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ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE 

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
Pentru

îndeplinirea

pe anul

1964
Minereu
peste plan

Colectivul Exploatării mi
niere Teliuc, cu ocazia dezba
terii sarcinilor de plan, a 
analizat posibilitățile de spo
rire a producției de minereu 
și îmbunătățirea calității a- 
cestuia, luîndu-și, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, următoarele 
angajamente în întrecerea so
cialistă pe acest an :

• să extragă și să livre
ze furnaliștilor 5 500 tone 
minereu de fier peste 
plan;

• să sporească produc
tivitatea fizică cu 0,7 Ia 
sută peste cea planificată;

® să îmbunătățească cu 
0,5 la sută față de plan 
conținutul mediu de 
în minereul livrat:

• să obțină 3 000 
fler în minereu peste sar
cinile de plan;

• să obțină economii 
suplimentare la prețul 
cost în valoare 
300 000 lei.

Pînă la 
realizeze

• 3 800 
de fier:

• 2 000 
minereu;

© 200 000 lei economii 
la prețul de cost.

Planul de măsuri tehnico- 
organizatorice întocmit în spri
jinul realizării indicatorilor de 
plan și a angajamentelor luate 
prevede, printre altele, grăbi
rea lucrărilor de deschidere a 
noi orizonturi de lucru în 
subteran, mecanizarea comple
tă a transporturilor în două 
orizonturi, introducerea fișelor 
de economii pe brigăzi.
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așinile și utilaje
le agricole produ
se la Uzina „Se
mănătoarea* din 
Capitală se bucu
ră de o înaltă a- 
preciere din par

tea beneficiarilor — unitățile 
agricole socialiste — pentru 
performanțele tehnice 
rioare, pentru nivelul < 
la care sînt realizate, 
terea cifrelor de plan 
pe anul 1964 a consti
tuit un bun prilej 
pentru trecerea in re
vistă a rezultatelor 
dobîndite pînă acum, 
pentru analizarea te
meinică a resurselor 
interne ale uzinei in 
scopul obținerii unor 
succese sporite.

în adunările de 
dezbatere a sarcini
lor de plan, munci
torii, tehnicienii și 
inginerii de aici au 
făcut numeroase pro
puneri care vizează, 
cu mult spirit gospo
dăresc, posibilitățile 
de creștere a produc
tivității muncii, de 
folosire rațională a 
metalului, de îmbu
nătățire continuă a 1 
produselor.

Alături de muncitorii vîrst- 
nici, tinerii au participat cu 
însuflețire la stabilirea anga
jamentelor luate de colectivul 
uzinei în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei, a măsurilor care sâ a- 
sigure îndeplinirea lor în mod

• supe- 
calitativ 
Dezba-

exemplar. Tinărul lăcătuș 
Otto Vasilescu a propus, de 
pildă, ca in secția de pregăti
re a fabricației, repartizarea 
lucrărilor la mașini să se facă 
permanent pe bază de grafic. 
„Propunerea mea — după cum 
am calculat împreună cu to
varășul inginer Ilie Pîrvu, 
spunea acesta — va contribui 
la creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor cu 1 la sută".

• să depășească planul producție! glo
bale cu 3 000 000 lei ;

• să depășească planul producției 
marfă cu 2 500 000 lei ;

• să realizeze economii suplimentare 
Ia prețul de cost de 2 500 OOO lei ;

• să realizeze beneficii peste plan tn 
valoare de 2 000 OOO lei ;

• să economisească 350 tone de metal.
Pînă la 23 August constructorii de la 

„Semănătoarea- se angajează :
• să depășească planul producției glo

bale cu 1 800 000 lei;
• să depășească planul producției 

marfă cu 1 600 000 lei;
e să realizeze 

la prețul de cost 
lei;

• să realizeze
valoare de 1 500 000 lei;

• să economisească 200 tone de metal.
J

economii suplimentare
în valoare de 2 000 000

benefici! peste plan in

calității Nicolae Coțofană, pe baza ex
perienței muncii specifice sec
torului său de activitate, a a- 
juns la concluzia că pentru 
creșterea productivității mun
cii la operația de debitat table 
este necesar să se confecțione
ze o mașină de conturat. Tot 
el s-a angajat să o realizeze.

Dovada că un asemenea anga
jament va fi îndeplinit o con
stituie propunerile de inovații 
de pînă acum ale lui Nicolae 
Coțofană, care este un apre
ciat inovator. Un alt tînăr, 
turnătorul Gheorghe Pîrlog, a 
făcut și el o propunere pre
țioasă. Sablarea pieselor tur
nate să se execute într-un tu
nel — procedeu care va duce, 
la creșterea productivității , 

muncii cu 2 la sută.
Planul M.T.O. al 

uzinei este o întru
chipare vie a spiritu
lui creator al colec
tivului. a hotărîrii 
sale de a lupta pen
tru o cit mai bună 
valorificare a rezer
velor interne ale pro- 
iucției, pentru conti
nua perfecționare a 
produselor in fabri
cație și asimilarea 
noilor produse la un 
nivel tehnic supe
rior. Despre această 
hotărire vorbesc grăi
tor măsurile stabilite. 
Pentru executarea a- 
paratelor de tăiere — 
until din reperele 
principale ale combi
nei — se va realiza 
o linie tehnologică

nouă, care va permite or
ganizarea producției în flux 
continuu; la turnătorie se 
va mecaniza transportul și 
turnarea fontei lichide; se vor 
extinde pe scară largă proce
deele moderne de lucru — e-

(Continuare în pag. a IH~a)

Mobilă mai multă
și de bună calitate

Folosind experiența dobîndită pînă acum 
în îmbunătățirea calității, creșterea produc
ției și productivității muncii, realizarea de 
economii peste prevederile planului și desco
perind noi rezerve interne, colectivul 1PROF1L 
„Tehnica lemnului" București și-a luat urmă
toarele angajamente pe anul 1964.

• depășirea planului producției glo
bale cu 1 080 000 lei;

• depășirea planului producției mar
fă cu 850 000 lei;

© realizarea peste plan a ;
— 50 garnituri de dormitoare;
— 500 de canapele ;
• depășirea sarcinii de creștere a 

productivității muncii cu 0,3 ia sută;
© realizarea de economii la prețul de 

cost, peste plan, în valoare de 350 000 
lei;

o realizarea de beneficii peste plan 
de 500 000 lei ;

• economisirea următoarelor mate
rii prime :

• 6 000 mp furnire;
• 30 mc plăci aglomerate din 

lemn;
• 25 mc cherestea.
Pînă la 23 August sâ realizeze :
• 250 000 lei economii peste plan;
• 350 000 Iei beneficii suplimentare.

Îndeplinirea angajamentelor luate va fi a- 
sigurată prin aplicarea în producție a nume
roase măsuri tehnico-organizatorice printre 
care: mecanizarea executării pieselor mă
runte, a operațiilor de îmbinat furnirele este
tice și de șlefuit umed, reorganizarea fluxului 
tehnologic în sectorul finisaj-montaj de la 
linia a doua, organizarea lucrului in bandă 
la tapițerie extinderea metodelor avansate 
de lucru, întărirea controlului tehnic pe toate 
treptele de fabricație pentru obținerea unor 
produse de calitate superioară.

7n secția a lil a montaj a Uzinelor de strunguri din Arad lucrează lăcătușul Marin Rentz. El este cunoscut ca unul din 
muncitorii cei mai bine pregătit’. Tinerii i se adresează, de aceea, ori de cile ori au nevoie de ajutorul Iul. lată-1 pe 
ldcătușii-montorl Li viu Faur și Radu Mihailovici învățind de la acest priceput muncitor cum se verifică concentricita* 

1 tea unui ax.
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Olimpiada de fizica

La G.A.S. Borănești, raionul Urzicenl, una din principalele preocupări actuale este transportul pe clmp și clădirea In plat
forme a îngrășămintelor naturale.

In timpul iernii, gospodări
ile agricole de stat și gospo
dăriile agricole colective con
tinuă, în zilele prielnice de 
lucru în cîmp, pregătirile 
pentru plantările de primă
vară de pomi și viță de vie. 
Desfundarea terenurilor ce 
urmează să Ce plantate cu 
viță de vie a fost executată pe 
aproape 70 la sută 
19 800 ha prevăzute.

1964 este anul cînd 
tează în proporția 
mare de pînă acum 
60 la sută — soiurile 
guri de masă. Aceste soiuri 
vor fi cultivate în zonele cele 
mai favorabile de cultură.

In terenurile rezervate noi
lor livezi au fost executate 
gropi pe circa 45 la sută din 
cele 33 000 ha prevăzute să fie 
plantate în acest an.

Mai mult de jumătate din 
aceste terenuri prevăzute a fi 
cultivate anul acesta vor fi 
plantate în sistem agropomi- 
col, care, în condițiile țării 
noastre, s-a dovedit a fi foarte 
economic, asigurînd atît re
colte mari de fructe cît și pro
ducții însemnate la culturile 
alimentare sau furajere ce se 
însămînțează printre rîndurile 
de pomi.

din cele

se plan- 
cea mai 
— circa 
de stru-

(Agerpres)
Foto : N. STELORIAN

pwru transportul imșmwelor naturale
1n „Pagina tineretului de la sate" din ziarul nr. 4560 am publi

cat un articol despre experiența organizației U.T.M. din G.A.C. 
Rîmnicelu, regiunea Galați privind mobilizarea tinerilor colecti
viști în zilele acestea la transportul îngrășămintelor naturale pe 
cîmp.

Despre o asemenea Inițiativă bună ne-a scris și tovarășul 
ALEXANDRU ARON, președintele gospodăriei agricole colective 
din comuna Laslea, raionul Sighișoara.

■ rincipala cultură 
cerealieră în gos-

• podăria noastră 
este grîul. Pentru 
ca să putem obține 
recolte bune, con
dițiile specifice de 

sol ne obligă, poate mai mult 
decît pe colectiviștii din 
alte regiuni ale țării, să acor
dăm o deosebită atenție acțiunii 
de fertilizare. De aceea am cău
tat ca în fiecare an să băgăm 
sub brazdă, odată cu arăturile, 
îngrășăminte naturale pe supra
fețe tot mai mari. Am avut și 
avem această posibilitate de
oarece sectorul nostru zooteh
nic s-a dezvoltat și se dezvoltă 
mereu; fermele cuprind acum

peste 1 000 de bovine, 2 000 de 
oi, sute de porci.

Preocuparea noastră de a fo
losi toate rezervele de îngrășă
minte, de a fertiliza terenuri 
din ce în ce mai întinse a dat 
rezultate bune. Anul trecut, de 
pildă, în condiții climatice nu 
tocmai favorabile am reușit să 
obținem o producție medie de 
grîu de 1 786 kg Ia hectar de 
pe o suprafață de peste 400 de 
hectare și aproape 3 000 kg 
porumb boabe la hectar de pe 
întreaga suprafață cultivată. 
Sporul de vreo 200 kg de grîu 
la hectar peste producția plani
ficată este în foarte mare mă
sură rezultatul fertilizării solu
lui. De exemplu, pe o suprafa-

Se asigură in felul acesta:

• Folosirea mai bună
a atelajelor

• Fertilizarea întregii 
suprafețe planificate

• Simplificarea muncii 
de organizare a transporturilor

în campaniile agricole
ță de 150 de hectare pe care 
am administrat cîte 20 de tone 
de îngrășăminte naturale (doza 
fiind compusă dintr-o parte gu
noi de grajd proaspăt și două

părți fermentat), am obținut 
cîte 1 950 kg de boabe la hec
tar.

Aceeași eficacitate a avut-o 
fertilizarea și în ceea ce pri

vește cultura porumbului, unde 
sporul de recoltă a fost de a- 
proape 1 000 kg de boabe la 
hectar față de prevederile pla
nului.

Iată, deci, argumente puterni
ce care ne determină să acor
dăm în continuare toată aten
ția valorificării depline a tutu
ror cantităților de îngrășăminte 
naturale. Acțiunea se desfășoa
ră în fiecare an pe baza unui 
plan de fertilizare a diferitelor 
sole. Dar pentru ca acest plan 
să poată fi înfăptuit sînt nece
sare o serie de măsuri. Printre 
acestea o deosebită importanță 
o are asigurarea transportului 
îngrășămintelor la cîmp la 
timp, ca să poată fi încorporate 
în sol odată cu arătura de vară 
sau de toamnă. Practica ne-a 
dovedit că dacă facem acest 
lucru în timpul muncilor din 
campaniile agricole, adică în 
paralel cu arăturile, nu reușim 
să acoperim toate suprafețele 
prevăzute. Spre exemplificare, 
am să mă refer la situația din 
anul în curs. Ne-am propus să

fertilizăm 150 de hectare ; pen
tru aceasta avem asigurate 
3 000 de tone de îngrășăminte 
paturale. Pentru transportul lor 
la cîmp ar fi necesar ca toate 
cele 43 de atelaje pe care le a- 
vem să fie folosite aproape o 
lună și jumătate exclusiv la a- 
ceastă lucrare. Se înțelege că 
așa ceva este imposibil, deoare
ce în perioadele respective că
ruțele, remorcile sînt folosite 
aproape în exclusivitate Ia 
transportul boabelor, al paielor, 
al știuleților și cocenilor. în 
plus și brațele de muncă sînt 
repartizate la lucrări precise, 
care nu îngăduie amînare.

Rezolvarea acestei situații 
este însă destul de simplă. A- 
cum, în iarnă, atelajele nu sînt 
folosite decît în mică măsură, 
iar oamenii nu sînt aglomerați 
cu treburi. De aceea ne-am ho- 
tărît să transportăm la cîmp 
în aceste zile întreaga cantita
te de îngrășăminte naturale și 
să le clădim în platforme Proce-

(Continuare în pag. a II ba)

La 19 ianuarie în întreaga 
.țară se va desfășura etapa lo
cală a Olimpiadei de fizică, iar 
la 26 ianuarie etapele locale 
ale olimpiadelor de matema
tică și chimie.

Anul acesta este pentru pri
ma oară cînd se organizează 
Olimpiada de chimie. Elevii 
care vor obține cele mai bune 
rezultate la etapele locale ale 
olimpiadelor de matematică, 
fizică și chimie vor participa 
la faza regională ce va
loc la începutul vacanței 
primăvară și apoi la faza 
nală ce se va desfășura 
luna mai.

In cadrul olimpiadelor,
țiuni tradiționale ce urmăresc

avea 
de 
fi- 
în

ac-

stimularea studiului acestor 
discipline în școli, se întrec în 
fiecare an cei mai buni elevi 
din învățămîntul de cultură 
generală, pedagogic, profesio
nal și tehnic. La olimpiada 
din anul trecut au concurat, 
de pildă, aproape 50.000 de 
mici matematicieni și fizicieni. 
Finaliștii Olimpiadei de mate
matică ne-au reprezentat cu 
cinste țara la cea de-a V-a e- 
diție internațională de mate
matică care a avut loc vara 
trecută în R. P. Polonă. Cu a- 
cest prilej delegația de elevi 
rdmîni, a cîștigat cinci premii: 
un premiu I, un premiu II și 
trei premii III.

(Agerpres)

A doua ediție a concursului „Viitorii 
tehnicieni ai agriculturii socialiste"

'A început cea de-a 
doua ediție a con
cursului „Viitorii teh
nicieni ai agriculturii 
socialiste". Organizat 
de Consiliul Superior 
al Agriculturii, în co
laborare cu C.C. al 
U.T.M., consiliile a- 
gricole regionale și 
Comitetul de Radio
difuziune și Televi
ziune, acesta urmăreș
te stimularea elevilor

de a-și însuși cit mai gospodăriilor colective,
multe cunoștințe. Ca ~
și în anul trecut con
cursul se desfășoară 
pe cinci faze — clase, 
școli, regiuni, inter- 
regiunî și pe țară. 
Spre deosebire de pri
mul concurs , partici
pant fac acum și lu
crări practice, la care 
asistă, în afară de co
misii, părinți ai elevi
lor și reprezentanți ai

S.M.T. și G.A.S.
La prima fază — .pe 

clasă — au participat 
ooo de elevi din 

anul UI ■ al școlilor 
tehnice agricole- și 
profesionale ■ de me
canici agricoli, cu 
15 ooo .mai, mulți de- 
,cît anul trecut.

(Agerpres).

Lectorat pentru părinți
Cadrele didactice de la Școa

la elementară de 8 ani din co
muna Dridu, raionul Urziceni, 
prețuiesc mult sprijinul pe 
care-1 primesc de la părinții 
elevilor, în bunul mers al școlii 
și educarea elevilor în spiritul 
unei atitudini înaintate. Peste 
250 de părinți au fost invitați 
zilele trecute să participe la 
expunerea „Legătura dintre 
școală și familie".

Acest referat a fost întocmit 
pe baza exemplelor din școală, 
fapt care a contribuit ca nume
roși părinți, Matei Constan-

tin/Dobre Nicu, Enescu Nicu- 
lae și alții, să facă propuneri 
prețioase privind munca de e- 
ducație în școală, în familie și 
în societate, petrecerea plăcută 
a timpului liber, regimul de zi 
al elevilor în familie, compor
tarea acestora în afara familiei 
și a școlii, supravegherea ele
vilor etc.

In încheierea. lectoratului, 
brigada artistică de agitație și 
corul școlii au prezentat un in
teresant program artistic.

GHEORGHE GHEORGHIU 
profesor

„ANUL SHAKESPEARE11
Cu prilejul „Anului Shakes

peare", Teatrul de stat din 
Tg. Mureș a prezentat în iața 
spectatorilor comedia „A două
sprezecea noapte", în interpre
tarea colectivului secției romî- 
ne. Regia spectacolului e sem
nată de Eugen Marcus, iar sce
nografia aparține lui Traian 
Nițescu.

Alte manifestări închinate 
marelui dramaturg vor fi pri
lejuite cil ocazia premierelor 
festive cu capodoperele „Othel
lo", „Richard al III-lea“, ,,Ro
meo și Julieta",. care vor fi pre
zentate în cursul actualei stagi
uni.

ZENO FODOR 
secretar literar
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Din experiența
unei tradiții noi
Cum sînt organizate duminicile

cultural - sportive
in raionul

I n raionul Alexan
dria s-au desfășu
rat în 1963 pe
ste o sută de du
minici cultural- 
sportive !

Mii și mii de
tineri au fost de față pînă a- 
cum la aceste sărbători de 
masă, iar dintre ei tot mai 
mulți nu sînt simpli specta
tori, ci pășesc ca participanți 
activi pe stadion, pe scenă, în 
sala de sport.

Prin ce sînt atrași, ce le re
ține interesul ? Iată un exem
plu.

Calitatea 
programului

...Iarnă. Peu- 
lițele comunei 
Buzescu urme
le săpate în 
covorul de ză- 

5. pada duc în- 
tr”° singură di- 

? recție: căminul 
cultural. La in
trare, Dumitru 

Tîrcolea, tînărul președinte al 
gospodăriei, schimbă păreri cu 
secretarul organizației U.T.M., 
colectivistul Gheorghe Toma, 
cu brigadierul Florea Geor
gescu, președintele asociației 
sportive, cu Georgeta Tuinea, 
directoarea căminului. După 
cele ce discută reiese că ei se 
numără printre organizatorii 
„duminicii** și că programul a- 
cesteia trebuie să satisfacă 
cît mai bine dorințele și exi
gențele sporite ale colectiviș
tilor prezenți în număr mare.

— Va să zică acum începe 
„călătoria" pe hartă.

— Cronometrorii * ‘ 
gătiți.

— Mesele de șah 
le trebuie.

— Dansatorii sînt
Duminica e gata să înceapă. 
...Mai înainte vreme, dumi

nicile cultural-sportive desfă
șurate la Buzescu erau încă 
departe de a-și merita nu
mele. Mulți localnici criticau 
acest lucru; nu puțini veneau 
cu propuneri menite să facă 
duminica cultural-sportivă 
mai plăcută, mai instructivă. 
Comitetul comunal U.T.M. a 
tras concluzii prețioase din 
critici, din propuneri — și în 
primul rînd pe aceea că sînt 
în comună destule forțe care 
să-l ajute să realizeze dumi
nici ale culturii și sportului cu 
un program bogat, de dimi
neață și pînă seara.

S-a alcătuit, sub îndrumarea 
comitetului comunal de partid, 
un plan de măsuri organiza
torice și programul amănunțit 
de manifestări. Prin deputați, 
comitetul executiv al sfatului 
popular a antrenat pe locui
tori într-o acțiune de înfru
musețare a comunei; tinerii 
mai ales, la chemarea comite
tului comunal U.T.M., au 
schimbat în bună parte fața 
căminului, l-au împodobit, au 
ridicat în preajma lui o estra
dă în aer liber. Au fost com
pletate, cu sprijinul gospodă
riei. materialele sportive și 
s-au procurat costume noi 
pentru dansuri populare, celor 
ce aveau să susțină progra
mele artistice. Conducerea că
minului a avut grijă să' se 
amenajeze o stație de radio
amplificare.

Care era programul la care 
erau invitați tinerii, ca și 
vîrstnicii ? El a fost conceput 
astfel: dimineața — acțiuni 
culturale; după amiază — 
competiții spprtive ; seara — 
festival artistic, film, dans, 
petrecere populară.

...Dimineața, cei mici, împre
ună cu bibliotecara, se simt 
ca la ei acasă în lumea lui

sînt pre-

au tot ce

în culise.

I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

armonii familiare sala și holul g 
căminului. Nu departe se află g

liesc și din- I 
împrumută g

I
iute vguiixias uua, 
atletism, tenis de I 
iul de înscriere a g

dat o I 
j care g 

I

Ivm seara ae 
la cele două 
din satele P(

I Goștila.
Pentru a-și verifica măies

tria artistică în vederea con- I cursului artiștii amatori din
Poiana Blenchii au prezentat 
în fața a peste 300 de cetățeni 

Idin sat
artistic 
rînriRiiT’i 

I

Cintec, joc și voie bund 
(Formafia de dansuri a că
minului cultural din comu
na Perețu, raionul Roșiori

Foto: S. VIOREL
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Alexandria
Făt-Frumos și a lui Sfarmă- 
Piatră, dar și alături de Aș- 
chiuță cel „din televizor". Pă
rinții, frații mai mari — în
tr-o altă sală — „călătoresc" 
și ei cu gîndul, dar pe melea
gurile aevea înflorite ale pa
triei. In fața unei hărți mari, 
pe care se aprind becuri colo
rate, pentru a marca treptat 
itinerariul, tinerii „excursio
niști", urmăresc atenți relată
rile profesorului de geografie 
despre „Noi cetăți industriale 
ale Republicii noastre Popu
lare". în încheierea „călăto
riei", cei de față sînt îndru
mați să viziteze expoziția 
„Prezențe romînești peste ho
tare", primită de cămin de la 
comitetul regional de cultură 
și artă, expoziție prezentată și 
explicată de mai mulți intelec
tuali din comună. Discuri cu- 
prinzînd lucrări interpretate 
de artiști romîni umplu de

și un stand mare de cărți pe 
care mulți le răsfoiesc 
tre care chiar î 
unele să le citească.

Orele după-amiezii sînt de
stinate sportului. Disciplinele 
sportive variate (gimnastică, 
trîntă, șah, i “ 
masă), sistemul . _ .. 
concurenților și de înregistrare 
a performanțelor lor au i' 
notă de bună organizare-----
a stimulat și mai mult intere
sul participanților față de în
trecerile desfășurate în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului.

O experiență 
mereu 

îmbogățită
Duminicile 

cultural-sporti
ve organizate 
în alte comune 
au întregit 
treptat aceas
tă experiență. 
„Ce-ar fi —
s-au gîndit ac- | 
tiviștii cultu- I 

rali și comitetul U.T.M. din ■ 
comuna Orbească — să invi- b 
tăm la duminica noastră spe- I 
nialîcti în acrîrnlt.nră ? T)nar ®

Li ne-au cerut g 
adîncirea cu- I 
înrlitA iarna ■

cialiști în agricultură? Doar - 
nu o dată tinerii ne-au cerut “ 
să-î ajutăm în 1
noștințelor dobîndite iarna • 
trecută la cercurile agrotehni- | 
ce Și pentru duminica ur- 1 
mătoare au fost invitați doi 
ingineri de la Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" din Bucu
rești, care au vorbit despre 
cultura porumbului dublu hi
brid și despre creșterea păsă
rilor. Ei au răspuns la multe 
întrebări puse de tineri, au 
recomandat cărți dintre care 
multe aflate chiar la biblioteca 
comunală. Apoi, la școală, a 
fost prezentată sutelor de par
ticipant! o mică expoziție a- 
gricolă, iar în aer liber au ru
lat filme documentare legate 
de temele expunerilor și 
procurate din vreme de con
ducerea căminului cultural.

Și în alte comune au apărut 
inițiative valoroase. In comuna 
Atîrnați, de pildă, duminica 
cultural-sportivă s-a încheiat 
seara la cămin cu o întîlnire 
cu o brigadă științifică și un 
festival artistic. La Furculești 
programul duminicii s-a îmbo
gățit cu o „Tribună a frunta
șilor" gospodăriei colective, 
prilej de cunoaștere, dar și de 
sărbătorire a succeselor lor.

Și partea sportiv-distractivă 
a programelor a fost treptat, 
îmbogățită. La Spătărei, de 
pildă, gospodăria colectivă 
are un iaz de pește ; iată-1

Aminul cultural din 
Almaj — raionul 
Craiova, — cons
truit cu 10 ani în 

' urmă, se înscrie 
în viața satului cu 
o prezentă activi- 

locul unde aproape 
seară își dau întîl-

tate, fiind 
în fiecare 
nire cîteva sute de colectiviști. 
Ceea ce îi atrage în primul 
rînd pe săteni la cămin nu 
este, desigur, așezarea sa în 
centrul comunei, deși poate la 
început — cînd s-a proiectat 
— acest amănunt nu a fost lip
sit de importanță, cît activita
tea multilaterală ce se desfă
șoară zilnic aici. Orele de club, 
cu pasionantele jocuri de șah, 
citirea revistelor și a cărților, 
audițiile muzicale la radio, sau 
a melodiilor înregistrate pe di
scuri (în cadrul serilor de mu
zică), conferințele pe teme agri
cole, științifice etc., repetițiile 
formațiilor artistice, șezătorile 
duminicale, serile culturale ale 
tineretului, simpozioanele și se
rile literare, serile 
iată doar cîteva din 
cestor activități.

Fiecare zi are 
său, un program bogat și 
tinct. Să ne oprim la zilele de 
la sfîrșitul săptămînii. ...Sîm- 
bătă, orele 17,00. Printre primii 
sosesc la cămin Marin Trușcă 
și Ion Stan. Sînt prieteni ne- 
despărțiți. Amîndoi lucrează la 
grădina de legume și sînt prin
tre cei mai activi membri ai 
brigăzii artistice de agitație. 
In programul serii sînt înscrise 
mai multe puncte de mare 
atracție. Mai întîi conferința 
„Producții succesive și simulta
ne de legume pe aceeași par
celă", actuală pentru colecti
viștii care în primăvară vor

de calcul, 
formele a-

programul 
dis-

cultiva cu legume peste 200 ha 
de teren. Urmează apoi surpri
za serii : prezentarea în pre
mieră a programului de briga
dă „O întîmplare actuală cu 
nepoții lui Păcală" în care sînt 
surprinse aspecte semnificative, 
îndeosebi pentru munca tineri
lor din. gospodăria colectivă, în 
perioada actuală.

Și programul zilei de dumi
nică este la fel de interesant. 
Alrhăjenii vor primi vizita prie
tenilor din Coțofeni, care vor 
prezenta selecțiuni din progra-

Cea mai bună

Care sînt factorii care permit 
conducerii acestui cămin să or
ganizeze o activitate variată și 
cît mai interesantă ? La loc, 
de frunte se Situează, desigur, 
activitatea formațiilor artistice. 
Alcătuită din 11 tineri, toți lu
crători în G.A.C., brigada artis
tică de agitație din Almaj a 
reușit să devină, prin progra
mele sale, o fidelă oglindă a 
vieții gospodăriei colective. 
Tocmai aceasta și explică suc
cesul programelor de brigadă : 
„Pe la noi prin colectiva', „Ne

furat un mire’*, 
cu tîlc‘.
forte al* activi-

oaicele", ,,S-a 
„O întîmplare

Dar punctul 
tații artistice din Almaj îl cons
tituie echipa de dansuri. Aici 
dansul se învață de mic copil, 
încă de pe băncile școlii, șta
feta fiind transmisă din genera
ție în generație.

Să adăugăm la acest program 
variat și activitatea întreprinsă 
de un cerc larg de colaboratori, 
prin conferințe pe cele mai di
verse teme, munca cu cartea 
(aproape jumătate din tineri 
sînt înscriși Ia concursul ,,Iu-

școală a artiștilor amatori

CONFRU NTAREA
CU

mele pe anul 1963 ale brigăzi
lor artistice. (Vizita echipelor 
artistice în comunele înveci
nate a devenit în raionul Cra
iova un lucru obișnuit. Pe lingă 
utilul schimb de experiență des
fășurat cu această ocazie, spec
tacolele de la 
rale capătă o 
interes).

Oricare din
tineri care lucrează 
îți vorbește 
de serile pe care 
mai ales sîmbăta ț 
la căminul cultural. Ei apre
ciază atît calitatea spectacole
lor, cît mai ales varietatea lor.

căminele cultu- 
notă în plus de

cei peste 400 de 
în G.A.C. 

cu multă plăcere 
le petrece 

și duminica 
Ei

fii

PE HARTA CULTURAIAn-
Activități 

bogate
In cadrul căminelor culturale 

din comuna Chinteni, raionul 
Cluj se desfășoară o rodnică 
activitate culturală. Formațiile 
de teatru, brigăzile artistice de 
agitație, echipele de dansuri, 
formațiile de cor se pregătesc 
intens în vederea participării 
lor la cea de a 2-a etapă a celui 
de al VlI-Iea Concurs al forma
țiilor artistice de amatori. Ti
nerii din comuna Chinteni, pre
gătesc piesele de teatru „Lanțul 
manevrelor" în limba romînă și 
„Bădița de campanie" în limba 
maghiară, cei din satul Qoruș, 
„Puii nu zboară singuri" și 
„Dragoste, nu te pripi". De 
asemenea, echipa de dansuri 
din Scoruș, repetă dansul cu 
temă „Bucurie, în colectivă".

Pînă la concurs, formațiile 
artistice de amatori din comu
nă vor susține numeroase spec
tacole în fața colectiviștilor.

ALEXANDRU RUSU 
corespondent voluntar

★

Utemiștii din comuna Poia
na Blenchii, regiunea Cluj, se 
pregătesc intens în vederea 
participării la etapa a Il-a a 
celui de-al Vll-lea Concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori, închinat celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Pentru a se prezenta la un 
nivel cît mai ridicat, utemiștii 
vin seară de seară la repetiții 

i cămine culturale 
din satele Poiana Blenchii și

din satul Goștila un program 
• compus din cîntece, 

dansuri populare romînești și 
piesa de teatru „S-a furat un 
mire". La rîndul lor, artiștii 
amatori din satul Goștila au I prezentat un program asemă
nător în satul Fălcuș.

Printre cei mai buni artiști 
amatori din cele două echipe 
de teatru se numără: Ploscar 
Vasile — secretar al comitetu
lui comunal U.T.M.
Lenuța
zației U.T.M. de la brigada 
IV-a Goștila.

și Săvan 
secretară a organ i- 

'a

TUDOR AUGUSTIN
corespondent voluntar

transformat într-o zi de dumi
nică în *bază sportivă" : din 
program a făcut parte și o în
trecere pentru pescarii ama
tori, dotată cu mici premii a- 
cordate de gospodărie. In co
muna Plosca, concursurile de 
alergări cu măgăruși au oferit 
participanților la duminica 
cultural-sportivă un savuros 
divertisment. La Bogdana a 
început să se valorifice tra
diția locală a „serbării cule
sului" .

Și nu de puține ori întrece
rile pe stadion prilejuite de 
duminicile cultural-sportive 
s-au dovedit a avea un rol 
educativ ce nu poate fi negli
jat. Un exemplu. Pînă să iasă 
fetele din Țigănești pe sta
dion. în costume de sport, 
pentru atletism, volei, a fost 
nevoie de... muncă, de lămu
rire. Părea neobișnuit. Profe
soara de sport Tudora Ion, 
membră a comitetului raional 
U.T.M., și Victor Grecu, pe a- 
tunci secretar al organizației 
U.T.M.. au stat mult de vorbă 
cu fetele. Și neobișnuitul a 
început să devină obișnuit. Au 
făcut începutul Otilia Capră, 
Stela Buîcă, Mariana Sima. 
Azi, secretarul de atunci e

PUBLICUl

eficace.
Aceste

înlrecem cu bunăstarea", „Mun
că, rod și voie bună“, ,,ln co
muna noastră dragă, oameni 
noi și fapte noi“ etc. care 
de fiecare dată s-au dove
dit interesante și 
Încă un amănunt.
programe au fost primite nu 
odată cu călduroase aplauze și 
de către publicul craiovean, 
brigada fiind laureată a mai 
multor concursuri artistice des
fășurate pe plan raional sau 
regional. O bogată activitate 
desfășoară și cele două forma
ții de teatru. In repertoriul lor 
se află înscrise piesele: „In- 
tîmplarea de la tîrg“, ,,Zme-

biți cartea", pe pieptul multora 
strălucind insigna de prieten al 
cărții) și o serie de alte acți
uni, mult gustate de colecti
viști, și vom avea răspunsul 
complet la întrebarea: de ce ti
nerii din Almaj vin în număr 
atît de mare la căminul cultu
ral? Acțiuni la fel de intere
sante se desfășoară sîmbăta și 
duminica și la căminele cultu
rale din comunele Coțofeni, 
Gherbevița, Sălcuța, Vîrvoru, 
Mischii și altele.

Locul principal în activitatea 
desfășurată de căminul din 
Coțofeni, de pildă, îl ocu
pă orchestra de muzică popu-

Iară formată din 20 de c» 
lectiviști de toate virstela 
de la pionieri pînă la cei cil 
argint lo Umple. Meșteșugul 
cîntatului la diverse instrumen
te, ca și din aură, se deprinde 
aici de la cea mai fragedă 
vîrstă. Este un obicei cu adinei 
tradiții. Și cine, din raionul 
Craiova, și chiar din multe co
mune din regiunea Oltenia, n-a 
ascultat cu plăcere cîntecele 
lui Florian și Constantin Cincu 
sau pe Aurelia Gioglovan, co
lectiviști din comuna Coțofeni ?

Se impune totuși chiar si în 
aceste două comune asupra că
rora m-am oprit, dar mai ales 
în Teasc, Bratovoiești și altele, 
înscrierea în programele pen
tru sîmbăta si duminică a mai 
multor acțiuni care să se adre
seze tinerilor, cei mai frecvenți 
oaspeți ai căminelor. De altfel, 
ca o deficiență generală se 
constată participarea palidă la 
mai toate căminele din raion a 
organizațiilor U.T.M. în stabi
lirea și pregătirea acțiunilor 
culturale. Și nu întîmplător, la 
căminele culturale din Beloț, 
Șopot, Plopșor și altele sîmbe- 
tele și duminicile trec una după 
alta în cazul cel mai bun cu o 
conferință sau vizionarea unui 
film. Înlăturarea acestor defi
ciențe presupune, desigur, pen
tru viitor, o colaborare mai 
strînsă între comitetul de cul
tură și artă raional și comitetul 
raional U.T.M., în vederea rea
lizării, în perioada de iarnă, la 
căminele culturale a unor ac
țiuni bogate la care să fie a- 
tras un număr cît mai mare de 
tineri.

VA SILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

----- •-----

Brigada științifică răspunde Spectacole pentru colectiviști
A intrat în practi

ca comitetelor de 
cultură și artă din 
centrele de raion a- 
le regiunii Maramu
reș de a organiza și 
a trimite în mijlocul 
oamenilor muncii de 
la sate brigăzi știin
țifice. Aceste colec
tive formate din 
specialiști de diferi
te profesii — ingi
neri agronomi, ju
riști, profesori de

limba și literatura 
romînă, de științele 
naturii etc. — dau 
răspunsuri compe
tente la numeroase 
întrebări puse de 
oamenii satelor. Ele 
au darul să îmbogă
țească cunoștințele 
celor ce lucrează pe 
ogoare, să le lăr
gească orizontul cul
tural, științific. Re
cent, două 
nea' brigăzi

Festivalul
în cadrul celei de a doua eta

pe a festivalului filmului la sa
te, în comunele Titulești și 
Ghimpețeni, din raionul Drăgă- 
nești-OIt se desfășoară o boga
tă activitate. Astfel, în această 
perioadă numărul spectatorilor 
a crescut cu peste 150 la sută. 
Un accent deosebit s-a acordat 
prezentării unor jurnale legate

aseme- 
din ora-

șui Baia Mare s-au 
deplasat în satele 
Ocoliș și Botăneni 
unde au avut întîl- 
niri cu cetățenii. 
Printre participanții 
la aceste întîlniri 
s-au numărat foarte 
mulți tineri colecti
viști, care au pus în
trebări și au primit 
răspunsuri legate de 
activitățile lor zil
nice.

B. COSTEA

de activitatea desfășurată în 
gospodăriile agricole colective. 
De un real folos s-au dovedit 
pentru zootehniștii din aceste 
comune jurnalele despre creș
terea animalelor și furajarea 
rațională în timpul iernii.

Continuînd tradiția anilor tre- 
cuți, tînărul colectiv al Teatrului 
de stat din Brăila și-a început 
activitatea teatrală în anul 1964 
cu o serie de frumoase acțiuni, 
printre care și deplasarea unor 
colective de actori în satele și co
munele raionului. Bunăoară, zilele 
acestea colectivul teatrului de stat 
a întreprins 3 ieșiri în raion cu 
care ocazie în comuna însurăței a 
fost prezentată, pentru prima dată, 
o piesă clasică : „Nunta lui Fi
garo" de Beaumarchais, spectacol 
mult apreciat și aplaudat la scenă 
deschisă de către colectiviști. Pie
sa „O felie de lună" de 
Storin a fost prezentată 
munele Gemenele și Cuza 
Asemenea acțiuni vor mai
treprinse și în viitor. Pentru luna 
aceasta colectivul Teatrului de stat 
din Brăila pregătește un spectacol 
inspirat din munca și viața țăra
nilor colectiviști din raionul Brăi-

la. Spectacolul va fi prezentat în- 
cepînd de la 20 ianuarie în 15 
comune din raionul Brăila.

T. OANCEA

★

ION ȘTEFAN 
profesor

Aurel 
în cO-
Vodă. 
fi in

In sala de festivități a cămi
nului cultural din comuna 
Bolintini-Vale, raionul Titu, 
ansamblul folcloric de cîntece 
și dansuri al Sfatului popular 
al orașului București a pre
zentat un reușit concert-spec- 
tacol de muzică populară ro
mânească, la care au participat 
600 tineri ............... ~
mult succes
liștii vocali Dumitru llinescu, 
Aurelia Constantinescu, Mag
dalena Căline seu, Ștefania 
Stere, Maria Pietraru și Tudor 
Heica.

„Exerciții 
cu extensorul"
Căminului cultural din comuna 

Butea, regiunea Iași i-a fost 
pusă la dispoziție o frumoasă clă
dire. In jumătate de clădire se 
află sfatul popular comunal în 
jumătate, căminul. Se poate afir
ma, deci — fără teamă că s-ar 
exagera — că depărtarea dintre 
sfat și cămin se poate măsura cu 
o... ușă. Și totuși, iarna aceasta, 
președintele sfatului popular. Du
mitru Măimihai, nu a deschis ușa 
căminului. Dimpotrivă. Atunci 
cînd directorul de cămin vine 
să-i ceară ajutorul, președintele 
tună și fulgeră. Organizația 
U.T.M. n-a întreprins nici ea ni
mic în sprijinul căminului, în 
scopul creării condițiilor necesare 
pentru organizarea unei bogate 
activități. Nici măcar foc nu se 
face la cămin. (Lemnele 
zate stau 
tul de la

neridicate în 
Tg. Frumos).

reparti- 
depozi- 

deȘi

colectiviști. De 
s-au bucurat so-

N O TÂ
ce 
că

nu se face foc, se 
în cămin nu poți

ION PROTOPOPESCU 
activist cultural

SĂ FOLOSIM

In excursie
(de la corespondentul

CU

INSECTELE

MAȘINI PENTRU 
SEMĂNATUL

vreme
țelege * . .
mai mult de cîteva minute. Singu
ra „activitate" care s-a desfășurat 
aici pînă la 11 ianuarie consta în 
următorul exercițiu : 4—5 tineri 
veneau și, pe rînd, își încercau 
rezistența inîinilor cu extensorul.

Am întrebat pe unul dintre a- 
ceștia :

— Ce faceți ?
— Ne încălzim. Zilnic... Ve

nim, facem puțină încălzire și 
apoi ne ducem acasă.

Ar fi totuși timpul să se obser
ve că distanța de la sfat la că
min nu e nici de doi pași, că 
lemnelor aflate la Tg. Frumos 
le-ar sta mai frumos să încălzeas
că Gala căminului și că, e de la 
sine înțeles, cu un „singur exten
sor" nu se face activitate cultura
lă, oricît s-ar extinde el. Și pen
tru că tot am amintit o veche și 
înțeleaptă zicală populară, să ne 
amintim și de aceea care zice : 
„Cine are urechi de auzit, să 
audă".

în- 
sta

C. SLAVIC

ia

Pentru cei ce lucrează pe ogoare au apărut și «par mereu 
numeroase cărți și broșuri prin intermediul cărora sînt popu
larizate rezultatele cercetărilor științifice și experiența îna
intară a unităților agricole socialiste fruntașe. Dintre acestea 
vă prezentăm acum cîteva apărute recent.

„MAȘINI PENTRU SEMĂNATUL DE PRECIZIE" este o carte 
care se adresează maiștrilor mecanici și mecanizatorilor din 
S.M.T. și G.A.S. In paginile ei sînt descrise o serie de mașini 
moderne pentru semănat și este explicat, cu desene și fotogra
fii, modul de întreținere și exploatare a lor. Cartea aceasta este 
deosebit de utilă ca material bibliografic la învățământul agro
zootehnic din S.M.T. și G.A.S.

„INSECTELE — DUȘMANI ȘI PRIETENI" este o lucrare în 
care autorul — Gheorghe Boguleanu — descrie într-un limbaj 
accesibil, insectele care sînt folositoare pentru agricultură, pre-

pentru acestea din urmă indicîndcum și pe cele dăunătoare 
și metodele de combatere a lor.

Broșura „SĂ FOLOSIM CU CHIBZUINȚĂ TERENURILE A- 
GRICOLE“ prezintă experiența unor unități agricole socialiste 
fruntașe în ce privește redarea în circuitul agricol a noi supra
fețe de teren și creșterea fertilității solului.

„LA ȘCOALA BELȘUGULUI" se intitulează — broșura scrisă 
de inginerul Virgil Lazăr. într-un amplu reportaj, autorul des
crie experiența bună a unor gospodării colective, a unor lectori 
în pregătirea și desfășurarea învățămîntului agrozootehnic.

Acum, cînd cursurile sînt în toi, experiența popularizată prin 
broșura pe care o prezentăm poate fi de un real folos tuturor 
celor ce răspund de bunul mers al acestei forme de învățămînt 
agricol de masă.

nostru) 
Ieri 

genției 
fost o animație deosebită. Aici 
au sosit aproape 200 de co
lectiviști fruntași din toate 
colțurile raionului Iași. Ei au 
plecat cu autocarele într-o 
excursie de 3 zile la Bucu
rești, pe Valea Prahovei, în 
Ardeal. Cu acest prilej ex
cursioniștii vor vizita orașul 
Onești, muzeul „Grigore An- 
tipa" din București, muzeul 
Doftana, Castelul Peleș, 
G.A.C. Hărman din regiunea 
Brașov și alte importante 0- 
biective după care se vor în
toarce acasă cu noi și folo

sitoare învățăminte.

dimineață în fața A- 
O.N.T. Carpați Iași a

președinte al gospodăriei co
lective și se preocupă ca — 
nu numai în munca pentvu 
înflorirea gospodăriei, ei și în 
sport — aportul fetelor să 
fie tot mai mare.

Și astfel, în fiecare comună 
duminicile cultural-sportive, 
prin roadele căutărilor, ale 
inițiativelor au căpătat profi
luri distincte. La aceasta au 
contribuit schimburile de ex
periență. De la tinerii din Bu- 
zescu a pornit pentru întîia 
oară o invitație către vecini : 
„Poftiți la duminica noastră 
cultural-sportivă Au răs
puns și cei din Pielea, și cei 
din Mavrodin. S-au bucurat și 
au petrecut împreună. Peste 
cîteva duminici, invitațiile au 
urmat calea Pielea-Buzescu, 
Mavrodin-Buzescu, Pielea-Ma- 
vrodin, Mavrodin-Pielea... Cu 
toții au avut de învățat.

La organizarea duminicilor 
cultural-sportive, comitetul 
raional U.T.M., împreună cu 
comitetul de cultură și artă și 
consiliul U.C.F.S., a ajutat la 
întocmirea și pregătirea pro
gramului, la găsirea unor mij
loace și 
cît mai 
mună la alta.

instruire cu activul de la sate 
ale comitetului raional U.T.M. 
au cuprins și lecții despre or
ganizarea manifestărilor cul
tural-sportive de o mai mare 
amploare. Dar pentru genera
lizarea experienței celei mai 
bune este încă mult loc pen
tru mai bine.

Putea fi 
o manifestare 

model

forme de activitate 
variate de la o co-

Cursurile de

Am asistat 
la o duminică 
cultural-sporti
vă programată 
la centrul de 
raion, în orașul 
Alexandria, ca
re urma 
sintetizeze 
să popularizeze 

ceea ce e mai bun în această 
experiență.

Dar, încă din perioada de 
pregătire a acestei manife
stări, s-au evidențiat unele 
deficiențe. In primul rînd du-

rlitîfej să 
Și

minica cultural-sportivă a 
fost insuficient popularizată.

Singura manifestare cultu- 
ral-educativă organizată cu a- 
cest prilej a fost un concurs 
„Cine știe, răspunde", pentru 
elevii școlii medii din locali
tate și desfășurat într-o mică 
sală de club. Și a fost, doar, o 
duminică cultural-sportivă 
pregătită la reședința acelu
iași raion în satele căruia s-au 
organizat un șir de manife
stări atît de instructive dintre 
care am amintit doar cîteva. 
Tinerii prezenți ar fi vrut ca 
aici, la sediul raionului, să 
aibă cît mai multe de învățat. 
A fost oare „mai ușor“ să se 
invite specialiști de înaltă ca
lificare la Orbească decît aici 
la Alexandria, să se organi
zeze „călătorii" pe hartă, ex
poziții, prezentări de filme, în
tîlniri cu brigăzile științifice 
într-un colț oarecare al raio
nului decît la reședința lui ?!

Printre manifestările cultu
rale ce s-ar fi putut organiza 
se numără, desigur, o „călăto
rie" pe hartă, un almanah 
cultural-științific „Știați că...?", 
precum și acțiuni mai largi, 
ca, de pildă, o întîlnire cu bri
gada științifică și o gală de

filme. S-ar fi putut realiza sau 
aduce o expoziție cu temă 
tehnico-științifică, culturală, 
artistică sau sportivă. S-ar fi 
putut organiza — dacă oas
peții din raion ar fi fost mai 
numeroși — sărbătorirea co
lectiviștilor fruntași din raion, 
„Tribuna agronomului" sau 
alte acțiuni dedicate expe
rienței înaintate în agricul
tura raionului.

Trebuie subliniată, altmin
teri, varietatea programului 
artistic și sportiv. Dar și la 
partea artistică sportivă a 
programului deficiențele orga
nizatorice și-au spus cuvîntul: 
tot timpul desfășurării lipsind 
prezentările nu s-a putut ști 
limpede ce echipe sportive se 
întrec, nici care sînt formați
ile ce apar pe estradă și ce 
program interpretează.

Cu sprijinul artiștilor ama
tori atît de numeroși veniți 
să-și dea concursul s-ar fi pu
tut găsi forme sugestive de 
prezentare : un mic medalion 
de cîntece pe o anumită temă, 
o întrecere pentru cel mai bun 
solist vocal, o suită care să fi 
înmănunchiat cele mai pito
rești jocuri populare locale, 
selecțiuni pe o anumită temă

din programul brigăzilor arti
stice din raion, iar în înche
iere o horă mare a tineretului, 
pe tot stadionul. Existau toate 
elementele necesare unei bune 
alcătuiri a programului dacă 
organizatorii s-ar fi preocupat 
să dea atenția cuvenită efici
enței cerute unui asemenea 
schimb de experiență.

Printr-o mai temeinică or
ganizare și popularizare, co
mitetul raional U.T.M., comi
tetul de cultură și artă și con
siliu] U.C.F.S. din Alexandria 
pot atrage în timpul acestei 
ierni mase mai largi de tineri 
(și nu numai tineri) de dife
rite profesii, atît din oraș, cît 
și din raion, la desfășurarea 
unei duminici cultural-spor
tive — cu acțiuni specifice a- 
notimpului — care să înfăți
șeze toate posibilitățile de or
ganizare a unor asemenea ma
nifestări în acest anotimp. 
Prin aceasta experiența bună 
s-ar generaliza, îmbogățin- 
du-se totodată conținutul edu
cativ al acestor manifestări 
îndrăgite tot mai mult de ti
nerii colectiviști.

TEODOR GHEORGHIU



Primirea de către președintele Consiliului
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, si vicepreședintele

Vineri 17 ianuarie 1964, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer. împreună 
cu vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodnă- 
raș, au primit în audiență pe

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Chi
neze la București, Siu Gien 
guo, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

Primirea de către vicepreședintele Consiliului
de Miniștri al R.P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin,

Răspunsul a fost notat cu 10. Felicitări studentului Mureșan Tudor (anul II, Facultatea de 
mecanică din Cluj) pentru răspuns și notă.

Foto : EMIL COJOCARU

Vineri 17 ianuarie 1964, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gas
ton Marin, a primit în au-

diență de prezentare pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Finlandei la 
București, Martti Salomies.

(Agerpres)

PIONIERI
a Brașov, cu cîte
va zile în urmă, 
am avut o discu
ție cu instructorii 
de pionieri și di- 
riginți despre co
laborarea dintre

organizația de pionieri și 
școală, despre activitățile or
ganizate în comun pentru e- 
ducarea pionierilor, pentru 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere față de învățătură. 
Publicăm cîteva din părerile 
participanților la această dez
batere.

Tov. SANDU ELENA — in
structoare superioară la Școa
la de 8 ani nr. 3.

în școala noastră s-a înce
tățenit de multă vreme o 
strînsă colaborare între con
ducerea școlii, tovarășii în
vățători și diriginți și instruc
torii de pionieri. Tovarășa di
rectoare adjunctă Băltescu 
Eugenia, care este și secretara 
organizației de partid din 
școală, îndrumă îndeaproape 
munca instructorilor de pio
nieri, ne ajută să desfășurăm 
acele activități care vin în 
sprijinul direct al muncii de 
educație. Colaborarea cu 
școala se manifestă îndeosebi 
în domeniul muncii educative 
pentru obținerea unor rezul
tate bune la învățătură. Un 
prim rezultat: la încheierea 
trimestrului I, clamele a Vil-a 
au un procent de 100 la sută 
promovați, în condițiile unei 
sporite exigențe a profesori
lor.

Săptămînal, conducerea șco
lii organizează scurte ședințe 
cu diriginții, la care sînt in
vitată și eu, și unde am prile
jul să cunosc situația la învă
țătură a claselor și a unor 
elevi, problemele pe care și 
le propune școala să le rezol
ve pentru îmbunătățirea si
tuației la învățătură a unor 
colective de elevi. Firește că 
noi folosim forme specifice 
pentru a contribui la obține
rea unor bune rezultate la în
vățătură. Iată cîteva din aces
tea. în adunări de grupă sau 
detașament, copiii au discutat 
teme ca : „Să prețuim un mi
nut", „învață tu și ajută-1 pe 
colegul tău", „O călătorie în 
istoria antică'" (clasa a V-a) 
„Succesele colectivului — suc
cesele mele personale". Cu 
prilejul duminicilor pionie
rești, am organizat concursuri- 
ghicitori pe teme din literatu
ră, un concurs pentru cel mai 
bun matematician, care au 
venit printr-o formă atractivă 
în ajutorul pregătirii școlărea 
copiilor. La aceste acțiuni 
participă și profesorii diri- 
ginți cu care ne consultăm în 
organizarea și pregătirea lor.

Colaborarea instructorului 
cu diriginții s-a arătat rod
nică și în altă direcție. Bună
oară, în clasele a Vl-a erau 
elevi care obțineau rezultate 
nesatisfăcătoare la învățătură 
pentru că nu aveau un regim 
ordonat de activitate. Vizitele 
făcute acestora acasă, împre
ună cu diriginții claselor a 
VI-a A și B — tovarășii pro
fesori Băjenaru Octavia și 
Necșulescu Bucura — ne-au 
ajutat să cunoaștem condițiile 
în care învață copiii, cum își 
folosesc timpul și, totodată, să 
le recomandăm un program

la

potrivit de muncă. Nu ne-am 
oprit aici. Peste cîtva timp, 
unii dintre acești pionieri au 
fost vizitați din nou pentru a 
vedea cum respectă indicațiile 
pe care le-am dat noi.

Tov. CÎRCEAG MARIA — 
instructoare superioară 
Școala de 8 ani nr. 5 :

Și în școala noastră am ob
ținut, la încheierea primului 
trimestru, rezultate bune la 
învățătură — un procentaj de 
peste 92 la sută promovați, 
dintre care aproape 80 la sută 
cu medii peste 7. Este un re
zultat bun care, însă, nu ne 
mulțumește. în al doilea tri
mestru, unul din principalele 
obiective ale muncii noastre 
este ridicarea elevilor cu o

trimestru. Nivelul la învă
țătură este ridicat. Ceeea ce 
mă nemulțumește însă este 
comportarea unora dintre ei. 
Obiectivul principal pe care 
mi l-am propus în planul meu 
în trimestrul al doilea este 
formarea la elevi ai unor de
prinderi de comportare civili
zată. Vom discuta în orele de 
dirigenție despre : ce înțele
gem prin comportare civilizată 
acasă și în vizită, cum îmi e- 
duc voința și altele. Tovarășa 
instructoare de detașament, 
discutînd cu mine și stabilind 
care sînt obiectivele princi
pale pe al doilea trimestru, a 
adăugat în mod firesc acestor 
ore unele acțiuni pionierești 
care urmăresc realizarea ace
luiași obiectiv.

Tov. RĂDUȘ VICTORIA — 
instructoare de detașament, 
Școala de 8 ani nr. 2.

Intr-adevăr, aș dori să sub
liniez și eu această prețioasă 
colaborare cu tov. dirigintă

Eficienta unei
colaborări

situație mediocră la învățătu
ră la nivelul celor buni. Pen
tru traducerea în viață a a- 
cestui obiectiv, organizația de 
pionieri a inițiat adunări de 
grupă și detașament, care au 
venit în sprijinul învățăturii, 
cum ar fi adunarea „Matema
tica și viața" (cu ajutorul tov. 
prof, de matematică la deta
șamentul claselor a Vil-a) ; 
la clasele a Vl-a instructoarea 
de detașament Semeniuc Eu
genia a organizat adunarea 
„învățătura — datorie patrio
tică" ; un alt detașament a 
organizat adunarea „Oameni 
de seamă despre anii lor de 
școală" etc.

Referindu-mă însă și la cele 
arătate înainte de colega mea, 
cred că la obținerea unor re
zultate bune la învățătură nu 
putem contribui numai prin 
adunări cu teme, ci și prin al
te acțiuni. Aș vrea să arăt, 
bunăoară, că direcțiunea școlii 
ne-a cerut ajutorul în îmbu
nătățirea disciplinei. Mai sînt 
încă în școala noastră elevi 
nedisciplinați pe stradă, sau 
care tulbură orele. înainte de 
a organiza adunări în care 
să discutăm despre disciplină, 
am căutat să-i ajutăm pe 
copii să-și petreacă timpul în 
mod util. îi învățăm pe pio
nieri jocuri pionierești pe 
care să le joace organizat în 
recreații ; cei mai buni elevi 
își însoțesc colegii în drum 
spre casă, la spectacole și, 
prin exemplul personal, le 
arată ce comportare să aibă 
pe stradă, în troleibuz, într-o 
sală de spectacol. Caietul di
rigintelui de observații și 
caracterizări este completat cu 
părerile și uneori cu sugestii
le noastre cu privire la unele 
măsuri ce pot fi luate.

Tov. prof. CENTEA IULIA
— dirigintă la Școala de 8 ani 
nr. 2.

Am să relatez
pre colaborarea mea cu 
Răduș Victoria, 
de detașament a
— clasă a cărei dirigintă sînt.
Toți cei 35 de pionieri ai cla
sei sînt promovați în primul

Centea. Faptul că pionierii 
au promovat 100 la sută este 
și un rezultat al activității or
ganizației de pionieri, care a 
stimulat dorința de învățătură 
a pionierilor. Astfel, recent, 
de exemplu, am trimis la locul 
de muncă al părinților elevi
lor care au obținut rezultate 
bune la învățătură pe primul 
trimestru felicitări din partea 
activului pionieresc; am or
ganizat o expoziție de caiete 
și maculatoare ale pionierilor 
fruntași etc. Stabilind împre
ună cu tovarășa dirigintă obi
ectivul pe care-1 vom urmări 
pe al doilea trimestru, am 
planificat cîteva acțiuni pio
nierești : o adunare de grupă 
în care se va discuta despre 
„Cum se poartă băieții cu fe
tele", un concurs intitulat „Ce 
e bine și ce e rău" din care 
să reiasă ce este permis în 
comportarea pionierilor și ce 
trebuie înlăturat; vom discu
ta într-o adunare de detașa
ment despre păstrarea și res
pectarea avutului obștesc în 
blocurile în care locuiesc pio
nierii (pe baza unor vizite fă
cute pionierilor acasă).

Tov. BÎRZA DOINA in
structoare superioară la Școa
la medie Zărnești.

în școala noastră nu toți e- 
levii au obținut rezultate

bune la învățătură pe primul 
trimestru. De aceea, preocu
parea noastră comună va fi 
în acest trimestru îmbunătă
țirea situației școlare a tutu
ror elevilor. Nu de mult, s-a 
organizat o adunare de deta
șament cu tema „Numai mi
nut cu minut cîștigi ore", la 
care a fost invitat să vorbeas
că un muncitor fruntaș de la 
Fabrica de hîrtie și celuloză, 
în urma acestei adunări, pio
nierii au făcut un calcul 
gestiv, care a fost afișat în 
școală și care arăta 
7 minute pierdute într-o oră 
înseamnă 35 minute în 5 ore, 
iar într-un an întreg, însem
na să pierzi 200 de lecții. îm
preună cu tovarășii diriginți, 
am vizitat în aceeași zi elevii 
care au lipsit de la școală, am 
stat de vorbă cu părinții, care 
ne-au promis sprijinul. De 
curînd, s-a născut inițiativa 
de a organiza în școală cer
cul „Prietenii Muzeului Bran“, 
care, îndrumat de tovarășii 
profesori de limba romînă, va 
avea sarcina de a culege fol
clor legat de evenimentele is
torice din părțile noastre, pre
cum și folclor nou. Socotim 
ca, în afara altor acțiuni, și 
aceasta va fi un stimulent 
pentru ridicarea nivelului la 
învățătură în școală.

★

Din discuția care a avut loc 
s-a desprins necesitatea unei 
strînse colaborări între in
structori de pionieri și tovară
șii profesori. Instructorul de 
pionieri are nevoie de ajuto
rul profesorului, care, cu ex
periența sa pedagogică, îi poa
te da sfaturi prețioase cum să 
lucreze cu copiii, care sînt 
problemele care se ridică în 
clase. în felul acesta, se for
mează un front comun în re
zolvarea sarcinilor care-i re
vin școlii, se evită paralelis
mul în organizarea unor acti
vități de către școală și orga
nizația de pionieri, sporește 
eficiența acțiunilor prin plusul 
de competență al profesorului 
care vine în ajutorul muncii 
pionierești. Totodată profeso
rii primesc un sprijin susținut 
din partea instructorilor de 
pionieri, care, cu ajutorul ac
tivului pionieresc, al pionieri
lor, acționează pentru dezvol
tarea la elevi a dragostei de 
învățătură, organizează acti
vități atractive, interesante, 
care contribuie la formarea 
multilaterală a copiilor.

Totul pledează ca această 
colaborare să se dezvolte con
tinuu, să aibă un caracter 
permanent.

PUȘTI
su

că

Prof. MARGHIT DASCĂLU

cîte ceva des- 
tov. 

instructoarea
clasei a Vl-a

Noutăți de la Muzeul
de artă al R. P. Romîne
Asemenea unor iscusiți chi

rurgi, specialiștii restauratori 
de Ia Muzeul de artă al R. P. 
Romîne, ale căror „operații" 
durează însă luni și uneori 
chiar ani întregi, redau strălu
cirea de odinioară multor o- 
pere de artă aflate în tezau
rul muzeelor de artă din țară. .

In anul 1963 au fost restau
rate mai multe piese rare, va
loroase. din colecția secției de 
artă feudală, printre care pic
turile în tempera pe lemn 
„Altarul de la Prejmer" din 
secolul XV, „Plîngerea lui 
Cristos", a unui pictor anonim 
din același secol, „Fecioara cu 
prunc", a unui anonim din 
secolul XVI, „Deisls", lucrare 
anonimă din secolul XVII.

Au mai fost restaurate ta
blourile „Portret de bărbat" 
de Rosenthal, „Cioban cu oile"

și „Iarna la Barbizon“ de An- 
dreescu, „Interior de pădure" 
de Grigorescu, „Autoportret" 
de Luchian, „In fața casei" de 
Tonitza și alte piese din gale
ria națională.

Dintre operele artei univer
sale au trecut prin atelierele 
pictorilor restauratori tablou
rile : „Bethsabeia primind o 
scrisoare de la regele David", 
aparținînd școlii de la Fon- 
tainbleau, „Circiumă olan
deză" de Teniers, „Ecce Homo“ 
de Roger van der Weyden, 
„Cireada de vite în ruine" de 
Adrian van der Velde.

Au fost, de asemenea. înde
părtate efectele distrugătoare 
ale timpului la numeroase 
sculpturi, lucrări de grafică, 
obiecte de ceramică și metal, 
vesminte.

(Agerpres)

• Specialiști ai sportului de iarnă de la 13 ziare 
de sport din diferite țări ale lumii au răspuns la 
ancheta organizată de 
legătură cu desemnarea 
Olimpiadei Albe.

La hochei pe gheață 
ca învingătoare

ziarul „Sovietski Sport" în 
celor mai mari iavoriți ai

pînă acum 4 remize, axe 2 puncte șl ocupă locul 
10, din 16 concurenti.

echipa U.R.S.S. este dată 
de toți participanții la anchetă. 

Alți eventuali cîștigători ai medaliilor de aur sînt, 
după părerea ziariștilor sportivi, Lidia Skoblikova 
Ia 500 m (patinaj viteză), finlandezul Veicko Kan- 
konen (la sărituri de Ia trambulină), suedezul Sixlen 
Jernberg (Ia 50 km schi) și suedezul Jonny Nilsson 
(ia 1 500 m patinaj viteză).

• Cu prilejul unui concurs preolimpic de patinaj 
viteză desfășurat la Alma Ata, Lev Zaițev (U.R.S.S.) 
a egalat recordul mondial în proba de 1 500 m, 
parcurgînd distanța în 206“3/10. Recordul mondial 
oficial aparține finlandezului Jarvinen.

• După cele cîteva meciuri susținute In Elveția, 
echipa olimpică de hochei pe gheață a S.U.A. a 
plecat în R.F. Germană. Hocheiștii americani au e- 
voluat la Munchen în compania echipei R.F. Ger
mane. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3—2 (0—1 ; 
3—0 0—1) în favoarea gazdelor.

Echipa de hochei pe gheață a Japoniei a susținut 
al 5-lea meci în Elveția, învingînd cu 5—2 (1—0 ; 
2—2 ; 2—0) echipa Grashopers-Ziirich.

o Satul olimpic din Innsbruck, unde vor locui 
participanții la Jocurile Olimpice de iarnă, a fost 
deschis oficial, în cursul zilei de joi de către pri
marul orașului dr. Lugger. în sunetele fanfarei, pe 
catargul înalt din mijlocul orășelului, a fost înăl
țat drapelul olimpic, cu cele 5 cercuri colorate, sim
bol al înfrățirii raselor și continentelor. La festivi
tate au asistat membri ai comitetului olimpic aus
triac, oficialități din orașul Innsbruck și loturile de 
sportivi care se află de acum în orașul Olimpiadei

® In runda a 5-a a turneului zonal 
de șah de la Kecskemet (R.P. Ungară), 
maestrul romîn Florin Gheorghiu, a- 
vînd piesele negre, a remizat cu po- 

~ lonezul Bednarski, Același rezultat a 
• fost consemnat în partidele Pachmann- 

Szabo și Tringov-Langeweg. Damiano- 
vici a cîștigat la Attard și Matanovici 

la Clarcke. Trei partide s-au întrerupt.
în clasament, pe primul loc se află Pachmann 

(R.S. Cehoslovacă) cu 3,5 puncte, urmat de Bilek 
(R.P.U.), Hecht (R.F.G.) — 3 puncte și o partidă
întreruptă fiecare. Florin Gheorghiu, care a făcut

A Început 
fotbal de la 
meci echipa 
vins cu scorul de 1—0 (1—0) echipa 
mexicană Necaxa. La 19 ianuarie se 
dispută întîlnirea dintre selecționata 
orașului Moscova și echipa 
America.

turneul international de 
Mexico City. In primul 

Partizan Belgrad a în-

triunghiular de baraj pentru

mexicană

desemna- 
sflrșit cu 
In ultima

• Meciul , . .
rea campionului de șah al U.R.S.S. a luat 
victoria marelui maestru Leonid Stein, 
rundă Stein a remizat partida cu marele maestru 
Holmov, acumulînd astfel 2,5 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Spasski cu 2 puncte, iar pe tocul trei 
Holmov cu 1,5 puncte.

Noul campion unional de șah, Leonid Stein, care 
a cîștigat în 1962 turneul 
rești, are vîrsta de 29 de 
cultatea de ziaristică din

internațional de la Bucu- 
ani și este student la Fa- 
Lvov.

multe intîlniri din cadrul• Joi s-au disputat mai
,,Cupei campionilor europeni44 la baschet. La Brno, 
echipa Spartak a învins în meci retur cu 96—51 
(50—27) echipa Macabi Tel Aviv. calificîndu-se pen* 
tru turul următor al competiției. Jucînd la Paris cu 
P.U.C., echipa iugoslavă O.F.K, Belgrad a terminat 
învingătoare cu scorul de 105—63 (51—28). In com
petiția feminină, la Belgrad, Steaua Roșie a întrecut 
cu 68:—53 (33—25) pe Wisla Kracovia.

® Astăzi, de la ora 19, pe patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, echipa selecționată olim
pică de hochei pe gheață a R.P. Romîne susține un 
dificil examen în compania formației cehoslovace 
Tesla Pardubice. Hocheiștii cehoslovaci se ailă în 
mare formă. Ei au cîștigat ultimele două partide 
din campionat, reușind joi să învingă cu 8—4 (3—2; 
4—1 ; 1—1) pe S.O.N.P. Kladno,

In acest joc echipa romînă va alinia următoarea 
formație : Crișan, Csaka, Ionescu, Varga, Tiriac, 
Biro, Kalamar, Szabo I, Ioanovici, Florescu, Pană 
Szabo II, Andrei, Ferenczi.

Revanșa se va disputa duminică de Ia ora 19, tot 
pe patinoarul artificial „23 August".

• Sala sporturilor de la Floreasca va găzdui 
astă-seară, de la ora 19,30, meciul retur de baschet 
dintre echipele Steaua București și Galatasaray Is
tanbul, din cadrul „Cupei campionilor europeni", 
în primul meci, echipa turcă a obținut victoria la 
o diferență de 18 puncte.

(Agerpres)

REDACȚIEI

scris

Crastanov Tiber iu
Ne-ați scris că în anul acesta 

doriți să susțineți examen de 
admitere la una din facultățile 
Institutului de științe economice 
„V. I. Lenin“ București și do
riți să cunoașteți materiile la 
care se vor da probe. Pentru 
a vă veni în ajutor atît dum
neavoastră cît și altor cores
pondenți care ne-au pus aceeași 
întrebare publicăm mai 
răspunsul. La facultățile 
economie generală, finanțe, 
dit și evidență contabilă, 
merț se dau probe la :

— economie politică
— matematică (aritmetică, al

gebră, trigonometrie) — scris 
și oral.

— geografia R.P.R. 
și oral.

Marin Dumitrescu — Bacău 
„Concursul pentru insigna de 

polisportiv" se desfășoară la 
sporturi de bază ca: atletism, 
gimnastică, natație, tir, schi, 
ciclism și turism. Unele probe 
sînt obligatorii iar altele la a- 
legere. La fiecare probă sînt 
două feluri de norme corespun
zătoare gradelor I și II ale in
signei.

Termocentrala de la Brazi. 
Vedere exterioară.

Foto: AGERPRES

V. Irimia — Fălticeni
Conform prevederilor codu

lui muncii, angajatul transferat 
beneficiază, la noua unitate de 
toate drepturile pe care le con
feră vechimea neîntreruptă în 
muncă în măsura în care a- 
ceste drepturi nu i-au fost a- 
cordate. Unitatea care transfe
ră este obligată să plătească 
unității la care merge angaja
tul transferat compensarea în 
bani a acestor drepturi, pro
porțional cu timpul prestat de 
angajat, în anul de muncă în 
curs la unitatea de la care a 
fost transferat.

Ion Moraru, Dumitru Oprea 
—- Timișoara

„Lucrarea „Bazele automati
zării în industria ușoară" apă
rută de curînd în Editura teh
nică este o traducere din limba 
rusă, adaptată la condițiile con
crete din țara noastră.

Lucrătorii din industria tex
tilă, ca și din multe sectoare 
ale industriei chimice, vor, găsi 
în lucrare exemple de rezol
vare a unor acționări și auto
matizări specifice acestor 
ramuri.

Olescu Vasile — Hunedoara
Dacă întreprinderea la care 

lucrați vă recomandă pentru a 
urma cursurile serale ale unei 
facultăți tehnice, pentru pre
zentarea o singură dată la con
cursul de admitere aveți drep
tul la un 
plată de 
ristice.

concediu de studii cu 
30 de zile calenda-

în Editura Meridiane a apă
rut recent albumul „Grafica 
militantă romînească'*. Elabo
rat sub îngrijirea unui colec
tiv de specialiști și tipărit în 
condiții grafice deosebite, vo
lumul prezintă o selecție a 
celor mai valoroase creații ale 
graficii românești între anii 
1848 și 1961. Albumul cuprin
de 394 reproduceri după ope
re semnate de 127 artiști care 
înfățișează, în ansamblu, o 
adevărată cronică în imagini 
a celor mai semnificative mo
mente din istoria luptei po
porului nostru pentru înfăp
tuirea idealurilor de dreptate 
socială, de libertate și inde
pendență națională.

Sînt prezentate reproduceri 
după creațiile artiștilor care 
au trăit perioada revoluționa
ră a anului 1848 și după dese
nele satirice ale anilor urmă
tori, caracterizate prin vehe
mența criticii social-politice. O 
serie de reproduceri după lu
crările lui Ștefan Luchian, 
Gabriel Popescu, Nicolae Ver-

URMĂRI DIN PAC. I

dind în felul acesta, în timpul 
muncilor de vîrf din campanii 
nu vom mai avea nevoie decît 
de 8—10 căruțe care să împrăș
tie gunoiul pe teren înainte de 
arătură ; restul vor putea fi fo
losite la celelalte lucrări ur
gente. Creăm astfel condițiile 
necesare scurtării perioadei de 
seceriș și de evacuare a paie
lor de pe miriște pentru ca me
canizatorii să poată începe în
dată arăturile. în același timp 
asigurăm realizarea în întregi
me a planului de fertilizare.

Vreau să subliniez ajutorul 
deosebit pe care-1 primim din 
partea tinerilor noștri colecti
viști în această acțiune. Cunos- 
cînd măsurile stabilite de con
siliul de conducere al gospodă
riei colective, organizația 
U.T.M. s-a angajat să-i mobili
zeze în perioada actuală pe toți 
tinerii conductori de atelaje 
și pe mulți alții ca încărcători. 
Exemplul l-au dat membrii co
mitetului U.T.M. pe G.A.C.. Noi 
am apreciat această inițiativă 
bună a lor și le-am dat tot spri
jinul astfel încît au putut porni 
îndată la treabă. Zilnic 35—-40 
de atelaje transportă pe cîmp 
6—7 vagoane de îngrășăminte 
naturale pe care tinerii le clă
desc în 6 platforme. Toți sînt 
antrenați într-o însuflețită în
trecere între brigăzi, între echi
pe. Printre cei mai activi pînă 
acum i-aș aminti pe Daniel

Baboi, DanielTen, Dumitru 
Martini.

In felul acesta nu se va des- 
primăvăra bine și vom avea 
transportată la cîmp întreaga 
cantitate de îngrășăminte natu
rale.

metal se vor obține și prin 
confecționarea unui număr 
mare de repere — la combi
na de cereale — din materiale 
plastice.

Fază din meciul „Cupei Federaț iei romîne de volei" dintre 
echipele Știința Cluj și Steaua București, disputat în sala ar

matei din Cluj. Scor : 3—1 pen tru Știința.
Foto : EMIL COJOCARU

Album u I

militantă romîneascăV <4

Mașini agricole 
cu performanțe 

superioare
lectronituirea, sudura semiau
tomată în mediu de bioxid de 
carbon și altele. Prin aplica
rea unor procedee noi de tur
nare se va reduce consumul 
de metal, pe fiecare tonă de 
produse turnate cu 10 kilogra
me. însemnate economii de

ir
Uzinei „Semănă- 

crescut — față de
Sarcinile 

luarea** au 
anul trecut — cu 3,5 la sută. 
Cele peste 1 000 de propuneri 
făcute cu ocazia adunărilor de 
dezbateri a cifrelor de plan, 
participarea entuziastă a tine
rilor la aceste dezbateri, pro
punerile numeroase făcute de 
ei constituie o garanție că — 
alături de ceilalți muncitori, 
ai uzinei ei vor contribui 
îndeplinirea și depășirea 
gajamentelor stabilite în 
trecerea socialistă.

la 
an
in-

mont, Octav Băncilă, 
Mantu, Ary Murnu, 
Sirato, Iosif Iser, 
răsunetul pe care l-au avut, 
în opera celor mai proemi- 
nenți artiști ai vremii, mișcă
rile cu caracter social ce au 
culminat cu răscoala țără
nească de la 1907.

Desenele se transformă în 
adevărate manifeste și apeluri 
de luptă după crearea Parti
dului Comunist Romîn. Nu
meroși graficieni au avertizat 
prin desenele lor împotriva 
primejdiei pe care o repre
zintă fascismul și au demascat 
pregătirea și dezlănțuirea răz
boiului.

Nicolae 
Francisc 

reflectează

La opera unor artiști ca 
Theodor Aman, Nicolae Gri- 
gorescu, Camil Ressu, Nicolae 
Tonitza, Nicolae Cristea, Au
rel Jiquidi — făuritori ai tra
diției unei arte însuflețite de 
năzuințele înaintate ale po
porului — se adaugă contri
buția unor creații valoroase 
contemporane. Artiști din toa
te generațiile zilelor noastre 
surprind în imagini puternice 
ineditul pasionant al vieții 
contemporane, fizionomia oa
menilor el reprezentativi, clo
cotul muncii eliberate și en
tuziaste.

(Agerpres)

Studenții agronomiei
craiovene m examene
L* Institutul agronomic din 

Craiova domnește atmosfera 
specifică sesiunilor de exa

mene. La intrare, pe panouri mari, 
au apărut notele obținute de stu- 
denți în actuala sesiune — primele 
consemnări ale pregătirii din 
timpul semestrului.

La grupa 121 — anul I Agricul
tură — examenul la „Tractoare și 
mașini agricole44 era pe sfîrșite. 
Prin fata comisiei de examinare 
trecuseră 20 de studenți, iar 16 
răspunsuri fuseseră notate cu 8, 
9 și 10. Se pot menționa mulți stu- 
denți care au dat răspunsuri bune. 
Examinatorii ne-au vorbit însă în 
mod deosebit despre Constantin 
Oțelea, Dumitru Roșoga și Cons
tantin Lulea. Cu o zi înainte, la 
aceeași materie, studenții grupei 
124 înregistraseră, de asemenea, 
rezultate foarte bune. Notele de 
8, 9 și 10 reprezintă peste 80 la 
sută.

TovarășA Tache Ivan, președin
tele consiliului asociației studenți
lor este mereu în mijlocul studen
ților în
I-am 
toare

— „Caracteristica 
Institutul

aceste zile de examene, 
solicitat cîteva date referi- 
la actuala sesiune.

sesiunii la
agronomic din Craiova

— ne spunea — este participarea 
integrală a studenților Ia examene, 
semn al seriozității cu care aceștia 
s-au pregătit în timpul anului. Pre
gătirea actualei sesiuni a început, 
aș putea spune, din prima zi de 
facultate.

Ca o preocupare pentru pregăti
rea examenelor poate fi amintită 

■ grija pe care organizația U.T.M. 
și asociațiile studenților din insti
tut au dovedit-o pentru pregătirea 
proiectelor. Toți studenții anului 
V au depus proiectele la „Cultura 
irigată" și „Ameliorarea plante
lor" , Cu aceeași seriozitate au pri
vit întocmirea proiectelor și stu
denții anului IV,

în ultima perioadă s-au inițiat 
unele acțiuni menite să sprijine 
eforturile sporite ale studenților. 
S-au creat condiții bune pentru 
studiu la cămine. La catedre se 
găsesc un număr suficient de 
cursuri și prelegeri ale tovarășilor 
profesori. S-au asigurat ore de 
consultații și în sesiune, dar pentru 
a nu încărca prea mult programul, 
acestea au loc numai la cererea 
studenților.

Sesiunea a început de cîteva 
zile și primele rezultate sînt bune. 
Sperăm că la acestea se vor adău
ga, în zilele ce urmează, altele și 
mai bune".

B. VASILE



în sprijinul pârii și dezarmării
STOCKHOLM 17 (Ager- 

pres). — Fracțiunea parla
mentară a Partidului Comu
nist din Suedia a prezentat 
în Riksdag (parlament) pro
punerea ca acesta să acorde 
o mare atenție creării unei 
zone denuclearizate în nordul 
Europei, ca un prim pas spre 
limitarea răspîndirii și folo
sirii armei nucleare.

în propunerea fracțiunii 
parlamentare a P.C. din Sue
dia se subliniază necesitatea 
creării unui front unit al ță
rilor din nordul Europei, cu 
scopul de a exclude posibili
tatea folosirii armei nucleare 
în această regiune. încheie
rea Tratatului de la Mosco
va cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucle
ară în trei medii, la care a 
aderat și Suedia, crează posi
bilități favorabile pentru în
făptuirea propunerii cu pri
vire la zona denuclearizată.

Crearea unei zone denucle
arizate în nordul Europei ar

însemna ca țările nordice să 
nu producă arme nucleare și 
să nu permită aducerea aces
tei arme pe teritoriul lor, se 
arată în încheierea propune
rii.

PARIS. — Un număr de 162 
de cunoscuți medici francezi 
au semnat un mesaj în care 
se pronunță pentru aderarea 
imediată a Franței la Tratatul 
de la Moscova privitor la in
terzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei me
dii. Urmărim cu îngrijorare 
creșterea pericolului contami
nării radioactive și de aceea 
salutăm Tratatul de la Mosco
va ca un pas important pe ca
lea spre menținerea păcii, se 
spune în mesaj.

Autorii mesajului subliniază 
în încheiere că Franța trebuie, 
de asemenea, să participe la 
toate tratativele internaționa
le îndreptate spre consolida
rea păcii și realizarea dezar
mării generale.

Conferința de la Londra

Plecarea la Geneva 
a delegației R. P. Romine

Vineri a plecat la Geneva 
delegația Republicii Populare 
Romîne, care va participa la 
Conferința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, ale 
cărei lucrări se redeschid la 
21 ianuarie.

Delegația este condusă de 
Vasile Dumitrescu, ambasa

dor extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la 
Berna.

La plecare, au fost de față 
Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

PARIS — Acad. prof. Mil- 
tiade Filipescu, prorector al 
Universității din București, 
care face o vizită în Franța 
în cadrul protocolului de 
schimburi universitare, a ți
nut la Universitatea și Insti
tutul de geologie din Rennes 
două conferințe despre aleo- 
grafia rocilor sedimentare și 
micropaleontologie, precum și 
despre opera științifică a sa
vantului francez L. Cayeux. 
Au participat cadre didactice, 
cercetători științifici și stu
dent!.

In seara aceleiași zile, deca
nul facultății de științe prof. 
Serge Villeret, a oferit o masă 
în cinstea acad. prof. Miltiade 
Filipescu.

★
TBILISI. — Iulia Buciu- 

ceanu, solistă a Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romî
ne, care se află într-un turneu 
la Tbilisi a interpretat rolul 
lui Carmen din opera cu ace
lași nume de Bizet.

Ziarele din localitate au elo
giat măestria de care a dat 
dovadă cîntăreața romînă. „în 
rolul lui Carmen, scrie ziarul 
„Zarea Vostoka’’, Buciuceanu 
a fost spontană și plină de 
temperament. Interpretarea ei 
a fost veridică și convingă
toare".

în probkma Ciprului
LONDRA 17 (Agerpres). — 

Surse din apropierea confe
rinței de la Londra asupra Ci
prului au dezvăluit vineri că 
reprezentanții ciprioților turci 
din Comitetul special de le
gătură alcătuit din trei dele
gați ai ciprioților greci și trei 
delegați ai ciprioților turci in
tenționează să facă noi propu
neri privind viitorul insulei. 
Potrivit agenției France Pres- 
se, propunerile prevăd crea
rea unui stat federal în care 
să fie acordate noi garanții 
pentru populația turcă. După 
cum precizează agenția men
ționată, propunerea va antre
na o transferare de populație 
dintr-o comunitate în alta, 
precum și menținerea în insu
lă, pînă la noi dispoziții, a 
contingentelor militare turc și 
grec.

Paralel cu cele relatate de 
aceste surse, se anunță că și 
delegația Turciei condusă de 
ministrul afacerilor externe, 
Cemal Erkin, și-a schimbat 
atitudinea privitoare la îm
părțirea Ciprului. Cemal Er
kin a declarat că țara sa nu 
mai este pentru împărțirea 
insulei și sprijină propunerile 
delegației ciprioților turci.

Agenția France Presse adau
gă că delegația ciprioților 
turci a propus, de asemenea, 
crearea unei comisii compusă 
din reprezentanții celor trei 
puteri garante — Anglia, Gre
cia și Turcia — care să exa

mineze cauzele eșecului ac
tualei constituții a Ciprului și 
ale recentelor incidente.

între timp, trimisul special 
al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, la conferința 
de la Londra asupra Ciprului, 
Jose Rolz-Bennett, a avut în 
cursul zilei de vineri întreve
deri cu oficialitățile britanice 
cu care a discutat modalită
țile rămînerii pe o perioadă 
mai lungă a observatorului 
O.N.U. în Cipru. Rolz-Ben
nett, care s-a întîlnit succesiv 
cu Duncan Sandys, ministrul 
de stat pentru problemele 
Commonwealth-ului și colo
niilor, lordul Carrington, mi
nistru adjunct al afacerilor 
externe, și R. Butler, secreta
rul Foreign Office-ului, a luat 
contact, de asemenea, cu Spy
ros Kyprianu, ministrul aface
rilor externe al Ciprului, și cu 
Glafkos Cleridis, șeful dele
gației ciprioților greci, cu 
Denktash, reprezentantul ci
prioților turci, precum și cu 
miniștri de externe ai Greciei 
și Turciei, Palamas și Erkin.

★

La Nicosia s-a anunțat vi
neri că generalul indian, 
Singh Gyani, trimisul special 
al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în Cipru, a 
sosit în insulă.

FILME NOI
In luna februarie, bucurește- 

nil vor putea viziona, alături 
de noul film iomînesc „Pași 
spre luna" ae Ion Popescu- 
Gopo, cîteva producții cinema
tografice străine distinse cu 
premii internaționale : „Omul 
cu ricșa" (Japonia), în regia 
lui Hiroshi Inagaki, ,, Viața 
sportivă" (Anglia), o producție 
a regizorului Lindsey Ander
son, „Cascada diavolului" (Bra
zilia) și „Era noapte la Roma" 
(Italia), avînd ca regizor pe 
Roberto Rossellini.

Vor mai rula, de asemenea, 
„Atențiune părinți", realizat de 
studioul Maxim Gorki, „Călă
torie în aprilie", producție a

Studioului Moldova-film, filmul 
pentru ecran panoramic „Legea 
Antarctidei" și „Noi, doi băr
bați", creații ale Studioului 
„Alexandr Dovjenko" din Kiev-, 
„Rusalka", ecranizare cehă 
după opera lui Antonin Dvorak, 
„Hoțul din San Marengo", rea
lizat de Studioul Defa-Berlin.

Printre filmele lunii viitoare 
vor mai figura coproducția ci
neaștilor din R. D. Germană și 
R. P. Mongolă „Iurta de aur" 
și producția studiourilor din 
Franța, Spania și Italia „Șehe- 
rezada".

(Agerpres)

IHNEMATflfîllAFE
Qivitoq : Sala Palatului R.P. 

Romîne (orele 19,30 cu seria de 
bilete nr. 979), Republica (9,45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Fes
tival (9,45; 12: 14,15; 16,30;
18,45; 21), Privește înapoi cu 
mînie: rulează la cinematogra
fele Patria (9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Grivița (10; 12,15; 14,30, 16,45; 
19; 21,15). Jurnalul Annei
Frsrnk — cinemascop : 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). Pisica de mare : 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21).

A treia repriză — cinemascop: 
Carpați (10; 12; 14; 16), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Seara prietenilor filmu
lui : Carpați (ora 19). Parașuti- 
știi: Giulești (10,30; 12,45; 15; 
17,30, 20), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Tudor — cine
mascop (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 
la 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 
documentare: Timpuri Noi (de 
la orele 10 la orele 21, în con
tinuare). Cavalerul Pardaillan 
— cinemascop: Unirea (11,15; 
16,45; 18,45; 21), înfrățirea în
tre popoare (10; 15; 17,30; 20).

Pompierul atomic: Cultural 
(15; 17; 19; 21). Medicamentul 
care ucide (ambele serii): Fero
viar (9; 12,30; 16,15; 20), Tomis 
(9,30: 13; 16,30; 20), Floreasca 
(16,30; 20). Gol printre lupi 

— cinemascop : Dacia (9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). 
Contele de Monte Cristo (am
bele serii): Crîngași (16; 19,30). 
Nu-i loc pentru al treilea: 
Bucegi (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Legea e lege: Flacăra 
(14,30; 16.30: 18,30; 20,30). Ta
xiul morții: Vitan (15; 17; 19; 
20,45). Valsul nemuritor: Mun
ca (15; 17; 19; 21). Ucigașul și 
fata: Popular (15; 17; 19; 21). 
Misterele Parisului — cinema
scop: Moșilor (15; 17; 19: 21). 
Cu toții acasă: Arta (16; 18,15;
20.30) , Cotroceni (15,30; 18,
20,30), Lira (15,30; 18; 20,30). 
Ei cuceresc cerul: Cosmos (16; 
18; 20). La vîrsta dragostei: 
Volga (10; 12; 16; 18,15: 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop: 
Luceafărul (15,30; 18; 20,30). 
Tinerii — cinemascop: Pro
gresul (11; 15; 17; 19; 21).
Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop: Drumul Sării (16; 
18; 20). Ultimul tren din Gun 
Hill; Ferentari (15; 17: 19; 21). 
Pe Donul liniștit (seria I-a și 
a Il-a): Adesgo (15,30; 19,30).

TELEVIZIUNE

Iulia Buciuceanu a apărut, 
de asemenea, în opera „Tru
badurul" de Verdi. „In rolul 
Anzuncenei, scrie cronicarul 
muzical al agenției TASS, vo
cea cîntăreței a răsunat clar și 
armonios atît în arii cît și în 
scenele de ansamblu".

-----•-----

Ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru industria chimică
BERLIN 17 (Agerpres). — 

La Berlin a avut loc cea de-a 
18-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru 
industria chimică. Au parti
cipat delegațiile R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S. A fost, de asemenea, 
prezent un observator din par
tea R. P. D. Coreene.

Comisia a adoptat progra
mul de activitate pentru co
ordonarea planurilor de dez
voltare a industriei chimice 
a țărilor membre ale 
C.A.E.R., în vederea speciali
zării și cooperării în produc
ție, pentru perioada 1966— 
1970. Comisia a aprobat, de 
asemenea, propunerile grupe
lor de lucru pentru mijloa
cele chimice de protecție a 
plantelor pentru proiecte și 
utilaje, mase plastice și pe
trochimie. A fost aprobat 
planul de activitate pentru a- 
nul 1964.

Declarațiile 
cancelarului Erhard
LONDRA. — La ambasada 

vest-gcrmană de la Londra 
a avut loc la 16 ianuarie o 
conferință de presă la care 
a luat cuvîntul cancelarul 
R.F.G., Erhard. Referindu-se 
la desfășurarea tratativelor 
avute cu primul ministru al 
Angliei, Douglas Home, can
celarul R.F.G. a afirmat că 
este „pe deplin satisfăcut" de 
rezultate.

în același timp el a rele
vat că, întrucît Anglia se a- 
flă în preajma alegerilor 
parlamentare, într-o serie de 
probleme de interes comun 
pentru ambele țări nu au fost 
adoptate hotărîri definitive.

Erhard s-a pronunțat din 
nou în favoarea „întăririi u- 
nității Europei" ca o condiție 
a întăririi N.A.T.O. în legă
tură cu aceasta, cancelarul 
R.F.G. a relevat că aderarea 
Angliei la Piața comună ar 
constitui un pas important pe 
calea spre acest țel.

După cum anunță agenția 
D.P.A., delegația R.F.G., în 
frunte cu cancelarul Erhard, 
a părăsit la 16 ianuarie Lon
dra, și în seara aceleași zile 
a sosit la Bonn pe calea ae
rului.

încheierea lucrărilor Conferinței 
arabe la nivel înalt

CAIRO 17 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie 
transmite: După cinci zile de 
dezbateri, Conferința celor 13 
țări arabe la nivel înalt a 
luat sfîrșit vineri dimineața. 
Ca și ședința de deschidere, 
ședința de închidere a fost 
publică, celelalte fiind secrete. 
Ea a avut loc în sala îmbră
cată în lemn de mahon gal
ben, sculptat în motive arabe, 
de la sediul Ligii Arabe situat 
pe malul Nilului.

In cadrul ședinței, secreta
rul general al Ligii arabe, Ab
del Khalik Hassuna, a dat ci
tire textului declarației adop
tate de participanții la confe
rință.

Referitor la problema care a 
figurat în mod oficial pe or
dinea de zi a conferinței, de
clarația afirmă că proiectele 
izraeliene de deviere a unei 
părți a apelor Iordanului pen
tru irigarea pustiului Neghev 
ar aduce „serioase prejudicii" 
intereselor țărilor arabe rive
rane. In declarație se spune 
că participanții la conferință 
au luat hotărîri practice în 

legătură cu această problemă.
Relevîndu-se faptul că pen

tru a promova cu succes inte
resele țărilor participante la 
conferință este necesară „so

lidaritatea arabă", în declara
ție se arată că participanții 
„au căzut de acord să regle
menteze divergențele" și „să 
consolideze relațiile dintre ță
rile arabe". S-a hotărît ca șe
fii statelor arabe să se întru
nească cel puțin o dată pe an, 
reuniunea următoare fiind fi
xată pentru august 1964 la A- 
lexandria. S-a realizat, de a- 
semenea, un acord „pentru re
glementarea divergențelor".

In continuare, declarația se 
referă la o serie de probleme 
internaționale.

ADDIS ABEBA 17 (Ager
pres). — La Addis Abeba s-au 
încheiat lucrările comitetului 
experților, care s-a întrunit în 
vederea pregătirii conferinței 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Organi
zației Unității Africane. După 
cum s-a mai anunțat, această 
conferință urmează să aibă loc 
la Lagos începînd de la 17 fe
bruarie. Comitetul a elaborat 
proiectul ordinei de zi a con
ferinței care va fi supus spre 
aprobarea celor 32 de țări 
membre ale O.U.A.

Intr-o declarație făcută unul 
corespondent al agenției Fran-

SIMBATĂ 18 IANUARIE

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Hoața de la circ ; 19,20 : 
In fața hărții; 19,35 : Doctor 
în filozofie; 21,15: Muzică
distractivă. In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteo
rologic.

PODUL
O producție a studiourilor din R.F. Germană

Scenariul: Michael Mansfeld, Karl Wilhelm Vivier, Bernhard 
Wiki

Regia : Bernhard Wiki
Printre premiile primite amin fim :

Mar del Plata : Marele premiu al juriului internațional 
Bruxelles : Premiul asociației criticilor de cinema 
Los Angeles : Globul de aur pentru Bernhard Wiki

Situația din Panama
CIUDAD DE PANAMA 17 

(Agerpres). — Potrivit relatări, 
lor agențiilor de presă, amba
sadorul chilian Manuel Trucco, 
care îndeplinește în prezent o 
misiune de mediere între Sta
tele Unite și Panama, a avut 
o serie de întrevederi cu pre
ședintele Chiari și ministrul 
panamez al afacerilor externe, 
Galileo Solis, precum și cu 
amabasadorul S.U.A., Edwin 
Martin. După întrevedere, Ga
lileo Solis a declarat că „Si
tuația este neschimbată".

După cum transmite agenția 
Associated Press, Manuel Tru

cco a anunțat că intenționează 
să plece la Washington pentru 
a avea convorbiri cu membrii 
O.S.A.

Agenția France Presse rela
tează că presa și radioul pana
mez, care de obicei reflectă 
divergențele politice din țară, 
în acest an de alegeri prezi
dențiale s-au solidarizat cu ho- 
tărîrea luată de președintele 
Chiari de a cere începerea de 
negocieri pentru semnarea 
unui nou tratat, care să țină 
seama de suveranitatea și in
teresele s’tatului Panama.

★ ★

ce Presse, Kifle Wodajo, se
cretarul provizoriu al Organi
zației Unității Africane, și-a 
exprimat speranța că apropia
ta conferință a miniștrilor afa
cerilor externe va da rezultate 
pozitive.

WASHINGTON — Secreta- tește 
rul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a informat Comisia se
natorială pentru probleme ex
terne despre situația din Pa
nama și alte probleme inter
naționale. El a refuzat să dea 
amănunte ziariștilor despre 
declarațiile făcute în cadrul 
Comitetului meriționînd doar 
că S.U.A. consideră că situația 
creată în urma evenimentelor 
din Panama poate fi aplanată 
fără violență, prin tratative și 
discuții între cele două gu
verne.

Senatorul democrat, William 
Fulbright, președintele Comi
siei pentru probleme externe, 
a declarat la rîndul său că 
S.U.A. sînt foarte dispuse să 
discute orice divergențe cu 
guvernul panamez. In același 
timp el a precizat că soco-

discuțiile ca o condiție 
preliminară, în timp ce trata
tivele ar implica o acțiune 
pentru revizuirea statutului 
actual al Canalului. Poziția 
guvernului S.U.A. în problema 
revizuirii statutului Canalului, 
a reieșit și din cele spuse de 
Fulbright, cu privire la decla
rația președintelui panamez 
Chiari, potrivit căreia relațiile 
diplomatice nu vor fi reluate 
între Panama și Washington, 
atît timp cît S.U.A. nu vor fi 
dispuse să înceapă tratative 
asupra unor „modificări struc
turale" în ce privește contro
lul în zona Canalului Panama. 
Fulbright a declarat în acea
stă direcție că nici el, nici 
Rusk nu întrevăd limpede ce 
trebuie înțeles prin „modifi
cări structurale".

GEORGETOWN — La Geor
getown au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al IV-lea Congres 
al Uniunii tineretului progre
sist din Guyana Britanică. Cei 
600 de participanți la congres 
au examinat acțiunile între
prinse de tineretul din Guyana 
Britanică în favoarea obținerii 
independenței depline și și-au 
exprimat sprijinul pentru a- 
ceastă luptă. Congresul a adop
tat o rezoluție în care cere ca 
dreptul la vot să fie acordat 
tinerilor începînd de la vîrsta 
de 18 ani în loc de 21 de ani 
ca în prezent. Participanții la 
congres și-au exprimat în ace
lași timp solidaritatea și sim
patia cu revoluția cubană.

WASHINGTON. — Președintele 
Lyndon Johnson a transmis Con
gresului S.U.A. cererea de a 
autoriza credite în valoare de 
115 milioane dolari pentru „corpul 
voluntarilor păcii" pe anul fiscal 
1963/64. Cifra aceasta reprezintă 
o creștere de 13 milioane dolari 
față de creditele cerute de fostul 
președinte Kennedy și urmărește 
dublarea efectivului acestui 5,corp 
al păcii", care în prezent se 
ridică la 7000 de oameni și ac
ționează în favoarea intereselor 
S.U.A. în diverse țări recent eli
berate.

BERLIN — După cum 
transmite A.D.N., la 17 ianua
rie în Berlinul democrat au 
continuat tratativele dintre 
Erich Wendt, secretar de stat 
din R. D. Germană și Horst 
Korber, consilier senatorial 
din Berlinul occidental. Cei 
doi delegați au fost însoțiți de 
experți.

In cadrul tratativelor se
cretarul de stat Wendt a pre
zentat și a analizat propuneri 
privind continuarea reglemen
tării eliberării permiselor pe 
baza înțelegerii din 17 decem
brie 1963. Tratativele urmează 
să fie reluate in cursul săptă- 
mînii viitoare.

TOKIO. — Robert Kennedy, mi
nistrul de justiție al S.U.A.. s-a 
întîlnit la 17 ianuarie la Hotelul 
Imperial din Tokio cu președintele 
Indoneziei, Sukarno, care se află 
și el de cîteva zile în capitala 
Japoniei. în prealabil s-a anunțat 
că Robert Kennedy va discuta cu 
Sukarno situația care s-a creat în 
prezent în relațiile dintre Indone
zia și Federația Malayeză, precum 
și unele probleme privind relațiile 
dintre S.U.A. și Indonezia.

Un purtător de cuvînt a declarat 
că în cadrul primei întrevederi 
dintre Robert Kennedy și președin
tele Sukarno, cei doi oameni de 
stat au căzut de acord asupra nece
sității de a se rezolva disputa din
tre Indonezia și Federația Mala
yeză pe calea consultărilor.

DAR ES SALAM. — Pre
ședintele Republicii Zanzibar, 
Abeid Karume, și ministrul 
de externe, Abdul Rahman 
Mohamed Babu, care, după 
cum se știe, joi au sosit in 
Tanganica, au avut o între
vedere cu vicepreședintele 
R. Kawawa, precum și cu 
miniștrii din cabinetul Tan- 
ganicăi. Deși după întrevede
re ei au refuzat să facă vreo 
declarație, potrivit părerii 
observatorilor politici, preșe
dintele Karume a cerut gu
vernului Tanganicăi sprijin 
în reorganizarea forțelor po
liției din Zanzibar.

I
I
I
I
I

I
CeJ mai în vîrstă cetățean 

al Kazahstanului

“ z—'el mai în vîrstă cetățean 
I( al Kazahstanului este 

în prezent Ivan Cernî- 
șev, care a împlinit 155 de 

Iani.
în cartea „Bătrînețea da 

înapoi", care a apărut recent 
■ în capitala republicii — Alma- 

Ata se arată că în ce privește 
creșterea longevității Kazah- 

I stanul ocupă unul din primele 
locuri în lume. Aici crește 
sistematic numărul oamenilor 

Ivîrstnici.
în comparație cu anul 1939, 

Ide pildă, numărul locuitorilor 
în vîrstă de 80 de ani și mai 
mult a crescut în Kazahstan 

Ide 3,8 ori, iar numărul celor 
cu peste 100 de ani a crescut 
de 2,9 ori.

I Cantități neobișnuite 
de zăpadă la Atena

Ia genția France Presse a- 
nunță că în ultimele 
zile la Atena au căzut 

cantități neobișnuite de zăpa
dă. Începînd din noaptea de 
miercuri spre joi, asupra ora
șului s-a abătut o puternică 
furtună de zăpadă, care a 
provocat întreruperea comu
nicațiilor în cartierele perife
rice. Principalele căi rutiere 
ale Greciei au fost, de aseme
nea, paralizate. Mai multe 
avioane\ care n-au putut să

I aterizeze pe aeroportul din 
Atena au fost nevoite să se 
îndrepte spre Salonic, unde

I timpul, în contrast cu cel din
Atena, este foarte frumos.

Pe malul unui lac artificial de lingă Moscova s-a ridicat un orășel pentru amatorii de schi, 
construit exclusiv din materiale sintetice. Nici una dintre case nu cintărește mai mult de 

500 kg.

Cameră de televiziune 
subacvatică

Ț aboratoarele Ministeru- 
! j lui Agriculturii al Ma

rii Britanii, specializate 
în domeniul piscicol, au con
struit o cameră de televiziune 
subacvatică pentru pescuit. 
Camera, instalată într-un în
veliș care rezistă la presiunea 
apei, poate fi coborîtă la a- 
dîncimi mari. Se speră că cu 
ajutorul ei se va realiza o 
sporire a cantității de pește 
pescuit, putîndu-se observa 
mai exact comportarea bancu
rilor de pește sub apă.

Teatru cu 80 de locuri

“ n subsolul unei clădiri 
din secolul al XIII-lea 
s-a deschis cel mai mic 

teatru din Paris, cu o capa
citate de 80 locuri. Minuscu-

Relatări despre situația
economică a Federației Malayeze

KUALA LUMPUR 17 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Kuala Lumpur al agenției 
U.P.I., făcînd o amplă trecere 
în revistă a situației economi
ce a Federației Malayeze, a- 
rată că scăderea prețurilor la 
cauciuc pe piața mondială și 
ruperea relațiilor economice cu 
Indonezia constituie două pe
ricole serioase pentru econo
mia acestei Federații. Peste o 
jumătate din populația aptă de 
muncă din Federația Malaye
ză este ocupată în industria 
cauciucului, care aduce țării 
55 la sută din veniturile anua
le din export. Pentru a face 
față concurenței mondiale, 
autoritățile de la Kuala Lum
pur au elaborat un plan de 
cinci ani menit să ieftinească 
prețul de cost al cauciucului. 
Pe de altă parte, deși una din

cele mai mari producătoare de 
cauciuc din lume, Malaya im
porta o parte din această ma
terie primă din Indonezia, pe 
care după prelucrare o reex
porta. De exemplu, în luna au
gust, importul de cauciuc al 
Malayei era de 44 000 tone, 
pentru ca în octombrie, să sca
dă la 8 500 tone.

După cum relatează cores
pondentul, încetarea relațiilor 
comerciale dintre Indonezia și 
Federația Malayeză se res- 
frînge negativ și asupra co
merțului exterior al acelor 
țări care exportau mărfuri in
dustriale în Indonezia prin 
Singapore. Cercurile de afa
ceri japoneze sînt neliniștite 
de scăderea cu 30 la sută, de 
la sfîrșitul anului 1963, a ex
portului de textile în Singa
pore.

Un „infractor" curios

Iul teatru se numește 
Cafe Theatre de Grande 
verine".

Plutoniu radioactiv 
în fumul de țigări

Ploaie la minus 10 grade

ț ocuitorii orașului Praga și 
din regiunile învecinate au 
fost martorii unui fenomen 

neobișnuit la 14 ianuarie. La o 
temperatură de minus 10 grade, 
pe neașteptate, a început să 
plouă. Străzile și trotuarele s-au 
transformat în , adevărate pati
noare.

După cum relatează agenția 
Ceteka, această ploaie neobișnu
ită se datorește faptului că tem
peratura straturilor superioare ale 
atmosferei era de aproximativ 
plus 3 grade, mult mai ridicată 
decît temperatura la suprafața pă- 
mîntului.

la 
au 

întreprins experiențe intere
sante în urma cărora au stabilit 
conținutul de plutoniu radioactiv 
în fumul de țigări. Ei au ajuns la 
concluzia că în bronhiile fumăto
rilor se află o cantitate de pluto
niu de șapte ori mai mare decît 
la persoanele nefumătoare. Totoda
tă, s-a dovedit că influența filtru
lui de la țigări este aproape inexis
tentă în ce privește micșorarea 
cantității de plutoniu depusă în 
bronhii. Oamenii de știință au de
clarat, însă, că încă nu s-a stabilit 
ce rol are acest plutoniu în apari
ția cancerului pulmonar. Raportul 
celor doi medici a fost pus la dis
poziția Comisiei federale a S.U.A. 
pentru cercetări în legătură cu 
efectele tutunului asupra organis
mului uman.

Medicii Radford și Hunt, de 
Universitatea Harvard înlranrin e av ' ‘ ‘

La reluarea lucrului, după 
pauza de prînz, lucrătorii 
de la un magazin alimentar 

din Ovisk au constatat că geamul 
vitrinei este spart, cutiile de con
serve răsturnate, iar butoiul cu 
ulei — vărsat. Cercetînd mai a- 
tent interiorul magazinului ei au 
descoperit „infractorul" ascuns 
după niște saci. Era... o căprioară 
care, speriată de niște skiori, a a- 
juns în oraș. Văzîndu-și chipul 
în cristalul de la vitrină, ea și-a 
închipuit că acolo se află o su
rată a ei și a dat buzna să o în- 
tîmpine. După ce medicii veteri
nari i-au tratat rănile provocate 
de geam, curiosul 
fost

„infractor" a
pus în libertate.

Cărți cu ilustrații 
muzicale

Cartea care s-a bucurat anul 
trecut de cel mai mare 
succes în Japonia a fost po

vestirea despre șagunatul (guver- 
nămîntul militar) Tokugava din 
secolul al XV-lea. O particulari
tate a cărții este faptul că ea este 
prevăzută cu discuri subțiri din a- 
luminiu, așezate printre paginile 
cărții după fiecare capitol. Inre-

I
Bronzare cu ajutorul... I 

lecturii
ȚI n editor din New York a a-1 
/ / nunțat că va pune în vîn-1___ _ - . , • , umuiugie ue — 

coperte din n-1 
ie carte va fi S

I
I
I
I
I 
:

gistrările de pe aceste discuri re-, 
prezintă o ilustrație muzicală a 
fragmentului respectiv al cărții. |

zare o nouă antologie de 
lecturi estivale cu c_ 
luminiu. O astfel de 
foarte utilă la vară : ea va re
flecta razele solare permițînd 
bronzarea feței.
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