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Proletari din toate țările, unițî-vă!

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Plenara lărgită a Comitetului Central TELEGRAME

al Uniunii Tineretului Muncitor
In ziua de 14 ianuarie a avut loc ple

nara lărgită a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor,

La lucrările plenarei au luat parte 
membrii și membrii supleanți ai C.C. al 
U.T.M., primii secretari și secretari ai 
comitetelor regionale U-T.M., organiza
torii C.C. al U.T.M. pe marile șantiere 
industriale, redactorii șefi ai publicații
lor de tineret și copii, activiști ai C.C. al

U.T.M-, reprezentanți ai unor organiza
ții de masă, ministere și instituții cen
trale.

Plenara a analizat activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile U.T.M. 
privind participarea tineretului la înde
plinirea planului de stat pe anul 1963 și 
a stabilit sarcinile organizațiilor U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului, alături 
de toți oamenii muncii, la îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1964-

Excelenței Sale 
WILLIAM VACANARAT 

SHADRACH TUBMAN 
Președintele Republicii 

Liberia
MonroviaCu ocazia instalării Excelenței Voastre ca președinte al Republicii Liberia vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Președintele 
Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ

PENTRU OTELĂRIILE PATRIEI

Omul de la volan
Pe marginea discuției 

inițiată de ziarul nostru, 
„Omul de la volan și 
răspunderile lui", la re
dacție au sosit mai mul
te scrisori de la șefi dc 
autobază, conducători 
de întreprinderi, specia
liști din minister și se
cretari ai organizațiilor 
U.T.M., care înfățișează 
diferite 
munca 
auto.

Publicăm, în numărul 
de azi al ziarului, două 
dintre aceste scrisori.

aspecte din 
conducătorilor

Să știi să-ți
îngrijești

mașina

și râs punderile I
Cunoștințele profesionale

Încă din primele zile de mun
că al acestui an, tinerii băimă
reni au continuat cu entuziasm 
acțiunea de colectare a fierului 
și metalelor vechi. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M., tinerii 
din întreprinderile orașului 
Baia Mare au întreprins acțiuni 
organizate, raiduri pentru de
pistarea unor surse importante 
de metale vechi atît de necesa
re oțelăriilor patriei. Acțiunile

lor — la care au luat parte și 
muncitori vîrstnici, funcționari, 
ingineri, elevi — s-au soldat cu 
frumoase rezultate. în primele 
două săptămîni din această 
lună s-au colectat aproximativ 
30 000 de kg de metale vechi. 
Cunoscînd importanța lor pen
tru oțelării — care luptă cu în
suflețire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
acest an, cînd se împlinesc 20

de ani de la eliberarea patriei 
— I.C.M. Baia Mare a și expe
diat metale vechi spre topitorii. 
Dornici să obțină noi succese 
în această acțiune patriotică, 
tinerii băimăreni continuă cu 
mai multă însuflețire acțiunea 
de colectare a metalelor vechi. 
Pînă acum fruntași sînt cei de 
la I.M.U.M. care au strîns cele 
mai însemnate cantități.

Excelenței Sale 
Domnului GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Romine

București
Confirm cu adîncă recunoș

tință primirea foarte mișcătoa
rei și însuflețitoarei Dv. tele
grame, prin care mi-ați trans
mis, în numele Dv., al guver
nului și poporului rom în, feli
citări cu ocazia celei de a V-a 
inaugurări a instalării mele ca 
președinte al Liberiei și apre
ciez în mod sincer bunele urări 
exprimate.

Primiți, vă rog, asigurarea 
înaltei mele stime.

B. COSTEA W. V. S. TUBMAN

F/X EL'iBF RARII PATRIEI

Oamenii muncii își iau insuflețitoare angajamente
in întrecerea socialistă pentru îndeplinirea

planului pe 1964
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a”| cordă atenție sporită întreține- ° rii autovehiculelor ce le au în g primire. Utemistul Carol Lăr-| geanu, de pildă, este unul din- ■ tre acei șoferi care și-au format “ obiceiul zilnic de a i mașina înaintea cursei; el ies- “ pectă toate treținere și

La Autobaza de mărfuri Cluj, majoritatea șoferilor
i format g verifica gnormativele de în- g exploatare. Un alt I tînăr, Viorel ma, lucrînd g condiții gre-1 dp pxnlnata- ™

ăl realizeze eco- g 
I nomii de cîteva mii de lei. Ca I ei sînt și Silviu Farcaș, Mircea ■ Tripor și alții. Printr-o întreți- g Inere și conducere atentă, (veri-1 ficarea și îngrijirea zilnică a ■ mașinii, executarea la timp ag ” reviziei tehnice — respectarea I întocmai a normelor de exploa- ®

Duma, în < le de exploatare, tractînd o remorcă mono- axă, a reușit să realizeze -----nomii de cîteva mii <t și Silviu Farcaș, Mircea
ui

1 tare etc j ei au reușit să-și in-1
■ CA ■> I deplinească in bune condiții II sarcinile încredințate. ■Exista însă la noi și tineri g I șoferi care nu privesc cu spirit I de răspundere munca, nu-și în- ■ grijesc mașinile, nu respectă g I prescripțiile tehnologice pri- I vind reparațiile curente. Ei se ■ urcă Ia volan și n-au altă grijă g 

I unul dintre a- g acordat atenția I ierii autobascu- ■ :rează. El a g repetate de Ia ajuns, ast-

ani de din înmii tineri.
n ultimii 2—3 în unitățile transport auto M.T.Tc. au fost cadrați zeci de de șoferi D.G.T.A. a indicat conducătorilor de autobaze să-și îndrepte atenția în primul rînd asupra pregătirii acestor șoferi. Multe conduceri de autobaze și întreprinderi au încadrat pe tinerii șoferi încă de la angajarea lor în autobaze în cursurile „școlii personalului". Conducerile întreprinderilor regionale de transporturi auto Cluj, Argeș, Hunedoara, Brașov dovedesc o grijă deosebită pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor. Aici au fost încadrați la cursuri toți șoferii, lecțiile se desfășoară în baza unor grafice dinainte stabilite; șefii de garaje se îngrijesc ca în zilele în care sînt cursuri, toți șoferii să fie prezenți la coloane sau autobaze. în acest fel s-a asigurat o frecvență bună la cursuri, s-a reușit ca șoferii să-și însușească în mod sistematic cunoștințele predate.Trebuie să arătăm însă ca nu în toate unitățile noastre de transport s-a înțeles în mod just necesitatea ridicării calificării conducătorilor auto. în unele regiuni ca Bacău, Oltenia, Galați și Iași preocuparea pentru desfășurarea în bune condiții a „școlii personalului' lasă de dorit. La autobazele din Tg. Ocna și Adjud, aparținînd de I.R.T.A. Bacău, nu s-au ținut nici jumătate din lecțiile prevăzute în programa analitică. Este evident că aici cursurile nu și-au atins scopul propus, șofe-

rii nu au avut posibilitatea să-și îmbogățească cunoștințele profesionale. în alte autobaze— ca cele din Vaslui și Caransebeș— s-au predat numai 2—3 lecții și apoi cursurile s-au închis. Așa stînd lucrurile, s-ar putea crede că aici nu se simte nevoia organizării unor acțiuni concrete pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale șoferilor. Faptele arată însă contrariul. în aceste autobaze s-au obținut cei mai scăzuți coeficienți de utilizare a mașinilor— (sub 95 la sută) ; starea tehnică a mașinilor se prezintă în mod necorespunzător.La autobazele din Focșani, Pașcani, Tr. Severin se constată o frecvență foarte slabă la cursuri. Un număr mare de șoferi — între care și mulți tineri — nu au participat de la începutul anului la nici o lecție. Ce demonstrează aceasta ? Conducătorii de autobaze au pus pe un plan secundar preocuparea pentru ridicarea calificării. Ei nu au urmărit cum se desfășoară cursurile, nu au participat personal la ținerea lecțiilor și acest lucru a- dus la slăbirea interesului pentru cursuri din partea șoferilor.Autobazele și întreprinderile noastre. își lărgesc neîncetat rîndurile cu șoferi tineri, prove- niți din școli. Aceștia nu au o practică prea îndelungată de conducere. Autobaza trebuie să reprezinte pentru ei o a doua școală. Una din primele griji ale șefilor de autobază, după ce au dat autovehicolul în primire tî- nărului șofer, trebuie să fie repartizarea lui într-o grupă de studiu pentru ridicarea nivelului profesional. Unii șefi de

autobază scăpă din vedere a- cest lucru, nu-i încadrează pe tineri la cursuri și, ceea ce este mai rău, după ce îi repartizează în coloane, nu se mai îngrijesc de creșterea lor profesională.în această lună are loc închiderea cursurilor „școlii personalului’ și încep pregătirile pentru deschiderea unui nou an de învățămînt profesional. Pentru îmbunătățirea activității de ridicare a calificării, rea M.T.Tc. precise privind organizarea si funcționarea acestor cursuri. Ordinul ministrului prevede că șefii de autobaze și conducătorii de întreprinderi răspund direct de 1 „ .șoferilor, că sînt obligați să ia toate măsurile pentru ' 'rarea în bune ( cursurilor. Așa cum prevăd a- ceste instrucțiuni, o atenție deosebită trebuie acordată recrutării lectorilor care vor preda la acestei cursuri. Ei trebuie să fie selecționați din rîndul celor mai pregătite ingineri, tehnicieni, economiști și șoferi.în unitățile noastre port există toate condițiile ca acțiunea de ridicare a calificării să se facă în pas cu cerințele tehnicii, ca fiecare șofer să devină un adevărat maistru al volanului și al meseriei. Numai astfel vom putea îndeplini sarcinile ce ne revin de a transporta la timp și în bune condiții materialele și materiile prime necesare întreprinderilor și șan. tierelor noastre.
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ntreprinderi răspund direct g pregătirea profesionala a g rtlnr cîrvF nKlirfAti ca “tru desfășu- g condiții a I i nroirfid a- “ nea, planul se. El nu c 
I cadre de . se< maiștri, lloc
I
I venită discuția inițiată rul „Scinteia tineretului1
IP“ „O---; 1; ....punderile lui". îngrijirea mașinii — prețuirea ei ca un avut
■ obștesc — este una din marile răspunderi ale șoferului. Soco- Itesc că, alături de măsurile pe care conducerea autobazei le ia pentru ridicarea nrenătirii nrn- Ifesionale a șoferilor (cursuri profesionale, conferințe tehni- Ice .schimburi de experiență etc.) este bine ca organizația . U.T.M. să acorde o mai mare I atenție educării la tinerii șoferi _a unei atitudini înaintate fatal Ide muncă, a răspunderii pentru ® mașinile încredințate.

de frans-

Ing. CORNEL
CONSTANTINESCU 

Inspector șei — D.G.T.A.

2 300 lei. Datorită acestui fapt nu a reușit să parcurgă norma între două reparații capitale; Un alt șofer, tînărul Vasile Pintilie, și-a depășit, de aseme- l de cheltuieli admise. El nu are obicei să-și verifice mașina înainte de plecare în cursă. De aceea, adesea rămînea în pană în mijlocul drumului.Asemenea <j ține, se mai întîlnesc. Tocmai I de aceea mi se pare ca bine 1 venită discuția inițiată în zia- i’ des- 'pre „Omul de la volan și răs-

AZI MAI BINE CA IERI, MlINE MAI BINE CA AZI! !
' | VASILE MUREȘAN

I șeful Autobazei mărfuri ClujȘantierelor - mai multe 
prefabricate

Reducerea termenelor 
de execuție a navelor

Angajamentele minerilor 
de la Cavnic

Mai multă

Principalele probleme care au stat în centrul atenției co
lectivului Întreprinderii de prefabricate „Progresul" din Ca
pitală cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1964 au 
fost: sporirea producției de prefabricate pentru construcțiile 
industriale și de locuințe și ridicarea calității acestora la ni
velul tehnicii actuale. Analizînd posibilitățile pe care le au, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici și-au luat urmă
toarele angajamente în întrecerea socialistă pe anul 1964 :

• să depășească planul producției globale cu 
900 000 lei, Iar cel al producției marfă cu 700 000 
lei;

• să realizeze economii peste plan prin reduce
rea prețului de cost în valoare de 550 000 lei;
• să obțină beneficii suplimentare de 400 000 lei;
• să economisească 15 000 kg metale feroase;
• să reducă termenul de asimilare în fabricație a 

elementelor din beton armat pentru răsadnițe cu 
15 zile.

Pînă la 23 August să realizeze următoarele :
• depășirea producției globale cu 600 000 lei și 

a producției marfă cu 460 000 lei ;

(Continuare în pag. a IlI-a)

Constructorii navali de la Șantierul Oltenița, într-o însufle
țită adunare în care au dezbătut cifrele de plan pe anul 
1964, și-au luat următoarele angajamente în întrecerea socia
listă pe acest an:

Minerii de la Exploatarea Cavnic din regiunea Maramureș 
și-au luat următoarele angajamente în întrecerea socialistă 
pe acest an:

• depășirea planului producției globale 
milioane lei ;

• livrarea peste planul producției marfă 
produse în valoare de 3 000 000 lei;

• depășirea productivității muncii cu 0,3 
față de sarcina planificată ;
• vor fi lansate suplimentar planului nave de 

capacitate însumînd 3 00 0 tone.

cu 1,5

a unor

la sută

o

în
3

Pînă la 23 August se vor realiza economii suplimentare 
valoare de 700 000 lei și vor fi lansate înainte de grafic 
vase.

Planul de măsuri tehnico-organizatorice stabilit de colecti
vul șantierului naval Oltenița, prevede între altele extinderea 
cu 45 la sută a sudurii automate și semiautomate, montarea 
unei mașini de îndoit țevi, și a unei macarale de 35 tone, fo
losirea pe scară largă a materialelor sintetice, îmbunătățirea 
controlului calității sudurii etc.

• depășirea planului producției
1 000 000 lei;

• depășirea planului producției 
900 000 lei ;

• îmbunătățirea randamentului de ___ ......
instalații cu 0,5 la sută iață de sarcina planificată

• depășirea planului de excavare cu 2,1 la sută 
șl cel de extracție șl prelucrare cu 0,54 la sută ;

• realizarea de economii peste plan la prețuf de 
cost în valoare de 500 000 lei.

Pînă la 23 August, minerii s-au 
lizeze :

• depășirea producției globale 
700 000 lei ;
• depășirea producției marfă 

630 000 let;
• economii peste plan prin reducerea prețului 

cost de 350 000 lef.

globale

marfă

extracție

cu

cu

pe

angajat să rea-

planificate

planificate

(Continuare în pag. a IlI-a)
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8 ani de activitate STUDIOUL ARTISTULUI

cu

cu

de

RAMAS BUM STUDENȚIEZilele trecute. Teatrul de Stat „Victor Ion Popa" din Bîrlad a împlinit 8 ani de la înființare, perioadă în care artiștii bîrlădeni au prezentat 57 de premiere în peste 2 000 de spectacole. în localitățile rurale din regiunea noastră s-au prezentat aproape 200 de spectacole la care au participat 40 000 de colectiviști și 16 programe pentru brigăzile artistice de agitație.

în acest an prima premieră a fost drama istorică în versuri „Vlaicu Vodă" de Al. Da- villa în regia lui Ion Petrovici. Colectivul artistic repetă în prezent piesele „Acuzarea apără" de Ștefan Berciu și premiera pe tară „în lumea apelor" de Alda Nicolay.

AMATOR
VASILE MĂLINESCU 

secretar literar

Un nou patinoar
Zilele trecute, tinerii din ora

șul Tg. Mureș au primit în dar 
un nou patinoar în parcul spor
tiv „23 August"" din localitate. 
Amatorii de patinaj își petrec 
aici timpul liber în mod plăcut.

Zilnic, peste 700 de tineri sînt 
prezenți pe patinoar, învață să 
patineze sau își desăvîrșesc 
tehnica acestui sport.

ION PĂUȘ 
corespondent voluntar

Recent, pe lingă Școala popu
lară de artă din orașul Baia 
Mare, a luat ființă un studiou al 
artistului amator. Duminică, în 
cadrul acestui studiou a avut 
loc un instructaj la care au par
ticipat dirijori de cor, soliști 
vocali și instrumentiști din 
Mocira, Chiuzbaia, Firiza și din 
alte localități aparținătoare ora
șului Baia Mare. Cu acest pri
lej, s-a fixat repertoriul soliști
lor vocali și instrumentiști, iar 
dirijorii au dat probe practice 
privind interpretarea cîntecu- 
lui „înflorești pămînt al bucu
riei".

Duminica următoare membrii 
și instructorii brigăzilor artisti
ce de agitație din întreprinderi, 
instituții și satele din raza ora
șului, se vor întîlni la un ins
tructaj privind alegerea și con
ținutul repertoriului, interpre
tarea etc. După prezentarea 
programului de către fiecare 
brigadă, va avea loc o discuție 
despre calitatea programului 
vizionat. Astfel de instructaje 
vor avea Ioc și cu membrii și 
instructorii formațiilor de dans 
și cu cei ai echipelor de teatru.

V. MOINEAGU

...au spus, ieri, cei aproape 
600 de studenți din anii V ai 
Institutului de științe economi
ce din București. După ultima 
oră de curs, studenți și cadre 
didactice s-au întîlnît în aula 
institutului, la festivitatea de 
închidere a cursurilor. „în aces
te clipe, gîndurile ni se în
dreaptă pline de recunoștință 
către partid, a cărui dragoste 
părintească am simțit-o din 
plin în toți cei cinci ani de stu
denție. Peste cîteva luni ne aș
teaptă... VIITORUL! Vom mer
ge acolo unde economia noas
tră socialistă are nevoie de 
noi". Gheorghe Ungureanu, se
cretarul comitetului U.T.M. al

anului V — evidență contabilă, 
vorbea în numele colegilor săi. 
Asemănătoare au fost și cuvin
tele lui Gheorghe Dulgheru, 
Georgeta Nicula, Marcel U- 
drescu și ale celorlqlți studenți, 
care și-au împărtășit gîndurile 
care-i frămîntau acum, 
preajma despărțirii.

Rămas bun, studenție!.., 
aproape 600 de studenți te 
purta mereu înoimintirea
Vor trece ani ^șî vor adăuga 
alături, în memorie, alte noi 
fapte din viața și munca lor.

în fotografie: un aspect din 
timpul festivității.

în

Cei 
vor 
lor.

Foto : N. STELORIAN

Cu ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1964, colectivul 
Întreprinderii centrale termo
electrice Paroșem a hotărît ca 
în acest an să sporească rea
lizările obținute pînă acum, 
pentru a da patriei mai multă 
energie electrică, cinstind ast
fel cu noi succese cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării 
patriei. Colectivul întreprin
derii se angajează:

• să depășească cu 1 la 
sută sarcina planificată 
de creștere a productivi
tății muncii;

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Producții sporite 
in toate sectoarele I

In Gospodăria de stat din Boră
nești lucrează un colectiv de 
oameni harnici, inimoși care cu
prinde 300 de mecanizatori, În
grijitori de animale, lucrători 
diferiți, ingineri și tehnicieni, 
toți hotăriți să facă din gospo
dăria lor o unitate fruntașă 
în obținerea de producții 
agricole vegetale și animale. 
Cei mai mulți din lucră
torii acestei gospodării sînt 
tineri. Recent cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de producție 
pe anul 1964, colectivul de lu
crători al gospodăriei s-a anga
jat că va spori producțiile de 
cereale și animaliere stabilite 
în plan după cum urmează : po
rumb boabe cu 1 400 kg mai 
mult la hectar, grîu cu 500 kg 
mai mult, floarea-soarelui cu 
700 kg mai mult, iar la lapte cu 
200 litri de fiecare vacă, la car
ne de porc cu 30 tone iar la 
carne de bovine cu 12 tone pes
te cifrele planificate. De ase
menea, să dea peste plan bene
ficii de peste 700 000 lei.

Vă prezentăm pe cei mai buni 
tineri dintre cei buni: (sus, de 
la stingă Ia dreapta) Vadim 
Rusu, inginerul șef al gospodă
riei, inginerul zootehnist Mihai 
Ganea, secretarul comitetului 
U.T.M. pe gospodărie, Ion Bar- 
daș, șeful brigăzii I de tractoa
re, Dincă Stelian, îngrijitor-mul- 
gător. (jos, de la stînga la 
dreapta) Savin Baciu, mecani
zator, Dumitru Oprișan, șeful 
brigăzii a Il-a de tractoare, 
Tudor Stanciu, brigadier la 
ferma de vaci, Vasile Ciobanu, 

îngrijitor-mulgător.
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Gospodăria; colectivă Rîmni- 

celu, din raionul Brăila, a ob
ținut anul trecut producții 
bune: peste 3 000 kg porumb- 
boabe și 2 097 kg floarea-soa
relui la hectar.

Unul din factorii care au 
contribuit la obținerea acestor 
rezultate a fost și preocuparea 
colectiviștilor pentru creșterea 
fertilității solului. De aceea ei 
acordă și în momentul de față 
o atenție deosebită valorifică
rii tuturor rezervelor de în
grășăminte naturale. Pentru a 
se putea înfăptui în întregime 
planul de fertilizare, pe baza 
experienței dobîndite s-a hotă- 
rît ca tot gunoiul de grajd să 
fie transportat din timp la 
cîmp și clădit în platforme. 
Cea mai potrivită perioadă 
pentru această acțiune este 
perioada actuală, a iernii, cînd 
atelajele sînt mai puțin solici
tate. Transportînd acum în- 
grășămintele naturale pe cîmp, 
se creează posibilitatea ca în 
toiul muncilor de recoltare 
căruțele, ca și remorcile, să fie 
folosite aproape în exclusivi
tate la transportul griului, a 
paielor, al porumbului boabe și 
al cocenilor și în același timp 
să fie încorporate pe întreaga 
suprafață, odată cu arăturile 
adînci de vară sau de toamnă 
toate îngrășămintele organice 
prevăzute.

Cunoscînd această măsură 
stabilită de conducerea gospo
dăriei, organizația U.T.M. s-a 
angajat să-i mobilizeze în zi
lele iernii pe toți tinerii con
ductori de atelaje și pe alți ti
neri, ca încărcători, pentru 
transportarea pe cîmp și clădi
rea în platforme a îngrășămin-

Prin mobilizarea 
tinerilor în zilele iernii 

la această lucrare, 
organizafia U.T M. din 

G. A. C. Rîmnicelu 
contribuie la:

• Fertilizarea întreg i 
suprafețe planificate

• Folosirea deplină a 
atelajelor la muneile 
de sezon din campaniile

agricole

telor naturale. Conform anga
jamentului, tinerii vor căra 
întreaga cantitate de gunoi 
care se află acum în preajma 
grajdurilor.

Acțiunea este în plină des
fășurare. Exemplu în muncă îl 
dau secretarii și membrii 
birourilor organizațiilor U.T.M. 
din brigăzi. Printre cei 
mai activi sînt Iancu Va
sile, secretarul organizației 
U.T.M. din brigada I de cîmp, 
Ion Grigoraș secretarul orga
nizației U.T.M. din brigada a 
Il-a de cîmp apoi Petruș 
Gheorghiță, Stan Dumitrescu, 
Ionică Danciu, Petrică Mun- 
teanu, Gheorghiță Safta și 
alții. Comitetul U.T.M. pe gos
podărie a inițiat și stimulează 
întrecerea pentru cele mai 
bune realizări în această ac
țiune. Astfel, numai în ulti
mele 14 zile tinerii au reușit

să transporte peste 800 tone 
de îngrășăminte naturale.

O inițiativă bună a organi
zației U.T.M., apreciată de 
conducerea gospodăriei, a fost 
și aceea a fertilizării unei su
prafețe de teren nisipos, slab 
productiv, de pe care nu se re
coltau mai mult de 700—800 
kg de porumb-boabe la hectar. 
Terenul acesta e departe, la 
marginea teritoriului gospodă
riei. Pentru ca aici să se trans
porte cantități mai mari de 
îngrășăminte într-un timp mai 
scurt cei doi șoferi utemiști 
Pavel Munteanu și Ion Ștefan 
s-au angajat să facă în loc de 
4—5 transporturi pe zi, cite 
7—8. In sprijinul lor au venit 
numeroși tineri care au ajutat 
la încărcat și descărcat. Re
zultatele obținute pînă acum 
sînt bune. Au fost duse la 
cîmp, la capătul celor 20 de 
hectare de teren nisipos cîte 70 
tone gunoi de grajd pen
tru fiecare hectar. Convoaiele 
de atelaje și cele două auto
camioane continuă să trans
porte zilnic însemnate canti
tăți de îngrășăminte naturale.

GH. ȘTEFAN

CE ARATĂ EXPERIENȚA IM I 
GOSPODĂRII AGRICOLE DE STAT 

■ e aflăm în plin Bărăgan, undeva nu departe de
Urziceni. Aici, pe prima terasă a Ialomiței, se în
tind pămînturile fertile ale gospodăriei de stat 
Borănești. Sînt adunate laolaltă 2 665 de hectare 
de teren. Muncitorii de aici, ajutați de specialiști, 

I s-au străduit să aplice eft mai bine regulile agro
tehnice și zootehnice pentru a obține producții 

sporite vegetale și animale. Această preocupare a lor a dat 
rezultate bune.

In anul 1963 ei au obținut o producție medie la hectar de 
2 705 kg grîu, 4 740 kg porumb boabe și 3 011 kg floarea-soa
relui.

In zootehnie nu se încheiase încă anul și îngrijitorii de ani
male realizaseră o producție de lapte pe cap de vacă furajată 
de 3 400 litri, cu 400 litri mai mult decît prevederile planului. I 
Există aici o experiență bună despre care vom vorbi, pe 
scurt, în rîndurile următoare. *

în primul rimj— 

griul și porumbul— Grîu am cultivat pe suprafața de 1 000 de hectare — ne-a spus tînărul inginer șef al gospodăriei, Vadim Rusu — în mare parte după culturi care părăsesc repede terenul : mazăre, soia etc. Aceasta ne-a dat posibilitatea să executăm încă din vara lui 1962 -arături adînci la 35— 37 cm. Odată cu arăturile am împrăștiat pe teren și am încorporat sub brazdă su- perfosfat. Pe o suprafață de 400 de hectare am aplicat și azotat de amoniu în februarie, pe zăpadă. Cum am ajuns noi să cunoaștem doza de îngrășăminte de care are nevoie pămîntul nostru ?Inginerul șef a povestit despre faptul că înainte de a se stabili cantitățile definitive, oamenii au făcut un șir de experiențe. De fapt, cercetarea, găsirea soluțiilor celor mai practice, este o caracteristică a activității colectivului acestei gospodării. Pe parcele de cîte 5 hectare au administrat superfosfat în doze diferite începînd cu 50 de kg la hectar. Ei au observat că producția a crescut pînă la parcela căreia i-au administrat doza de 600 de kg la hectar. Apoi, de-aici.în sus, producția de grîu a scăzut. Concluzia, în urma acestor experiențe, a fost aceea că cel mai economic procedeu este acela de a folosi doze moderate. Aceasta le-a dat posibilitatea să acopere întreaga suprafață de 1000 de hectare cu îngrășămin- tele repartizate de stat.O preocupare deosebită a mecanizatorilor a fost efectuarea la un nivel agrotehnic corespunzător a lucrărilor incluse în etapa însămînțărilor. în primul rînd ei s-au străduit să pregătească un bun pat germinativ. Au aplicat o discuire la 8—10 cm, scopul fiind de a distruge bolovanii și de a afina terenul. După o verificare în cultură a unor soiuri de mare 
productivitate au fost alese două: Triumph și Bezostaia 1, care în condițiile pedoclimatice ale gospodăriei au dat cele mai bune rezultate.S-au îngrijit apoi să mențină cultura curată, fără buruieni, iar la recoltat au folosit întreaga capacitate a combinelor, scurtînd astfel timpul de executare a acestei lucrări și evitînd astfel pierderile de boabe.Porumbul — aurul cîmpiilor...Cîtă grijă au manifestat mecanizatorii, lucrătorii, tehnicienii, inginerii, ca această cultură să se dezvolte bine, să asigure o producție bună la hectar.Grija aceasta a început cu arăturile de 
toamnă executate la adîncimea de 35—37 cm, cu îngroparea sub brazdă a cantității necesare de superfosfat pentru fiecare hectar și a continuat cu pregătirea patului germinativ în primăvară, apoi cu administrarea îngrășămintelor azotoase, înainte de discuire și cu semănatul în epoca optimă.în ce privește sămînța, în ultimii ani în gospodărie s-a încercat o gamă largă de soiuri. Cel mai bun s-a dovedit a fi hibridul dublu 409. Pe întreaga suprafață

cultivată cu porumb, în anul trecut, au însămînțat acest soi. Pentru a putea asigura o densitate de 35 000—37 000 plante recoltabile la hectar, însămîpțarea s-a făcut cu semănătoarea 2 SPC 2 modificată, adică aplicîndu-i acesteia o camă dublă care le-a permis mecanizatorilor să realizeze o distantă de 30 cm pe rînd, plantă de plantă, și 80 cm între rînduri. Prin a- ceastă inovație s-a făcut și o economie de 5 000 kg sămînța.Au urmat apoi lucrările de întreținere a culturii. înainte de răsărire, pentru distrugerea buruienilor, pentru afînarea solului au executat o grapă oarbă. Apoi au aplicat două lucrări, cu sapa rotativă și, în continuare, la intervalele obișnuite dictate de cerințe, trei prașile mecanice completate cu două manuale.Toate acestea au necesitat în primăvară un mare volum de muncă și multă operativitate. înțelegînd necesitatea rezolvării la timp a acestor cerințe, comitetul organizației U.T.M. pe gospodărie a acordat o deosebită atenție mobilizării tuturor tinerilor mecanizatori la înfăptuirea sarcinilor ce stăteau în fața gospodăriei, cunoașterii și sprijinirii inițiativelor și propunerilor bune ale lor. De exemplu, pentru a se intensifica ritmul însămînțărilor de primăvară a fost nevoie să se lucreze în schimburi prelungite și pe unele mașini, în două schimburi. Faptul acesta s-a petrecut și în timpul campaniei de recoltare cînd, odată cu strîngerea griului, trebuiau executate și arăturile de vară. Erau necesare eforturi în plus. Gospodăria a angajat pentru schimbul doi tineri din sat care cunoșteau meseria de tractorist. Mașinile trebuiau să meargă zi și noapte. Dar pentru asta se impunea să fie bine întreținute. La o brigadă s-a luat inițiativa ca tinerii mecanizatori să curețe, să greseze și să alimenteze tractoarele și pentru ei și pentru ceilalți și să-i ajute pe cei noi să-și îndeplinească normele. Cunoscînd această inițiativă, cu sprijinul organizației de partid și al conducerii gospodăriei, organizația U.T.M. s-a preocupat ca ea să fie preluată și de mecanizatorii din celelalte brigăzi. Astfel, a sporit aportul tinerilor la executarea la timp a arăturilor, deci îndată după recoltare, fără ca să întîrzie recoltatul griului — principala lucrare de sezon. Sînt multe asemenea exemple cînd organizația U.T.M. a contribuit la rezolvarea unor importante probleme de producție.Rezultatul acestei conștiincioase și meticuloase munci a mecanizatorilor și a celorlalți lucrători s-a văzut astă toamnă cînd, de pe cele 625 de hectare cultivate cu porumb, au realizat peste plan cantitatea de 702 500 kg porumb boabe.
Zootehnia pe miini 

bune—o comoară!Vizitînd fermele de anjmale ale gospodăriei de stat din B^ănești obseryi la fiecare pas ordinea, curățenia cape domnesc aici, buna organizare a muncii. Pe pereți sînt afișate numeroase grafice de producție care vorbesc prin graiul concis și clar al cifrelor d^Qf^^ctivi- tatea rodnică pe care o desfășoară îngrijitorii tineri și vîrstnici de ațcL,nNu e- xistă compartiment în munca lor, în care sarcinile de plan, suplimentate cu angajamentele lor, să nu fie depășite. De altfel, peste tot există aceste trei rubrici : plan, angajament, realizat. Să urmărim cîteva^
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IN VIZITĂTinerii care lucrează în sectorul zootehnic al gospodăriei agricole colective din comuna Buhoci, raionul Bacău, au auzit lucruri frumoase despre vecinii lor zoo- tehniștii de la gospodăria de stat Letea Veche. Aceștia, printr-o furajare rațională a animalelor au reușit să obțină producții sporite de*  carne și lapte. De curînd colectiviștii au fost oaspeții mun-
Artiști amat

LA VECINIcitorilor de la gospodărie. La început ei au vizitat cele trei grajduri pentru vaci, creșa de viței. Colectiviștii s-au interesat de felul cum sînt îngrijite animalele, despre programul de grajd.Tinerii colectiviști s-au întors în comună hotărîți să pună în practică cele văzute.
TITI GODOCT

. colectivist

ri pe scenă

La căminul cultu
ral din comuna Do- 
briceni, raionul Ho
rezu s-au adunat mai 
toți colectiviștii din 
sat. Se anunțase cu 
mult timp înainte, 
organizarea unui

concurs ,,Cine știe, 
cîștigă" pe tema 
„Mihail Eminescu, 
viața și opera" ,care 
a atras numeroși 
concurenți și specta
tori. Bine pregătiți 
tinerii Elena Chitea,

Gheorghe. Bolocanu 
și Dumitru Gir ban 
au dat cele mai bune 
răspunsuri și s-au 
clasat pe primele 
locuri.
ION NIȚULESCU 

elev

32 de artiști amatori, membri ai formației de teatru și ai brigăzii artistice de agitație, de la căminul cultural din comuna Bolintini Vale, regiunea București, au prezentat pe scena căminului cultural din comuna Crevedia Mare — în fața a 300 colectiviști — piesa într-un act „Academicianul* 4 de Vinlilă Or-

naru și spectacolul de brigadă intitulat „Hai cu noi prin Bolintini", Artiștii amatori au prezentat, de asemenea, și în fața consătenilor lor — peste 400 — piesa „Revedere" de Horia Lovinescu. A plăcut mult interpretarea tinerilor Ofelia Anghel, Valentina Popescu Arsene și Mircea Nove.
I. PROTOPOPESCU 

activist cultural

Două premiere
în primele zile ale 

acestui an, artiștii 
amatori din comuna 
Atîrnați, raionul A- 
lexandria au prezen
tat pe scena căminu
lui cultural în pre
mieră piesa de tea
tru „Legumicultorii*

și noul program al 
brigăzii artistice de 
agitație intitulat 
„Viața nouă în sat 
la noi". Cele două 
spectacole, în care 
s-au remarcat inter
prets Ion Aldea, 
Speranța Mocanu,

Andrei Hariton și al
ții, la care au parti
cipat numeroși co
lectiviști s-au bucu
rat de succes.

MARIN GAROAFA 
colectivist

Cele mai bune 
răspunsuriîn comuna Gostavățu, raionul Drăgănești Olt, tinerii sînt înscriși în 4 cercuri de învă- țămînt politic. în cadrul acestora propagandiștii au prezentat tinerilor colectiviști primele 3 lecții.Seminariile care au avut loc au dovedit că tinerii Gheorghe Marin, Constanța Matei, Marin Neagu, G. Lupu, Florea An- ghel și alții studiază cu atenție bibliografia indicată. în a- cest fel ei au putut da cele mai bune răspunsuri în semi- narii.

MARIA ȘTEFĂNESCU 
profesoară

Muncitorii gospodăriei de 
stat din Borănești efectuea
ză un control permanent al 

culturilor.

Foto : N. STELORIAN

SPARTACHIADA 
DE IARNĂ 

ÎN RAIONUL 
PITEȘTIAu mai rămas puține zile pînă la sfîrșitul primei e- tape a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Cele două luni, însă, care au trecut de la data deschiderii întrecerilor au fost în majoritatea asociațiilor sportive din raionul Pitești din plin folosite. în colaborare cu organizațiile U.T.M., acestea au reușit să atragă în concursurile spartachiadei, pînă în prezent, 4,871 de participant, dintre care 1 721 fete și 3 150 băieți.Majoritatea asociațiilor din raion — printre care „Unirea" Leicești și „Avîn- tul“ Micești, au început din timp concursurile spartachiadei. în comuna Leicești, primul start a fost dat odată cu inaugurarea noii baze sportive comunale amenajată prin muncă patriotică de tineri. De a- tunci și pînă în prezent tinerii au mai participat la încă cinci concursuri : șah, cros, tenis de masă, trîntă etc. Asociația sportivă „U- nirea" Leicești și-a propus să atragă în întreceri a- proape 600 de participant. Cealaltă asociație, „Avîn- tul“ Micești, a reușit să mobilizeze tot în cadrul a cinci concursuri, de asemenea, un număr mare de participant : 213 băieți și 102 fete.Dacă la asociațiile „Unirea" și ,,Avîntul“, întrecerile Spartachiadei de iarnă 

a tineretului se află în a- tenția consiliilor sportive, nu același lucru putem spune despre asociațiile „Viforul" și „Recolta" (G.A.S.), ambele din comuna Căteaș- ca, și „Partizanul" din comuna Albota.Consiliile celor trei asociații sportive nu s-au preocupat îndeajuns de organizarea întrecerilor, nu au colaborat cu organizațiile U.T.M. din comunele respective și rezultatele au fost nesatisfăcătoare. S-au desfășura! unul sau două concursuri, cu un număr mic de participant. Și a*  ceasta pentru că întrecerile au avut un caracter formal. O confirmare a lipsei de preocupare este și starea în care se află bazele sportive din aceste comune, lăsate în paragină, neîngrijite.Folosind experiența asociațiilor cu o bună activitate atît „Viforul" și „Recolta" Căteasca, cît și „Par- tizanul“-Albota pot și trebuie să obțină rezultate pe măsura posibilităților existente.
S. UNGUREANU

Principalele produse ale sectorului zootehnic sînt laptele și carnea. în planul de producție era stabilit ca în anul care a trecut să se realizeze 3 000 litri de lapte pe cap de vacă furajată. îngri- jitorii-mulgători s-au angajat însă că vor obține o producție de 3 150 litri. Au realizat cîte 3 400 de litri reducînd totodată prețul de cost al litrului cu 0,17 lei. Succese asemănătoare au avut și îngrijitorii de la ferma de porci : au obținut peste plan aproape 3 tone de carne de porc și 150 de purcei. îngrijitorii de la tineretul bovin au realizat sporuri și mai mari — 34 tone de carne peste plan.Care au fost căile prin care s-a ajuns la asemenea însemnate realizări ? Conducerea gospodăriei, organizația U.T.M. s-au ocupat cu multă grijă de buna pregătire profesională a lucrătorilor din sectorul zootehnic. Pentru ei au fost organizate numeroase schimburi de experiență. îngrijitorii, în grupuri, au mers în vizită la alte gospodării de stat din împrejurimi. în fiecare lună au loc în sector consfătuiri, cu care ocazie inginerul zootehnist Mihai Ganea, secretarul comitetului U.T.M. pe G.A.S. țin expuneri și organizează demonstrații practice pentru lămurirea unor importante probleme de producție. Apoi, toți îngrijitorii sînt cuprinși la cercul zootehnic, anul II. învă- țămîntul în cadrul cercului se desfășoară diferențiat: cei 80 de cursanți sînt îm-

părțiți în 3 grupe care corespund brigăzilor de la taurine, porcine, ovine. Cunoștințele și le îmbogățesc și în afara orelor de curs, acasă sau la locul de muncă. Pentru asta au biblioteci personale și, cînd au nevoie, le sînt puse la dispoziție : aparatul de proiecție pentru diafilme, microscopul pentru diferite analize, planșele colorate.în tot cursul anului s-a acordat mare atenție furajării raționale, științifice, a animalelor. în perioada de pășunat, de exemplu, au avut asigurată în permanență masă verde, prin organizarea unui conveier verde. O propunere făcută anul trecut în acest sens de către organizația U.T.M. a fost mult apreciată de organizația de partid și conducerea gospodăriei. Iată despre ce este vorba. în preajma sectorului zootehnic se afla o suprafață de vreo 20 de hectare cultivată cu nutrețuri. Producția era însă relativ mică : 7 000—8 000 de kilograme de masă verde la hectar. Exista părerea că nu se poate obține mai mult. Tinerii mecanizatori s-au angajat să are acest teren și să-l semene cu lucernă. Propunerea, pe care organizația U.T.M. a prezentat-o conducerii gospodăriei, a fost acceptată și rezultatul — 28 000 de kilograme de masă verde la hectar Un supliment foarte bine venit pentru furajarea corespunzătoare a animalelor pe timpul verii. Hrănirea se face, firește, diferențiat, fiind prevăzute în special, cu surplusuri

în tainuri, vacile cu producții mari de lapte.Sînt apoi, o serie de lucruri care privesc buna organizare a muncii îngrijitorilor. Respectarea programului de grajd este o lege pentru toți. Fiecare îngrijitor cunoaște sarcinile de plan. A- cestea sînt afișate în locuri vizibile și cei însărcinați cu completarea graficelor țin o evidență zilnică.Pentru ca și în perioada de iarnă să se asigure producții constante de carne și lapte s-au luat unele măsuri propuse de înșiși îngrijitori în cadrul unei consfătuiri organizate în acest scop.

cesta se mărește digestibilitatea furajelor, acestea fiind consumate mai bine și în întregime.Iată de ce zootehnia, fiind pe mîini bune, a devenit o comoară pentru gospodăria din Borănești, un sector de producție la fel de important ca și cel al plantelor de cîmp.

Astfel, s-au făcut o serie jări necesare. La unul din confecționat un bazin de tru prepararea furajelor concentrate uruite. S-a pompa de apă în vederea
de amena- grajduri s-a ciment pen- fibroase și electrificat punerii înfuncțiune a adăpătorilor automate. Tineretul bovin crește în padocuri, în sta- bulație liberă. Și la celelalte ferme s-au făcut importante amenajări. La toate maternitățile de scroafe se asigură o temperatură normală constantă (12—16 grade) prin confecționarea unor cotloane din cărămidă unde se folosesc drept combustibil ciocălăii de porumb. S-au dublat ferestrele și s-au executat instalații cu raze infraroșii pentru purcei. Hrana la toate categoriile de porci se dă numai opărită cu apă fiartă în cazanele existente în fiecare adăpost. în felul a-

★Există la gospodăria agricolă de stat din Borănești o experiență bună în cultivarea pămîntului și în creșterea animalelor. Pe baza ei și cu ajutorul noilor cunoștințe profesionale pe care le acumulează acum la învățămîntul agrozootehnic, muncitorii de aici pregătesc condițiile pentru obținerea unor producții sporite în acest an. în ateliere, tractoarele și mașinile sînt reparate respectîn- du-se graficul stabilit și acordîndu-se multă atenție calității fiecărei lucrări. La ferme, îngrijitorii gospodăresc cu grijă furajele pentru ca acestea să ajungă pînă la ieșirea animalelor din perioada de stabulație. La magazii se pregătește sămînța. La cîmp se face periodic controlul culturilor. S-au luat măsuri pentru spargerea crustei de ghiață și pentru evacuarea excesului de apă care eventual va proveni din topirea zăpezii.Totul pentru ca în 1964 recoltele să fie mai bogate, producțiile animaliere mai mari.
VASILE CĂBULEA



Pentru creșterea continuă 
a interesului auditoriului
I n școlile medii, tehnice și profesionale, ciclurile de conferințe s-au statornicit ca o formă eficace a învățămîntului politic U.T.M. Fără a repeta problemele studiate la orele de curs, ele au menirea de a-i a- juta pe elevi să cunoască mai aprofundat politica partidului, sarcinile pe care partidul le pune în această perioadă în fața poporului nostru, să înțeleagă mersul evenimentelor internaționale.In marea majoritate a școlilor a devenit un fapt firesc consultarea largă a elevilor în stabilirea temelor pentru ciclurile de conferințe, iar acestea răspund, de obicei, necesităților muncii educative din fiecare școală în parte, preocupării elevilor. Atenția care a fost acordată și în acest an stabilirii lectorilor, faptul că sînt mai des invitați să vorbească în fața elevilor activiști de partid și de stat, oameni de specialitate, au asigurat un conținut mai bogat expunerilor, o mai mare eficacitate educativă. Dar conținutul expunerilor nu este și nu poate să fie despărțit de forma în care acestea sînt prezentate. In școlile din orașul București, de pildă, lectorii, organizațiile de bază U.T.M. au acumulat o bună experiență în acest sens. In orașul București, sînt din ce în ce mai des folosite convorbirile, organizarea de simpozioane. în multe școli reține atenția faptul că un număr din ce în ce mai mare de elevi participă la pregătirea și susținerea temelor alese. Organizațiile U.T.M. le-au încredințat sarcina de a pregăti și susține simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri, de a confecționa panouri, grafice, fotomontaje care sa fie folosite pentru ilustrarea uneia sau alteia din temele prevăzute în ciclul de conferințe. înlocuind simpla expunere sau lectură a con-

INFORMAȚII
• Marți s-a înapoiat din R. P. 

Ungară delegația condusă de Ghe- 
orghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării. 
Delegația a avut convorbiri cu o 
delegație condusă de Ajtai Miklos, 
președintele C.S.P. al Republicii 
Populare Ungare.

In cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat în spiritul prieteniei și 
deplinei înțelegeri reciproce, au 
fost examinate problemele colabo
rării economice dintre R.P. Romînă 
și R. P. Ungară pentru perioada 
1966—1970.

Cele două delegații au stabilit 
măsuri pentru următoarea etapă 
de lucru, a căror îndeplinire va 
conduce la dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice și 
a schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări. S-a convenit ca urmă
toarea întîlnire dintre organele 
centrale de planificare dintre cele 
două țări să aibă loc la București 
în trimestrul II al acestui an.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost primită de tova
rășii Gogu Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, 
Mihail Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, vicepr- 
ședinți ai Comitetului de Stat al 
Planificării, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare în R. P. 
Romînă, și membrii ai ambasadei.

• In dorința unei mai bune 
cunoașteri reciproce și a dezvoltă
rii relațiilor bilaterale între Repu
blica Populară Romînă și Sierra 
Leone, guvernele celor două țări 
au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de ambasadă.

(Agerpres)

NAVROM GALAȚI
ANGAJEAZĂ

de urgență
pentru vasele comerciale 
fluviale, tineri care s-au 
lăsat Ia vatră din marina 
militară, în funcția de fo- 
chiști-motoriști și marinari 

de punte.
CONDIȚII 

DE ANGAJARE :

Pentru funcția de fochist- 
motorist se cere: absol
venți ai școlilor profesiona
le în ramura mecanică și 
ambarcații pe navele mili
tare în funcția de fochist 
motorist, iar pentru funcția 
de marinar, absolvenți ai 
școlii elementare de 7 ani, 
pe baza certificatului de 
absolvire. Să aibă vîrsta 

maximă de 32 de ani.
Doritorii se pot adresa în 
fiecare zi la serviciul perso
nal D.R.N.C. Galați (gara 
fluvială) sau la telefon 

23 60.

* A APĂRUT * *

mie de 1 245 tone de 
combustibil conventional;

• să micșoreze cu 23 
zile timpul total de re
parație a agregatelor de 
bază din centrale.

Aceste angajamente vor fi 
realizate prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice 
corespunzătoare.

18,15; 20,30). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Central 
(9,30; 13; 16,30; 20), Buzești
(13,30; 17; 20,30), Viitorul (16;
19,30), Colentina (15,30; 19).
Placido: Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Luna de miere fără 
bărbat: Lumina (de la orele 10 
Ia orele 14 în continuare; 16; 
18,15; 20,30). Ah, acest tineret !: 
Union (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program special pentru copii: 
Doina (orele 10). Agatha, lasă-te 
de crime!: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 
20). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 21 în conti
nuare). Cavalerul Pardaillan —

mului („Oamenii nu trăiesc ca 
săbiile, / fiecare-ntr-o teacă").Rezumat astfel, la elementele epice pe care le conține, poemul nu-și dezvăluie desigur toate virtuțile sale artistice. Căci mai mult decît al
tele, această „poveste senti
mentală" la care cititorul 
„poate va zîmbi," conține în țesătura ei, condensat, arsenalul poetic al autorului : repetarea unor momente, îmbo- gățindu-le cu noi sensuri e- moționale, conflictul dramatic angajat între gîndurile aspi- rînd spre perfecțiune, spre nobila puritate și rutina, lesturile anacronice, transfigurarea observației realiste — de proză — către incandescența lirică 
(un exemplu : „fruntea mea 

plină de dungi / ea aprinză- 
toarea unei cutii de chibrituri 
/ în care-au mai rămas prea 
multe bețe"), ritmica interioară, amplă a versului, fluiditatea lui etc. Și dacă adăugăm la acestea confesiunea sinceră, directă, și mesajul generos, optimist, de profund umanism, realizăm o sumară radiografie a poemului care însumează fericit măiestria artistică și maturitatea creatoare la căre’ă^ ajuns autorul.Dar, în primul rînd, volumul se impune-prin portretul liric complex și puternic, pe care îl împlinește Geo Dumitrescu, omului contemporan, constructorului socialismului.Fie că „răsfoiește amintiri
le" (întreprindere considerată

; „PRESA NOASTRĂ '^ 
j REVISTA UNIUNII ZIARIȘTILOR*  
i DIN R. P. R. ț* 8
î Anul VIII Nr. 12 (92) 1963 $ 
A * I

ferinței, cu asemenea metode de prezentare evident că interesul elevilor se dezvoltă, crește eficacitatea educativă a acestei forme a învățămîntului politic U.T.M.Generalizarea unei asemenea experiențe bune acumulată poate asigura în permanență ciclurilor de conferințe un conținut cît mai bogat și o formă cît mai atractivă de prezentare. în a- cest scop vor fi organizate consfătuirile cu lectorii de la ciclurile de conferințe din școli, care vor avea loc în cursul lunii ianuarie.Am în față programul întocmit pentru aceste consfătuiri de mai multe comitete orășe
In legătură cu organizarea consfătuirilor 

pentru lectorii de la ciclurile de conferințe 
din școli

nești U.T.M. Trăsătura comună aproape a tuturora este accentul pe care îl pun pe generalizare experienței bune a- cumulate de lectori, pe problemele privind conținutul ciclurilor de conferințe. Pe lîngh lectori, la aceste consfătuiri este prevăzut să participe și secretarii organizațiilor U.T.M. pe școală, responsabilii cu educația politică, secretarii organizațiilor de bază U.T.M. pe ani de studiu.Comitetele orășenești U.T.M. Pitești, Galați, Tg. Mureș etc., au prevăzut să înceapă aceste consfătuiri printr-o expunere a secretarului cu problemele de propagandă a comitetului' orășenesc U.T.M. El va comunica participânților la consfătuire concluziile biroului comitetului orășenesc cu privire la organizarea și desfășurarea ciclurilor de conferințe, a conținutului acestora. Expunerea 

'Actorii Dina Cocea și Septimiu Sever intr-o scenă din spectacolul „Maria Stuart" de Schiller, 
noua premieră a Teatrului Național „I. L. Caragiale".

77/oetul care în una din piesele incluse în volum își îndeamnă confrații cu imperativul 
„să lucrăm cu cer
neală fierbinte", 

„să cercetăm iubiți plugari, / 
dacă nu cumva noaptea mai 
are, / mai ales în partea de ră
sărit, / niște cernoziomuri ne
deslușite / în care am putea 
să-nfigem cazmaua cuvîntu- 
lui", care îndeamnă la „ino
vații, tehnică nouă, metodele 
îndrăznețe, înaintate" și, în sfîrșit, la sporirea „producti
vității" scrisului, este un temperament liric original, preocupat de găsirea unei formule artistice, inedite, atestînd prezența unei personalități creatoare autentice. Noul său volum reține din cel de 
debut, — Libertatea de a trage 
cu pușca" — vitalitatea și, într-un anume sens, violența expresiei, luciditatea și, pe alocuri, causticitatea, dar se îmbogățește, printr-o viziune limpede, asupra evenimentelor sociale, a actualității cu o dimensiune care, în fond, unifică poemele sale, le asigură durabilitatea : e vorba de profun
zimea investigației lirice, care dimensionează amplu implicațiile etice și filozofice ale remarcabilelor „aventuri lirice". Poezia lui Geo Dumitrescu este bărbătească, puternică, 
(„nu pot și nu vreau să iu
besc / tristele flori, tristele 
frunze presate-ntre file / ne
muritoare schelete, mumii ve-

are menirea, mai ales, de a generaliza experiența bună a- cumulată.Atît la comitetele orășenești amintite, cît și la altele, sînt prevăzute, în continuare, scurte referate metodice. Unele se referă la munca directă a lectorilor, altele la modul în care comitetele U.T.M. se preocupă de conținutul ciclurilor de conferințe. Comitetul orășenesc U.T.M. Galați, de pildă, prevede, printre altele, și următoarele expuneri pe care le vor prezenta lectori cu o bogată experiență : „Cum mă pregătesc în vederea întocmirii și prezentării unor expuneri care să răspundă preocupărilor elevilor", „Cum am

pregătit și desfășurat simpozionul : „Școala ieri și azi“. La Pitești unul din lectori va vorbi despre : „Cum am urmărit legarea cunoștințelor expuse, de activitatea practică a elevilor". La Craiova : „Care au fost formele cele mai eficace de prezentare a temelor prevăzute în ciclul de conferințe" etc. Probleme privind legarea mai strînsă a expunerilor de viața și munca colectivului de elevi respectiv ; alegerea unor teme care să răspundă nevoi-' lor muncii de educare politică a elevilor ; diferite aspecte concrete, practice ale felului în care comitetele organizațiilor de bază U.T.M. se ocupă de conducerea ciclului de conferințe pentru a asigura acestuia un bogat conținut ■ și o mare eficacitate educativă etc., vor fi, de asemenea, amănunțit tratate în referatele metodice ce se vor prezenta cu prilejul consfătuirilor.

ca literară
getale, / galbene subțirimi, 
subțirimi străvezii,) căutînd 
„sunetul ei cel mai cuprinză
tor". Poemul „Intrare în ate
lier" — artă poetică inteligentă și, în același timp, o subtilă prezentare a procesului de elaborare — mărturisește distinct dorința creatorului de a împlini o poezie realistă a bucuriilor și faptelor cotidiene : „...și ste
lele, florile / sînt făcute din 
pămînt, ca și munții / și oa
menii, și soarele —" de aceea 
„nu pot și nu vreau să-nfrîng 
pămîntul din vîrful peniței". Inspirația nu se oprește la a

GEO DUMITRESCU: „AVENTURI LIRICE"mănunte lirice, simbolica miniaturală nu-i e pe potrivă, fiindcă meditația sa matură asupra oamenilor și vieții, descinzînd, într-un anume fel, din „marile porți maiakov- skiene" presupune secțiuni de amploare, complexe, luminarea lăuntrică a faptelor, comentarea amănunțită, sublinierea esențelor ce trebuie desprinse dintr-un context bogat în detalii. Dar tocmai sintetizarea observațiilor lirice, a- legerea drumului unei emoții lucide în relatarea sentimentelor și atitudinilor este făcută— în cele mai bune poeme— cu o maximă concentrare, cu economie de mijloace artistice, metafora rămînînd, în fapt, una singură, cuprinză-

Sînt însă și unele comitete orășenești U.T.M. (Cluj, Oră- știe, Reghin) care nu au prevăzut în programul consfătuirii cu lectorii asemenea referate metodice. Este necesar totodată să se aibă mai multă grijă și în stabilirea temelor pentru referatele metodice (la consfătuirea ce va avea loc în orașul Craiova, de pildă, nu vedem necesar și util referatul despre : „Cum se ține evi- I dența temelor expuse").Toate programele cercetate, fără nici o excepție (și acesta este un lucru bun și absolut necesar) prevăd în încheierea consfătuirii o expunere pe care urmează să o țină primul secretar al comitetului orășenesc U.T.M. Ea are menirea de a pune în fața participan- ților la consfătuire, sarcinile concrete ce revin în această perioadă organizațiilor U.T.M. din școli în vederea dezvoltării simțului de răspundere a elevilor față de învățătură, întăririi muncii educative în rîn- dul acestora. Pornind de la fapte și exemple concrete din organizațiile U.T.M. din școli, primul secretar are totodată datoria de a evidenția acele metode bune, care și-au dovedit practic eficacitatea.Folosite cu pricepere și răspundere, aceste consfătuiri — care nu trebuie să dureze mai mult de 4—5 ore — au menirea de a constitui, în primul rînd, prilejul unui rodnic schimb de experiență metodică între lectori, între toți participanții la consfătuire. Aceștia sînt chemați să facă un larg schimb de păreri în legătură cu modul în care s-au desfășurat pînă acum ciclurile de conferințe, să vină cu sugestii pentru a îmbunătăți în permanență conținutul acestora, de a găsi noi modalități de prezentare a temelor pentru a crește continuu eficacitatea educativă a acestei forme a învățămîntului politic U.T.M.
P. ISPAS

Foto: ION MICLEA

toare, aceea care evidențiază ideea poetică, în așa fel îneît virtualele mici poeme incluse în contextul unitar al temelor generoase sînt niște părți logic necesare, cerute de fluxul continuu al ideilor. Și am releva în primul rînd acel excelent poem de tulburător dramatism „Clinele de lîngă pod" în care evoluția ascendentă a clarificărilor eroului liric și argumentarea poetică a unei atitudini, concepții de viață sînt înfăptuite ca într-o simfonie în care motivul inițial se amplifică, iar, în final, acordu

rile încheie, rotund și definitiv ceea ce era de demonstrat. (Căci, dincolo de rigiditatea termenului, poemele lui Geo Dumitrescu sînt niște demonstrații — pledoarii.Ele pornesc de obicei de la pretexte epice, motivele de inspirație putînd fi expozitiv prezentate cu modalitățile celei mai obișnuite proze, însă autorul stăpînind atît de precis secretele construcției lirice, îneît senzația badinajului continuu între lirism și obiectivizarea epică se detașează întotdeauna în favoarea primei ipostaze). Dar să revenim la poemul citat, în care are loc un duel dramatic, o înfruntare decisivă de concepții.Totul începe într-un ritm

Cartea este prietenul apropiat 
al tinerilor colectiviști din co
muna Buciumeni, regiunea 
Galați. Biblioteca — evidenția
tă pe raionul Tecuci — pune la 
dispoziția celor peste 1 300 de 
cititori ai săi un fond de 15 000 

volume.

Foto: AGERPRES

-- •--Șantierelor — mai multe prefabricate
(Urmare din pag. I)

• economii la prețul de cost în valoare de 
350 000 lei ;
• beneficii peste plan de 270 000 lei.
Pentru realizarea acestor angajamente, colectivul între

prinderii de prefabricate „Progresul" va lua, printre altele, 
următoarele măsuri tehnico-organizatorice: îmbunătățirea 
tehnologiei de producție la secția panouri mari; specializarea 
muncitorilor pe operații de mare serie și organizarea mai 
rațională a fluxului tehnologic la atelierul de armături; ex
tinderea sudurii electrice la confecționarea carcaselor, a 
curățirii și ungerii mecanizate a tiparelor la toate punctele 
de lucru.

Angajamentele minerilor de la Cavnic
(Urmare din pag. I)

Planul de măsuri tehnico-organizatorice întocmit de colec
tivul minei pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate prevede printre altele : reducerea 
la maximum a pierderilor de material la operațiunile de flo- 
tare, a consumului de lemn de mină, prin înlocuirea lui cu 
prefabricate din beton armat, extinderea metodelor înaintate 
de lucru, ridicarea necontenită a calificării profesionale a 
minerilor.

Mai multă energie electrică
(Urmare din pag. I)

• să realizeze la prețul 
de cost economii supli
mentare în valoare de 
400 000 lei ;

• să reducă cu 1,5—2 
milioane kilowați ore 
consumul propriu de e- 
nergle electrică ;

• să realizeze o econo

Jurnalul Annei Frank — ci
nemascop : Patria (9; 12; 14,45; 
17,30; 20,30), Victoria (9,45;
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).  Qivitoq : Republica (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45 16,45; 19; 

21,15). Pisica de mare : 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 repriză — cinema
scop: Carpați (10; 12; 14; 16), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20,30).  Parașutiștii: Festival 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Ciulești (10,30; 12,45; 15; 17,30; 
20), Miorița (10; 12; 14; 16;

lent, cînd eroul liric pedalează 
„liniștit prin dimineața răco
roasă și plină de soare", cu 
pieptul plin / de bucuria echi
librului". în această stare de liniște și echilibru, de nostalgică și totuși tonică amintire a copilăriei (în fond acest mers armonios, continuu pe bicicletă poate constitui fireasca trecere prin ani) călătorul îl întîlnește pe cîinele Degringo, 
trece pe lîngă el„fără grabă / 
— descriind totuși o curbă u- 
șoară, îngrijorată" , „ocolindu-1 
un pic", urmărit nu de frică ci 
„de o teamă potențială, / de 
neliniște" ; îl observă apoi 
„lîngă roata din spate", ur- mîndu-1, păstrîndu-și — cu toate imprecațiile pe care i le adresează — strict ritmul și 

distanța, privindu-1 „cu ochii 
lui umezi / parcă afectuoși". Eroul, care se teme să nu devină sentimental, să nu-i fie strămutată „capitala conștiin
ței, de sus / de sub frunte /... 
în stingă pieptului" unde „se 
adună / în vaste străchini fi
lantropice, / mila, înduioșarea" se oprește totuși, amintindu-și că oamenii" nu l-au alungat 
niciodată". De aceea răspunde 
„gîndului stăruitor ea o mus
că" — gînd care-1 îndeamnă 
să nu se-nduioșeze — cu violență. Acest dialog dramatic cu conștiința, consemnează, în fond, triumful umanității, al generozității, o replică definitivă dată„pacostei burgheze", a egoismului, a individualis-

iPOftT IPOIlT
Sîmbătă Steaua—Galata- 
saray în „Cupa campioni
lor europeni" la baschet

Sîmbătă de la ora 19,30 sala 
sporturilor de la FLoreasca va 
găzdui meciul retur de baschet 
dintre echipele masculine 
Steaua București și Galatasaray 
Istanbul din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". în pri
mul meci victocria a revenit 
echipei turce la o diferență de 
18 puncte. In vederea jocului 
revanșă, baschetbaliștii bucu- 
reșteni s-au pregătit cu multă 
atenție. Din lot fac parte prin-' 
tre alții NovaceX, Fodor, Fol- 
bert, Niculescu și Nedef.

In deschidere cu începere de 
la ora 16,30 au Boc două jocuri 
de baschet contînd pentru cam
pionatul republican : Progresul 
— A-S. Bacău (masculin) și 
Rapid — Voința București (fe
minin).

Campionatele europene 
de patinai artistic

Pe patinoarul din Grenoble 
au început mairți campionatele 
europene de patinaj artistic. 
După cede doujă probe impuse, 
în campaonatul feminin condu
ce deținătoarea titlului olan
deza Sjoukje Dijkstra cu 344,8 
puncte. Ea este urmată de Re
gine Heătzer (Austria) — 339,2 
puncte și Nicole Hassler 
(Franța) — 315,2 puncte.

(Agerpres)

IPt MZURT
• Turneul zonal de 

șah de la Kecskemet 
(R. P. Ungară) a con
tinuat cu desfășurarea 
partidelor din runda 
a 3-a. După înfrînge- 
rea suferită la Pach- 
mann, în runda a 2-a, 
șahistul romîn Florin 
Gheorghiu a jucat bine 
cu negrele, reușind să 
obțină remiză în fața 
marelui maestru iugo
slav Matanovici. Trin- 
gov a cîștigat la 
Clarke, Szabo l-a în
vins pe Langewcg și 
Hort pe Bhend. Relua
rea partidelor între
rupte din runda a 2-a 
a adus și prima mare 
surpriză a turneului : 
marele maestru Szabo 
a pierdut partida cu 
Clarke.

în clasament -con
duc Pachmann (R. S. 
Cehoslovacă), Bednar- 
ski (.R P. Polonă), 
Hectt (R.F.G.) cu cîte 
2 puncte și o partidă 
întreruptă fiecare. Flo
rin Gheorghiu are un 
punct și ocupă locul 
11.

• în meci retur 
pentru sferturile de fi
nală ale Cupei campio
nilor europeni la 
baschet (feminin) Sla- 
yia Sofia, deținătoarea 

trofeului, a învins pe 
M.T.K.-Budapesta cu 
64—54 (29—29) și s-a 
calificat pentru semi
finale.

® în U.R.S.S. vor 
fi introduse noi reguli 
pentru practicarea 
boxului. Aceste reguli, 
adoptate la recomanda
rea medicilor specia
liști și antrenorilor au 
ca principal scop ocro
tirea sănătății sporti
vilor și asigurarea u- 
nei mai mari secu
rități în timpul meciu
rilor de box.

Pentru a evita acci
dentele, boxerii ju
niori din categoria 
15—16 ani nu vor a- 
vea dreptul să se întîl- 
nească cu juniori de 
17—18 ani și aceștia, 
la rîndul lor, cu pugi- 
liștii mai vîrstnici. Sc 
va înființa o catego
rie de tineret care va 
cuprinde boxerii în 
vîrstă de 19—20 de 
ani. Aceștia din urmă 
vor putea susține în- 
tîlniri cu seniorii nu
mai în urma aprobă
rii federației. Juniorii 
și tineretul nu au voie 
să schimbe greutatea. 
Stabilirea meciurilor 
și tragerea la sorți va 
trebui făcută cu o zi

Zile de iarnă pe pîrtia de schi de la Clăbucet Predeal.
Foto: AGERPRES

cinemascop : înfrățirea între po
poare (10; 15; 17,30; 20), Gri- 
vița (11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). Pompierul atomic: Cul
tural (15; 17; 19; 21). Medica
mentul care ucide (ambele se
rii) : Feroviar (9; 12,30; 16,15;
20) , Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), 
Floreasca (16,30; 20). Gol prin
tre lupi — cinemascop : Dacia 
(9,15; 11,30; 13;45; 16,15; 18,45;
21) . Contele de Monte Cristo
(ambele serii) : Crîngași (16;
19,30).  Nu-i loc pentru al trei
lea : Bucegi (9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30). Cînd vine pisica — 
cinemascop: Unirea (16; 18; 20). 
Legea e lege: Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Taxiul mor-

„simplă sarcină / pe linie de 
viață, / nevoia de a lega încă 
odată dimineața de noapte / 
pentru ca dimineața să fie mai 
înaltă") și ascultă gîndurile, 
„arzînd liniștit, cu flacără lim
pede" ale lui Iulius Fucik, care i se adresează după festivitatea victoriei cînd, de bucurie, „oamenii / își azvîrleau în 
sus inimile, cu cuvintele : „Oa
meni, / eu v-am veghiat, iubiți"; fie că încearcă să „pri
ceapă material", să „pipăie 
sferele haosului" / cu „mîna 
puternică și tandră" în clipele în care „începuse istoria ceru
lui" (M-am uitat la cer) ; fie că în „Orație la o moară de lu
mină," anunță victoria Bica- 
zului: „în cupele străvezii de 
sub tavane / gilgîie înspumat 

cotnarul electric" și exclamă : 
„dați stelelor nume de oameni" și, în sfîrșit, fie că- se entuziasmează în fața preludiului unui început de victorii — revoluția cubană, care constituie„clopo- 
tul de îngropăciune / al sînge- 
rosului pirat blond," anunțînd 
„lunga croazieră planetară a 
libertății" — („Balada corăbii
lor de piatră") — în toate poemele sale de stringentă actualitate, Geo Dumitrescu aduce un profund elogiu omului contemporan, revoluționar, care înfăptuiește cu puterea minții și brațului său idealurile înalte ale omenirii: umanitatea, libertatea, comunismul.Și, desigur, n-am citat toate poemele demne de atenție și 

înaintea fiecărei gale 
și nu în ziua gaiei 
cum se proceda pînă 
acum. Schimbări im
portante se referă la 
Knocdaun și Knocaut. 
Victoria prin K.O. va fi 
considerată numai în 
meciurile dintre boxe
rii de prima categorie 
șk din clasa maeștri
lor. La boxerii din ce
lelalte categorii lupta 
sc întrerupe după pri
mul knocdaun. Un bo
xer care a pierdut prin 
K.O. nu mai are drep
tul să se antreneze 
timp de 3 luni și să 
participe la întîlniri 
timp de un an. Pentru 
boxerii de categoria 
grea vor fi introduse 
mănușile de 360 gr.

Potrivit noilor re
guli, un sportiv poate 
să participe la întîl
niri oficiale după un 
an de antrenament, în 
campionatele orășe
nești și unionale după 
doi ani, în competiții 
internaționale după 3 
ani. După fiecare tur
neu, boxerul trebuie să 
se odihnească cel pu
țin o lună. La acest 
punct din regulament 
se poate face excepție 
în cazul că un pugilist 
este solicitat pentru o 
competiție internațio
nală.

pi.-Vitan (15; i/; 19:20,45). 
Valsul nemuritor: Munca (15; 
17; 19; 21). Ucigașul și fata: 
Popular (15; 17; 19; 21). Miste
rele Parisului — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Cu toții 
acasă: Arta (16; 18,15; 20,30), 
Lira 15,30; 18; 20,30). Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Moartea se nu
mește Engelchen : Cosmos 
(15,30; 18; 20,30). La vîrsta dra
gostei : Volga (10; 12; 16;
18,15; 20,30). Elena din Troia — 
cinemascop : Luceafărul (15,30; 
18; 20,30). Tinerii — cinema
scop : Progresul (15.;.17; 19; 21). 
Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop : Drumul Serii (16; 
18; 20). Ultimul tren din Gun 
Hil: Ferentari (15; 17; 19; 21).

de o analiză critică la obiect. „La ghicit," „Fugarul," impresionanta „Problema spinoasă a nopților," „Creierul uzinei," (în care integrarea cîtorva versuri de baladă într-un context industrial are valențe emoționale deosebite) se înscriu printre reușitele volumului. Volumul „Aventuri lirice" relevă un poet matur, cu o personalitate distinctă în lirica noastră nouă.Uneori însă modalitatea sau poate insuficienta selecție în alegerea imaginii, poate transfigurarea doar parțială, fac ca unele poeme să transmită o emoție subțire, să nu aibă acea incandescență — rezultat al lucidității sensibile. în poemele 
„Spre stele", „Treptele iertă
rii," „Omul va fi om," și îndeosebi, în „Macarale la mar
ginea orașului" sînt pasaje de- clarativiste, uneori didacticiste, repetiții și insistențe — în intenție bune, dar în rezultat anihilînd forța emoțională.Sînt, firește asemenea ne- izbînzi parțiale minoritare și nedefinitorii pentru volumul de poezie autentică pe care Geo Dumitrescu îl dăruiește cititorilor, definindu-se, indirect, într-un îndemn spre 
„treptele desăvîrșirii" astfel: 
,„dacă sînt brazde, dungi, înă
untru, pe scoarța cenușie, / ele 
trebuie să apară și pe frunte — 
/ astfel ca, apleeînd-o ușor / pe 
inimile oamenilor, semnele ei f 
să le Iași întipărite adine —• 
ca o pecete nepieritoare*.

NICOLAE DRAGOȘ



Succesul

grupului folcloric

din R. P. Romină

in RJ.ll.

CAIRO 14 (Agerpres). — In 
cadrul Festivalului internațio
nal de folclor din Republica 
Arabă Unită, în seara zilei de 
13 ianuarie, grupul folcloric 
din Republica Populară Romi
nă a susținut primul său spec
tacol la Teatrul din Assuan.

La spectacol au fost de față 
dr. Ezzat Salama, guvernatorul 
Assuanuiui, Ibrahim 
Abdel Salam Nabih, 
Harnid Hosmy, miniștrii ad- 
jiincți în Ministerul barajului 
de la Assuan, Hassan el Diaa 
el Dine, secretar general al 
guvernatorului, alte oficialități 
din localitate, ingineri și teh
nicieni de la șantierul 
baraj de la Assuan, ziariști, 
precum și un numeros 
Spectacolul s-a bucurat 
deosebit succes.

Oficialități și ziariști 
cut aprecieri elogioase 
măiestriei artistice de 
pretare cît și a bogăției și va
rietății folclorului romînesc.

Zakke, 
Abdel

marelui

public.
de un

au fd-
asupra
inter-

Astăzi se deschide

Conferința de la Londra
cu privire la CipruLONDRA 14 (Agerpres). — La 15 ianuarie se deschide la Londra conferința privitoare la Cipru la care iau parte reprezentanți ai Angliei, Greciei și Turciei precum și ai comunităților grecești și turcești din Cipru.Marți, ministrul de externe englez, R. Butler, ministrul pentru problemele Common- wealthului, Duncan Sandys și lord Carrington, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe au avut o întîlnire cu ministrul de externe grec, Palamas și cu ministrul de externe turc Erkin. Corespondentul din Londra al agenției France Presse transmite că a- ceastă întîlnire indică faptul că „cele trei puteri garante ale independenței, integrității și securității Ciprului au vrut să vadă în ce măsură sînt de a- cord asupra modificării actualului statut al insulei, înainte de a „sfătui" pe ciprioți să le accepte".Ministrul de externe al Ci-

prului, Kiprianu, a declarat marți că guvernul cipriot nu va adera la nici un acord care să aducă vreo știrbire independenței țării.Totodată, s-a anunțat că guvernele Angliei, Greciei și Turciei și-au dat consimțămîntul la mandatul observatorului personal al secretarului general al O.N.U., U Thant, în Cipru care va avea următoarele sarcini: supravegherea operațiunilor de menținere a ordi- nei și întocmirea de rapoarte către secretarul general al O.N.U. Observatorul va avea acces direct la guvernul Republicii Cipru, la înaltul comisar britanic, Ia ambasadorii Greciei și Turciei și la comandamentul forțelor unite însărcinate Cu menținerea ordinei.In Camera Comunelor, primul ministru englez. Home, s-a pronunțat — răspunzînd unei interpelări, — împotriva convocării Consiliului de Securitate pentru a lua în discuție problema Ciprului.

Elicopter gigant

In urmă cu un an și jumătate 
acest elicopter gigant a stabilit în 
timpul experiențelor recordul mon
dial, ridicînd la o înălțime de 
peste 2 ooo metri o încărcătură 
de iz tone.

Antrenîndu-se înainte de zborul 
spre Iaroslavl pe aerodromul Șe- 
remetievo, Gheorghi Dobrîșevski 
a coborît în repetate rînduri cu 
multă precizie o încărcătură grea 
intr-o deschizătură cu un diametru 
de 6 metri.

mare au fost executate de aceeași 
întreprindere pentru „Stadionul 
100000“ din Leipzig. Arătătoarele 
și cadranul acestor ceasornice care 
au un diametru de 4,50 metri 
sînt prevăzute cu tuburi luminis- 
cente.

In portul maritim Rostock au 
fost montate orologii ale căror 
carcase din oțel cîntăresc 4,5 tone. 
In prezent se proiectează construi
rea unor orologii cu un diametru 
de 6 metri.

Cască cu bec pentru 
agenții de circulație

/n Anglia pot fi întîlniți po
lițiști care au deasupra 
căștii un bec albastru. In 

momentul în care se apasă asupra 
unui buton prins de curelușă becul 
se aprinde și se stinge cu intermi
tența.

Se speră că în acest fel se va 
putea dirija cu mai multa ușurință 
circulația pe autostrăzi Î11 timpul 
nopții.

ganța aceasta demnă de o mie și 
una de nopți nu-și găsește egal 
decît în comanda făcută aceluiași 
bijutier de un multimilionar din 
Uruguay. Acesta a ordonat sa i sc 
execute în diamante — în dublu 
exemplar — semnătura sa, pentru 
a o fixa pe ușile unuia din auto
mobilele pe care le posedă.

i
I
I

Lucrările conferinței arabe
la nivel înalt

CAIRO 14 (Agerpres).CAIRO 14 (Agerpres). — Con
ferința arabă la nivel înalt ale că
rei lucrări au loc Ia sediul Ligii 
Arabe din Cairo a început dezba
terile generale asupra principalei 
probleme de pe ordinea de zi — 
măsurile pentru împiedicarea pro
iectului izraelian de deviere a a- 
pelor Iordanului.

In discursul său, rostit luni sea
ra, președintele Nasser a făcut o 
scurtă trecere în revistă a măsu
rilor preconizate în ultimii ani de 
țările arabe pentru folosirea apelor 
Iordanului.

El a reamintit cu acest prilej 
hotărîrile Ligii Arabe cu privire 
la contribuția financiară care urma 
să fie asumată de fiecare țară pen
tru realizarea proiectelor de folo
sire a apelor Iordanului. Președin
tele R.A.U. a declarat că a propus 
convocarea actualei conferințe în- 
trucît rezoluțiile adoptate anterior 
de țările arabe nu au fost înde
plinite. Cea de-a doua parte a 
discursului, președintele Nasser a 
rostit-o într-o ședință închisă.

Marți dimineața a avut loc 
nouă ședință secretă. Agenția 
M.E.N. a transmis un comunicat al 
conferinței, destinat presei în care 
se anunța că Mohammed Ahmed 
Selim, președintele Comitetului 
tehnic specializat în problemele 
privind folosirea apelor Iordanu
lui, a prezentat un raport consa-

o

s u-

Ceasuri monumentale

Corespunzător 
anului 1908

că a 
Oduh

Cel mai scump.., zîmbet 
din lume

A încetat din viață 
în vîrstâ de 140 de ani

Aderări la Partidul I

italian
al unității proletare

de

l/n muzicolog german despre

muzicală romineascășcoala

I 14 (Agerpres). —Zanzibar, după vechiului regimcrat aspectelor tehnice ale proble
mei. Au urmat discuții.

In ședința de după-amiază, par
ticipanții la Conferință au ascultat 
un raport al Comitetului militar 
permanent al Ligii arabe.

Corespondenții agențiilor
presă anunță că marți în afara 
celor două ședințe, au avut loc 
mai multe întîlniri între șefii de 
state prezenți la conferință. După 
o întrevedere „în trei" cu regele 
Marocului, Hassan al II-lea și cu 
președintele Algeriei, Ben Bella, 
președintele Nasser s-a întîlnit cu 
șefii de stat ai Tunisiei, Iraku
lui și Iordaniei. După întrevederea 
cu regele Hussein al Iordaniei a 
fost anunțată restabilirea relațiilor 
diplon Htice dintre R.A.U. și Iorda
nia întrerupte în anul 1961.

Au mai avut loc convorbiri în
tre președintele Aref al Irakului și 
Amin El Hafez, președintele Con
siliului național al comandamentu
lui revoluției din Siria, între re
gele Saud al Arabiei Saudite și 
șeful delegației Kuweitului, între 
Hussein al Iordaniei și președin
tele As-Sallal al Yemenului etc.

Toate aceste întîlniri, subliniază 
presa egipteană și presa din ce
lelalte țări arabe, au fost încer
cări de a găsi soluții potrivite pen
tru rezolvarea disputelor intet- 
arabe.

ROMA 14 (Agerpres). — Din 35 de federații provinciale ale partidului socialist italian în caTe socialiștii de stingă dețineau majoritatea, 31 de federații și-au făcut cunoscută hotărîrea de a adera la Partidul socialist italian al unității proletare (P.S.I.U.P.), constituit acum cîteva zile.în acele orașe și provincii unde socialiștii de stînga formează minoritatea, are loc crearea unor federații independente ale P.S.I.U.P.Din însărcinarea conducerii noului partid, deputatul L. Luzzatto a făcut în parlament o declarație oficială cu privire la constituirea grupului parlamentar al P.S.I.U.P. în Camera deputaților. Din acest grup fac parte 25 de deputați. Este în curs de rezolvare problema separării socialiștilor de stingă de grupul din Senat al Partidului socialist italian.
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unoscutul aviator Gheorghi 
Dobrîșevski încearcă în 
prezent elicopterul „Mi-6“, 

cel mai mare elicopter din U.R.S.S., 
construit de Mihail Mil, pentru 
ridicarea unor greutăți foarte 
mari.

In prezent el instalează cîteva 
mașini-unelte, avînd o greutate de 
cîte 7,5 tone, la al III-Iea etaj al 
Uzinei de anvelope din Iaroslavl. 
Pentru această experiență, în aco
perișul clădirii se va face o des
chizătură cu un diametru de 
metri.

resa nigeriană anunță 
încetat din viață ____
Ajoku în vîrstă de 140 de 

unul din cei mai bătrini 
oameni din Africa. Ajoku a fost 
conducătorul unui trib din Nigeria 
răsăriteană. El a avut aproximativ 
100 de copii și nepoți.

fntreprinderea „Bernard Cahc- 
rie“ din Leipzig este cea 
mai mare fabrică de orolo

gii și ceasuri de fațada din R. D. 
Germană. Ceasurile recent fabri
cate pentru clădirea noii Poște 
centrale din Leipzig au un dia- 

ttru de 5,50 metri. 
Ceasuri cu un diametru și

pre surpriza lor, clienții 
nui magazin de piese pen
tru auto din S.U.A. au pri

mit ca dar de Anul Nou calen
dare pe anul 1908, ilustrate cu 
femei îmbrăcate după moda de la 
începutul secolului. Wendel List, 
patronul magazinului, a declarat 
că datele din anul 1908 corespund 
cu cele din 1964 și a adăugat că 
acest calendar ar putea fi utilizat 
din r.ou și in anul 1992.

Seicul Abdulah al Zawir a 
comandat unui bijutier din 

< Paris o proteză din platină 
cu diamante de 30 carate. Fiecare 
din cele 36 de diamante cu care se 
termină coroanele de platină 
costă o avere. Pe bună dreptate se 
poate spune că zîmbetul șeicului 
Zawir este cel mai scump din 
lume.

Același șeic și-a comandat o re
țea împodobită cu diamante pen
tru barba-i respectabilă. Extrava-

Evenimentele 
din ZanzibarZANZIBAR Situația din răsturnarea i și proclamarea republicii, este calma. Aeroportul și portul din Zanzibar au rămas în cursul zilei de luni închise, iar comunicațiile telefonice cu continentul african s-au desfășurat cu multe perturbări. Orice rezistență armată a partizanilor vechiului regim a încetat. Patrule ale insurgenților circulă pe străzi. Potrivit u- nor știri încă neconfirmate în mod oficial. în cursul luptelor de duminică dimineața circa 60 de persoane și-au pierdut viața.Preocuparea primordială a noului guvern este consolidarea succesului răscoalei și eliminarea oricărei încercări de rezistență. Postul de radio Zanzibar a anunțat că în țară a fost decretată legea marțială și a cerut tuturor persoanelor care dețin în mod ilegal arme să le predea de îndată autorităților. Cele două partide care au format coaliția guvernamentală înainte de răscoală au

fost interzise, iar sultanul fost expulzat pe viață.Kenya și Uganda au recunoscut noul regim. Observatorii consideră că această recunoaștere întărește în mod considerabil noul guvern al Zan- zibarului. La 13 ianuarie s-au întîlnit în apropiere de Nairobi președinții Kenyei și Tangani- căi. precum și primul ministru al Ugandei. Ei au examinat situația din Zanzibar.Guvernul Kenyei a interzis fostului sultan al Zanzibaru- lui, care continuă să se afle în largul oceanului pe iahtul său personal, să debarce în portul Mombasa. Autoritățile kenye- ne au iahtului mile de apele teritoriale Kenyei. Vedete ale poliției au încercuit iahtul pentru a împiedica apropierea oricărei ambarcațiuni. în tot cursul zilei de luni au fost efectuate controale stricte în portul Mombasa a cărei principală intrare este închisă și păzită de poliție. (Acest port se află pe continent în fața insulelor Zanzibar și Pemba).

cerut comandantuluisă se mențină la 3 ale

CIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția France Presse, în zona canalului Panama situația reintră în normal după incidentele care au avut loc în ultimele zile.Reprezentanții speciali ai președintelui S.U.A., trimiși în Panama, Thomas Mann, secretar de stat adjunct pentru problemele inter americane și Cyrus Vance, ministrul forțelor terestre ale S.U.A. s-au înapoiat la Washington. Ei au avut imediat o conferință cu președintele Johnson la care au luat parte secretarul de stat, Dean Rusk, ministrul apărării, Robert McNamara, și alte persoane oficiale americane.Intr-un comunicat dat publicității de Casa Albă se a- rată că Statele Unite consideră că vor fi posibile discuții directe și deschise cu guvernul panamez, atunci cînd ordinea va fi restabilită complet. In dimineața zilei de 14 ianuarie, președintele Johnson a avut o convorbire cu membri ai majorității democrate din Congres. După con-

vorbire Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senat. a declarat că politica de ..bunăvecinătate- comportă o- bligații atît pentru S.U.A. cît și pentru Panama. El a spus că pentru a ieși din criza actuală ar trebui aplicată următoarea ordine de prioritate : încetarea ostilităților, reluarea relațiilor diplomatice, reunirea în jurul mesei de conferință pentru discutarea ansamblului problemei.Pe de altă parte, ministrul afacerilor externe al statului Panama, Galileo Solis, a declarat că guvernul său „va relua relațiile diplomatice cu S.U.A. imediat ce vor exista indicații precise care vor a- răta că această țară este gata să înceapă tratative pentru revizuirea totală a tratatelor existente și încheierea unui nou tratat". Dar contactele normale între cele două guverne nu sînt încă restabilite.
Nu de mult la Amsterdam (O- 
landa) a avut loc un simultan 
internațional de șah al tinere
tului dat de către marele maes

tru Botvinnik.

Foto : ANPI — Amsterdam situația din Aden

Misiunea președintelui Comisiei
federale maritime a S. U. A.

In EuropaPARIS 14 (Agerpres). — Cotidianul economic francez A- gefi anunță că la începutul lunii viitoare va sosi la Paris Harrlee, președintele Comisiei federale maritime a S.U.A. Potrivit Agefi, Harrlee are misiunea de a încerca, prin tratative cu miniștrii transporturilor din mai multe țări maritime vest-europene, să aplaneze diferendul care opune în prezent S.U.A. celorlalte țări occidentale în ceea ce privește transporturile maritime.Agefi subliniază că, în timpul vizitei sale în Europa, Harrlee va avea întrevederi cu membrii Comitetului transporturilor al Organizației pentru colaborare economică și dezvoltare (O.C.E.D.).

ăptămînalu!
server" publică un 
articol semnat de 
deputatul laburist, 
Dick Taverne, cu 
privire la situa
ția din Aden. După 

cum se știe, ca urmare a inci
dentului care a avut loc re
cent pe aeroportul din Aden, 
autoritățile coloniale^ au de
cretat starea excepțională, au 
arestat și expulzat lideri ai Par
tidului popular socialist de 
opoziție și ai sindicatelor și au 
luat o serie de alte masuri me
nite să înăbușe lupta de elibe
rare națională a populației din 
acest teritoriu.

Ar fi foarte periculos, se sub
liniază în articol, ca actuala 
situație excepțională din Aden 
să fie considerată drept o mică 
dificultate locală. Ea își are 
rădăcinile în anumite slăbiciuni 
fundamentale ale Federației 
Arabiei de Sud.

La începutul anului 1963, 
Adenul a fost inclus în Federa
ția Arabiei de Sud formată din- 
tr-o serie de sultanate și emi
rate din sudul Peninsulei Ara
be. Referindu-se la marea deo
sebire care există între Aden și 
statele care compun federația
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din punct de vedere politic, e- 
conomic și social, autorul sub
liniază că celelalte state ale 
federației sînt cu cîteva secole 
în urmă față de Aden, în ce 
privește dezvoltarea lor econo
mică. Totuși conducătorii aces
tor state dețin majoritatea în 
Consiliul federal.

Opoziția față de actuala fede
rație, arată în continuare auto
rul, a devenit generală. Pînă 
și foștii ei sprijinitori au ajuns 
acum să fie dezamăgiți. Secre
tarul general al Partidului na
țional unit, odinioară campionul 
federației, a explicat că decla
rația cu privire la instaurarea 
stării excepționale în Aden a 
demonstrat ,de fapt, natura fe
derației. Controlul a fost pre
luat de către conducătorii ei 
tradiționali. Președintele Consi
liului suprem federal, reprezen
tant din partea . Adenului în 
Consiliu, care a semnat decla
rația cu privire la instaurarea 
stării excepționale, a demisio-

nat și a demascat modul în 
care a lost folosită starea ex
cepțională.

O altă problemă care provoa
că nemulțumire în rîndurile 
noii opoziții este problema con
trolului securității interne. Po
trivit constituției federale a- 
ceastă problemă revine guver
nului federal. Acesta însă este 
supus puterilor foarte largi, 
peste care nu se poate trece, 
ale înaltului comisar englez.

Săptămînalul „Observer" sub
liniază că principalul obiectiv 
al guvernului englez în Aden 
este menținerea bazei militare.

In vederea remedierii actua
lei situații din Aden, autorul se 
pfonunță pentru organizarea 
cit mai grabnică a alegerilor 
pe o bază electorală lărgită, 
pentru punerea în libertate sau 
judecarea deținuților politici. 
El subliniază că securitatea in
ternă din Aden trebuie să fie 
controlată de guvernul Adenu- 
lui.
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Elvețianul Norbert Erard are 
obiceiul să-și petreacă timpul 
liber cu diverse îndeletniciri o- 
riginale. As ti el, în lungile seri 
de iarnă, timp de trei ani, și-a 
tapisat pereții locuinței sale cu 
58 170 timbre poștale. Iată-1 în 

iața „operei" sale.

Congresul Frontului national
de eliberare din Vietnamul de sudSAIGON 14 (Agerpres). - Postul de radio „Eliberarea“ al forțelor patriotice din Vietnamul de sud anunță că pe teritoriul eliberat din Vietnamul de sud a avut loc cel de-al II-lea Congres al Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud.în comunicatul dat publicității după încheierea Congresului, se subliniază că la lucrările Congresului au participat 150 de delegați din partea diferitelor partide democratice, organizații de masă și forțelor populare ale mișcării de eliberare.La Congres a fost prezentat raportul politic al Comitetului Central al Frontului cu privire la situația din Vietnamul de sud și o serie de alte rapoarte cu privire Ia desfășurarea luptei populare de rezistență și au fost adoptate hotărîrile corespunzătoare.Participants la congres au ales în unanimitate noua componență a Comitetului Central al Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud.

★

'SAIGON. — După cum trans
mite agenția 'Associated Press, in 
apropiere de Saigon a avut loc o 
ciocnire între trupele guvernamen
tale sud-vietnameze și forțele pa
triotice de eliberare. In urma 
schimbului de focuri, care a avut 
loc, opt soldați sud-vietnamezi au 
fost uciși, far alți 23 răniți. For
țele patriotice au capturat un nu
măr important de arme.

WASHINGTON. — După cum 
anunță agenția Associated Press, 
la 14 ianuarie, președintele Repu
blicii Italia. Antonio Segni, împre
ună cu ministrul său de externe 
Giusepe Saragat, a sosit la Wash
ington.

BERLINUL OCCIDENTAL, — 
După cum relatează revista vest- 
germană „Der Spiegel" rezultatul 
sondajului organizat de autorită
țile din Berlinul Occidental de
monstrează că 90 la sută din popu
lația vest-berlineză s~a pronunțat 
pe itru continuarea tratativelor cu 
guvernul Republicii Democrate 
Germane.

ATENA. — Comitetul de con
ducere al Ligii grecești de tineret 
„Bertrand Russel" a anunțat că 
anul acesta va organiza cel de-al 
doilea marș al păcii pe traseul 
Atena-Maraton. Liga a invitat per
sonalități ale vieții politice, socia
le, culturale și artistice din lumea 
întreagă, să contribuie la succesul 
acestui maraton al păcii.

LONDRA. — La'14 ianuarie, 
guvernul englez a anunțat oiicial 
că sprijină convocarea unei conie- 
rințe internaționale propusă de 
prințul Norodom Sianuk pentru a 
garanta neutralitatea Camhodgiei.

Un purtător de cuvint al Minis
terului de Externe, anunță agenția 
Associated Press, a declarat că 
guvernul englez a făcut unele pro
puneri guvernului Cambodgiei și 
altor guverne interesate în aceasta 
problemă, și a prezentat un proiect 
de ordine de zi a conierinței.

WASHINGTON. — Casa Albă a 
anunțat luni seara că președinte
le S.U.A., Lyndon Johnson, a în
sărcinat pe ministrul justiției, Ro
bert Kennedy, să plece la Tokio 
pentru a se întîlni cu președinte-

din

Cj unoscutul muzi
colog dr. Hans 
J o chim Moser 

— autor a nume
roase monografii, 
ediții critice asu
pra muzicii medie
vale și redactor al lui 
„Musiklexicon" iu 3 
volume — a tipărit 
de curînd în editura 
„Merseburger"
Berlinul occidental o 
interesantă și cuprin
zătoare culegere de e- 
sauri asupra limbaju
lui muzical al diferi
telor școli muzicale 
naționale („Die Ton- 
sprachen des Abend- 
landcs“).

Lucrarea — deși în
sumează zece studii 
separate, consacrate 
diferitelor școli națio
nale, are un caracter 
unitar. Primul eseu 
(Das europiiische Kon- 
zert) urmărește istoric 
ideea stilului național, 
apariția limbajului mu-

zical propriu fiecărui 
popor, momentul cris
talizării școlilor muzi
cale naționale.

In capitolul al doi
lea, după ce se ocupă 
de Franța, 
Portugalia și America 
Latină, Hans Joachim 
Moser analizează pe 
larg contribuția școlii 
muzicale, romînești la 
așa-numitul „Concer
to grdsso europaeo". 
După ce arată condi

țiile, istorice în care s-a 
plămădit muzica ro- 
mineasca, muzicologul 
constată că in veacul 
XX creația muzicală o- 
riginală a atins un 
înalt nivel artistic. Ac- 
centuînd asupra con
tribuției creatoare a 
lui George Enescu, 
Nonna Otescu, Filip 
Lazăr, Stan Golestan, 
autorul remarcă valoa
rea internațională a 
maeștrilor contempo
rani citind numele

Spania,

compozitorilor Mihail 
Jora, Alfred Alessan- 
drescu, Sabin Drăgoi, 
Marțian Negrea, a mu
zicologului George 
Breazul, a unora din
tre dirijorii noștri.

Un amplu paragraf, 
însoțit cu exemple 
muzicale este consa
crat folclorului romî- 
nesc, culegerilor de 
cîntece. Este vizibilă 
simpatia lui Hans Joa
chim Moser fața de 
muzica rominească, 
dar din păcate îi lip
sește documentarea 
privitoare la ultimele 
realizări ale muzico
logiei și creației con
temporane.

Lucrarea „Die Ton- 
sprachen des Abend- 
landes" reprezintă o 
contribuție la cunoaș
terea muzicii romi- 
nești peste hotare.

VIOREL COSMA

lamă deosebit de grea 
iii Europa de vest

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
asupra Europei de vest s-a a- 
bătut o iarnă deosebit de grea. 
Mari cantități de zăpadă au 
căzut în cursul ultimelor două 
zile în Anglia, blocînd în mare 
măsură circulația rutieră și 
feroviară. După cum a anun
țat Clubul regal automobilistic 
din Londra, condițiile de cir
culație au devenit extrem de 
periculoase. Au avut loc nu
meroase accidente, iar pe une
le șosele automobiliștii și-au 
părăsit mașinile, refugiindu-se 
în diferite localități. Se reia-

Ie Indoneziei, Sukarno, care este 
așteptat să sosească la 15 ianuarie 
în capitala Japoniei. Purtătorul de 
cuvint al Casei Albe a declarat că 
Robert Kennedy va discuta cu pre
ședintele Sukarno probleme pri*  
vind situația creată ca urmare a 
înființării Federației Malayeze pre
cum și probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două țări.

PNOM PENH. — Agenția cam
bodgiana de presă Khmer Press 
publică o declarație a guvernului 
cambodgian în care se subliniază 
că Tailanda a respins propunerea 
Șefului statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, ca cele două țări 
să încheie un pact de neagresiune 
care să stipuleze printre altele și 
recunoașterea actualelor frontiere 
ale celor două țări.

ALGER. — Agenția algeriană de 
presa anunță că în curînd în Al
geria va fi creată o societate na
țională algeriană de navigație. A- 
genția subliniază că înființarea u- 
nei asemenea societăți este deose
bit de necesară, întrucît traficul 
maritim între Algeria și străinăta
te se efectuează în prezent sub 
pavilion străin.

ANKARA. — Comisia mixtă bu
getară a Parlamentului Turciei a 
hotărît ca circa 3 miliarde de lire 
din bugetul de stat pe 1964 să fie 
alocate pentru cheltuielile mili
tare pe anul în curs. După cum re
iese din relatările presei turce, a- 
nul acesta bugetul ministerului a- 
părării al Turciei a crescut cu 
3,84 la sută față de anul trecut.
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NEW YORK. — Agenția U.P.I. 
anunță că o rachetă Polaris de tip 
A-2 lansată pe baza unui sistem 
de propulsare cu aburi a căzut în. 
Oceanul Atlantic la 30 km est de 
stația de lansare Cape Kennedy, 
fost Cape Canaveral, deoarece al 
doilea etaj al rachetei nu a func
ționat.

tează că numeroase trenuri 
londoneze au fost suspendate 
din cauza înzăpezirii liniilor 
ferate. De asemenea, decolarea 
avioânelor de pe aeroportul 
din Londra a fost suspendată.

-k
Partea centrală a Portuga

liei a fost bîntuită luni de o 
puternică furtună, care a pro
dus serioase pagube. Potrivit 
primelor aprecieri, patru sate, 
situate la aproximativ 150 km 
nord-vest de Lisabona, au fost 
în mod practic distruse. In re
giunea rîului Tajo liniile de 
comunicații și electrice au fost 
distruse în întregime, drumu
rile, șoselele erau blocate de 
arbori smulși din rădăcină, 
făcînd cu neputință orice le
gătură cu localitățile Agua, 
Travessa, Chamine, Cassalao 
și Demposta.

Puternice iuriuni de zăpada
in s. C. A.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, 
asupra unor regiuni din S.U.A. 
s-au abătut puternice furtuni 
de zăpadă. Agențiile de presă 
anunță că furtunile continuă, 
cuprinzînd partea nordică și 
nord-estul Statelor Unite. Tre
nurile circulă cu viteză redu
să, iar majoritatea aeroportu
rilor sînt închise. Pe șoselele 
statului New York, numeroși 
automobiliști, surprinși de 
furtună, au trebuit să se refu
gieze în localitățile cele mai 
apropiate. Pe multe șosele este 
autorizată doar circulația au
tomobilelor cu anvelope spe
ciale. Majoritatea școlilor sînt 
închise, iar marile întreprin
deri și-au sistat activitatea.

Orașul New York, unde vi
teza vîntului a atins 96 kilo
metri pe oră, luptă din greu 
cu depunerile de zăpadă. Un 
număr de 600 de mașini, lu
crează la dezăpezirea principa
lelor artere de circulație, asi- 
gurînd doar circulația autobu
zelor.

Furtunile de zăpadă au pro
vocat deja victime, dar nu e- 
xistă încă un bilanț precis a- 
supra numărului lor.

Serviciile meteorologice pre
văd intensificarea furtunilor 
de zăpadă și scăderea tempe
raturii.


