciudată: „memoria" nu ar fi 
localizată numai în sistemul 
nervos al planariei, ci și în u- 
nele celule ale sale, probabil, 

programul brigăzii, „degajă 
transmite energie". Tovarășii săi 
de muncă îi ascultă îndemnul și 
vin la el ori de cîte ori simt ne
voia unui sfat chibzuit. De la el 
a învățat Elena Istvan tainele a- 
cestei meserii, iar de la ea, Lăcri
mioara Udrea a deprins să lucreze 
cu mai multa grijă ca de obicei 
pentru a deveni un bun zootehnist. 
Experiența de muncă a lui Paraș- 
can a pornit astfel în circuit larg, 
prin întreaga echipă. '11 pasionează 
pc el cărțile de știință popularizată 
dar îndeamnă totodată și pe alții 
să citească. Astfel, la bibliotecă 
fiecare membru al echipei sale are 
o fișă de cititor în care sînt tre
cute rînd pe rind, alături de căr
țile beletristice, și cărțile agro
zootehnice. Despre toate acestea 
și multe alte trăsături caracteris
tice tinerilor din echipa lui Paraș- 
can a vorbit și cîntat textul spec
tacolului amintit.

In perspectiva campaniei de 
primăvară, brigada artistică de 
agitație pregătește, de asemenea, 
cîteva programe — uneori sub 
formă de raiduri în care „se dă 
cuvîntul" agronomului, brigadieri
lor și colectiviștilor fruntași, care 
urmează cursurile agrozooteh
nice — alteori sub formă de coloc
vii ale căror dezbateri se vor axa 
pe cunoașterea și răspîndirea ex
perienței de muncă a unei echipe, 
brigăzi ș.a.m.d. Ca punct de ple
care al acestor programe vor fi, 
firește, cifrele planului de produc
ție pe anul 1964. In acest scop, 
textele editate de casa centrală și 
cea regională a creației populare, 
au fost adaptate specificului gos
podăriei din Răcăciuni, exemplifi
cate și, ca atare, au intrat în 
repertoriul în pregătire al brigăzii 
de agitație.

In viziunea brigăzii, peste în
tinderea celor 1 400 de hectare ale 
gospodăriei, cifrele de plan au 
început să prindă viață încă de la 
începutul acestei ierni, o dată cu 
deschiderea cursurilor învățămîn- 
tului agrozootehnic. Și mai depar
te, în aceeași viziune, cifrele de 
plan vor irumpe în adevărata lor 
dimensiune, prin efortul unanim 
al colectiviștilor, cînd — așa cum 
spune brigada — „O să treacă-n
spice / Legănat în raze, soarele / 
Iar ogoarele-or să spună : / Trea- 
ba-i bună / Foarte bună !".

A. I. ZĂINESCU

Două noi cercuri
La propunerea elevilor, în 

cadrul școlii noastre, Școala 
tehnică horticolă din Bistrița, . 
s-au creat recent două noi 
cercuri : cercul de foto-amatori 
și „Prietenii filmului" în care-și 
desfășoară activitatea peste 140 
de elevi. Cei ce îndrăgesc fil
mul vor discuta despre evolu
ția filmului romînesc, vor vizio
na în colectiv pe cele recoman
date, organizînd discuții în le
gătură cu tematica.

VARVARA MELANIA 
elevă

Perseverență și măiestrie — iată ce caracterizează pe studenții 
Facultății de arte plastice a Institutului pedagogic din Timi
șoara. In fotografiei studenții din anul III la ora de desen 

artistic.
Foto : E. COJOCARU

sub forma unor modificări de 
natură chimică.

De aici, cercetările au tre
cut în domeniul biochimiei. 
Căci presupunerea că ar exista 
o amprentă chimică a memo
riei, includea necesitatea exis
tenței unor anume substanțe 
care să se modifice sub acțiu
nea factorilor de mediu și să 
se. transmită — ulterior — ur
mașilor.

Oamenii de știință s-au o- 
prit asupra acizilor nucleici. 
După părerea lor, numai ase
menea substanțe puteau în
truni calitățile amintite.

In legătură cu aceasta s-a 
întreprins un studiu hotărîtor.

Un lot de planarii „dresat" 
a fost tăiat în două. Ele au 
fost apoi plasate într-un ac
variu conținînd o soluție slabă 
de ribonuclează (ferment avînd 
proprietatea de a distruge a- 
cidul ribonucleic). Rezultatul: 
pierdetea „memoriei" de că
tre viermii care descindeau 
din cozi! Ribonucleaza șterse
se urma chimică a memoriei...

Experiențele amintite sînt 
interesante — am putea spune 
— și prin ele însele. Generali
zarea lor teoretică aduce însă 
date de mare însemnătate în 
domeniul — încă destul de pu
țin cunoscut — al geneticii.

în cazul planariei — ale că
rei celule regeneratoare, răs- 
pîndite în tot corpul, au un 
caracter embrionar, purtînd 
fiecare „zestrea" genetică a

Invitare în sala
de concert

nffrurfflll

tiijînd în această 
stagiune un nou 
concert al Filarmo
nicii bucureștene, 
Mihai Brediceanu, 
directorul Teatru
lui de Operă și

Balet, și-a programat cîteva 
piese aparținând unor diferite 
epoci istorice. Disparate ca stil, 
ele nu vor reuși desigur sâ dea 
unitate acestei manifestări con- 
certistice — unitate ce se im
pune în procesul de educație 
artistică a maselor de iubitori 
ai muzicii.

Trecînd în revistă lucrările 
programului, trebuie remarca
tă înainte de toate piesa iomî- 
nească a concertului — suita 
de balet „Curtea veche" a acad. 
Mihail Jora.

Baletul „Curtea veche" a fost 
scris în anii 1946—1948.

Acțiunea are la bază o farsă 
pe care un grup de tineri o fac 
unei bătrîn'e locatare a unui 
conac. Travestiți în personajele 
„tablourilor" ce împodobeau pe
reții vechiului conac, ei apar in 
fața ochilor înspăimântați ai 
bătrînei. Suita, pe care o, vom 
asculta în concertul radiodifu
zat duminică ^prete' TI, esie 
extrasă diri pâftffiftfF Hatetul^i, 
înfățișlndu-iie cîteva dirifre ta
blourile acestei originale acți
uni coregrafice.

Simfonicul din această săptă- 
mînă ne permite audiția unei 
piese concertante mozartiene, 
mai puțin audiate în ultimii 

întregului vierme — se poate 
afirma că „experiența" anima
lului — dobîndită în cursul 
vieții «— poate fi transmisă, e- 
reditar, urmașilor. Mai mult 
decît atît: hrănirea unor pla
narii obișnuite cu toeătură 
provenind dintr-un lot de a- 
semenea viețuitoare dresate 
și, apoi, sacrificate, a făcut ca 
primele să învețe mai repede 
reflexul luminos și însemnăta
tea sa. Fără îndoială că există 
încă o cale lungă de la acest 
exemplu la fabricarea de pi
lule pentru, memorizare...

Sînt în curs de desfășurare 
și alte studii care tind la izo
larea acizilor nucleici modifi
cați prin „dresajul" planarii- 
lor, în vederea comparării lor 
cu structura acizilor nucleici 
normali. Cercetătorii speră — 
în acest fel — să observe la 
ce nivel al repartizării anumi
tor substanțe chimice în ca
drul acizilor nucleici există 
modificările legate de înregis
trarea noii experiențe a ani
malului.

în sfîrșit — una dintre con
cluziile teoretice cele mai în
semnate care pot fi trase pe 
marginea acestor experiențe 
este că ele contribuie cu încă 
un fapt de viață la lichidarea 
„teoriei" weissmanist-morga- 
niste care neagă posibilitatea 
transmiterii prin ereditate a 
caracterelor dobîndite în cursul 
vieții.

AD. TANĂSESCU 

ani: Concertul pentru pian și 
orchestră în sol major, înregis
trată în catalogul creației mo
zartiene sub numărul 453.

Din portativele concertului 
răzbat sonorități pline de voio
șie și bucurie amintind paginile 
unora din lucrările sale închi
nate teatrului liric.

Lucrarea este făurită după 
modelul clasic al genului, în 
care o parte lentă este interca
lată între două mișcări repezi. 
Cu totul remarcabile desigur 
în construcția generală a con
certului (străbătut de verva 
care după expresia unui comen
tator „unește parcă într-o scenă 
de ansamblu, personajele multi
colore ale unui spectacol buf") 
sînt melodiile andantelui din 
care mijesc parcă tristețile 
compozitorului care „a surîs 
printre lacrimi".

Alături de acest opus mozar- 
tian, partea a doua a concertu
lui, cuprinde și poemul lui 
Richard Strauss, „Don Juan" 
— care s-a înscris alături de 
cele mai populare lucrări a- 
le veacului nostru (prima audi
ție a lucrării a avut loc la Wei
mar în noiembrie 1889, într-un 
concert dirijat de compozitor).

Pornind la zugrăvireămuzdnă^ 
lă a cunoscutei teme — abor
date în lucrările multora din 
marii artiști ai ultimelor veacuri 
(Byron, Mozart, George Sand, 
Dumas, Merimee, Delacroix, 
Lenau, Pușkin), Richard Strauss 
a dat la iveală una dintre cele 
mai interesante lucrări ale sale. 
Ideile poemului lui Lenau (din 
care s-a inspirat compozi
torul) nu sînt înlănțuite într-o 
succesiune literară anumită, a- 
tenția compozitorului nu s-a 
îndreptat spre zugrăvirea muzi
cală a fiecăreia din aventurile 
nestatornicului Don Juan, ci 
spre caracterizarea psihologică 
a personajelor acțiunii.

Iată acum și cîteva momente 
ale poemului care ne vor atrage 
desigur atenția de-a lungul au
diției * motivul introductiv plin 
de forță care conturează întrea
ga atmosferă a poemului, melo
diile care redau cîteva dintre 
„cuceririle" eroului, liricul epi
sod central (în cadrul lucrării 
pot fi întîlnite, de altfel, 
trei mari secțiuni — dintre 
care prima și ultima vulca
nică, plină de forță, iar cea me
diană lirică, meditativă), finalul 
cu pizzicatele instrumentelor de 
coarde ce anunță moartea tra
gică a personajului.

In sfîrșit, trebuie să amintim 
faptul că în deschiderea concer
tului din această săptămînă, Fi
larmonica bucureșteană a inclus 
în programul său și Concertul 
pentru orchestră de Paul Hin
demith, ca un omațgiu adus ma
relui compozitor german cure a 
încetat din viață în urmă cu 
cîteva zile.

Lucrarea scrisă în 1925 — în 
prima perioadă a activității 
componistice a lui P. Hinde
mith — ne va aduce un crîmpei 
din muzica plină de robustețe 
a unui remarcabil muzician 
contemporan, autor al unui mare 
număr de lucrări artistice prin
tre care un loc important îl o- 
cupă simfoniile adeseori auzite 
în țara noastră — „Mathis 
pictorul" și „Armonia lumii".

IOSIF SAVA

PREGĂTIRI INTENSE
Pentru formațiile 

de amatori de la 
U.C.M.M.A. din ora
șul Bocșa etapa a 11-a 
a concursului republi
can al formațiilor ar
tistice de amatori con
stituie un puternic im
bold în desfășurarea 
unei bogate activități 
cultural-artistice. 
ultima perioadă 
luat ființă noi forma
ții. Corul mixt care 
numără 8o de persoa- 
'ne, soliștii vocali și 
instrumentali, orches
tra de muzică populară

în
au

de muzică u- 
brigad,a artisti- 
agitație se pre- 
intens în vede-

și cea 
șoară, 
că de 
gătesc
rea concursului.

în luna care a tre
cut, aceste formații au 
dat spectacole pe sce
nele din Lugoj, Bocșa, 
Gătaia. Brigada artis
tică de agitație pregă
tește un program in
spirat din realizările 
colectivului uzinei; e- 
chipa de dansuri, care 
cuprinde peste 30 de 
tineri, o suită de dan-

poveștile
întîi s-a înălbit zarea, s-au 

învîrtit trîmbe albei înșuru- 
bîndu-se printre case, pe străzi, 
ca niște burghie de aer. Pe 
geamuri au înflorit ghimpi 
verticali, aducînd cu ferigile, 
anume așezate sub lame uria
șe spre a dezvălui o vegeta
ție bizară. Din spatele lor chi
purile copiilor nu s-au mai 
văzut. Doar vîrful nasului tur
tit între plante topind o ramu
ră de argint.

„Vai ce frumos
Vechiul 

luat locul 
streșinile, 
împodobite de o pojghiță albă 
neliniștită de spulberări.

Apariția cumetrei cu trup de 
gheață și veșminte reci, veche 
prietenă a copiilor, i-a scos în 
stradă cu jocurile lor naive. Se 
înțeleg de minune. „Depozite 
de muniții" peste tot, doar să 
întinzi mîna. începe acel duel 
pașnic și neostenit cu bulgări,

decor pierise, i-a 
altul, gardurile, 

acoperișurile stau

însoțit de larmă, de rîsete vo
ioase, mai cristaline decît țur
țurii luminați de soare.

In adîncul curților, prin 
parcurile cu copaci împodobiți, 
se construiesc colibe ca ale es
chimoșilor din „cărămizi" tăia
te cu lopata în masa compact^ 
de fulgi. Cocoașele derdelușu- 
rilor și pîrtiile de pe ele au a- 
părut pretutindeni.

Teribila imaginație colindă 
întinsurile imaculate pe unde 
„n-a călcat nimeni" și copiii își 
închipuie că au ajuns la pol. 
Troienele mai sînt luate drept 
pilcuri de urși albi sau ban
chize rătăcitoare. Albăstreala 
serilor cu umbre „misterioase" 
îi fac să trăiască simțămintele 
exploratorilor grăbiți să salve
ze cercetătorii stațiilor meteo
rologice, asediate de viscole.

Pe hlamida sclipitoare călă
toresc poveștile.

— Măi, uite pe aici — strigă 
un glas pițigăiat. A fugit.

— Cine ? îl întreabă, dintre 
nămeți, altul.

— Fram, de cînd îl caut!
— Aha, stai! Venim îndată 

să te ajutăm, îl găsim.
„Expediția" continuă pînă se 

așterne șuba serii.
După cum știți, copiii se 1 

plictisesc repede și le vin cu
rînd alte idei.

Se apucă să măsoare adînci- 
mea zăpezilor, strigînd unul la 
altul ca dintre valuri:

— Mie mi-a ajuns pînă la 
genunchi.

— Mie peste...
— Eu m-arri înfundat cel 

mai mult, veniți sa mă vedeți !
Se string cit ai clipi în ju

rul temerarului ajuns intr-a
devăr într-un troian, care i-a 
cuprins și șoldurile. 11 despre- 
soară bucuroși, înotînd cu bra
țele, prin dunele de cristale 
reci.

Larma, umbrele, plutesc 
peste străzi ca o corabie răsu
nătoare și s-apropie încet de 
portul plin cu lumini al cartie
rului.

Cînd se-ntorc la căldură, 
dorm toropiți, tot într-un decor 
alb, și visurile lor sînt albe ca 
omăturile!

&
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Viafa de organizație

EXPERIENȚA BUNĂ —
LARG GENERALIZATĂ

■I ucrările conferin
ței organizației 
raionale U.T.M.

Tîrnăveni au scos 
în evidență faptul

1 că uteaniștii, tine
rii din raion, sub 

conducerea organizațiilor de 
partid și-au adus o 
tantă contribuție la 
nirea sarcinilor de 
ție în industrie și 
cultură. Atît în darea 
mă- a _______ __
U.T.M., cît și în discuții _ _ 
subliniat activitatea organiza
țiilor U.T.M. din întreprinderi, 
din gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective pen
tru mobilizarea întregului 
tineret la îndeplinirea sarci
nilor de plan ale unități
lor respective. Tovarășul. 
Ironim Buda, prim-secretar al 
comitetului raional de partid 
Tîrnăveni, apreciind rezultate
le obținute a arătat că în pri
mele 11 luni ale anului 1963 
planul producției globale al 
întreprinderilor din raion a fost 
îndeplinit în proporție de 101,4 
la sută, obținîndu-se peste 
plan : 485 tone acid sulfuric, 
33 tone sodă caustică leșie, 
16 019 mp plăci faianță. 91 000 
mp geam tras și alte produse. 
O contribuție însemnată la 
obținerea acestor rezultate au 
adus colectivele de muncă ale 
Combinatului chimic Tîrnă
veni, ale Fabricii de geamuri 
și ale Fabricii de cărămizi șî 
țigle „Hercules" din Tîrnă
veni, care și-au îndeplinit 
planul pe 1963 înainte de ter
men. Faptul că peste 1 900 de 
tir^ri participă la întrecerea 
socialistă, dintre care 749 sînt 
evidențiați, că majoritatea ti
nerilor își ridică calificarea — 
a arătat tovarășul Ironim 
Buda — oglindește activitatea 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi pen
tru mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

Gospodăriile agricole de stat 
din raion, în cadrul cărora lu
crează un mare număr de ti
neri, și-au depășit, în medie, 
producțiile planificate pe 
1963, iar față de 1962 au ob
ținut un spor de producție la 
cereale de 783 kg la hectar. în 
cadrul conferinței s-a vorbit, 
de asemenea, pe larg despre 
contribuția tineretului la în
tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective 
din raion.

Mai mulți vorbitori, prin
tre care inginera Olivia Ber- 
dea de la combinat, Gheorghe 
Hălmaciu, secretarul comite
tului U.T^M. de la Fabrica de 
geamuri, loan Mașca, secretar 
al organizației U.T.M. de 'la 
Fabrica de cărămizi „Hercu
les" și alții, au arătat că atît 
Comitetul raional U.T.M., cît 
și Comitetul orășenesc U.T.M. 
Tîrnăveni au îndrumat în ul
timii ani mai competent orga
nizațiile U.T.M. din întreprin
deri. Datorită acestui fapt, or
ganizațiile U.T.M. din combi
natul chimic, de la Fabrica de 
geamuri și-au îmbunătățit ac
tivitatea privind mobilizarea 
tineretului la întrecerea socia
listă organizată de sindicate, 
în educarea tinerilor în spiri
tul disciplinei socialiste a 
muncii, în antrenarea lor la 
cursurile de ridicare a califi
cării. Munca tinerilor în pro
ducție este discutată în adu
nările generale ale organiza
țiilor U.T.M. de secții, în con
sfătuirile de producție. Postu
rile utemiste de control din 
secțiile combinatului chimic,

comitetului

impor- 
îndepli- 
produc- 
în agri- 
de sea- 
raional 

s-a

de la Fabrica de geamuri își 
desfășoară activitatea pe baza 
unor programe bine concepu
te, organizînd raiduri cu re
gularitate, ocupîndu-se de ca
litatea produselor, de folosirea 
întregii capacități a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, de 
întărirea disciplinei în pro
ducție.

S-a vorbit, de asemenea, 
despre experiența dobîndită în 
ridicarea cunoștințelor tehni- 
co-profesionale ale tinerilor 
muncitori. în cadrul întreprin
derilor' s-au organizat 65 de 
cursuri de ridicare a califică
rii la care au participat peste 
1 500 de tineri. La secția chi
mică de la combinat, la Fabri
ca de geamuri, prin lecțiile in
teresante, prin experiențele și 
demonstrațiile practice efec
tuate la locul de muncă, cursu
rile au dat rezultate bune care 
sînt reflectate în munca tine
rilor în producție.

Tovarășul Maftei Hurubea- 
nu, inginer la combinatul chi
mic a arătat însă că nu s-a 
acordat peste tot atenția cu
venită ridicării calificării. La 
Fabrica de cărămizi „Hercu
les", de exemplu, din cei 
85 de tineri doar 18 au frec
ventat anul trecut cursurile 
de ridicare a calificării. De

Zagăr, 
din 
Sona, 
Baltă, Gănești și altele, care 
au obținut anul trecut rezul
tate bune în producție.

Tovarășii Radu Marin, se
cretar al comitetului comunal 
U.T.M. Jidvei, Martin Finta 
de la Cetatea de Baltă, Mihai 
Andronie, medic veterinar la 
G.A.S. Jidvei și alți delegați 
au arătat că trebuie apreciat 
ca pozitiv faptul că biroul co
mitetului raional, aparatul a- 
cestuia îndrumă cu mai multă 
pricepere activitatea organiza
țiilor U.T.M. de la sate. S-a 
acordat o rnai mare atenție in-, 
struirii comitetelor comunale, 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C. și 
G.A.S. Zilele secretarilor orga
nizate de comitetul raional au 
avut un rol important în ge
neralizarea experienței bune 
în munca de organizație. La 
G.A.C. Cetatea de Baltă, după 
cum a arătat tovarășul Finta, 
organizația acordă o atenție 
deosebită educării tinerilor în 
spiritul dragostei și răspunde
rii față de munca în gospodă
ria colectivă. Aici, ca și la 
Cucerdea, Sona, Jidvei, s-au 
ținut expuneri în cadrul adu
nărilor generale U.T.M. despre

Seuca 
gospodăriile 
Cucerdea,

și Sînmiclăuș, 
colective 

Cetatea de

însemnări de la conferința
organizației raionale U.T.M,

Tîrnâveni

ce ? Pentru că aici lec
țiile au fost seci, lipsite de 
un conținut bogat, neintere
sante. Referindu-se la munca 
biroului comitetului raional 
U.T.M., al cărui membru a 
fost, tînărul inginer a arătat 
că în cadrul acestuia nu s-a 
acordat atenția cuvenită gene
ralizării experienței înaintate 
a organizațiilor U.T.M. din în
treprinderi. La combinat, de 
pildă, s-au organizat sesiuni 
tehnico-științifice, consfătuiri 
cu tinerii ingineri și tehni
cieni, numeroase conferințe 
tehnice etc. Această experien
ță trebuie generalizată, extin
să în toate organizațiile U.T.M.

La conferință s-a arătat că 
trebuie desfășurată o muncă 
susținută pentru antrenarea 
tineretului-la citirea literaturii 
tehnice ; organizațiile U.T.M. 
,să inițieze concursuri „Cine 
cunoaște meserie, răspunde" 
etc. Aceste propuneri au fost 
adoptate ca hotărîri ale con
ferinței. Delegații au subliniat 
că principala sarcină a orga
nizațiilor U.T.M. din între
prinderi este mobilizarea în
tregului tineret la îndeplinirea 
planului pe 1964 la toți indicii, 
la toate produsele și sortimen
tele.

★
O deosebită atenție a acor

dat conferința și activității or
ganizațiilor U.T.M. de la sate. 
Mii de tineri din raionul 
Tîrnăveni lucrează în gospo
dăriile de stat și în gospodării
le colective atît la cultura ce
realelor și plantelor de cîmp, 
cît și în domeniul creșterii ani
malelor și viticulturii, care au 
o pondere însemnată în econo
mia raionului. S-a evidențiat 
îndeosebi activitatea tinerilor 
din gospodăriile de stat Jidvei,

„Ce înseamnă să fii tînăr co
lectivist", „Importanța secto
rului zootehnic pentru venitu
rile gospodăriei și ale colecti
viștilor" și altele. Cei mai buni 
tineri colectiviști sînt popu
larizați în adunările generale 
U.T.M., la gazetele de perete, 
prin programele brigăzilor ar
tistice de agitație.

S-a apreciat ca un fapt po
zitiv că în anul de învăță- 
mînt 1963—1964, în anul I al 
cursurilor agrozootehnice, au 
fost cuprinși peste 860 tineri, 
aproape de două ori mai mulți 
ca în anul II. Totuși, în unele 
gospodării colective ca cele 
din Lăscud, Coroi, Tîrimia, 
doar un număr mic de tineri 
participă la învățămîntul 
agrozootehnic. Comitetul raio
nal U.T.M., după cum au sub
liniat mai mulți vorbitori, n-a 
acordat suficientă atenție ti
nerilor care lucrează în secto
rul zootehnic. Dacă în raion 
sînt gospodării colective ca 
cea din Sona, unde în sectorul 
zootehnic lucrează 20 de ti
neri, sînt și gospodării ca cele 
din Tirimia și Coroi unde sînt 
doar 2—3 tineri în acest sec
tor. Conferința a hotărît ca, 
periodic, comitetul raional 
U.T.M. să organizeze consfă
tuiri cu tinerii crescători de 
animale, în vederea generali
zării experienței crescătorilor 
fruntași în sporirea producției 
de carne și lapte. De aseme
nea, a cerut noului organ să 
îndrume organizațiile U.T.M. 
să recomande un număr mai 
mare de tineri care să lucreze 
în sectorul zootehnic.

Tovarășul Vaier Mărginea- 
nu, secretarul comitetului 
U.T.M. de la S.M.T. Tîrnăveni,’ 
arătînd că cei peste 100 de

tineri mecanizatori din raion 
au adus o contribuție pre
țioasă la sporirea producției 
agricole, a criticat faptul că 
nu toate organizațiile U.T.M. 
din G.A.C. atrag în activitatea 
de organizație pe tinerii meca
nizatori din brigăzile de trac
toare deși „tinerii mecaniza
tori și tinerii colectiviști au 
multe probleme comune care 
ar putea fi discutate și rezol
vate împreună". Acest lucru 
n-a stat nici în atenția comi
tetului raional U.T.M., a birou
lui său, care a controlat rare
ori munca grupelor U.T.M. 
din brigăzile de tractoare, fe
lul cum activează tinerii me
canizatori în organizație în 
perioada campaniilor agricole. 
De această problemă s-a ocu
pat în cuvîntul său, printre 
altele și Vasile Cristea, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M. Sona.

în încheierea discuțiilor a 
luat cuvîntul, tov. Kiraly Ca
rol, prim-secretar al Comitetu
lui regional U.T.M. Mureș- 
Autonomă Maghiară, care a 
subliniat că toate succesele 
obținute de organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi, de 
la sate, din școli se datoresc 
conducerii lor de către partid, 
sprijinului și îndrumărilor 
date de comitetul raional de 
partid, de organizațiile de 
partid. Vorbitorul a subliniat 
că în centrul atenției organi
zațiilor U.T.M., a comitetului 
raional U.T.M. trebuie să stea 
mobilizarea întregului tineret 
la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din planul de stat pe 
1964, atît în întreprinderile in
dustriale, cît și în gospodăriile 
de stat și gospodăriile colecti
ve. în acest scop, organizațiile 
U.T.M. trebuie să ia măsuri 
concrete, să desfășoare o in
tensă muncă politico-educati- 
vă, să antreneze întregul tine
ret la întrecere, să lupte 
pentru întărirea disciplinei în 
muncă.

Arătînd că în 
unor organizații 
U.T.M., mai ales 
se manifestă încă 
rioase, el a subliniat că biroul 
comitetului raional U.T.M. tre
buie să acorde atenția princi
pala întăririi politico-organl- 
zatorice a organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C., creșterii 
rîndurilor acestor organizații 
și a influenței lor în rîndul 
tineretului.

Membrii biroului, secretarii 
comitetului raional vor trebui 
să petreacă mai mult timp în 
organizațiile de bază, să ajute 
la generalizarea experienței 
bune a organizațiilor U.T.M. 
El a arătăt că atît comitetul 
raional U.T.M. cît si comitetul 
orășenesc, comitetele comuna
le trebuie să atragă un larg 
activ nesalariat — chezășie a 
îmbunătățirii conținutului ac
tivităților de îndrumare și 
control. Numai astfel, organi
zațiile U.T.M. din raionul 
Tîrnăveni vor fi la înălțimea 
sarcinilor trasate de partid.

★
Conferința a ales noul comi

tet raional, comisia de revizie 
și delegații la conferința re
gională U.T.M. Tovarășul Va
sile Blăjan a fost ales prim- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Tîrnăveni.

activitatea 
de bază 

de la sate, 
lipsuri se-

ȘT. NECANIȚCHI 
corespondentul „Scînțeii tine
retului" pentru regiunea Mu- 

reș-Autonomă Maghiară

EHWMATnBHAK
Jurnalul Annei Frank: ru

lează la Patria (9; 12; 14,45; 
17,30; 20,30); Victoria (10; 12,30; 
15,15; 18; 20,45); Aurora (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30); Modern 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30);
Pisica de mare: rulează la Re
publica (10; 12; 14; 16; 18;
20,15); București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21,15); Excelsior (10; 12; 
15; 17; 19; 21); Melodia (10; 
12; 15; 17; 19; 21); A treia re
priză : Carpați (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30); Flamura (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30); Placido:

Capitol (9; 11; 13; 17; 19; 21); 
Parașutiștii: Festival (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45,- 21); Giulești 
(10,30; 12,45; 15; 17,30; 20);
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30); Tudor : Central (9,30; 13;

ucide : Feroviar (9; 12,30; 16,15; 
20); Tomis (9,30; 13; 16,30; 20); 
Floreasca (15,30—20); Gol prin
tre lupi: Dacia (9,15; 11,30;
13,45; 16,15; 18,45; 21); Contele 
de Monte Cristo: Crîngași (16;
19.30) ; Nu-i loc pentru al trei
lea : Bucegi (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30); Cînd vine pisica : 
Unirea (16; 18; 20); Legea e 
lege: Flacăra (14,30; 16,30;
18.30) ; Taxiul mor ții: Vitan 
(15; 17; 19; 21,45); Valsul ne
muritor : Munca (12; 16; 18,15; 
20,45); Ucigașul și îata : Popu
lar (15; 17; 19; 21); Cu tO/ii 
acasă: Arta (16; 18,15; 20,30); 
Cotroceni (15; 17; 19; 21); Lira 
(15,30; 18; 20,30); La vîrsta dra
gostei : Volga (10; 12; 16; 18,15;
20.30) ; Elena din Troia: Lucea
fărul (15;30; 18; 20,30); Tinerii: 
Progresul (15; 17; 19; 21);
Mi-am cumpărat un tată: Dru
mul Serii (16; 18; 20); Ultimul 
tren din Gun HiH: Ferentari 
(15; 17; 19; 21).

La aparatele ce se execută la Uzina de mecanică
iină din Capitală, lucrează și tînărul Ion Manole, care face 
parte din brigada de montaj a acestor aparate. El este apre- 
dat de colectiv pentru calitatea lucrărilor pe care le execută 

și este evidențiat în întrecerea socialistă.
Foto : N. STELORIAN

Spartachiada de iarnă a tineretului

In comuna 
Armășești
y| m poposit zilele trCcute 

printre elevii Centrului șco
lar profesional șî-ieflhic 

din comuna Armășești. Majoritatea 
elevilor au devenit iubitori ai spor
tului și aceasta prin strădania pro
fesoarei de educație fizica Maria 
Duță.

Profesoara de sport este o cu
noscută sportivă fruntașă, alergă- 
tbare de cros și pasiunea ei a 
transmis-o elevilor, făcînd în co
muna Armășești un adevărat cen
tru sportiv. Spartachiada de iarnă 
a tineretului cunoaște aici un fru
mos succes. Peste 400 de tineri 
și-au înscris numele pe listele de 
concurs, astfel ca în fiecare după- 
amiază, după orele de pregătire a 
lecțiilor, elevii făceau roată în ju
rul meselor de șah, exersau pro
gramul de gimnastică sau se pre
găteau la alte discipline sportive.

Primele întreceri s-au desfășurat 
pe clase și pe grupe de cîte 1.0 
concurenți pentru ca întrecerea sa 
dea posibilitatea într-adevăr celui 
mai bun să se evidențieze. La anul 
II laboranți, spre exemplu, Victor 
Sisu a fost cel mai bun luptător, 
iar la anul II veterinari, Cornel 
Copariu a fost declarat campion al 
clasei la lupte.

Gimnastele sînt, de fapt, îm
preună cu crosistele, mîndria în
tregii școli. Elevele din anul II 
preparatori sînt cele mai bune.

Anul trecut, la Spartachiada 
de vară a tineretului au fost 
campioane ale raionului Urzi- 
ceni. Și pentru actuala ediție a 
Spartachiadei de iarnă au pregătit 
un program de ansamblu foarte a- 
tractiv. Componența acestei forma
ții de gimnastică este următoarea : 
Ana Popa, Vera Cosma, Florentina 
Nuțulescu, Elena Popescu, Elena 
Ispas și Gloria Nicolau.

întrecerile de cros au fost cîș- 
tigate de tinere devenite specialis
te ale probei. Patru dintre parti
cipante au format în toamna anu
lui trecut o echipă de junioare 
care a cîștigat titlul de campioa
nă d regiunii București, calificîn- 
du-se pentru finala pe țara, care 
se va desfășura în primăvara anu

lui acesta la Craiova. Iată numele 
campioanelor : Ținea Datcu, Au
relia Toi, Zenovia Tudor și Dorina 
Eftimie. Ele sînt de fapt și prime
le campioane pe asociație ale Spar- 
tachiaaei de iarnă a tineretului.

Peste puține zile vor începe, sub 
îndrumarea profesoarei Maria 
Duță, pregătirile pentru bogatul 
sezon sportiv din acest an și în 
primul rînd pentru cea de a doua 
etapă a Spartachiadei de iarnă.

In fotografii : aspect de la între
cerile elevilor Centrului școlar, 
profesional și tehnic din comuna 
Armășești, în cadrul Spartachia
dei'de iarnă la gimnastică, patinaj 
și șah.

S. SPIREA

99 Uriașul oceanelor66 în București
C ine a văzut filmul „Minciu

nile baronului Munchausen" 
își poale aduce aminte de 

una din faimoasele „nevinovate 
neadevăruri" ale baronului. Este 
vorba de scena cînd, rătăcind 
noaptea cu barca pe întinsul ocea
nului, nimerește în interiorul.., li
nei balene, unde se întîlnește cu o 
corabie și de unde se salvează da
torită unei lovituri de tun trase 
de pe un vas de pescuit. Fantezii 
d-ale lui Miinchausen..,

Ieri, în Piața Obor din Capitală, 
mi-am adus aminte de scena de pe 
ecran. In fond, în materie de ima
ginație baronul nu se depărtase 
prea mult de posibilitățile realită
ții. Firește cu un plus de exagera
re. Mărturia o avem în față : face 
parte din aceeași familie a cetacee- 
lor cu balena din fantastica poves
te și se numește „Goliat". în gura 
deschisă a acestui mamifer acvatic 
ar putea sta, fără nici o dificultate, 
în picioare, un om de o înălțime 
obișnuită.

Dar să vi-1 prezentăm pe acest 
oaspete al Capitalei. Balena ,,Go- 
liat" a fost vînătă în 1960 de că
tre pescari norvegieni în Marea 
Nordului, cu ajutorul unui tun, de 
bord și harpon prelungit cu ca
bluri foarte puternice (instrumen
tele de vînat se găsesc și ele ex
puse). Măsurătorile imediate au 
arătat că lungimea balenei era de 
22 de metri (lungimea maximă 
poate ajunge Ia 30 de metri); 
greutatea —- 68 200 kg (greutatea 
maximă — 120 000 kg). Reiese că 
„Goliat" este totuși un exemplar 
mijlociu îh rînduriie „uriașilor 
oceanelor".

Pentru ca să poată fi prezentată 
în fața publicului, balena „Goliat" 
a fost dată în grija unui grup de 
specialiști, condus de profesorul 
american Kellog, care timp de doi 
ani s-a ocupat de conservarea ei 
în laboratoare speciale. Inițial, 
după ce grăsimea a fost îndepărta
tă, balenei i s-au injectat 20 000 li
tri iormol și alte substanțe speciale,

iar pielea unsă cu un strat gros 
de glicerină. Chiar și acum, în 
fiecare lună, „Goliat" este supus 
unor operații speciale de cosmeti
că ca : injecții, cu substanțe de 
conservare, tratarea pielii cu gli
cerină ele., iar un specialist îl vi
zitează periodic, ori unde s-ar afla, 
pentru a-i controla... sănătatea.

Pentru a se menține o tempera
tură joasă și constantă,s-a mbntat 
în interiorul balenei o instalație 
frigorifică originală formată din 
2 000 metri de tuburi metalice, in
stalație deservită de doi oameni.

'Astfel, bine conservată și dichi
sită, balena „Goliat" călătorește 
prin orașele europene trezind o 
curiozitate legitimă.

în prezent, „balena pe roți" își 
are sediul timp de o lună în Piața 
Obor, iar în următoarele două luni 
va putea fi văzută și în alte loca
lități din țară.

L. R.

PE SCURT
• Comisia de 

organizare a cam
pionatului mondi
al de fotbal din 
1966 se va reuni 
Ia Zurich, în zile
le de 30 și 31 Ia
nuarie, pentru a 

stabili prin tragere la sorți grupele 
preliminarii și a lua alte hotărîri. 
Această reuniune nu este publică. 
Alcătuirea grupelor va fi comuni
cată în cadrul unei conferințe de 
presă ce va avea loc în seara zilei 
de 31 ianuarie la sediul F.I.F.A.

In ce privește viitorul turneu 
olimpic, secretariatul F.I.F.A. a fă
cut următoarele precizări t 1. echi
pele participante la turneul final 
de la Tokio, pentru care sînt cali
ficate din oficiu Iugoslavia, cîști- 
gătoarea titlului olimpic la Roma 
și Japonia, țară organizatoare, vor 
trebui să fie cunoscute înainte de 
30 iunie ; 2. Turneul care va de
semna două echipe din America de 
Sud va fi organizat în Peru, în a 
doua jumătate a lunii aprilie ; 3. 
echipa care va reprezenta America 
de Sud și America Centrală va fi 
desemnată în urma turneului pro
gramat între 15—22 ianuarie la 
Mexic ; 4, Turneul final din cadru! 
Olimpiadei de la Tokio va începe 
la 11 octombrie și se va termina 
la 23 octombrie (meciurile vor avea 
loc la Tokio, Osaka, Kyoto șî Yo
kohama).

• Duminicii 
s-au disputat mal 
multe întîlniri
contînd pentru 
„Cupa campioni
lor europeni" la 
volei. La Mosco
va, echipa feminină Dinamo a în*
vlns cu 3—0 (15-—12 ; 16—14 ; 15-— 
6) echipa Levski Sofia. în compe
tiția masculină, Mladost Zagreb a 
dispus la Istanbul cu 3—2 de Ga- 
latasaray, Dqzso. Ujpest Budapesta 
a întrecut cu 3—2 pe Minier 
(R.P.B.)

• în meci retur pentru prelimi
nariile campionatului mondial mas
culin de handbal, echipa R. P. Un
gare a întîlnit la . Tata formația 
R.P. Polone, Handbaliștii maghiari 
au cîștigat cu scorul de 23—18 
(10—6), calificîndu-se pentru tur
neul din R. S. Cehoslovacă. în pri
mul joc echipa maghiară cîștigase 
cu 16—12.

• Echipa olimpică de hochei a 
U.R.S.S. s-a antrenat din nou cu 
selecționata secundă pe care a în
vins-o cu 4—0 (1—0 ; 2—0 ; 1—O). 
Punctele au fost marcate de Loktev 
(2), Alexandrov și Petuhov, A fost 
folosit următorul lot de jucători: 
Konovalenko, Ivanov (portari), Ra- 
gulin, Kuzmin, Davidov, Zaițev 
(fundași), Loktev, Almetov, Ale
xandrov, B. Maiorov, Starsinov, 
E, Maiorov, Petuhov, Firsov, I. 
Volkov (înaintași). Din acest lot 
fac parte 12 jucători care au cîști
gat anul trecut la Stockholm titlul 
mondial. Formația definitivă va fi 
alcătuită după cele două meciuri 
cu reprezentativa Canadei, progra
mate la 15 și 17 ianuarie la Mos
cova. Hocheișlii sovietici vor pleca 
în Austria Id 221 ianuarie.

• A început turneul internațio
nal de fotbal (juniori) de la Bogo
ta. în prima zi au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Columbia- 
Venezuela 1—1 ; Uruguay-Chile 
1—1 , Argentina-Paraguai 0—1,

• Numai 4 par
tide s~au terminal 
în cea de-a doua 
rundă a turneului 
zonal de șah de 
Ia Kecskemet 
(R.P.U.), Marele 
maestru cehoslo

vac Pachman a cîștigat la Gheor
ghiu, Tringov a pierdut la Bilek, 
Langewed l-a învins pe Allard. 
Arbitrii au înregistrat remiză în 
partida Hort-Matanovici. In clasa
ment conduce Pachman (R. S. Ce
hoslovacă) cu 2 puncte urmat, de 
Bilek (R. P. Ungară) — 1,5 puncte.

(Agerpres)

In Editura politică
Au apărut:

K. Marx — F. Engels 
Opere, voi. 17

912 pag. 15 lei
Volumul cuprinde lucrările scrise 

de către întemeietorii marxismu
lui din iulie 1870 pîriă în februarie 
1672. Cea mai mare parte a mate
rialelor incluse în carte se referă 
la activitatea Iui Marx și Engels 
desfășurată în cadrul Internaționa
lei I. In aceste materiale sînt ex
puse cele mai importante teze ale 
teoriei marxiste cu privire la cau
zele sociale ale războaielor de co
tropire ; sînt demascate pretextele 
sub care clasele dominante și ideo
logii lor încercau să justifice răz
boiul. Un șir de articole cuprinse 
în volum, grupate sub titlul „În
semnări despre război", tratează 
despre dependența dintre calitățile 
militare ale armatei unui stat și 
orînduirea lui socială și politică. 
Volumul mai cuprinde și opera Iui 
Marx „Războiul civil din Franța", 
una din operele de căpetenie ale 
comunismului științific

★
CURS POLITIC U.T.M.

In ajutorul celor care 
studiază în învățămîntul 
politic U.T.M. de la sate. 
400 pag. 6 lei

★
TRASATURILE MORA
LEI SOCIALISTE IN 
RINDUL TINEREI GE

NERAȚII
208 pag. 3,25 lei

16,30; 20); Buzești (13,30; 17; 
20,30); Viitorul (16; 19,30;); Co- 
lentina (15,30; 19); Ei cuceresc 
cerul: Lumina (10; 14; 16; 18,15; 
20,30); Ah, acest tineret!: U- 
nion (14,30; 16,30; 18,30; 20,30); 
Program pentru copii: Doina 
(10); Agatha, lasă-te de crime!: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Energia nucleară in me
dicină — Fapt divers — Delta 
necunoscută — Pasiune — Pă
ianjeni în fața obiectivului — 
Campionatele internaționale de 
atletism ale R.P.R.: Timpuri 
Noi (10—21); Cavalerul Par- 
daillan: rulează la Înfrățirea 
între popoare (10; 15; 17,30; 20); 
Pompierul atomic : Cultural (15; 
17; 19; 21); Medicamentul care

TELEVIZIUNE INFORMAȚIE NAVROM GALAȚI

MARȚI 14 IANUARIE 1964

18,30: Universitatea tehnică 
la televiziune; 19,00: Jurnalul 
televiziunii; 19,10: Micii filate- 
liști; 19,30: Emisiune de tea
tru: Mi se pare romantic; în 
pauze: Emisiune de știință; în 
încheiere: Buletin de ’ știri, 
buletin meteorologic.

în țara noastră a sosit bari
tonul Aldo Pretti de la Scala 
din Milano. Artistul italian va 
cînta la București în „Rigo- 
letto“, în sala Palatului R.P.R., 
și în „Othello" la Teatrul de 
Operă și Balet. în aceleași 
spectacole va cînta și la Opera 
romînă din Cluj. Pe scena O- 
perei maghiare din Cluj artis
tul oaspete își va da concursul 
la spectacolele cu „Don Car
los" și „Bal mascat",

(Agerpres)

La toate lecțiile — 
toți tinerii prezenți!

(Urmare din pag. 1)

glie Lupuț și alți tineri îngriji
tori de animale fruntași, au cerut 
de mai multe ori membrilor comi
tetului U.T.M. pe G.A.C. să-i spri
jine în procurarea unor cărți și 
broșuri necesare studiului, dar ce
rerea lor a rămas fără rezultat.

Una din principalele sarcini ac
tuale ale organizațiilor U.T.M. din 
unitățile agricole socialiste este 
mobilizarea tuturor tinerilor în
scriși la învățămîntul agrozooteh
nic, la toate lecțiile și demonstra

țiile practice, inițierea unor acțiuni 
practice pentru buna pregătire a 
acestora (studierea materialului bi
bliografic în colectiv, organizarea 
de consultații etc.). în aceste di
recții trebuie să-și orienteze acum 
activitatea organizația de bază din 
Văleni. Acum în ședințele de co
mitet și în adunările generale 
U.T.M. să se analizeze cu toată 
răspunderea frecvența și modul de 
pregătire a tinerilor la învățămîn
tul agrozootehnic și să se ia ope
rativ măsurile necesarei

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 la Centrala 
I.M.T.F. Lugoj, str. Ba

natului nr. 1'.

ANGAJEAZĂ
de urgență

pentru vasele comerciale fluviale, tineri care s-au lăsat 
la vatră din marina militară, in funcția de fochițti-moto- 
riști și marinari de punte.

CONDIȚII DE ANGAJARE :
Pentru funcția de fochist- motorist se cere : absolvenți ai 
școlilor profesionale in ramura mecanică și ambarcații pe 
navele militare în funcția de fochist motorist, iar pentru 
funcția de marinar, absolvenți ai școlii elementare de 
T ani, pe baza certificatului de absolvire. Să aibă virsta 
maximă de 32 de ani.

Doritorii se pot adresa în fiecare zi la serviciul personal 
D.R.N.C. Galați (gara fluvială) sau la telefon 23.60.
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Vîzita lui Fidel Castro

in Uniunea Sovietică

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că, în 
dimineața zilei de 13 ianuarie. 
Fidel Castro, prim-secretar al 
Conducerii Naționale a Parti-, 
dului Unit al Revoluției So
cialiste, primul ministru al gu
vernului revoluționar al Cu
bei, a sosit la Moscova.

După cum se arată într-un 
comunicat oficial, N. S. Hruș*  
ciov l-a invitat pe Fidel Cas
tro în timpul vizitei sale în 
Uniunea Sovietică din 1963 „să 
viziteze din nou U.R.S.S. în 
cursei iernii pentru un schimb 
de păreri în probleme de in
teres comun pentru cele două 
părți, de asemenea, pentru a se 
odihni, a cunoaște natura iar
na și a participa la vînătoare 
în pădurile acoperite de ză
padă ale Uniunii Sovietice».

Pe aeroportul Vnukovo, înal
tul oaspete cuban a fost în
tâmpinat de Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și de alți conducători 
sovietici.

împreună cu Fidel Castro 
s-au înapoiat la Moscova 
membrii delegației sovietice în 
frunte cu Nikolai Podgornîi, 
care au luat parte la festivită
țile cu prilejul celei de-a 5-a 
aniversări a revoluției cubane.

Pe aeroport, Nikita Hrușciov 
și Fidel Castro au rostit cu- 
vîntări.

După sosire, Fidel Castro a 
făcut vizite lui N. S. Hrușciov 
și L. I. Brejnev.

Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. 
au oferit luni la amiază un

radiodifuziune și televiziune

din R. P. Romină

Ccnsitetului de ■ Stat pentru

Foto: TASS-Moscova

/ în sala centrală a Expoziției 
din Moscova s-a deschis o 
expoziție de jucării pentru 
copii. In fața unor cosmo- 

nauți din... polietilena

încheierea lucrărilor Congresului
național al aripei de stingă a P.S.I

dejun în
Castro.

cinstea lui Fidel

ROMA 13 Corespondentul 
Agerpres transmite : La 12 ia
nuarie au luat sfirșiț la Roma 
lucrările Congresului național 
al aripei de stînga a partidu
lui socialist italian, în urma 
căruia acest curent s-a consti
tuit în Partidul socialist ita
lian al unității proletare 
(PSIUP).

In adunarea de duminică s-a 
prezentat o primă formă a 
programului partidului în care 
se spune: „Participării la blo
cul Atlantic, politicii imperia
liste de înarmare nucleare a 
N.A.T.O. și a Germaniei occi
dentale noi îi opunem un efort 
susținut în vederea menținerii 
păcii, pentru dezarmare și 
neutralitate, pentru solidarita
tea popoarelor. Concentrării 
puterii îi opunem lupta pentru 
înfăptuirea deplină a constitu
ției republicane. încercărilor de

Deschiderea Conferinței arabe

scindare a oamenilor muncii 
noi le opunem lupta pentru 
întărirea unității tuturor celor 
care trăiesc din munca lor și 
au aspirații comune, indiferent 
de convingerile lor religioase 
și ideologice. Politicii econo
mice capitaliste noi îi opunem 
lupta pentru drepturile oame
nilor muncii, pentru înlătura
rea structurii monopoliste și a 
pozițiilor privilegiate ale pa
tronatului".

A fost ales Consiliul națio
nal al Partidului socialist ita
lian al unității proletare, com
pus din 120 de membri. Din 
conducerea partidului, al că
rui secretar a fost ales Tullio 
Vecchietti, fac parte 19 mem
bri, urmînd să mai fie cooptați 
un reprezentant al organizației 
de tineret și o reprezentantă a 
mișcării femeilor.

Ceremonia punerii pietrei 
fundamentale a unei școli 

medii în Kenya
NAIROBI. — Luînd cuvîn

tul la ceremonia punerii pie
trei fundamentale a unei școli 
medii pentru eleve în orașul 
Elgei, primul ministru Jomo 
Kenyatta a declarat că guver
nul Kenyei este hotărît să ac
tiveze pe toate căile pentru li
chidarea principalelor dificul
tăți din Kenya : mizeria, bolile 
și ignoranța.

„Nu vom putea face din Ke
nya un stat modern, a spus 
primul ministru, dacă învăță- 
mîntul va fi accesibil numai 
bărbaților. Femeile trebuie să 
se bucure de dreptul la învă
țământ, deoarece ele sînt ace
lea care educă copiii noștri". 
Primul ministru a adresat cu 
acest prilej chemarea de a se 
întări unitatea oamenilor de 
toate rasele din Kenya.

la

Situația
din Zanzibar

MOSCOVA. Luni seara, 
Gheorghe Stoian, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne la Moscova, a oferit 
un cocteil în cinstea delegației 
Comitetului de Stat pentru ra
diodifuziune și televiziune din 
R. P. Romînă, în frunte cu 
tov. Ion Pas.

La cocteil au luat parte : 
M. A. Harlamov, președintele 
Comitetului de Stat al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru radiodifuziune și tele
viziune, și alți conducători ai 
comitetului, Ana Țukanova, 
vicepreședinte al Asociației de 
Prietenie Sovieto-Romînă, și 
ziariști sovietici.

ZANZIBAR 13 (Agerpres). 
— Potrivit relatărilor agenții
lor de presă, răscoala care 
a avut lor duminică în 
Zanzibar,.la o lună după ce a- 
ceastă țară și-a cucerit inde
pendența, a fost încununată de 
succes. A fost proclamată re
publica și s-a constituit un 
nou guvern. In funcția de pre
ședinte al Republicii Zanzibar 
a fost desemnat Abeid Karu- 
me, conducătorul Partidului 
afro-shirazi. Din noul guvern, 
condus de Abdulla Kassin 
Hanga, fac parte reprezentanți 
ai partidului afro-shirazi, a- 
flat pînă în prezent în opoziție, 
și ai partidului Umma, partid 
scos cu o săptămînă în urmă în 
afara legii de precedentul re
gim. Potrivit relatărilor agen
ției R.euter aceste două partide 
au condus acțiunile împotriva 
regimului sultanului. Ministru 
al afacerilor externe și comer
țului în noul guvern este Ab- 
bud Jumbe, iar ministru de 
interne este Abdul Rahman

Convorbiri anglo-greco-turce

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Luni au început la Londra 

- convorbirile preliminare în 
problema Ciprului între miniș- 

’ trii afacerilor externe ai An
gliei, Greciei și Turciei. După 
cum anunță agenția France 
Presse, în cursul dimineții a 
avut loc prima întîlnire între 
R. A. Butler, ministrul de ex
terne al Angliei și Feridul 
Erkin, ministrul de externe al 
Turciei, la care a participat și 
Duncan Sandys, ministrul de 
stat pentru relațiile cu Com- 
monwealthul și pentru colonii.

A avut loc, de asemenea, o 
întîlnire între Butler și C. Pa-

O propunere a președintelui

lamas, ministrul de externe al 
Greciei.

Pe de altă parte, France 
Presse subliniază că în dimi
neața aceleiași zile, ministrul 
de externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu, a cerut o întreve
dere cu Duncan Sandys cu 
care, potrivit agenției citate, a 
avut un „schimb de vederi" 
oficial asupra problemei Ci
prului înaintea conferinței 
care își va începe lucrările la 
15 ianuarie.

Continuarea convorbirilor 
preliminare va avea loc în 
cursul zilei de marți cînd But
ler și Sandys se vor întîlni din 
nou cu miniștrii de externe 
grec și turc pentru noi explo
rări în vederea găsirii unei so
luții în problema Ciprului.

Mohammed Babu, președin
tele partidului Umma. Din gu
vern mai fac parte alți 
miniștri.

Președintele republicii a 
publicității o declarație îp 
care se spune că noul guvern 
va promova o politică de prie
tenie cu toate țările lumii. 
Președintele cheamă toate pu
terile străine să nu se amestece 
în treburile interne ale Zanzi- 
b arului.

Știrile agențiilor de presă a- 
rată că noul guvern contro
lează aproape întregul terito
riu al țării. Duminică seara 
mai opunea rezistență o mică 
unitate de poliție retrasă în 
zona portuară. Dar. adaugă a- 
genția France Presse, situația 
acestei unități era dificilii și 
posibilitățile de o continua re
zistența foarte reduse. Guver
nul britanic anunță agenția 
Reuter, a refuzat să satisfacă 
cererea fostului guvern și a 
fostului sultan de a interveni 
cu forțele sale armate pentru 
a năbuși răscoala.

La Nairobi au avut loc în 
cursul zilei de ieri întrevederi 
între reprezentanții Kenyei, 
Tanganicăi și Ugandei (țări 
care, împreună cu Zanzibarul. 
intenționează să constituie Fe
derația Africii Răsăritene) în 
legătură cu situația din Zanzi
bar și cu cererea fostului re
gim ca cele trei țări să tri
mită forțe polițienești pentru 
înăbușirea răscoalei. In urma 
consultărilor s-a hotărît ca re
prezentanții celor trei țări să 
se întrunească din nou luni 
pentru a relua discutarea pro
blemei, ceea ce, potrivit ob
servatorilor, a reprezentat, de 
fapt, respingerea cererii de in
tervenție.

Răscoala este rezultatul 
unor ascuțite disensiuni de 
ordin politic și social între 
diversele partide și pături ale 
populației. Monarhia și guver
nul subordonate intereselor 
unei minorități avute, promo
vau o politică de discriminare 
față de populația africană. 
Partidul afro-shirazi repre
zintă o parte a populației a- 
fricane. Partidul Umma, al 
cărui lider, Babu, este un cu
noscut militant sindical de ori
gină arabă, s-a constituit vara 
trecută prin desprinderea ari
pii de stînga din fostul partid 
guvernamental.

Agenția France Presse a- 
nunță că, în cursul zilei de 
luni, guvernul Kenyei a recu
noscut noul guvern al Zanzi- 
barului.

doi

dat

MOSCOVA — La 13 ianuarie 
s-a deschis consfătuirea Comite
tului reprezentanților împuterni
ciți ai guvernelor statelor-membre 
ale Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna — or
ganul suprem de conducere al a- 
cestui centru internațional de cer
cetări.

Raportul de activitate al Insti
tutului pe anul 196- și planurile 
pe anul 1964 au fost prezentate de 
Dmitri Blohințev, directorul Insti
tutului unificat, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. Viktor Serghienko, di
rectorul administrativ al Institutu
lui, a prezentat comitetului pro
iectul bugetului Institutului uni
ficat pe anul 1964 și a raportat 
despre executarea bugetului pe 
anul 1963.

CAIRO. La Cairo se desfă
șoară în prezent Festivalul in
ternațional de folclor, organi
zat de Ministerul Culturii și 
Informațiilor din Republica 
Arabă Unită.

Printre cele 11 țări care par
ticipă la festival se află și Re
publica Populară Romînă.

în cadrul festivalului, care 
va dura o lună, vor avea loc 
spectacole în orașele Cairo, 
Alexandria, Assuan și altele.

OSLO — Cabinetul norvegian a 
suferit la 12 ianuarie o remaniere 
care după cum se subliniază, sur
vine la patru luni de la crearea sa 
și după ce Norvegia a trecut prin- 
tr-o serioasă criză de guvern.

Potrivit celor anunțate de către 
secretariatul primului ministru, 
Einar Gerhardsen, ministrul comu
nicațiilor Trygve Bratteli și-a pre
zentat demisia din postul său pen
tru a-și relua locul în parlament. 
In funcția de ministru al comuni
cațiilor a fost numit Erik Himle, 
care a fost ministru al comerțului 
și transporturilor navale. In locul 
acestuia a fost numit fostul se
cretar general al O.N.U., Trygve 
Lie, care a fost ministru al in
dustriilor, departament încredințat, 
în prezent, lui Karl Trasti, fost 
ministru al prețurilor și salariilor.

CAIRO 13 (Agerpres). — 
La 13 ianuarie, la sediul Ligii 
arabe din Cairo, s-a deschis 
Conferința arabă la nivel 
înalt. Ședința inaugurală a 
fost prezidată de mareșalul 
Abdel Salam Aref, președin
tele Republicii Irak. In nu
mele delegaților celor 13 țări 
arabe, el a mulțumit pre
ședintelui Nasser pentru in
vitația la această conferință.

In cuvîntul său, secretarul 
general al Ligii arabe, A. K. 
Hassouna, a salutat convoca
rea acestei conferințe pe care 
a calificat-o ca „o mărturie a 
unității și începutul unei noi 
etape în lumea arabă".

A luat, de asemenea, cuvîn
tul președintele Nasser, care a 
expus motivele ce l-au deter
minat să propună organizarea 
unei conferințe arabe la nivel 
înalt. La conferință iau par
te președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, președintele 
Algeriei, Ben Bella, președin
tele Tunisiei, Burghiba, pre
ședintele Consiliului național 
al comandamentului revoluției 
din Siria, Amin El Hafez, 
președintele Ibrahim Abboud 
al Sudanului, președintele Re
publicii Arabe Yemen, Ăs- 
Sallal, regele Hussein al Ior
daniei, regele Hassan al II-lea 
al Marocului, regele Saud al 
Arabiei Saudite, emirul Ku
weitului, Sabah Al-Salim Al- 
Sabah, prințul moștenitor al 
Libiei, Hassan Rida, primul 
ministru 
rame.

După 
lucrările
mai strict secret, în sală nepu- 
tînd rămîne decît delegațiile 
și membrii Secretariatului ge
neral al Ligii arabe.

Duminică seara a avut loc o 
primă întrunire preliminară 
a miniștrilor de externe ai ță-

rilor arabe. Ei
schimb de vederi cu privire la 
ordinea de zi a conferinței șe
filor de state. In cercurile 
Ligii Arabe s-a precizat, potri
vit agenției France Presse, că 
în afară de problema măsuri
lor pentru împiedicarea reali
zării proiectelor izraeliene de 
deviere a apelor Iordanului, 
care constituie principalul 
punct al ordinei de zi a con
ferinței șefilor de state, în ca
drul ședinței miniștrilor de ex
terne au fost evocate, de ase
menea, problemele legate de 
situația din Aden și Oman. 
Miniștrii de externe s-au în
trunit din nou luni dimineață 
pentru a pune la punct ordi
nea de zi.

au făcut un

Hotărîrea Comitetului
Central al Federației
Tineretului Socialist 

din Italia
ROMA. — La Roma a avut 

loc luni plenara extraordinară 
a Comitetului Central al Fede
rației Tineretului Socialist din 
Italia. Cu majoritate covîrși- 
toare de voturi, participanții 
la plenară au hotărît să se ală
ture noului Partid socialist 
italian al unității proletare 
constituit de aripa de stînga 
desprinsă din P.S.I.

al Libanului, R. Ka-

ședința inaugurală, 
au continuat în cel

Filipinelor
MANILA 13 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția As
sociated Press, președintele 
Filipinelor, Macapagal, a pro
pus convocarea unei întîlniri 
cu primul ministru al Federa
ției Malayeze, Abdul Rahman, 
în vederea găsirii unei căi de 
soluționare a crizei din Asia 
de sud-est.

într-o declarație a Ministe
rului de Externe al Filipinelor 
se subliniază că președintele 
Macapagal a făcut această 
propunere „încurajat de rezul
tatele pozitive obținute la re
centele tratative cu președin
tele Indoneziei, Sukarno* 4. O 
asemenea întîlnire, se subli
niază în declarație, „ar putea 
contribui la slăbirea încordă
rii și promovarea securității

și stabilității în această regiune 
a lumii". Ca loc al acestei în- 
tîlniri, în declarația filipineză 
sînt propuse capitalele Manila,. 
Pnom Penh sau Bangkok. în- 
trucît relațiile dintre Filipine 
și Federația Malayeză sînt în
trerupte, propunerea a fost 
transmisă lui Abdul Rahman 
prin intermediul Taylandei.

Corespondentul agenției As
sociated Press la Kuala Lum
pur relatează că, deși guvernul 
malayez nu a dat un răspuns 
oficial, propunerea filipineză a 
fost apreciată în capitala ma- 
layeză ca o inițiativă „bine
venită". Există păreri, scrie 
corespondentul, că primul mi
nistru malayez va da un răs
puns pozitiv la această pro
punere.

PANAMA: Desfășurarea evenimentelor
zona canalului

BERLINUL OCCIDENTAL — In 
cadrul ședinței conducerii Parti
dului Social Democrat din Germa
nia, Willy Brandt, primarul Ber
linului occidental, a fost propus 
pentru postul de lider al acestui 
partid, precum și pentru acel de 
candidat la funcția de cancelar al 
R. F. Germane în alegerile care 
vor avea loc în anul 1963. Propu
nerile urmează să fie aprobate de 
Congresul partidului, care va avea 
Ioc la 13 februarie la Bad Godes- 
berg.

Shakespeare și muzica

Conflictul în legătură cu a- 
pele Iordanului a căpătat în 
prezent o deosebită acuitate, 
deoarece la sfîrșitul acestui 
an urmează să se termine pri
ma fază a lucrărilor întreprin
se în Izrael în vederea devie
rii unei părți a apelor acestui 
fluviu spre sud-vest și apoi 
spre sud pentru irigarea pus
tiului Neghev. Deoarece Ior
danul este un fluviu interna
țional, care izvorăște în Siria 
și parcurge teritoriile Libanu
lui, Izraelului și Iordaniei, 
proiectul izraelian a suscitat o 
vie opoziție în rîndul țărilor 
arabe.

Țările arabe afirmă că pla
nurile izraeliene constituie o 
încălcare a dreptului interna
țional. Izraelul respinge ar
gumentul arab că devierea 
apelor Iordanului ar constitui 
o încălcare a dreptului inter
național, afirmînd că nu există 
nici un acord încheiat între 
Izrael și țările arabe în legă
tură cu această problemă care 
ar fi încălcat.

-- •--
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Conferința de presă a ministrului I
de externe

(Agerpres). — 
conferințe de

ALGER 13 
In cadrul unei 
presă, care a avut loc la Al
ger, ministrul de externe al 
Algeriei, Bouteflika, a decla
rat printre altele că prietenia 
fermă și de neclintit a po
porului algerian cu popoarele 
țărilor socialiste, care a apă
rut încă în anii luptei pentru 
independență, în prezent se 
dezvoltă și se întărește.

,,Politica noastră externă, a 
arătat ministrul de externe al
gerian, este clară. Aceasta este 
politica neaderării, politica în
tăririi păcii în lumea întreagă. 
Salutăm popoarele care luptă 
pentru pace".

In ce privește relațiile din
tre Algeria și.celelalte țări a- 
fricane, în special țările Ma- 
grebului. ministrul a subliniat 
însemnătatea vizitei președin
telui Ben Bella în Tunisia. „In

al Algeriei
ce privește relațiile noastre cu 
MaroGul, a spus el, noi ne ab
ținem de la orice act nepriete
nesc, cu toate că situația cetă
țenilor algeriei în această țară 
contipuă să fie serioasă».

Referindu-se la conferințța 
șefilor de state arabe de'la Ca
iro, Bouteflika a subliniat fap
tul că aceștia se întîlnesc pen
tru prima oară și că pentru 
prima oară vor discuta pro
blema Palestinei. El a arătat 
în continuare că conferința de 
la' Cairo este' prilejul cel mai 
bun pentru a discuta relațiile 
dintre țările arabe. „Sîntem 
convinși, a spus ministrul de 
externe algerian, că conferința 
șefilor de state arabe va con
tribui la îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor dintre țările 
Magrebului și toate țările a- 
rabe".

w Leningrad au încercat să facă
o analiza științifică a tematicii shakespeariene în muzică și să 
stabilească influența dramaturgului asupra creației unei serii 
de mari compozitori.

Din acest punct de vedere, autorii 1____
nia shakespeariană" în creația lui Mozart și dwiwum, u ru- 

7simfoniști francezi, a reprezentanților operei italiene 
l al XlX-lea, a lui Ceaikovski, f 

compozitori sovietici.
Cunoscutul critic de artă Iuri Kremliov găsește multe trăsă

turi comune în dramaturgia lui Shakespeare și muzica lui 
Beethoven.

1 lui Shakespeare apare, după părerea lui G. Orlov, 
creația lui Șostakovici.

Muzicologul compară metoda simfonică a lui Șostakovici cu
• t fuț $hakeSpearef găsindu-le puncte comune. 

_ Bogoiavlenski, cercetător al lui Verdi, c______
informații cu privire la folosirea subiectelor shakespeariene J către marele compozitor italian. El se ocupă pe larg de planu- - 

Irile nerealizate ale lui Verdi de a scrie o operă intitulată „Re- I 
gele Lear". I

Radio-teleSon In ^ulte fări a,e lumii s’a BI pentru nauiragiați pus la punct un aparat pen-1
tru descoperirea rapida a ■ 

naufragiaților. Aparatul, un radio-telefon — portativ de construcție I foarte simplă. El emite fără încetare semnale cu ajutorul cărora se poate 
determina poziția locului naufragiului. înainte de a părăsi nava. în curs 

de scufundare, omul atașează radio-farul de centura sau de barca de 
salvare. Râdio-telefonuL cu antena, sursa de energie și instalația spe
cială de coordonare cîntăresc un kilogram. Avioanele de detectare pot 

recepționa impulsurile radio-telefonulni de la o distanță de pînă la 130 
!km și la o înălțime de zbor pînă la 3 km. Ambarcațiunile de salvare 

recepționează semnalele de la o distanță de pînă la 11 km. Naufragiatul 
aflat în largul mării, poate să mențină cu ajutorul telefonului,-o convor- 

Ibire bilaterală cu nava sau avionul de salvare. Bateriile asigură o con
vorbire bilaterală neîntreruptă timp de o oră.

In ajutorul naufragiaților'aflăți în bărci sau plute de salvare vin și 
(rachetele. Asemenea rachete sînt înzestrate cu o jumătate de milion de 

sîrme-dipoli și -o încărcătură pirotehnică. încărcătura este lansată din 
rachetă la o înălțime ■ de 400 de metri. Ia naștere o lumină puternică 

Icare arde cîteva secunde. Ea este vizibilă la multe zeci de kilometri 
de locul naufragiului; formînd un semnal vizual. La rîriduT lor dipolii 
miniaturali formează un nor care reflectă semnalele de radio-locație. Ca 

I. urmare, pe ecranul navelor sau avioanelor de salvare apare o iptagine 
clară. Ea poate fi observată timp de un sfert de oră. Orientîndu-se după 
ea, navele și avioanele se grăbesc în ajutorul naufragiaților.

I
IViena a descoperit 

împotriva radiațiile

I
Izultatele obțin 

tul poate sluji

Importanța

In monografia „Shakespeare și I 
muzica", criticii muzicali din I

I
monografiei analizează „li- I 

VIozart și Beethoven, a ro- I 
țitor operei uauene . 
Mussorgski și unii I

I
I

comune. » 
comunică noi |

■.espeariene de |

DELHI — In ultimele patru zile, 
în regiunea orașului Calcutta au a- 
vut loc grave tulburări în urma 
cărora peste 60 de persoane și-au 
pierdut viața. Disensiunile dintre 
musulmani și hinduși, existente de 
mai multă vreme, au luat în ul
timele zile amploare, transformîn- 
du-se în ciocniri violente.

Autoritățile indiene au luat mă
suri pentru restabilirea calmului. 
Ministrul de interne al guvernului 
central, Nanda, a sosit duminică 
la Calcutta. El a făcut o declara
ție în care a exprimat hotărîrea 
guvernului de a pune capăt cit mai 
repede posibil dezordinilor. Din 
ordinul guvernului, armata a pre
luat controlul deplin în regiune. 
Spre Bengalul occidental au fost 
trimise întăriri militare. Au fost 
introduse restricții severe de cir
culație. Potrivit unui comunicat 0- 
ficial, 2000 de persoane se află' 
sub stare de arest la Calcutta și 
în împrejurimi.

CIUDAD DE PANAMA 13 
(Agerpres). — Agenția U.P.I. a- 
nunță că după consultări care 
au durat opt ore, între guver
nul panamez, trimisul special 
al președintelui Johnson, — 
Thomas Mann — și comisia 
interamericană de pace a Or
ganizației statelor americane, 
la 13 ianuarie s-a ajuns la un 
acord cu privire la crearea 
unei comisii mixte care să 
mențină pacea în zona Cana
lului Panama și să stabilească 
contactul între guvernele 
S.U.A^ și statul Panama. Se 
știe că guvernul panamez a 
suspendat relațiile diplomatice 
cu Statele Unite.

Comisia mixtă va fi compusă 
din cinci persoane : două din 
partea Statelor Unite, două din 
partea statului Panama, iar 
președinte va fi reprezentan
tul O.S.A., Alfredo Vazquez 
Carrizosa (Columbia).

După cum transmite agenția 
France Presse, în cursul con
sultărilor, subiectul principal 
de discuții l-a constituit cererea 
președintelui statului Panama 
privitoare la „revizuirea tota
lă" a tratatului care stipulează 
drepturile Statelor Unite asu
pra zonei Canalului Panama. 
Potrivit agenției, două din 
cele trei condiții puse de pre
ședintele Chiari — ca drape
lul panamez să fie arborat 
oriunde se află drapelul S.U.A. 
în zona Canalului Panama, iar 
trupele americane să fie retra
se de pe șoselele dintre Repu
blica Panama și zona canalu
lui, fiind înlocuite cu unități 
ale gărzii naționale panameze 
—- ar fi fost satisfăcute.

Duminică la Ciudad de Pa
nama a avut loc o demonstra
ție prilejuită de înmormînta- 
rea a 14 panamezi care au fost

ț
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lacului Runn din centrul Suediei populația era de 1117 băr-1 
bați și 1117 femei. în cursul anului trecut s-au născut aici 221 
de copii de sex masculin și 22 de sex feminin și au decedat" 
6 bărbați și 6 femei. în sat au sosit din alte părți 115 bărbați 
și 115 femei; și, totodată, au plecat de aici 77 bărbați și 77 
femei. Astfel, la sfîrșitul anului 1963 satul Hosjoe număra 
1171 persoane de sex masculin și tot atâtea de sex feminin.

este mai simplă. De asemenea, la reactoare mobile, vase, avioane etc. 
menite să slujească drept motoare pentru noul material prezintă avan
taje deosebite.

uciși în cursul tulburărilor din 
zona Canalului Panama. La a- 
ceastă demonstrație au parti
cipat aproximativ 200 000 de 
persoane în frunte cu membrii 
guvernului Republicii Panama, 
în întreaga țară a fost declarat 
doliu național. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, președintele 
Roberto Chiari, a adresat un 
apel la calm și moderație.

Intr-o conferință de presă ți
nută anterior, el a declarat că 
evenimente ca cele petrecute 
zilele trecute vor continua în 
țară atîta timp cît Statele U- 
nite nu vor accepta o „revi
zuire totală» a tratatelor ame- 
ricano-panameze.

După cum anunță agențiile 
U.P.I., Associated Press și 
France Presse, în Republica 
Dominicană, Costa Rica, Vene
zuela, Guatemala, Mexic — au 
avut loc acțiuni de sprijin față 
de revendicările panameze.

★

Luînd cuvîntul în cadrul 
unei emisiuni televizate, care 
a avut loc duminică după-a- 
miază, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a declarat 
că Statele Unite nu se vor re
trage din zona Canalului Pa
nama și nu vor ceda bazele 
militare deținute în această 
zonă.

Rusk a insistat asupra ne
cesității de a se restabili or
dinea și calmul în Panama îna
inte de a se începe discuțiile 
asupra unor eventuale modifi
cări ale statutului zonei cana
lului.

Agenția France Presse rela
tează că în Panama viața în
cepe să revină la normal. Gu
vernul a anunțat redeschiderea 
birourilor publice și particu
lare, iar sindicatul muncitori
lor din transporturi a chemat 
pe muncitori să reia lucrul.

Edwin Martin, fost secre- 
tar de stat adjunct pentru a- 
facerile latino-americane, a 
declarat că armata americană 
a ridicat restricțiile aduse cir
culației pe podul Americilor, 
singura cale de acces din zona 
canalului spre interiorul țării.

PARIS — Greva de peste o lună 
a lucrătorilor din transportul în 
comun din Nantes a luat sfîrșit 
cu victoria greviștilor. După 38 
de zile de grevă, ei au obținut 
majorarea salariilor. Luînd cuno
ștință de rezultatul pozitiv al tra
tativelor dintre reprezentanții lor 
și administrația companiei de tran
sporturi în comun din Nantes, 
greviștii au hotărît în cadrul unui 
miting să reia lucrul.

havana. — Consiliul de 
Miniștri din Cuba a aprobat 
recent noul buget pe anul 
1964.

Veniturile prevăzute în bu
get, de 2 399 milioane pesos, 
sînt fără precedent în istpria 
Cubei și provin în special din 
întreprinderile de stat.

Pentru dezvoltarea în conti
nuare a economiei țării vor fi 
alocate 715 milioane pesos, iar 
pentru acțiunile social-cultu- 
rale și pentru cercetările știin
țifice 620 milioane pesos.

în anul 1964, pentru oamenii 
muncii din Cuba se vor cons
trui noi locuințe. în acest scop 
bugetul prevede 128 milioane 
pesos.

CAIRO. — în anul 1963, prin 
Canalul de Suez au trecut 19 146 
nave, număr record pentru acest 
canal. în 1955, adică un an după 
naționalizarea canalului, pe aici 
au trecut 12 168 de nave. în cursul 
anului trecut, venitul realizat de 
Republica Arabă Unită din tranzi
tul prin Canalul de Suez a fost de 
71 milioane lire eaiptene.

Pe
scur

După patru' ani de cercetări, 
dr. Theodor Chvatal de la 
Școala Tehnică Superioară din 

t un' procedeu de fabricare a unui izolator puternic 
împotriva radiațiilor atomice. Preparatul, pe bază de lithium și bor, 
poate fi încorporat plăcilor prefabricate sau cimentului folosit la con
struirea reactoarelor. Noua descoperire a profesorului vienez a fost ex
perimentată timp de opt luni în reactorul atomic din Seibersdorf. Re
zultatele obținute au fost încununate de succes. De asemenea, prepara- 

ji.la impregnarea costumelor de protecție.
Importanța acestei descopriri se vădește în special la construcția de 

B reactoare deoarece revine cu. mult mai-ieftin-și modalitatea de utilizare

Izolator Împotriva 
radiațiilor atomice
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regiunile arctice s-a încercat
Gheața ca material folosirea gheței ca material de

ae construcții construcție pentru locuințe, maga
zii și chiar poduri. Pentru a studia acest material de construcție Institutul 
tehnologic din Massachusetts a creat un laborator special. Deoarece re
zistenta gheții, mai ales la tracțiune, este foarte slaba, s~a încercat ames
tecarea ei cu alter materiale. Astfel, încă în timpul celui de-al doilea 
război mondial s-a folosit amestec de gheață cu 15 la sută talaș și așchii 
de lemn, pentru construirea de piste de aterizare. In felul acesta s~a mărit 
de trei ori rezistența gheței. In ultimul timp s-au obținut rezultate mai 
bune cu un amestec de 4 la sută fibre de sticlă, ceea ce a mărit de zece 
ori rezistența gheței. Prin amestecul acesta rezistența la tracțiune ajunge 
la 140 kg/cm.p., ceea ce reprezintă coeficientul unui bun material de 
construcție.

Declarația consilierului comisiei federale 
a S.U.A. făcută ziarului Jew York Times"

NEW YORK. Intr-o decla
rație făcută duminică ziarului 
„New York Times", J. Lee 
Rankin, consilier al comisiei, 
federale însărcinate cu anche
tarea asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., John Ken
nedy, a arătat că membrii co
misiei își vor îndrepta aten
ția asupra a șase grupuri de 
probleme. El a indicat că ju
riști din întreaga țară au fost 
solicitați să ajute comisia în a- 
ceste cercetări.

Potrivit ziarului, cercetările 
se vor ocupa de: 1. Detaliile 
asupra activităților lui Lee 
Harvey Oswald (asasinul pre
zumtiv' al președintelui Ken-

nedy n.r.) în ziua crimei; 2. 
Activitatea lui Ruby (asasinul 
lui Oswald n.r.) și dedesubtu
rile ei; 3. Viața lui Oswald; 
4. Cariera lui Oswald în ma
rina S.U.A.; 5. Asasinarea Iul 
Oswald și controversa cu pri
vire la felul cum a putut avea 
loc această crimă; 6. Proce
deele folosite pentru a-se asi
gura securitatea președintelui 
Kennedy. Ultimul punct, scrie 
ziarul, va necesita o anchetă 
asupra serviciului - secret, 
F.B.I.-ului și poliției din Dal
las, precum și asupra influen
ței exercitate eventual de at
mosfera de ură existentă în 
acest oraș.
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