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trenurilor

pentru Îndeplinirea planului
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Masa lemnoasă 
valorificată superior

Mai multe produse

bricație și folosirea astfel cît 
mai deplină a materiei prime.

Inginerul Cornel Nica a pro
pus ca in toate fabricile com
plexului să se organizeze 
cursuri de ridicare a califi
cării.

— Noi vom lua toate mă
surile — a susținut această 
propunere Ilie Bodîlcă, secre-

tovarășul Mihai Voicu, ingi
nerul șef al combinatului.

„Tinerii formează peste 75 
la sută din muncitorii combi
natului relata tovarășul ingi
ner șef. Aportul lor la înde
plinirea angajamentelor luate 
de colectivul nostru este desi
gur evident. Participînd la a- 
dunările de dezbatere a cifre-

Hotărît să întâmpine cea de 
a XX-a aniversare a eliberării 
patriei cu noi succese în mun
că, colectivul Uzinei „Carbo- 
chim“ din Cluj și-a luat ur
mătoarele angajamente în în
trecerea socialistă pe acest an:

a-

Pe porțile Combinatului de 
industrializare a lemnului din 
Tg. Jiu intră zilnic zeci de 
metri cubi de masă lemnoasă. 
Mașinile și utilajele cu care 
este înzestrat combinatul asi
gură o prelucrare complexă a 
materiei prime — placaj, 
cherestea, dale de parchet, 
scaune, lăzi pentru ambalaje 
etc. Valoarea produselor obți
nute anul trecut dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă, 
a fost cu aproape 70 la sută 
mai mare decît în 1959 —
nul intrării în producție a pri
mei fabrici a complexului.

In adunările de dezbatere a 
sarcinilor de plan pe anul 
1964, colectivul acestei unități 
industriale și-a luat, în cin
stea celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei an
gajamente însuflețitoare în în
trecerea socialistă.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii combinatului și-au ex
primat hotărîrea de a dezvolta 
experiența dobîndită, de a ob
ține noi succese în acest an. In 
cele cinci fabrici ale comple
xului s-au făcut numeroase 
propuneri privind perfecțio
narea procesului de produc
ție, creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor, valorificarea 
superioară a materiei prime si 
obținerea pe această bază a cît 
mai multe produse de calitate.

— Numai printr-o perfec
ționare continuă a pregătirii 
profesionale a muncitorilor, în 
special a celor tineri — a spus 
inginerul Cornel Nica — vom 
putea asigura respectarea cu 
strictețe a tehnologiei de fa-

ANGAJAMENT
• să producă peste planul anual :
2 OOO mc cherestea de fag ;
6 OOO scaune curbate ;
2 OOO mp dale de parchete ;

200 mc placaj de fag;
2 000 garnituri lăzi-ambalaj;
• să depășească planul producției globale cu 

2 300 000 lei și planul producției marfă cu 
2 800 000 lei;

• să sporească productivitatea muncii cu 0,5 la 
sută față de sarcina de plan ;

• să reducă prețul de cost peste prevederi cu 
400 000 lei și să obțină beneficii suplimentare 
de 400 OOO lei.

Pînă la
• 1 400 

4 000
1 300

120

23 August să realizeze : 
mc cherestea de fag ; 

de scaune curbate ; 
mp dale de parchet; 
mc placaj de fag.

tarul comitetului U.T.M. — ca 
aceste cursuri să fie frecven
tate de toți tinerii care anul 
trecut nu au fost cuprinși în- 
tr-o formă de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale.

A doua zi după adunare în 
care au fost stabilite angaja
mentele în întrecerea socia
listă, am avut o discuție cu

lor de plan din secții am ob
servat că mulți tineri și-au 
luat, cu această ocazie, anga
jamente concrete, mobiliza
toare. Privită prin această 
prismă activitatea organizației

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a II-a)

• să depășească planul 
producției globale 
6 250 000 Iei;

• să producă peste pre
vederi :

75 tone electrozi side
rurgici

150 ' 
trozi ;

100 
iizor;

150 
liciu ;

tone

tone

tone

CU

In stațiile de cale ferată de 
la Suceava și Suceava-Nord 
s-au dat recent în exploatare 
instalații de telecomandă a 
circulației trenurilor.

Cu ajutorul acestora, circu
lația și formarea trenurilor în 
cele două stații se efectuează 
acum printr-un sistem unic 
de centralizare, comandat de 
un singur om. în numai cite
va secunde, prin relee electro
magnetice, se dirijează și se 
controlează procesul tehnolo
gic pe un traseu lung de cîțiva 
kilometri. Pe lumino-schema 
aflată în biroul său, impiega
tul poate urmări atât mișcarea 
trenurilor. în incinta gării, cît 
și pe liniile de intrare în 
complex.

Prin darea in folosință a a- 
cestor instalații moderne, nu
mărul trenurilor ce pot fi di
rijate sporește considerabil, 
iar timpul de staționare a va
goanelor se reduce. Totodată 
se realizează economii anuale 
de peste 1 500 000 lei.

Instalații de telecomandă se 
montează în prezent și în alte 
centre feroviare.

(Agerpres)
-------•--------

Prin reducerea consumurilor
pastă de elec-

pietre de po-

carbură de si-

să economisească 
2 500 000 lei la prețul de 
cost peste sarcina de 
plan ;

• să obțină beneficii su
plimentare de 3 500 000 
Iei ;

• să Îmbunătățească in
dicii calitativi ai produc
ției după cum urmează :

• 70 la sută din pro
ducția de electrozi side
rurgici să aibă rezistivl- 
tatea pînă la 10 ohmi 
mm pătrați/m ;

• 75 la sută din produc
ția de electrocorindon să 
aibă un conținut de trac
țiune magnetică mai mic 
cu 1 Ia sută față de pre
vederile normei.

(Continuare în pag. a II-a)

de materiale
urmare a valorificării

Muncitoare bobinatoare evidențiată în întrecerea socialistă și cu o mare dragoste pentru 
viitoarele muncitoare care fac practică la Uzinele „Electromotor" din Timișoara, Radiță Ele
na este gata oricînd să dea o lămurire în ceea ce privește procesul de producție. în foto
grafie: eleva Lupaș Elisabeta din anul II Grupul școlar Electromotor — viitoare bobinatoa

re, urmărind cu atenție modul cum se execută bobinajul unui rotor.
Foto : O. PLECAM.

Liniște! Se învață!
„'Aici stația de amplificare! Transmitem emisiunea locală"... 
Colectivele stațiilor de amplificare și-au îmbogățit programul. 

La căminul „6 Martie" al Universității, de pildă, în programul e- 
misiunii au apărut rubrici noi: „La ordinea zilei — examenele", 
„Poșta emisiunii", „Din viața noastră”, „Buletinul sesiunii", în 
cadrul acestor emisiuni vorbesc studenți fruntași la învățătură, 
care-și împărtășesc metodele de studiu, sînt transmise articole 
analitice și instantanee radiofonice.

Sînt adesea invitați la microfon și profesori, care dau studenți
lor sfaturi și îndrumări folositoare. La Complexul „Groză
vești” a vorbit, de pildă, studenților tov. Nestor Prisca, 
prodecan al Facultății de științe juridice, iar Ia căminul „6 Mar
tie", tov. Gheorghe Mihăilă, prodecan al Facultății de limbi slave.

Emisiunile stațiilor de radioamplificare ne-au introdus direct 
în atmosfera examenelor, aceeași în toate căminele studențești din 
Capitală — la Universitate, Institutul politehnic, Institutul medico- 
farmaceutic, Institutul de petrol, gaze și geologie.

în săli de lectură, 
în camere ■— 
se studiază

Ca 
mai bune a materiilor prime, 
colectivele de muncă din in
dustria de pielărie și încălță
minte au economisit anul tre
cut o cantitate de piele din 
care se pot confecționa circa 
200 000 de pereehi ele încălță
minte pentru bărbați. Aceste 
rezultate sînt rodul folosirii 
de către croitori și ștanțatori 
a unor metode de așezare și 
îmbinare mai corectă a tipa
relor, extinderii utilizării 
șpalturilor din materiale ve
getale și altele.

O inițiativă interesantă pen
tru extinderea metodelor a- 
vansate de lucru, care permit 
reducerea consumurilor de ma
terii prime, au luat croitorii 
fruntași de la „Solidaritatea" 
din Oradea. Ei ajută acum cîte 
3—4 muncitori cu mai puțină 
experiență spre a-și ridica ni
velul profesional. Aceasta a 
făcut ca în prima jumătate a 
lunii ianuarie să se economi
sească numai aici materiale 
din care se pot confecționa 
circa 1 000 perechi de pantofi 
pentru femei și copii.

(Agerpres)

Prima vizită: Complexul 
„Grozăvești". Aici locuiesc 2 000 
de studenți de la Universitate 
și 500 de la I.P.G.G. în camerele 
bine întreținute, plăcute, liniș
tite există o atmosferă prielni
că studiului.

Intrăm în camera 43 din blo
cul A. Aici locuiesc studenții 
Mitrache Constantin și Faghiu- 
ra Victor din anul III al Facul
tății de științe juridice. Studiau 
pentru examenul de o doua zi.

Cu același simț de răspunde
re și exigență față de planul 
de studiu întocmit se pregătesc 
Murea Maria și Badea Marin, 
din anul V al Facultății de is
torie, Gemănaru Sebastian, din 
anul V al Facultății de științe 
juridice, Țărăscu Doina și Ni- 
colau George, din anul IV al 
Facultății de geologie-geografie, 
Beju Iulian, din anul IV al Fa
cultății de matematică-mecani
că etc. Ei au asigurate (ca de 
altfel toți studenții care locu
iesc în cămine) cele mai bune 
condiții de studiu: săli de lec
tură suficiente, liniștea atît de 
necesară studiului j aproape 
zilnic sînt vizitați la cămin de 
către profesorii și asistenții lor, 
care le dau multe sfaturi și 
îndrumări folositoare asupra 
metodelor de studiu.

în căminul nr. 1 al Institutu
lui politehnic am întîlnit stu- 
denți de la metalurgie și stu
dente din toate facultățile insti
tutului. Ei locuiesc în 12 
blocuri, Avînd, asemenea stu-

citeva
cămine

ești

denților de la Universitate, cele 
mai bune condiții de pregătire. 
Aici sălile de lectură nu erau 
suficiente. Pentru înlăturarea 
acestui neajuns președintele 
comitetului de cămin, Cîndea 
Ionel, împreună cu membrii co
mitetului și cu ajutorul consi
liului asociației studenților din 
institut, au luat măsuri pentru 
asigurarea unui spațiu suficient 
de studiu: sala de festivități a 
fost transformată — pentru pe
rioada sesiunii — în sală 
lectură.

Prin bibliotecile 
din cămine

de

Marea majoritate a studenți
lor care locuiesc în cămine au 
la dispoziție biblioteci cu zeci

NOI CONSTRUCȚII SOCIAL-CULTURALE

în bilanțul construcțiilor so
cial-culturale și al lucrărilor 
edilitare realizate anul trecut 
în Capitală sînt cuprinse prin
tre altele aproape 14 00Q de 
apartamente, 192 săli de clasă, 
2 cinematografe, peste 400 000 
mp de străzi noi sau moderni
zate, 86 km rețele de canali
zare, conducte de apă, termo
ficare.

Pentru acțiunile social-cul
turale au fost cheltuite aproa
pe 960 milioane lei, cu 60 mi-

lioane mai mult față de a- 
nul 1962.

Sfatul Popular al Capitalei 
și-a propus pentru acest an 
înfăptuirea unor noi și însem
nate obiective. Din fondurile 
de investiții vor fi construite 
15 000 de noi apartamente, re
țeaua de școli va fi mărită cu 
alte 182 săli de clasă, vor fi 
construite noi cinematografe 
cu o capacitate de 1400 de 
locuri, se va dezvolta în con-

tinuare rețeaua de apă, canal 
și termoficare.

Pentru susținerea acțiunilor 
social-culturale, între care în
cheierea procesului de genera
lizare a învățămîntului de 8 
ani, îmbunătățirea continuă a 
asistenței sanitare și dezvol
tarea activității cultural-artis
tice, vor fi cheltuiți peste un 
miliard lei.

Extind mecanizarea 
lucrărilor 

in zootehnie
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru) In gospodă
riile agricole de stat din regi
unea Maramureș se fac în a- 
ceste zile importante lucrări 
de extindere a mecanizării în 
sectoarele zootehnice. Una din 
măsurile de primă importanță 
este îmbunătățirea aprovizio
nării cu apă a fermelor de a- 
nimale. Proiectele au trecut 
de la faza de desen la aceea 
a execuției practice. Astfel, la 
G.A.S. Vetiș, Dorolț, Cărei și 
altele au fost puse în funcți
une noi instalații de distribu
ire a apei în grajduri prin a- 
dăpători automate. în scopul a- 
sigurării unor condiții mai bune 
de muncă pentru îngrijitorii 
de animale, ța G.A.S. Dorolț 
au fost montate patru benzi 
transportoare de nutreț. 
Fermele de vaci ale G.A.S. Ar- 
dud și Culciu Mare au fost do
tate cu aparate de muls.

Pentru acest an se prevede, 
printre altele, punerea în 
funcțiune în G.A.S. din regi
unea Maramureș a 11 trans
portoare de furaje, 13 instala
ții pentru evacuarea gunoiului 
de grajd, 100 de hrănitoare au
tomate pentru păsări și altele. 
Prin extinderea mecanizării 
lucrărilor în sectorul zooteh
nic va crește simțitor produc
tivitatea muncii îngrijitorilor.

(Agerpres)

Am vorbit cu alt prilej des
pre inițiativa Teatrului pen
tru tineret și copii de a orga
niza spectacole pentru elevi 
prezentate de elevi. Aseară, în 
sala din str. C. Miile, a avut 
loc primul spectacol-recital : 
„George Coșbuc" în regia lui 
M. Dogaru. „Actorii" : elevi

de mii de volume, găsind tot 
ceea ce au nevoie, de la cărți 
de specialitate, pînă Ia literatus 
ra beletristică. Asemenea bi-< 
blioteci am întîlnit în căminelei 
nr. 1 și nr. 2 ale I.M.F., Cămi
nul nr. 1 al Institutului politeh
nic, căminele „Carpați*, „6 Mar
tie" și „Grozăvești" ale Univer
sității. Mai ales acum, în sesi-< 
une, ele sînt de un ajutor pre
țios în pregătirea studenților.

La căminul „Grozăvești" însă, 
spațiul dedicat bibliotecii este 
foarte restrîns. Studenții nu au 
unde consulta fișierul pentru 
a-și alege cărțile de care au ne
voie, nu au unde consulta co
lecțiile de ziare și reviste. Mai 
mult, o parte din cele 24 000 de 
volume sînt depozitate în alte 
săli și nu ajung niciodată în 
mîinile studenților. Iar cărțile 
noi venite stau nedespachetate, 
pe jos, deoarece nu au loc în 
rafturi. In cămin există însă o 
sală încăpătoare în care s-ar 
putea amenaja foarte bine bi
blioteca, și care de doi ani stă 
nefolosită.

Colectivul — educator 
priceput

Poate fi întîlnit pretutindeni: 
în căminele I.P.G.G., Universită
ții, I.M.F., Institutului politeh
nic... Și pretutindeni acționează 
cu aceeași promptitudine, cu 
aceeași forța mobilizatoare.

La căminul nr. 1 al Institutu
lui politehnic se organizează 
discuții operative cu studenții 
care neglijează studiul * ” ’ 
dual și nu se pregătesc 
riozitate în sesiune.

Nu întotdeauna însă, 
mediul unor asemenea abateri, 
destul de rare, de altfel, se ape
lează la colectiv — care s-a do
vedit a fi un educator priceput. 
La căminul „6 Martie" al Uni
versității, de pildă — unde locu
iesc studentele de la Facultatea 
de matematică-mecanică, fizică, 
istorie, limba și literatura romî- 
nă — cazurile de indisciplină 
sînt mai dese decît în alte că
mine : adeseori se încing aici, 
în unele camere, discuții care 
„rup“ ore întregi din timpul 
acordat studiului, caietul cu în- 
tîrzieri care șe află la poartă 
înregistrează zilnic aceleași nu
me. Cadrele U.T.M. și de a- 
sociație care locuiesc în cămin, 
organizațiile U.T.M. ale facul
tăților respective nu au găsit, 
însă, mijloacele necesare care 
să determine colectivul de stu- 
denți să ia atitudine promptă 
în fața unor asemenea manifes
tări. Colectivul va trebui să-și 
spună și aici cuvîntul.

indivi- 
cu se-

în re

OV. ZĂRNESCU 
ION ANDREIȚA

filmului

Olimpiada de fizică

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). De cîtva 
timp la cinematograful „Arta", 
din Timișoara se organizează 
în fiecare sîmbătă „seri ale 
prietenilor filmului". Cu acest 
prilej spectatori timișoreni 
s-au întîlnit cu regizorii Ghe- 
orghe Vitanidis, și Mircea 
Mureșean, criticul Alexandru 
Racoviceanu precum și cu 
unele personalități artistice 
din Timișoara. Au fost orga
nizate seri dedicate „Trecutu
lui cinematografiei romînești", 
și unor mari artiști ai ecra
nului ca Eisenștein și alții. Sîm
bătă seara, în sala cinemato
grafului „Arta", a avut loc o 
întîlnire cu cunoscutul cineast 
Ion'Popescu Gopo, artist eme
rit, laureat al mai multor 
festivaluri internaționale, după 
care 600 de spectatori au vi
zionat filmele „S-a furat o 
bombă" și „Homo Sapiens".

Școala proiesională de me
canici agricoli de la S.M.T. 
Cărei. Aici se pregătesc 
pentru a deveni mecanici 
agricoli 1 400 de elevi. In 
fotografie, aspect de la o 

oră de curs.
Foto: AGERPRES

Studentul Marius Moldovan 
— de la Facultatea de cons
trucții din Cluj — a obținut 
nota 10 la examenul de geo- 
tehnică și fundații făcînd 
astfel dovada seriozității cu 

care a învățat.
Foto : E. COJOCARU

recital „George
din toate școlile medii din Ca
pitală. Publicul: elevi ai șco
lilor medii din raioanele 16 
Februarie și V. I. Lenîn.

Scriitorul Alexandru Mitru 
le-a vorbit elevilor despre via
ța și opera lui George Coșbuc. 
Apoi, tinerii actori (care asea
ră au debutat pe scena Teatru-

lui pentru tineret și copii) au 
prezentat, sub formă drama
tizată, poeziile „Noi vrem pă- 
mînt“, „La oglindă", „Mama”, 
„Dușmancele" etc.

Spectacolul, care s-a bucu
rat de succes, va fi repetat în 
zilele următoare și pentru cei
lalți elevi din Capitală.

Consfătuirea 
artiștilor plastici 

din regiunile Moldovei
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). La Iași a avut loc o cons
fătuire la care au participat pic
tori, graficieni și sculptori din re
giunile Iași, Bacău, Suceava. Cons
fătuirea, organizată de Uniunea 
Artiștilor Plastici din R.P.R., a 
analizat activitatea pe care artiștii 
plastici moldoveni, au desfășu
rat-o în anul trecut. Discuțiile 
purtate atit pe marginea raportu
lui prezentat de secretarul Filialei 
din Iași a Uniunii artiștilor plas
tici, cît și pe marginea lucrărilor 
expoziției interregionale de artă 
plastică deschisă în sala Victoria 
din Iași au fost rodnice,

în cursul consfătuirii, numeroși 
artiști plastici s-au angajat ca în 
cinstea celei de a 20-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist să realizeze lucrări de pic
tură. sculptură și grafică prin care 
să reflecte entuziasmul și avîntul 
cu care poporul nostru întîmpină 
această măreață sărbătoare.

IAȘI (de la cores
pondentul nostru). Du
minică, în localul 
Școlii medii „Costache 
Negruzzi" din Iași a 
avut loc etapa locală 
a Olimpiadei de fizică 
organizată de Societa
tea de fizică-matema- 
tică din R.P.R.

La Olimpiadă au

luat parte 446 de elevi 
din clasele VIII—XI 
ale școlilor medii de 
cultură 
Iași și 
I de 
școlar 
sional.
avut de rezolvat cîte 
o problemă practică și 
cîte o temă teoretică.

generală din 
elevii din anul

Ia grupul 
tehnico-profe- 
Candidații au

Numărul mare de can
didați care au luat 
parte la olimpiadă, cît 
și rezultatele bune ob
ținute la teze arată o 
sporire evidentă a in
teresului elevilor din 
Iași pentru fizică 
nivelul lor ridicat de 
pregătire la această 
disciplină.

Și

Noi vagoane de tramvai
GALAȚI (de ia corespondentul nostru). Zilele trecute la Galați, 
sosit un nou lot de vagoane de tramvai. Astlel numărul mijloa-a

celor de transport în comun s-a mărit cu cinci noi tramvaie cu 
remorcă.

Săptămîna aceasta, ele vor ii puse în funcțiune pe principalele 
artere ale orașului Galați.

Teatre populare 
Ia Mediaș și Lugoj
Alte două teatre au luat ființă 

zilele acestea în orașele Lugoj 
și Mediaș. Acestea se adaugă 
la cele patru create în actuala 
stagiune în orașele Călărași, Tul- 
cea, Turnu-Severin și Rîmnicu Vîl- 
cea. Colectivele lor au fost alcă
tuite din membrii cercurilor artis
tice de amatori care au activat ani 
îndelungați în cadrul caselor raio
nale de cultură din aceste locali
tăți.

Organizate îndeosebi în orașele 
care nu dispun de teatre de stat, 
teatrele populare reprezintă o eta
pă superioară în activitatea artis
tică de amatori. Prin spectacolele 
prezentate în stagiuni permanente 
ele aduc, alături de teatrele profe
sioniste, o contribuție însemnată 
la educația cultural-estetică a mili
oanelor de spectatori. In reperto
riul lor sînt incluse piese romînești 
contemporane,precum și piese ale 
clasicilor romîni și universali. La 
pregătirea spectacolelor participă 
regizori, artiști și scenografi 
ai teatrelor profesioniste.



Forme de ridicare a 
calificării-corespunzătoare 

cerințelor producției

Școala profesională „Dîmbovița" din Capitală la ora practică, 
maistrul instructor Iile Lungu împreună cu elevii Virgil Canta
ragiu, Cons. Tănase și Vasile Bria de la clasa de confecții încăl

țăminte discută despre cusutul tălpilor la mașină.
Foto : AGERPRES

odul cum îndrumă 
și ajută organiza
țiile U.T.M. din în
treprinderile bucu- 
reștene tineretul 
pentru îmbogăți
rea continuă a cu

noștințelor profesionale și teh
nice, a constituit obiectul ana
lizei făcute întc-o ședință a bi
roului Comitetului orășenesc 
U.T.M. — București.

Cu acest prilej a fost releva
tă experiența bună dobîndită 
de multe organizații U.T.M. și 
s-a subliniat totodată, necesi
tatea generalizării ei în toate 
întreprinderile din Capitală.

Uzinele din Capitală asimi

„(upa campionilor europeni" la baschet

Steaua-București învingătoare 

în meciul cu Galatasaray-lstanbul

In cel de-al treilea meci disputat 
duminică seară în sala sporturilor 
de la Floreasca, echipa Steaua Bucu
rești a învins cu 57—56 (28—35) echi
pa Galatasaray Istanbul, calificîn- 
du-se pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". Me
ciul a avut o desfășurare interesan
tă. în prima parte, jucînd mai omo
gen și avînd realizatori excelenți în 
Uyguc, Yakupian și Salnur, oaspeții 
au terminat în avantaj. La reluare, 
bucureștenii au redus din handicap 
reușind în minutul 27 să echilibreze 
situația. (41—41). Cu 1 minut înain
te de fluierul final tabela de marcaj 

indica 54—53 în favoarea baschetbaliștilor turci. 
Echipa Steaua a inițiat o serie de atacuri, Nedef 
și Demian înscriind spectaculos: 57—54. Oaspeții 
revin în atac și înscriu două puncte din lovituri 
libere, meciul încheindu-se astfel cu scorul de 
57—56 pentru echipa romînă.

în sferturile de finală Steaua va juca cu 
echipa Spartak Brno, campioana R. S. Ceho
slovace. Primul joc se va disputa la București.

★

Cu prilejul unei ședințe a comitetului de or
ganizare a „Cupei campionilor europeni" care a 
avut loc duminică la Munchen, s-a stabilit ca 
meciul dintre o selecționată europeană și Real 
Madrid să se dispute la 17 mai la Madrid. în 
vederea acestui meci comisia de organizare a 
Federației internaționale de baschet a stabilit 
lotul echipei europene. Printre selectionabili se 
află și doi jucători romîni Nedef Mihai și Horia 
Demian.

Pregătiri pentru 
„Oii mp is da aibă“

® Numeroși sportivi 
sosiți în Austria pentru 
a participa la Olimpiada 
Albă de la Innsbruck 
Si-au stabilit pentru un 
moment „tabăra de pre
gătire" în stațiunea See
feld, la 20 km de orașul 
Olimpiadei, unde î$i 
continuă cu perseveren
tă antrenamentele. Du
minică pe trambulina, de 
la Seefeld a avut loc 
chiar un concurs preo- 
limpic cîștigat de Dieter 
Neuendorf (R.D.G.) care 
a realizat o săritură de 
79 m. El l-a întrecut cu 
3,5 m pe Georg Homa 
(R.F.G.) și pe campionul 
mondial Helmuth Reck
nagel (R.D.G.)

PE PlRTHLE DE SCHI SI IN SĂLILE DE SPORT
In raionul Ciuc, la poalele 

munților Harghita și Ciucului, 
sînt condiții deosebit de priel
nice pentru sporturile de iar
nă. Zăpada abundentă, nume
roasele pîrtii naturale, din 
munți, îi îndeamnă pe oameni 
să învețe să schieze, să pati
neze.

Asociațiile sportive din ra
ion acordă o mare atenție 
sporturilor de iarnă. Astfel ti
nerii iubitori ai sportului din 
comuna Cîrța au amenajat în 
această iarnă o trambulină 
pentru sărituri cu schiurile și 
un patinoar. încă în decem
brie au început aici antrena
mentele de schi pentru con
cursurile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului.

Terenuri sportive s-au ame
najat și în alte comune. La 
Sîndominic o pîrtie pentru 
slalom uriaș, la Păuleni — o 
trambulină și o pîrtie de schi. 
Lîngă Miercurea Ciuc, la Șu- 
muleu, s-au amenajat două 
pîrtii pentru slalom special cu 
diferență de nivel de 150 me
tri și cu lungimea de 350 m. 
Tinerii din Sînsimion au ame
najat un teren de hochei. 

lează în fiecare an numeroase 
produse noi, introduc continuu 
în producție procedee tehnolo
gice la nivelul tehnicii celei 
mai înaintate. Realizarea a- 
cestora la un nivel tehnic su
perior impune cunoașterea 
temeinică a tehnologiei de fa
bricație. Organizațiile U.T.M. 
din multe întreprinderi se 
preocupă cu multă atenție 
ca tineretul să fie ajutat să-și 
însușească temeinic și cît mai 
repede tehnologia noilor pro
duse. Astfel, la Uzina „Semă- 
nătoarea“ reperele noilor pro
duse asimilate, piesele cu teh
nologia de fabricație mai com
plexă sînt executate la început

0

© Echipele olimpice 
de hochei pe gheață ale 
U.R.S.S. și R. S. Ceho
slovace au obținut noi 
victorii la scor în me
ciurile de verificare. La 
Moscova, hocheiștii so
vietici au dispus cu 
11—2 (4—0; 4-- 1; 3--- 1)
de echipa S.U.A., alcă
tuită din jucători ai pri
mei ligi care nu parti
cipă la Jocurile Olimpi
ce. Pe patinoarul de la 
Zimny Stadion din Pra- 
ga, echipa R. S. Ceho
slovace a întrecut cu 
6—0 (2—0; 2—0; 2—0) 
echipa Canadei.

în parchetul 1. P. Sinaia de pe Valea Leucel — copacii doborîțl aînt transportați cu autoca
mioane de mare tona/ Foto : AGERPRES

Dacă mai adăugăm că în 
majoritatea căminelor cul
turale din raionul Ciuc (la 
Tomești, Lunca de Sus, Dă- 
nești, Sîntimbru) sînt amena
jate săli pentru șah și tenis 
de masă, avem o imagine ge
nerală a condițiilor existente 
pentru practicarea sporturilor 
de iarnă.

Spartachiada de iarnă in raionul Ciuc

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive au antrenat 
un mare număr de tineri la 
Spartachiada de iarnă. Pînă 
la 10 decembrie, la faza I a 
Spartachiadei au participat 
peste 15 700 tineri, din cele 56 
asociații sportive din raion. 
La săniuțe au concurat peste 
4 000 de tineri și pionieri, la 
concursurile de schi 1 169 de 
tineri, la tenis de masă 1178. 

de către muncitorii cu califi- 
care superioară sub suprave- 
gherea celor mai buni maiștri, 
care arată tinerilor succesiu
nea operațiilor, cum se execu
tă și cum trebuie organizat 
locul de muncă, pentru obține
rea unor produse de calitate.

La fel s-a procedat bună
oară și în cazul reprofilării 
sau înzestrării uzinelor cu ma
șini noi. însușirea principiilor 
de funcționare a mașinilor, de
monstrarea tehnologiei de lu
cru, pe bază de demonstrații 
practice se face astfel cu mai 
multă eficacitate.

La propunerea organizației 
U.T.M., șeful secției motoare 
de la Uzinele 23 August a ex
plicat tinerilor schema de 
funcționare a noilor mașini, 
normativele de exploatare și 
întreținere, iar muncitorii care 
lucrează la acestea le-au arătat 
cum se mînuiesc. Această prac
tică este larg folosită și în 
alte întreprinderi din Capi
tală.

Organzațiile U.T.M. din în
treprinderile orașului Bucu
rești, studiind cu atenție nece
sitățile practice ale secțiilor, 
atelierelor au ajutat concret 
conducerile unităților respec
tive în organizarea și desfășu
rarea în bune condiții a 
cursurilor de ridicare a califi
cării profesionale. Despre ne
cesitatea continuei perfecțio
nări profesionale a tineretului, 
s-a discutat deseori în adună
rile generale U.T.M., adunări, 
la care au fost invitați șefii 
de secție, șefii de echipă, lec
torii de la cursuri, etc. Impor
tant de subliniat este că ase
menea adunări au adoptat 
măsuri eficiente ca : formarea 
unor colective de ingineri și 
tehnicieni care să sprijine pe 
tineri în înțelegerea și însuși
rea temeinică a procesului 
tehnologic, cunoașterea și mî- 
nuirea utilajelor noi. Așa s-a 
procedat în organizațiile 
U.T.M. din uzinele : Semănă
toarea, 23 August, Uzina de 
mecanică fină și altele.

Un ajutor important dau or
ganizațiile U.T.M., conducerile 
tehnice și în îmbunătățirea 
conținutului programelor ana
litice pentru cursurile de ri
dicare a calificării. Pe baza 
propunerilor făcute de tinerii 
din organizațiile U.T.M. din 
uzinele: Semănătoarea, Auto
buzul, Vulcan, a analizei te

Duminică, la casele de 

cultură ale tineretului 
din Capitală

• Casa de cultură a tinere
tului din raionul N. Bălcescu. 
In cadrul bibliotecii a fost or
ganizată o dimineață de filme 
pentru copii. Au fost vizionate 
filmele „Merele de aur" și 
„Cine a cîștigat cupa".

Seara de dans organizată 
aici a fost urmată de con
cursuri pentru soliști vocali de 
muzică populară și ușoară. Au 
participat mai mult de 750 de 
tineri.

• Seara distractivă organi
zată la sfîrșit de săptămînă 
la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Tudor Vladi- 
mirescu a cuprins în program, 
pe lîngă dans, un spectacol 
dat de soliști de muzică ușoa
ră. Tinerii artiști amatori 
Irina Bănescu, Atena Vacile, 
Mariana Duțu, Octavian Bel- 
dea și Ștefan Vasile au cules 
frumoase aplauze.

A. MIERLUȘCA

la patinaj peste 600, la șah 
peste 800, la gimnastică aproa
pe 3 000.

Asociația sportivă „Oltul- 
din Sîndominic, în colaborare 
cu comitetul comunal U.T.M., 
a antrenat 446 tineri la Spar
tachiada de iarnă a tineretu
lui, din care peste 300 la să
niuțe, 60 la schi, și 56 la pa

tinaj. Asociația sportivă a 
cumpărat de curînd 40 de pe
rechi de schiuri, cu care se 
antrenează în prezent iubito
rii acestui sport.

La Păuleni au participat la 
Spartachiadă peste 200 tineri 
colectiviști și elevi. La tram
bulina, amenajată de curînd, 
tinerii de 12—14 ani fac an
trenamente de sărituri la schi.

Rezultate frumoase a abți

meinice a modului cum s-au 
desfășurat cursurile de ridica
re a calificării profesionale în 
anul trecut, s-au organizat 
cursuri diferențiate pe ateliere 
și meserii în funcție de pregă
tirea și vechimea în meserie 
a fiecărui muncitor. Analizînd 
activitatea profesională a con
trolorilor tehnici de calitate, 
comitetul U.T.M. de la Uzina 
„Semănătoarea" a propus 
conducerii întreprinderii orga
nizarea unui curs pentru con
trolori. Programa analitică 
cuprinde noțiuni de desen 
tehnic, măsuri și toleranțe, 
tehnologia . construcțiilor de 
mașini, STAS-uri etc. Acest 
lucru a dus la creșterea exi
genței controloriloi* tehnici 
față de produsele controlate 
și, ceea ce ește mai impor
tant, la pregătirea științifică 
a acestora pentru a putea a- 
juta competent pe muncitori, 
în obținerea unor produse de 
calitate. La fel a procedat și 
comitetul U.T.M. de la uzinele 
„23 August", „Autobuzul" și 
„Vulcan" unde, pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profesio
nale a tinerilor muncitori cu 
înaltă calificare, conducerea 
tehnică a organizat cursuri 
care au ca tematică de 
bază noțiuni de automatiza
re și sisteme de automatiza
re. Pentru . ingineri și teh
nicieni s-au organizat cursuri 
la care un accent deose
bit s-a pus pe elemente de 
automatizare și utilizarea lor 
în industrie etc. Asemenea 
cursuri s-au organizat și la 
uzinele „23 August", „Auto
buzul", „Vulcan" etc.

Analizînd cu atenție necesi
tățile producției, creșterea 

„continuă a nivelului tehnic se 
desprinde cu evidență conclu
zia că perfecționarea tehnică 
este un proces complex, că 
formarea culturii tehnice nu 
poate fi limitată numai la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale. Trebuie 
relevat faptul că a intrat în 
tradiția unor organizații U.TJV1. 
din întreprinderile Capitalei 
folosirea în funcție de cerin
țe și a altor forme de îmbo
gățire a cunoștințelor tehnice. 
Astfel s-au dovedit a fi utile 
concursurile pe meserii „Cine 
știe meserie, cîștigă".

Asemenea concursuri au 
fost organizate la secțiile tur
nătorie, motoare, vagoane (U-

Placido: Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30, seria de 
bilete nr. 969), Capitol (10; 12; 
14; 16,15; 18,30: 20,30), Feroviar 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Pri
vește înapoi cu mînie: rulează 
la cinematografele: Patria (9; 
11,15; 13,30: 16; 18,30; 21),
București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), înfrățirea între 
popoare (11,15; 14,45: 17,15;
19,45). Grivița (10; 12,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (9,45; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Qivitoq: 
Republica (9,45; 12; 14,15:
16,30; 18.45; 21), Festival (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21), Ex
celsior (10: 12; 14,30; 16,30:
18,45; 21). Pisica de mare: Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Bucegi (10; 12; 14; 16: 
18; 20), Miorița (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Magazin film: Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Medicamentul care ucide (am
bele serii): Central (9,30; 13;
16,30; 20). Aurora (9,45; 13,15; 
16,45; 20,15), Modern (9,30; 13;

nut și organizația U.T.M. din 
G.A.C. Tușnad-sat și asociația 
sportivă „Tușnad“ care au 
reușit să antreneze la concur
surile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului peste 790 colecti
viști și elevi. La concursurile 
de schi au participat peste 130 
schiori, dintre care 55 tineri 
colectiviști. Instructoarea vo

luntară de schi Ana Balogh, 
contabilă la G.A.C., a învățat 
mulți tineri să schieze, antre- 
nîndu-i la competițiile din ca
drul Spartachiadei. Tînărul 
colectivist Iosif Ravasz, îngri
jitor de animale, este cel mai 
bun șahist din comuna Tuș
nad-sat. El își împărtășește 
bucuros cunoștințele și altor 

■ ’ neri.
Un mare număr de tineri 

zinele „23 August") ; forjă, 
cazangerie (Uzina „Grivița 
Roșie") ; mecanică, reductoa- 
re, cazangerie și montaj (Uzi
na „Vulcan"). Pentru or
ganizarea cu rezultate bune a 
acestor concursuri, comite
tele U.T.M., consultînd condu
cerile secțiilor, maiștrii și 
muncitorii cu experiență, au 
format colective care să stabi
lească întrebările și bibliogra
fia corespunzătoare și să aju
te pe tineri în însușirea te
meinică a acesteia. Cîștigătorii 
concursurilor au fost popu
larizați prin ziarul uzinei, la 
stația de radioamplificare, în 
gazetele de perete, piemiați cu 
cărți tehnice.

în scopul popularizării meto
delor și procedeelor tehnice 
noi, la Casele de cultură ale 
tineretului se organizează 
„zile pe profesii", „schimburi 
de experiență" la care sînt in
vitați : cadre tehnice din con
ducerea întreprinderilor, mun
citori cu înaltă calificare, e- 
vidențiați în producție.

O metodă la fel de eficientă 
folosită de organizațiile U.T.M. 
pentru popularizarea cărții 
tehnice și îmbogățirea cuno
ștințelor profesionale ale tine
retului, este organizarea în 
colaborare cu comitetele sin
dicatului și cabinetelor tehnice 
a unoc decade ale cărții teh
nice, expoziții de cărți cu nou
tăți tehnice pe meserii, etc.

Pentru popularizarea cărții 
tehnice se folosesc cu mult 
succes bibliotecile volante din 
secții și ateliere, emisiunile 
stațiilor de radioamplificare, 
gazetele de perete etc. La sec
țiile sculărie și mecanică de la 
uzinele „23 August" peste 70 
la sută din munictori sînt ci
titori ai cărții tehnice. Din ini
țiativa comitetelor U.T.M., 
pentru popularizarea celor mai 
noi metode de muncă s-au ți
nut conferințe tehnice urmate 
de demonstrații practice, pro
iecții de diafilme, s-au orga
nizat simpozioane și sesiuni 
tehnico-științifice — metode 
eficiente pentru cunoașterea 
și aplicarea în producție a 
noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii. La casele de cultură 
ale tineretului din raioanele 
23 August și Grivița Roșie, la 
simpozionul „Procedee tehno
logice avansate în turnătorii",

16,30; 2u>. Elena din Troia — 
cinemascop: Lumina (9,45: 12; 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Mobrj 
Dick: Union (15,45; 18; 20,15). 
Program de filme pentru copii: 
Doina (orele 10). Tudor — ci
nemascop (ambele serii): Doina 
(11,30 ; 16,15 ; 19,30), Progresul

(15,30; 19). împărăția oglinzilor 
strîmbe: Crîngași (16; 18; 20), 
Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). 
Jurnalul Annei Frank — cine
mascop: Giulești (9,30; 12,15; 
15: 17,45; 20,30), Dacia (9,30; 
12; 15; 17,45; 20.30), Tomis 
(9,30: 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
A dispărut o navă: Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Nu-i loc pen
tru la treilea: Buzești (15; 
17,45: 20,30). Cu toții acasă: 

au mobilizat la concursurile 
spartachiadei și organizațiile 
U.T.M. de la Școala medie din 
Miercurea Ciuc, de la Fabrica 
„Amilemn" din Sînsimion și 
altele.

Cele două pîrtii de schi de 
lîngă Miercurea Ciuc ar putea 
fi însă mai bine folosite. Aici 
se antrenează, din păcate, 
doar un număr restrîns de 
sportivi. în unele întreprin
deri din Miercurea Ciuc, nu
mărul participanților la Spar
tachiadă este relativ mic. Co
mitetul raional U.T.M., aso
ciațiile sportive, folosind tim
pul deosebit de favorabil din 
acest an pot și trebuie să an
treneze un număr mai mare 
de tineri la concursurile de 
schi, patinaj, săniuțe, tenis de 
masă, tir, gimnastică și la ce
lelalte discipline sportive din 
cadrul Spartachiadei de iarnă, 
care le oferă clipe minunate 
de reconfortare și călire fizică.

ȘT. NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea

Mureș-Autonomă Maghiară 

au vorbit ingineri specialiști, 
cadre didactice din învățămîn- 
tul superior — explicînd în 
fața tinerilor procedeele noi 
de muncă folosite în turnă
torie.

Ședința biroului comitetului 
orășenesc a scos în evidență 
necesitatea folosirii de către 
toate organizațiile U.T.M. din 
Capitală a posibilităților exis
tente privind propaganda teh
nică, formarea la tineret a 
unei înalte culturi tehnice — 
condiție de bază a progresului 
tehnic continuu. Pentru acea
sta este necesar ca pe viitor 
comitetele U.T.M., în strînsă 
colaborare cu comitetele sin
dicatului, să desfășoare o sus
ținută muncă pentru organi
zarea și a altor acțiuni menite 
să contribuie la' ridicarea ca
lificării — simpozioane și se
siuni tehnico-științifice, întîl- 
niri cu autorii cărților tehni
ce, cu cadre tehnice de spe
cialitate din uzine și din insti
tutele de cercetări științifice. 
S-a desprins, de asemenea, con
cluzia că este necesar ca corni-, 
tetele raionale U.T.M. să spriji-' 
ne îndeaproape organizațiile i 
de bază pentru ca acestea în 
colaborare cu comitetul sin
dicatului să organizeze mai 
multe schimburi de experiență, 
concursuri pe meserii, să dez
volte la tineri gustul pentru 
studiat literatura tehnică de 
specialitate, să mobilizeze un 
număr mai mare de tineri să 
participe la universitatea teh
nică.

Biroul comitetului orășe
nesc, comitetele raionale 
U.T.M. au, pe baza experien
ței acumulate, toate condițiile 
pentru a generaliza în toate 
organizațiile de bază U.T.M., 
metodele folosite pentru obți
nerea rezultatelor bune dobîn- 
dite de numeroase organizații 
U.T.M. din Capitală, în mobi
lizarea tineretului pentru a-și 
îmbogăți necontenit nivelul 
de pregătire tehnico-profesio- 
nală, condiție esențială în spo
rirea contribuției tineretului 
la realizarea ritmică și la toți 
indicatorii a planului de pro
ducție pe 1964.

ION POPESCU

Unirea (15,30; 18; 20,30), Vitan 
(15,30: 18; 20,30). Minna von 
Barnheim: Flacăra (16; 18; 20). 
Gol printre lupi — cinema
scop: Munca (16; 18,15; 20,30). 
Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Popular (10,30; 16;
18,15 ; 20,30), Drumul Să
rii (11; 14,15; 16,30; 18,45;
21). Agatha, lasă-te de cri
me !: Arta (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Arhiva secretă de pe Elba: 
Moșilor (16; 18,15; 20,30). Ah, 
acest tineret !: Cosmos (16; 
18; 20), Cotroceni (15; 17; 19; 
21). Ucigașul și fata: Viițorul 
(16; 18,15: 20,30), Pacea (16; 
18: 20). Tinerii — cinemascop: 
Colentina (14; 16; 18; 20) Mis
terele Parisului — cinemascop: 
Volga (10; 12; 14; 16; 18,15,
20,30).  A treia repriză — cine
mascop: Luceafărul (16; 18,15:
20,30).  Parașutiștii.: Flamura 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Lira 
(15; 17; 19; 20,45), Ferentari
(15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE
MARȚI 21 IANUARIE 1964
Orele 18,30 — Universitatea 

tehnică la televiziune: Finisa
rea pereților, de ing. Mircea 
Anghelescu, 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Știți să 
desenați, copii ? : „Băiatul și 
secretul", povestire de Octav 
Pancu-Iași 19,35 — Apassiona- 
ta — Din viața lui V. I. Lenin,

20,30 — Emisiune de știință. 
Informația — elementul ciber
netic în structura materiei vii, 
de acad. Eugen Macovski. 
20,30 — Emisiune de teatru : 
„Cum vă place", de Shakes
peare (în interpretarea unui 
colectiv al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Ca^’agiale").

• Peste 80 000 de spectatori 
au urmărit la Rio de Janeiro 
finala „Cupei Braziliei" la fot
bal care a opus echipele F. C. 
Santos și Gremio Porto Ale- 
grense. Fotbaliștii de la San
tos și-au păstrat trofeul obți- 
nînd victoria cu scorul de 4—3.

© Trofeul „Martini" la flo
retă disputat la Paris, a fost 
cîștigat de francezul Magnan 
care în finală l-a învins cu 
10-7 pe polonezul Parulski. In 
semifinale Magnan a dispus cu 
10-5 de J. Kamuti (R.P Unga
ră) iar Parulski l-a învins cu 
10—8 pe L. Kamuti.

• Duminică s-au disputat 
mai multe meciuri internațio
nale de fotbal. în turneul in
ternațional de la Mexico City 
echipa orașului Moscova a de
butat cu o categorică victorie 
întrecînd cu 5—0 (2—0) echipa 
America, vicecampioană a Me
xicului. în poarta echipei mos
covite nu a apărat Iașin, care 
se află la tratament în stațiu
nea cehoslovacă Karlovy Vary. 
Echipa F.C. Austria a jucat în

O pasiune „extrașcolară" este la Făgăraș și activitatea In ca
drul cercului de artă populară al Casei pionierilor.

Foto : GR. PREPELIȚĂ

INFORMAȚII ® INFORMAȚII
Sîmbătă seara, la Școala 

medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală, cercul dramatic 
al claselor a Xl-a a organizat 
o seară de teatru. A fost pre
zentat montajul liter ar-muzical 
„Surîsul Hiroșimei" după poe
mul lui Eugen Jebeleanu și 
sa lui Horia Lovinescu. „Oas
petele din faptul serii". îndru
mați de actrița Eugenia Ma
rian Petrescu (membră în co
mitetul de părinți), tinerii ar
tiști amatori au prezentat un 
spectacol răsplătit cu îndelungi 
aplauze de colegii lor.

A. I.

★

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul 
Ion Oancea a fost numit în 
calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 

'Republicii Populare Romîne în 
Belgia și în calitate de trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al R. P. Romîne în 
Olanda și Luxemburg, cu re
ședința la Bruxelles, în locul 
tovarășului Pavel Babuci, care 
a primit o altă însărcinare.

★
Luni a sosit în București 

Ciang Ying-u, director în Co
mitetul pentru Relații Cultu
rale cu Străinătatea al R. P. 
Chineze, împreună cu Liu 
Ciun-liu și Ien Cia-pan, mem
bri ai delegației culturale a 
R. P. Chineze la semnarea

INFORMAȚII • INFORMAȚII
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U.T.M. ar trebui îndreptată 
spre o muncă concretă de spri
jinire a tinerilor în producție, 
pentru ca aceștia să-și înde
plinească angajamentele luate 
în întrecerea socialistă. Am 
cere ajutor organizației U.T.M. 
și în munca de educare a ti
nerilor în spiritul respectării 
disciplinei tehnologice. Anga
jamentul nostru este axat, în 
principal, pe valorificarea su
perioară a masei lemnoase. 
Realizarea lui este posibilă nu
mai în condițiile respectării cu 
strictețe a consumurilor speci
fice, a tehnologiei de fabrica
ție".

...Am stat de vorbă în zilele 
cînd se dezbateau cifrele de 
plan cu mai mulți tineri din 
combinat. Cu toții și-au ex
primat hotărîrea de a munci 
cu toată răspunderea pentru 
îndeplinirea angajamentelor 
luate de colectivul lor. „La noi 
— spuneau ei — există un 
obicei: cuvîntul dat devine 
faptă".

orașul La Paz (Bolivia) cu for
mația Bolivar de care a dispus 
cu scorul de 3—2 (2—2). La 
Monrovia, echipa Liberiei a 
cîștigat cu 5—4 meciul amical 
susținut în compania echipei 
Ghanei.

• Duminică seara pe pati
noarul artificial „23 August" 
din Capitală s-a disputat al 
doilea meci de hochei pe ghea

ță dintre echipa selecționată 
olimpică a țării noastre și for
mația cehoslovacă Tesla Par
dubice. Din nou victoria a re
venit echipei cehoslovace: 
7—3 (4—2; 2—0; 1—1).

• Astăzi la Dresda în semifi

Planului de aplicare a Acordu
lui cultural pe anii 1964—1965.

La aeroport delegația a fost 
întîmpinată de Nicolae Ghe- 
nea, directorul Direcției Rela
țiilor Culturale din M.A.E., 
precum și reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, ai Institutului 
Romîn pentru Relații Cultu
rale cu Străinătatea, funcțio
nari din M.A.E. Au fost de 
față membri ai ambasadei 
R. P. Chineze la București.

★

în Capitală a sosit Andre 
Mirambel, profesor la Sorbona, 
director al Institutului de stu
dii neoelenice din Paris, vice
președinte al Asociației inter
naționale de studii sud-est eu
ropene.

Oaspetele va conferenția în 
ziua de 24 - ianuarie, la ora 
18,00 în sala mică a Palatului 
R.P. Romîne, despre poetul 
grec George Seferis, laureat 
al Premiului Nobel pentru li
teratură pe anul 1963.

¥
Violoncelistul Radu Aldu- 

lescu, artist emerit, a plecat 
luni seara într-un turneu în 
R. P. Polonă. El va fi solistul 
unor concerte la Varșovia 
(unde va cînta împreună cu 
violoncelistul Vladimir Orlov, 
artist emerit), la Poznan și 
Opole.

(Agerpres)

MAI MULTE PRODUSE LA 
PREȚ DE COST SCĂZUT

Pînă la 23 August să 
realizeze peste plan :

® 3 50© OOO Iei la pro
ducția globală ;

o 42 îone electrozi si
derurgici ;

85 tone pastă pentru e- 
lectrozi ;

70 tone pietre de poli
zor ;

70 tone carbură de sili
ciu ;

• 1 400 000 lei econo
mii Ia prețul de cost:

« 2 000 000 lei beneficii.
In vederea realizării acestor 

angajamente, muncitorii, 'teh
nicienii și inginerii au făcut 
numeroase propuneri care au 
fost incluse în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Dintre acestea amintim: spo
rirea capacității cuptoarelor 
din secția carbură de siliciu, 
confecționarea și darea în 
funcțiune a două site etajate 
pentru secțiile electrocorindon 
și carbură de siliciu.

nalele „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă (fe
mei) echipa Voința București 
întâlnește formația Eiriheit, 
campioana R.D. Germane. în 
acest joc echipa romînă va fi 
alcătuită din Maria Alexandru, 
Ella Constantine seu și Geta 
Pitică. Echipa învingătoare va 
juca în finală cu Voros Meteor 
— Budapesta care este alcă
tuită din Koczian, Kerekes și 
Hegheduș.

9 Echipa masculină de hand
bal a U.R.S.S. s-a calificat pen- ' 
tru turneul final al campiona
tului mondial din R. S. Ceho
slovacă (6—15 martie) în urma 
celor două victorii realizate în 
preliminarii în întâlnirile cu 
echipa Finlandei. Handbaliștii 
sovietici au cîștigat cu 26—19 , 
primul joc și cu 25—14 cel 
de-al doilea disputat duminică 
la Helsinki. Echipa U.R.S.S. va 
juca în grupa D de la Pardu
bice alături de echipele R. P. 
Romîne, campioană mondială, 
Norvegiei și Japoniei,

(Agerpres) 1
------------------------------------



La Congresul al IH-lea 
al Comsomolului

■ ladimir Ilici stătea
la un colț al mesei 
prezidiului și scotea 
cu multă atenție bi
lețelele din buzunar. 
Erau foarte multe, 
iar președintele îi 

transmitea mereu altele. Văzînd 
acest morman de bilețele, Vladi
mir Ilici își împreună în mod 
comic mîinile, deși se vedea că-i 
face plăcere să le citească. Le 
așează în fața sa în cîteva gră
măjoare, apoi ceru o coală de 
hîrtie, citi încă odată bilețelele 
aranjate pe probleme și începu 
să facă conspectul răspunsurilor.

Am rămas nedumeriți. Cum, 
Lenin, care poate răspunde la 
ori ce întrebare, are nevoie de 
conspect? Dar nedumerirea noa
stră a fost de scurtă durată. 
Ne-am dat seama imediat cît 
respect și cîtă dragoste față de 
oameni rezidă în acest simplu 
fapt, cîtă exigență față de sine 
însuși I Măreția geniului se fă
cea simțită în toate.

Nu ne mai luam privirile de la 
Lenin. Toți delegații care stăteau 
jos sau în picioare pe scenă ră
maseră la locurile lor. Cîte unul 
din sală voia să urce pe scenă, 
dar degeaba !

-.Pășind cu precauție peste pi

cioarele noastre, cerîndu-și me
reu iertare, delegatul de la Voro- 
nej, îmbrăcat cu o caraghioasă 
scurtă femeiască cu mîneci „bu
fante", se strecura încet spre 
Lenin. El nu vedea nimic în ju
rul lui, decît pe Ilici. Pășea de 
parcă ar fi fost vrăjit. Mă uita
sem la el în timpul cuvîntării lui 
Lenin și înțelesesem că e stăpînit 
de un singur gînd, de un singur 
sentiment: acela că în fața lui 
se află Lenin.

Delegatul de la Voronej s-a 
apropiat de colțul mesei și s-a 
oprit chiar în spatele lui Lenin. 
Cineva l-a tras de mînecă, pen
tru a-1 face să se depărteze, însă 
el nu s-a mișcat din loc. Vladi
mir Ilici a simțit că cineva îl 
privește fix și a întors capul. 
Imediat a pus creionul jos și s-a 
întors cu tot corpul către cel ce 
se oprise, așteptînd întrebarea.

Și, într-adevăr, delegatul de la 
Voronej începu să-i vorbească cu 
o voce răgușită, gîtuită de 
emoție :

— Vladimir Ilici!... Oare eu ? 
Eu... voi apuca sa văd societatea 
comunistă ?

Ochii lui Lenin începură să 
sclipească.

— Da, da ! — rosti el cu voce

tare și emoționat. — Fără îndo
ială că da, dragă tovarășe !

Voronejanul bătu din palme ca 
un copil, se întoarse pe loc șl 
porni înainte, uitînd de cei ce 
stăteau pe scenă. Fuga lui fu în
soțită de zarva și strigătele de- 
legaților pe care-1 călca pe pi
cioare.

Vladimir Ilici îl urmări cu o 
privire serioasă și atentă pînă ce 
dispăru de pe scenă, apoi, cu fața 
luminată de un zîmbet, luă din 
nou creionul în mînă.

Deodată Vladimir Ilici începu 
să se frămînte, să caute pe ma
să, în buzunar, apoi se lăsă pe 
genunchi, se uită pe sub masă și 
pe sub scaune.

— Ce s-a întîmplat, Vladimir 
Ilici ? — am sărit eu.

— Am pierdut un bilețel — 
mi-a răspuns el, continuînd să 
caute în jurul său... — Un bile
țel bun, scris de un tovarăș bun. 
Trebuie să-i răspund...

Am început să-1 ajutăm cu 
toată rîvna să caute biletul. 
Cînd în sfîrșit, a fost găsit, Lenin 
s-a arătat foarte satisfăcut. Ne-a 
mulțumit foarte cordial, a stat 
un moment pe gînduri, apoi și-a 
însemnat ceva în conspect.

(Fragment din amintirile lui 
A. BEZÎMENSKI)

„A fi membru al Uniunii Tineretului înseam- 
I nă a face în așa fel încît să închini munca ta, | 
_ forțele tale cauzei comune, iată în ce constă 
J educația comunistă. Numai printr-o astfel de| 
.muncă tinerii și tinerele devin comuniști ade- 
gvărați. Numai dacă prin această muncă ei vorg 
_ ști să obțină succese practice, ei vor deveni co- 
|muniști“.

★ ★ ★

l 
!

★ ★ ★

„Uniunea Tineretului Comunist trebuie să 
educe pe toți, încă din anii tinereții, în spiritul | 
unei munci conștiente și disciplinate, în acest 
fel putem conta că sarcinile care stau acum în

| fața noastră vor fi rezolvate**.
★ ★ ★

„In fața voastră stă sarcina construcției, și 
! o puteți îndeplini numai dacă vă veți însușii I 
8 toate cunoștințele moderne, dacă veți ști să ■ 
B transformați comunismul din formule, sfaturi,! 
_ rețete, prescripții și programe de-a gata, învă-1 

... . . “ -1 
1 doneze munca voastră nemijlocită, dacă veți"I

I vovi II 1 yi C> • ~ — O--------- ’

țațe pe dinafară, într-o forță vie care să coor-
___—— î lzv/»î4'n rl o r» o

| ști să transformați comunismul într-o călăuză I

I
I

a muncii voastre practice'*.

. . . 1
„Dacă știu că știu puțin, voi izbuti să cunosc | 

(mai mult; dar dacă cineva va spune că este_ 
comunist și că nu are nevoie să cunoască ceva g 

| temeinic, apoi n-o să 
8 aducă a comunist*'.

★

iasă din el nimic care să

★ ★

„La baza moralei comuniste stă lupta pen-1 
*tru întărirea și desăvîrșirea comunismului.’ 
| lată în ce constă și baza educației comuniste ’. |

i

I

I 
! 
I

I
î

40 de ani s-au scurs de cînd 
inima lui Vladimir Ilici a în
cetat să mai bată. Dar opera 
lui — leninismul — trăiește și 
învinge.

„Lenin a trăit, Lenin trăie
ște, Lenin mereu va trăi!". Ver
surile acestea de mare expre
sivitate își găsesc o strălucită 
confirmare în realitățile con
temporaneității, care dovedesc 
uriașa forță transformatoare a 
leninismului, profunda sa clar
viziune. Nici o altă învățătură 
din istoria omenirii n-a re
purtat asemenea victorii mă
rețe, n-a fost verificată în 
practică atît de concludent ca 
marxism-leninismul. învăță
tura marxist-leninistă dă răs
puns problemelor fundamen
tale ale lumii contemporane, 
exprimă interesele vitale ale 
celor ce muncesc de pretutin
deni, este farul lor călăuzitor 
pe drumul spre o viață mai 
bună.

Un loc de seamă în tezaurul 
leninismului îl constituie în
vățătura privind creșterea, 
formarea tinerei generații în 
spiritul comunismului. Fău
ritorul partidului de tip nou 
al clasei muncitoare, inspira
torul și organizatorul primei 
revoluții socialiste victorioase, 
genialul gînditor și conducă
tor revoluționar, privea întot
deauna către viitor.

Tocmai de aceea Lenin se a- 
propia cu căldură și dragoste 
părintească de tineret, „căci el 
este viitorul", arătîndu-i calea 
pe care s-o urmeze. Marele 
învățător al proletariatului 
prețuia entuziasmul, capacita
tea de dăruire a tineretului, 
receptivitatea lui față de idea
lurile revoluționare. Deseori, 
Lenin obișnuia să amintească 
cuvintele lui Engels : „Noi 
sîntem partidul viitorului, iar 
viitorul aparține tineretului. 
Noi sîntem partidul inovato
rilor, iar tineretul îi urmează 
totdeauna mai cu dragă inima 
pe inovatori. Noi sîntem parti
dul luptei pline de abnegație 
împotriva vechiului putregai, 
iar tineretul merge totdeauna 
primul la o luptă plină de ab
negație".

La cel de-al treilea Congres 
al Comsomolului, cînd Tara 
Sovietică trecea prin momen
te grele, Lenin a adresat gene
rației tinere chemarea de a 
învăța. Sarcinile tineretului, 
el le sintetiza într-un cuvînt: a 
învăța. Dar ce să învețe cei ti
neri ? „Trebuie să spun că 
primul și — s-ar părea — cel 
mai firesc răspuns la această 
întrebare este că uniunea ti
neretului și în general între
gul tineret care vrea să treacă 
la comunism trebuie să învețe 
comunismul" — arăta Lenin 
de la tribuna Congresului.

Ce înseamnă a învăța comu
nismul ? Aceasta înseamnă — 
arăta Lenin — să-ți formezi 
convingeri politice comuniste 
ferme, să-ți închini toate for
țele nobilei lupte pentru con
struirea socialismului și co
munismului.

Milioane și milioane de ti
neri ai primului stat socialist, 
generații întregi s-au format 
și s-au călit în focul marilor 
încercări, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, ca oameni îna
intați, vrednici constructori ai 
noii orînduiri. Alături de în
tregul popor, ei și-au dăruit 
și-și dăruiesc întreaga energie 
cauzei comunismului.

A fi educat în spirit comu
nist înseamnă, pentru fiecare 
tînăr, în primul rînd a-și în
suși ideologia marxist-leninis
tă și, în strînsă legătură cu 
aceasta, înaltele principii mo
rale comuniste, a se călăuzi 
mereu în viață după cerințele 
lor.

„în fața voastră stă sarcina 
construcției — amintea Lenin 
tineretului — și o puteți înde
plini numai dacă vă veți în
suși toate cunoștințele moder
ne, dacă veți ști să transfor
mați comunismul din formule, 
sfaturi, rețete, prescripții și 
programe de-a gata, învățate 
pe dinafară, într-o forță vie ; 

care să coordoneze munca 
voastră nemijlocită, dacă veți 
ști să transformați comunis
mul într-o călăuză a muncii 
voastre practice". Marxism- 
leninismul este o știință vie, 
creatoare, străină închistării 
în formule și dogme. De aceea 
Lenin cerea tineretului ca, 
însușindu-și învățătura revo
luționară a proletariatului, să 
asimileze spiritul ei viu, să 
studieze profund realitățile, 
să știe să se orienteze în fie
care situație potrivit interese
lor cauzei comunismului.

învățătura marxist-leninis
tă insuflă tineretului țelul 
măreț al comunismului, îl 
înarmează cu cunoașterea tu
turor aspectelor vieții sociale.

Tineretul patriei noastre 
trăiește și muncește în epoca 
pe care au visat-o mințile cele 
mai luminate ale poporului 
nostru-, pentru care s-au jert
fit cei mai buni fii ai săi — 
epoca victoriei socialismului.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul și îndrumătorul 
iubit al tineretului ajută cu 
dragoste părintească, tînăra 
noastră generație, creîndu-i 
condiții minunate de viață, de 
muncă și studiu, pentru a se 
forma în spiritul comunismu
lui, a-și însuși înaltele trăsă
turi ale omului nou, pentru 
a-și putea aduce întreaga sa 
contribuție la măreața operă 
de făurire a socialismului 
și comunismului. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, vor
bind despre înalta răspun
dere ce-i revine organiza
ției noastre în educarea 
comunistă a tineretului, ară
ta că ea trebuie să pregă
tească tineri constructori activi 
și conștienți ai socialismului, 
animați de patriotism socialist, 
de hotărîrea de a pune în 
slujba patriei toată energia și 
elanul tineresc, de a fi gata 
oricînd să o apere la nevoie.

Partidul nostru acordă o 
grijă deosebită educării tine
retului în spiritul dragostei 
nețărmurite față de patria so
cialistă, al mmdriei pentru 
marile realizări înfăptuite de 
poporul nostru, în spiritul in
ternaționalismului socialist, al 
respectului față de aportul pe 
care toate popoarele, fie ele 
mari sau mici, îl aduc la pro
pășirea civilizației umane.

în lupta pentru făurirea so
cialismului. tinerii din patria 
noastră se formează ca oameni 
cu caractere și voință fermă, 
care au un înalt țel în viață, 
oameni curajoși și îndrăzneți, 
consecvenți, statornici, plini de 
abnegație, care știu să reali
zeze în orice împrejurare sar
cinile puse de partid, să în
făptuiască marile idealuri ale 
poporului.

Uniunea Tineretului Munci
tor, condusă de partid, pune 
în centrul întregii sale activi
tăți preocuparea pentru for

UN EXEMPLU STRĂLUCIT
Aș vrea să fixez în cîteva cuvinte unele trăsături ale per

sonalității sale, spre a atrage asupra lor atenția cititori
lor tineri. Ei n-au avut norocul să învețe nemijlocit de la 

Lenin, și poate că indicațiile răzlețe de mai jos îi vor ajuta să 
înțeleagă ce trebuie să-și însușească din exemplul lui Vladi
mir Ilici.

în primul rînd, Vladimir Ilici îndeplinea orice muncă cu o 
precizie absolută, cerînd aceeași precizie de la toți cei cu care 
lucra. Orice afirmație trebuia să fie precis fundamentată, și 
orice fundamentare formulată cu precizie. Cel ce lucra cu Vla
dimir Ilici își dădea imediat seama că o simplă afirmație făcută 
în toiul unei discuții și care nu a fost fundamentată cu cea mai 
mare precizie era lipsită de orice valoare.

Deosebit de instructive în acest sens sînt întrebările cuprinse 
în bilețelele pe care le trimitea Lenin în legătură cu diverse 
teme care îl preocupau. Aceste întrebări conțineau în fond ana
liza precisă a temei abordate și defineau cadrul în care ea urma 
să fie tratată.

...Un lucru pe care-1 învățau toți cei ce lucrau cu Vladimir 
Ilici era necesitatea de a vedea clar în primul rînd faptele reale. 
Cînd interlocutorul său se lansa în divagații teoretice sau dă
dea dovadă de înclinații spre gîndirea deductivă..., Vladimir 
Ilici îl punea întotdeauna în fața faptelor precise, concrete din 
viața reală. ...Fiecare dintre noi trebuie să învețe de la Vladimir 
Ilici această regulă fundamentală : observă faptele reale, nu le 
substitui prin dogme scoase din cărți sau prin iluzii plăcute.

...A lucra cu Vladimir Ilici însemna a ști să îndeplinești exact 
directivele primite, trasate pe baza faptelor reale și constituind 
idei clare și duse pînă la capăt. Nu este suficient să ai o gîndire 
logică și nici să vezi faptele așa cum sînt. Trebuie, de asemenea, 
să fii în stare să îndeplinești cu absolută exactitate ceea ce s-a 
conturat ca o idee clară și ca o directivă precisă. Vladimir Ilici 
aprecia cel mai mult pe executanții care știau să vadă situația 
în toată realitatea ei, care înțelegeau ce anume trebuie făcut 
în situația respectivă și care, în pofida oricăror greutăți, erau 
în stare să-și îndeplinească cu precizie absolută sarcinile... 
Această precizie în îndeplinirea sarcinilor, îmbinată cu exacti
tatea în observarea faptelor reale și cu precizia în gîndire, tre
buia să se manifeste nu numai în problemele mari dar și în 
cele mărunte. Și acest lucru trebuie să-1 învățăm de la Vladi
mir Ilici : să avem o atitudine serioasă chiar și față de sarcinile 
cele mai mărunte, să le îndeplinim cu cea mai mare conștiin
ciozitate și acurateța.

Ceea ce cu greu puteai învăța de la Vladimir Ilici, într-atît 
întrecea el în această privință pe toți cei cu care avea de-a 
face, era capacitatea lui. de a sistematiza orice, pînă în cele mai 
mici detalii. Oriunde s-ar fi găsit, întreaga lui activitate, tot 
timpul său erau împărțite în mod riguros sistematic. O ordine 
strictă domnea și în cărțile și hîrtiile sale și în viața lu. perso
nală în genere. ...Și în această ordine de Idei el ne învăța că nu 
există lucruri secundare, că nici o sarcină nu trebuie disprețui

marea omului nou, constructor 
al socialismului și comunismu
lui, om pentru care principiile 
și cerințele moralei comuniste 
reprezintă o necesitate lăun
trică. Folosind cele mai dife
rite mijloace de influențare, 
munca organizațiilor U.T.M. 
pe tărîmul educației urmărește 
mobilizarea tineretului la lup
ta întregului popor pentru în
făptuirea istoricului program 
al celui de-al treilea Congres 
al P.M.R., programul desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

Educarea omului nou în
seamnă, în primul cînd, for
marea unei atitudini comuniste 
față de muncă. în societatea 
socialistă calitățile omului sînt 
verificate prin atitudinea lui 
față de muncă, socotită ca cea 
mai importantă îndatorire so
cială. Socialismul se constru
iește prin munca creatoare a 
întregului popor, spre folosul 
său, pentru înflorirea patriei. 
Socialismul și munca sînt 
inseparabile. V. I. Lenin ce
rea cu insistență ca tineretul 
să fie ajutat să înțeleagă fap
tul că la baza întregii dezvol
tări a societății se află munca 
omului și că noua orânduire 
socială înaintează cu atît mai 
repede pe calea progresului, 
cu cît această muncă este mai 
productivă. Grija pentru conți" 
nua creștere a productivității 
muncii — una din condițiile 
de bază ale victoriei socialis
mului și comunismului — sti
mulează inițiativa, gîndirea 
creatoare, dezvoltă spiritul de 
inovație și raționalizare. Lenin 
arăta că educația tineretului 
trebuie orientată pas cu pas 
spre cultivarea dragostei față 
-de orice fel de muncă. Uniu
nea Tineretului Comunist — 
spunea Lenin — trebuie să 
educe pe toți tinerii în spiritul 
muncii conștiente și discipli
nate. Nu întîmplător lega el 
sarcina educării disciplinei 
conștiente de sarcina formării 
dragostei față de muncă, căci 
a fi disciplinat în muncă în
seamnă a fi îndrăgostit de 
ceea ce faci, a munci cu pa
siune și răspundere.

în întreaga operă de e- 
ducare a tinerei generații, 
partidul nostru pornește de 
la teza marxist-leninistă că 
factorul hotărîtor al educa
ției comuniste este munca. 
Mobilizarea întregului tineret 
muncitoresc, țărănesc și stu
dios la lupta întregului popor 
pentru înfăptuirea programu
lui stabilit de partid este o sar
cină centrală a organizațiilor 
U.T.M.

în țara noastră are loc un 
progres tehnic rapid și multi
lateral. Mașinile noi, moderne, 
cer din partea celor ce le co
mandă cunoștințe tehnice ridi
cate și un nivel de cultură me
reu mai ridicat. Partidul 
învață tineretul că nu poți fi 
un adevărat constructor al 

noii societăți dacă nu-ți însu
șești comorile culturii, științei 
și tehnicii. A învăța în așa fel, 
încît prin cunoștințele tale să 
fii folositor societății, să a- 
duci un aport cît mai mare 
construcției socialiste — iată 
cerința pusă de partid în fața 
fiecărui tînăr.

Partidul nostru înfăptuiește 
cu consecvență indicațiile le
niniste cu privire la împleti
rea strînsă a pregătirii teore
tice a tineretului cu practica, 
cu activitatea în producție. In 
școli și facultăți, în întregul 
sistem de învățămînt din țara 
noastră se acordă o mare a- 
tenție îmbinării studiului teo
retic cu activitatea practică 
în laboratoare, în uzine, pe 
șantiere, în gospodăriile agri
cole de stat și colective. Orien
tată spre un scop precis — 
munca îi ajută pe tineri să 
analizeze critic activitatea lor, 
le stimulează spiritul de ini
țiativă, inventivitatea.

Partidul ne învață că omul 
societății socialiste este omul 
unei înalte culturi, prin acea
sta înțelegîndu-se necesitatea 
ca tînărul să fie nu numai un 
bun specialist în profesiunea 
sa, ci și un profund cunoscă
tor al ideologiei marxist-leni- 
niste, cu un orizont larg de 
cultură generală. în procesul 
muncii de educație comunistă 
a tineretului nostru, un loc 
dintre cele mai importante 'îl 
ocupă dezvoltarea pasiunii a- 
cestuia de a-și însuși tot ce a 
creat mai valoros cultura pro
gresistă, operele culturii noas-, 
tre socialiste.

Mobilizînd tînăra generație 
la o muncă concretă de zi cu 
zi pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid, Uniunea 
Tineretului Muncitor pregă
tește tineri constructori activi 
și conștienți ai socialismului.

Atașamentul față de partid, 
dragostea fierbinte față de 
popor, dorința de a săvîrși 
fapte mari spre binele patriei, 
optimismul și încrederea ne
țărmurită în viitor, o înaltă 
principialitate — iată trăsătu
rile care caracterizează astăzi 
tineretul patriei noastre so
cialiste, crescut și educat de 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Partidul a dat generației 
noastre idealurile cele mai 
Înalte de viață — idealurile 
comunismului învățîndu-ne să 
muncim și să trăim demn, să 
tindem mereu spre perfecțlu- ; 
ne morală, să punem toată 
energia și capacitatea noastră 
în slujba cauzei mărețe a so
cialismului și comunismului. ' 
A trăi și a munci în numele 
acestor idealuri de viață, a 
lupta cu toată însuflețirea a- ; 
nilor tineri pentru îndeplini- ; 
rea lor, înseamnă a trăi acea 
bucurie ce dă mîinilor și min- ! 
ților noastre puteri înzecite, 1 
înseamnă a urma îndemnurile 
marelui Lenin adresate tine- , 
retului.

Ca niște nesfîrșite panglici 
negre, șerpuiau coloanele spre 
Casa sindicatelor. Pe lingă co
loane, mai pe la coadă, mer
gea un țăran cu o căciulă de 
oaie. Țăranul, oprindu-se, spu
nea rugător:

— Tovarăși, n-ați putea să 
mă luați și pe mine la sindi
cat ?

Nimeni nu-l lua „la sindi
cat", și cum dintr-o parte îl 
presa un milițian călare, ță
ranul se frămîntă puțin pe loc, 
apoi scoase un oftat și se dădu 
înlături spre focul ce moc
nea scoțînd un fum gros. In 
apropierea focului își scoase 
uriașele mănuși cu un deget, 
din postav gros, și-și încălzi 
mîinile chircite din care ieșea 
un abur umed.

Un ostaș roșu din unitățile 
de ordine dădu o fugă să se 
încălzească lingă foc și se 
chinei, rotindu-și privirea a- 
supra oamenilor care se strîn- 
seseră în jur.

— Tată, întrebă ostașul roșu 
zîmbind, nu cumva ai fost și 
ieri pe aici ?

— Ba chiar așa, spuse ță
ranul. Am fost și ieri și o să 
venim și mîine și îndeobște 
pînă s-o da drumul la lume.

— Cum așa, nu te-au lăsat 
să intri ?

— Cum să nu mă lase, ba 
m-au lăsat, numai că pentru 
un singur minut și într-un 
singur minut nu ți se întipă
rește în minte...

După o scurtă tăcere, în care 
timp continuă să miște din 
buze, spuse aspru:

— Sînt un cunoscut al 
scumpului nostru răposat.

Ostașul roșu se uită la el 
întrebător, oamenii strînși în 
jurul focului zîmbiră privin- 
du-l pe acest ciudat „cuno
scut** al șefului guvernului 
Rusiei, al 'omului genial care 
hotăra în probleme de impor
tanță mondială. „Cunoscutul" 
povesti următoarele •

Cu vreo trei ani în urmă'so

Cunoscutul

sise la Moscova din îndepăr
tatele păduri ale Breanskului, 
în legătură cu moara obștea
scă; tare era prigonit poporul 
din pricina morii ășteia. A 
umblat țăranul multă vreme, 
oamenii l-au îndrumat ba la 
Consiliul superior al econo
miei naționale, ba la Comisa
riatul poporului pentru aprovi
zionare, ba la Comisariatul po
porului pentru agricultură, 
cînd în colo, cînd în
coace, dar omul tot n-a 
izbutit să-i dea de capăt. 

tă, că sistematizarea riguroasă a muncii trebuie să se extindă 
și asupra celor mai mărunte detalii ale preocupărilor noastre. 

Ordinea, comportarea bine chibzuită și rațională, el le soco
tea necesare și în viața personală a fiecărui om. El insista ca 
cei ce lucrau cu dînsul să se odihnească la timp, să ia măsurile 
necesare pentru îngrijirea sănătății lor, să ducă o viață regle
mentată, rațională și chibzuită, să nu lase loc hazardului și 
neglijenței. Totul trebuie să fie bine chibzuit, neadmițîndu-se 
vreo slăbire a disciplinei sau dezordine. Toate acțiunile trebuie 
să urmărească atingerea unui obiectiv bine definit, și acest efort 
constant trebuie să domine stările de spirit și instinctele — 
iată ce învățau de la Lenin cei ce lucrau cu dînsul.

Considerentele legate de interesele cauzei trebuie să primeze 
față de cele personale, orice chestiune personală trece pe planul 
al doilea dacă așa cere interesul cauzei. Vladimir Ilici era atît 
de pătruns de acest principiu, încît în discuțiile cu dînsul te-ai 
fi jenat să invoci vreun considerent personal cînd era vorba 
de cauză; interlocutorul lui Vladimir Ilici simțea că, atunci cînd 
sînt în joc interesele cauzei, este rușinos să te gîndești la vreun 
considerent personal... Gîndește-te la cauză, lasă la o parte 
considerentele personale ; țelul pe care ți l-ai propus în mod 
conștient să primeze față de sentimentele și chestiunile de or
din personal — iată regula etică pe care o învățau de la Lenin 
cei ce lucrau cu dînsul.

...Tineretul nostru trebuie să tragă învățăminte din pilda lui 
vie. în persoana lui Vladimir Ilici avem un model cu adevărat 
inimitabil de reprezentant al culturii proletare, cultură bazată 
pe precizia cunoștințelor, pe organizarea rațională a întregii 
activități omenești, într-un cuvînt pe supremația rațiunii asu
pra naturii și pe aceea a producției socialmente reglementate 
asupra stihiei oarbe".

(Din amintirile lui G. V. CICERIN)

Și-a tocit țăranul pîslarii, 
și-a ros opincile de rezervă și 
a început să ceară, în afară 
de rezolvarea treburilor cu 
moara, o pereche de cizme — 
că doar nu poți umbla des
culț pe frigul ăsta.

Avea un fiu care lucra la 
Uzina „Bromley**. Fiul îi spu
se: „O să fie o adunare în ra
ion și o să vină tovarășul Le
nin în persoană; o să trebu
iască, tată, să-l prinzi acolo 
cu treburile voastre țărănești. 
E de-al nostru, o să rezolve

llici
problemele**. Avea o îndoială 
pentru o astfel de treabă; 
prea era mare acest om, că 
doar în stat sînt milioane de 
mori, iar el e unul singur.

Cu toate acestea, țăranul l-a 
așteptat la ieșire pe președin
tele Consiliului Comisarilor 
Poporului: „Dragul nostru, fii 
îngăduitor cu nevoile noastre 
țărănești".

Stînd în cămăruța plină de 
fum a clubului uzinei, pre
ședintele Consiliului Comisari
lor Poporului a citit îndelung 

„hîrtiile" țăranilor și zecile de 
rezoluții puse pe aceste hîrtii 
(diferiți oameni dădeau dife
rite îndrumări), apoi a scris o 
indicație intr-un colțișor, clă- 
tinînd din cap, parcă ar fi 
vrut să spună: „Ah, ce ți-e și 
cu instituțiile noastre!"

Apoi președintele Consiliului 
Comisarilor Poporului a 
stat de vorbă cu țăranul 
despre diferite treburi gos
podărești, interesîndu-se dacă 
satul a sărăcit mult, cum 
sînt ogoarele de toamnă, 
ce cantitate de grine ră- 
mîne după predarea cotelor, 
dacă sînt bisericoși, care sînt 
principalele nevoi la sate ; de 
asemenea, a rîs aflînd pățania 
cu cizmele și a scris un bile
țel pentru cizme.

Și cînd, la despărțire, țăra
nul și-a cerut iertare și a în
cercat iar să facă o plecăciune, 
președintele Consiliului Comi- 
sărilor Poporului l-a oprit:

— Nu te mai scuza, tova
rășe, noi sîntem datori să pă
trundem adine în esența fie
cărei chestiuni, iar chestiunea 
cu care vii dumneata este 
dreaptă.

...Țăranul scoase din buzu
nar dintr-un săculeț de tutun, 
un petic de hîrtie îngălbenită, 
Cuvintele de pe peticul de 
hîrtie erau aproape șterse de 
mahorcă, și mai mult după 
sens puteai desluși :

„Către Direcția Treburilor. 
Tovarăși,

trebuie să i se procure 
cizme.

LENIN**
Cîți „cunoscuți" dintre aceș

tia o fi avut llici !
(Corespondență din ziarul 
„Pravda" nr. 21 din 26 ianua
rie 1924)

Operele lui Lenin 
larg răspîrdite 
în țara noastră
Din lucrările lui V. I. Lenin 

în Editura politică au apărut 
pînă în prezent 135 de titluri, 
într-un tiraj total de 5 737 000 
exemplare. Incepînd din 1950 
s-au editat 39 volume de 
,,Opere“ după ediția a IV-a 
rusă. în urma hotărîrii Comi
tetului Central al P.M.R. s-a 
început în 1960 editarea „Ope
relor complete" ale lui V. I. 
Lenin, după ediția a V-a rusă ; 
pînă acum au apărut 22 de 
volume.

Totodată au fost tipărite 17 
culegeri tematice cuprinzând 
lucrări sau fragmente din lu
crări ale lui V. I. Lenin, prin
tre care „Lenin despre Romî- 
nia", „Despre construcția de 
partid", „Partidul — forța con
ducătoare în statul socialist și 
în construcția comunistă", 
„Despre unitatea partidului", 
„Despre alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime", „Des
pre dezvoltarea industriei 
grele și electrificarea țării", 
„Despre mișcarea muncitoreas
că și comunistă internaționa
lă", „Despre stat", „Despre re
ligie”, „Despre problema na
țională și național-colonială", 
„Despre cultură și artă". , 

Lucrările mai importante ale 
lui V. I. Lenin s-au editat în 
numeroase ediții, în zeci și 
sute de mii de exemplare: 
„Ce-i de făcut ?" în 3 ediții, 
„Două tactici ale social-demo- 
crației în revoluția democra
tică" în 4 ediții, „Economicul 
și politicul în epoca dictaturii 
proletariatului" în 3 ediții, 
„Imperialismul — stadiul cel 
mai înalt al capitalismului" în 
6 ediții, „Marea inițiativă" în 
3 ediții, „Materialism și em- 
piriocrițicism" în 3 ediții, „Re
voluția proletară și renegatul 
Kautsky" în 3 ediții, „Statul și 
revoluția" în 5 ediții, „Stîn- 
gismul — boala copilăriei co
munismului" în 4 ediții. „Te
zele din aprilie" în 3 ediții.

(Agerpres)



Astâzl, la Geneva Conferința t«e Ia PARIS: Succesul
Reluarea lucrărilor

Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 20. - Trimisul 
special Agerpres, Constan
tin Benga, transmite: Co
mitetul celor 18 state pen
tru dezarmare își reia lucră
rile la 21 ianuarie la Geneva 
după o întrerupere de aproxi
mativ cinci luni. Pe ordinea 
de zi figurează problemele ră
mase în suspensie la încheie
rea ultimei sesiuni a conferin
ței, în august 1963.

Duminică au sosit la Gene
va delegațiile Uniunii Sovie
tice și S.U.A., 
Marii Britanii. într-o declara
ție făcută la sosire corespon
denților de presă, șeful dele
gației U.R.S.S., S. K. Țarapkin 
a declarat că politica externă 
de pace a Uniunii Sovietice, 
tendința de a realiza un acord 
în problema cea mai stringentă 
a contemporaneității — dezar
marea generală și totală — 
este cunoscută opiniei publice 
din toate țările. Vom face to
tul pentru ca lucrările Comi
tetului celor 18 să se desfășoa
re cu succes, a subliniat S. K. 
Țarapkin.

In declarația sa, șeful dele
gației britanice, Peter Thomas, 
a subliniat că a sosit la Ge
neva cu speranța de a vedea 
realizate progrese în problema 
dezarmării generale și totale, 
în acest sens, Thomas a rele
vat că un acord pe această 
cale este posibil, în special, a 
precizat el, asupra posturilor 
de -observatori care ar avea 
sarcina împiedicării unul atac 
prin surprindere, precum și

iar luni cea a

asupra nerăspîndirii armelor 
nucleare.

Luni dimineața a avut loc, 
la reședința delegației sovie
tice, o întrevedere între cei 
doi copreședinți ai Conferin
ței Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare — S. K. 
Țarapkin, șeful delegației so
vietice, și Wiliam C. Foster, 
șeful delegației americane. în 
timpul întrevederii au fost dis
cutate unele probleme de pro
cedură în legătură cu reluarea 
lucrărilor conferinței. După 
întrevederea cu Țarapkin, Wi
liam C. Foster a declarat zia
riștilor că a avut un „schimb 
de păreri folositor". Foster 
a arătat că cei doi copreședinți 
au căzut de acord ca lucrările 
conferinței să se deschidă 
marți la orele 16 (ora Bucu- 
reștiului). în această săptămî- 
nă se vor ține, de asemenea, 
ședințe joi și vineri.

Londra privind Cipru
LONDRA. 20 (Agerpres). — 

La 20 ianuarie au continuat la 
Londra tratativele separate în
tre ministrul de stat pentru 
problemele Commonwealthului 
și pentru colonii, Duncan San- 
dys și reprezentanții celor două 
comunități din Cipru. Agenția 
France Presse relatează că la 
cererea lui Spyros Kyprianou, 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Duncan Sandys a avut 
luni cu acesta o serie de discu
ții pe marginea impasului în 
care se află problema Ciprului.

Referindu-se la întrevederile 
care au avut loc pînă acum la 
Londra în problema Ciprului, 
agenția France Presse arată că, 
deși aceste tratative se desfă
șoară în secret, s-a aflat că 
ciprioții greci și turci continuă 
să rămînă neclintiți pe poziții
le lor ! primii în favoarea unui 
stat unitar, în timp ce ci
prioții turci se pronunță pen
tru o formă de stat confedera
tă care să. prevadă separarea 
celor două comunități.

® încheierea turneului ansamblului
„Perinița" în R. D. Vietnam

HANOI 20 (Ager- 
preș). — Trimisul 
special Agerpres, St. 
Constantines cu : An
samblul „Pcrinița* al 
Sfatului popular al 
Capitalei și-a încheiat 
cu succes turneul în
treprins în R. D. Viet
nam printr-un specta
col care a avut loc la 
Teatrul Popular din 
Hanoi.

Artiștii romîni
dat opt spectacole în
tr-o serie de orașe din 
R. D. Vietnam, majo
ritatea în aer liber.

au

Peste 54000 de spec
tatori au aplaudat cu 
entuziasm evoluția an
samblului. Multe din 
ântecele și dansurile 
prezentate au fost 
sate.

La 20 ianuarie, 
Sala Congreselor 
Hanoi, a avut loc 
lemnitatea decorării 
ansamblului „Perinița" 
cu Ordinul Muncii cla
sa I al R. D. Vietnam, 
pentru contribuția a- 
dusă la întărirea prie
teniei dintre cele două 
popoare. Distincția a

bi-

în 
din 
so-

fost înmînati de 
Hoangh Minh Giam, 
ministrul culturii, care 
a felicitat pe artiștii 
romîni pentru succesul 
remarcabil obținut în 
R. D. Vietnam. La 
solemnitate a asistat 
ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în R. D. Viet
nam, Vasile Pogăcea- 
nu și personalități cul
turale din R. D. Viet
nam.

Artiștii romîni au 
părăsit orașul Hanoi 
îndreptîndu-se spre 
R. P. Mongolă.

Intîlnirea
supraviețuitorilor
de la Auschwitz

PARIS 20 (Agerpres). — Du
minică a avut loc la Paris o 
întîlnire a supraviețuitorilor 
din lagărul nazist de la 
Auschwitz. Agenția France 
Presse anunță că la sfîrșitul 
reuniunii a fost dat publicită
ții un comunicat în care se a- 
mintește că în acest lagăr au 
fost asasinați în mod bestial 
de către naziști circa 4 milioa
ne de oameni, dintre care 
100 000 deportați din Franța. 
Participanții la întîlnire acuză 
de exterminarea în masă a de
ținuților pe cei 22 SS-iști care 
sînt judecați la Frankfurt pe 
Main și care se pretind nevi- 
novați.

In încheierea comunicatului 
se arată că vocea acuzatoare a 
supraviețuitorilor masacrelor 
de la Auschwitz trebuie să se 
facă auzită la tribunalul din 
Frankfurt pe Main și să se 
facă înțeleasă de către toți oa
menii cinstiți care nu doresc 
să mai vadă un nou Auschwitz.

• „Adam și Eva“ 
teatrului

pe scena
din Russe

„Săptămînii

SOFIA 20 Corespondentul 
Agerpres transmite : Colecti
vul Teatrului Național din 
Russe a prezentat luni seara 
în premieră comedia romînea- 
scă „Adam și Eva" de Aurel

Baranga. Piesa a fost pusă în 
scenă de regizorul Ion Cojar 
de la Teatrul pentru tineret și 
copii din București.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Campania electorală
americano-panamez

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Intr-un interviu acordat 
presei, în legătură cu conflic
tul americano-panamez, Aqu- 
ilino Boyd, reprezentantul sta
tului Panama la O.N.U., a de
clarat că Panama va cere anu
larea clauzei tratatului din 
1903 care acordă S.U.A. un 
drept perpetuu de control a- 
supra zonei canalului și care 
„nu mai corespunde normelor 
moderne ale dreptului inter
național".

Noul tratat, care va trebui 
să fie încheiat între S.U.A. și 
Panama, a spus Boyd, va trebui 
să cuprindă o dată de expirare 
la care canalul să fie transfe
rat statului panamez. Panama 
cere, de asemenea, o parte mai 
echitabilă din veniturile cana
lului și. încetarea oricărei dis
criminări între panamezi și a- 
mericani în ce privește distri
buirea locurilor de muncă și 
funcțiunilor în administrația 
canalului.

Boyd a adăugat că în cazul 
cînd actualul impas va conti
nua, Panama se va strădui să 
obțină elaborarea unui nou 
tratat prin intermediul Orga
nizației statelor americane și 
dacă „această încercare va 
eșua, va cere din nou inter
venția Consiliului de Secu
ritate".

WASHINGTON 20 (Ager- 
pces). — Comisia inter-ameri- 
cană însărcinată de Organiza
ția Statelor Americane să în
treprindă eforturi pentru re
glementarea conflictului dintre 
S.U.A. și Republica Panama 
s-a întrunit luni la Washing
ton. După cum transmit agen
țiile de presă, comisia va face 
cu acest prilej o reexaminare 
a situației.

In același timp Casa Albă a 
anunțat că membrii Comisiei 
vor fi primiți marți de pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son, ca urmare a dorinței pre
ședintelui de a proceda perso
nal la un schimb de vederi 
privitor la impasul intervenit 
în diferendul dintre S.U.A. și 
Panama.
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I ltimul număr al 
I publicației editate 
de Federația Mon
dială a Tineretului 
Democrat conține, 
ca de obicei, arti
cole, interviuri, re

portaje, informații care oglin
desc bogata activitate a 
F.M.T.D. Găsim în paginile pu
blicației dovezi ale creșterii a- 
poitului generației tinere în 
lupta pe care popoarele o duc 
nentru dezarmarea generală și 
totală, pentru victoria principi
ilor coexistenței pașnice. Un 
articol este consacrat Confe
rinței internaționale a tineretu
lui și studenților pentru dezar
mare, pace și independență na
țională, care va avea loc între 
26 februarie și 1 martie 1964 în 
orașul italian Florența. Pe a- 
genda conferinței sînt înscrise 
patru teme principale: dezar
marea și problemele economice, 
sociale, educative și culturale ; 
dezarmarea și coexistența paș
nică } dezarmarea, pacea și 
lupta de eliberare națională; 
acțiuni ale tineretului și co
operarea internațională a orga
nizațiilor de tineret pentru de
zarmare, pace și independență 
națională. Numeroase organi
zații de tineret și studenți și-au 
anunțat de pe acum participa
rea la conferință. Aceste orga
nizații au orientări politice din 
cele mai diferite.

Intre 9—13 martie va avea 
loc un eveniment important în 
viața tineretului din America 
Latină : la Santiago de Chile se 
va desfășura cel de-al doilea 
Congres al tineretului din a- 
ceastă parte a lumii. Camilo 
Conde, reprezentant al organi
zației „Tineretul patriotic al 
muncii" din Guatemala sem
nează un articol consacrat a- 
cestei manifestări. El scrie: 
„Problemele care stau în fața 
tinerei generații din America 
Latină sînt de o mare urgență. 
Temele celui de-al II-lea Con
gres al tineretului din America 
Latină confirmă aceasta’. Se va 
discuta la congres problemele 
luptei tineretului din America 
Latină pentru libertate, autode
terminare și neintervenție; ti
neretul din America Latină In 
fața realității lumii contempo

rane și formele colaborării, uni
tății și solidarității cu tineretul 
lumii etc. Autorul articolului 
arată că „în fața teribilei ame
nințări a unui război termonu
clear, tînăra generație din A- 
merica Latină și-a fixat sarcini 
care fac parte din lupta mon
dială pentru dezarmare gene
rală și controlată, pentru co
existența pașnică între regimuri 
sociale diferite, sarcina de a 
lupta pentru principiile auto
determinării și neintervenției“- 

O pagină a publicației, înso
țită de fotografii, este dedicată 
solidarității cu lupta poporului 
sud-vietnamez. Se publică un 
interviu cu Le Phuong, repre
zentant al Frontului de elibe
rare națională din Vietnamul de 
sud, care vorbește pe larg des
pre situația din Vietnamul de 
sud, despre larga participare a 
tineretului la lupta poporului 
pentru libertate și indepen
dență.

Din paginile publicației aflăm 
despre vizita făcută la sediul 
F.M.T.D. de o delegație a orga
nizației de tineret „Young Pio
neers" din Ghana, care nu este 
membră a F.M.T.D. Scopul vi
zitei a fost acela de a se exa
mina diferite aspecte ale coope
rării dintre această organizație 
și F.M.T.D. Z. B. Shardow, con
ducătorul delegației a declarat; 
„Noi cooperăm cu toate orga
nizațiile internaționale de tine
ret, dar F.M.T.D. personifică, 
într-adevăr, scopurile și aspira
țiile noastre. Iată de ce noi am 
semnat un protocol de coope
rare cu F.M.T.D., această mare 
organizație a tineretului lumii".

Despre prestigiul de care se 
bucură F.M.T.D. vorbește și 
faptul că rîndurile sale se lăr
gesc în permanență. Organiza
ția de tineret din Indonezia 
„Pemuda Marhaens" anunță ho- 
tărîrea de a se afilia la 
F.M.T.D. ca membru cu drepturi 
depline.

In publicație se mai găsesc 
informații despre activitatea 
biroului F.M.T.D., note de drum 
din Algeria și Republica Mali, 
un interviu cu secretarul gene
ral al organizației de tineret a 
Partidului Sri Lanka Freedom 
din Ceylon etc.

L. R.

din Grecia
ATENA 20. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : în cele patru șăp- 
tăflfîni care au mai rămas 
pînă la alegerile parlamentare 
din Grecia au loc mitinguri 
electorale și se fac ultimele 
pregătiri pentru prezentarea 
alegătorilor la urne. Dumini
că s-a desfășurat la Salonic 
primul miting electoral al 
partidului E.R.E. la care a 
luat cuvîntul liderul partidu
lui Kanelopoulos. Ziarul de 
centru „Ethnos" califică acest 
miting ca o „prezență săracă", 
arătînd că la el* au participat 
numai jumătate din cîți au 
participat la mitingul Inaugu
ral al E.R.E. de la alegerile 
din toamna trecută. „Athinai- 
ki- caracterizează mitingul

Senatorul li. Humphrey despre situația

populației de culoare din S.U.A.
WASHINGTON 20 (Ager

pres). — Luînd cuvîntul în fața 
studenților de la Universitatea 
„John Hopkins", senatorul de
mocrat Hubert Humphrey s-a 
referit La situația populației 
de culoiare din S.U.A.

Declarînd că problema drep
turilor cetățenești în S.U.A. 
are o mare importanță morală 
și politică, Humphrey a spus : 
„Cum poate o țară care neagă 
sau ignoră drepturile cetățeni
lor săi de culoare să-și asume 
un rol de conducere în lume, 
ținînd seama că mai mult de 
jumătate din populația lumii 
este de culoare ? Răspunsul 
meu este : o asemenea țară nu 
poate fi conducătoare".

Trebuie, a spus el în conti
nuare, să reparăm ceea ce în 
țara noastră s-a transformat 
într-o breșă adîncă în dreptu
rile cetățenești: dezacordul 
dintre promisiuni și aplicarea 
practică a constituției șl legii 
privind drepturile, dezacordul 
dintre promisiunile

-------9-------

rea de fapt a sistemului nos
tru de liberă inițiativă.

Senatorul a arătat că breșa 
existentă în S.U.A. în dreptu
rile cetățenești nu se manifes
tă doar în faptul că negrii nu 
sînt considerați drept cetățeni 
cu drepturi politice egale cu 
albii, dar și prin aceea că ve
nitul anual mediu al unei fa
milii de culoare este conside
rabil mai redus decît venitul 
familiei americanului alb. A- 
ceastă inegalitate economică 
continuă să crească. Senatorul 
a citat cifre care demonstrea
ză că din anul 1939 și pînă în 
prezent această diferență între 
venituri a crescut de peste trei 
ori.

în încheierea cuvîntării sale, 
Humphrey a cerut să fie spri
jinit multilateral proiectul de 
lege guvernamental privind 
drepturile cetățenești.

E.R.E. drept un „eșec tragic", 
Iar ziarul „Ta Nea" mențio
nează faptul că E.R.E. și-a 
Inaugurat turneul electoral 
fără ca listele de candidați ale 
acestui partid să fi fost în
cheiate. Ziarele de centru 
atribuie acest lucru refuzului 
diferitelor personalități de a 
figura pe listele E.R.E.

Uniunea de centru a dat pu
blicității ultimele liste de 
candidați. Ea prezintă liste în 
toate cele 55 de circumscripții 
electorale din țară. Liderul 
partidului, Papandreu, va ține 
primul său miting electoral la 
Salonic în ziua, de 26 ianuarie.

Ziarul „Avghi" a publicat 
duminică programul electoral 
al partidului E.D.A. precum și 
manifestul electoral al Comi
tetului său executiv în vederea 
alegerilor de la 16 februarie. 
In program E.D.A. cere demo
cratizarea aparatului de stat, 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale oameni
lor muncii, restabilirea liber
tăților sindicale, soluționarea 
problemei deținuților politici 
prin amnistie generală, pre
cum și legalizarea partidului 
comunist.

Se cere, de asemenea, trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii. „O politică ex
ternă de inițiative pozitive — 
se spune în program — 
ridica prestigiul Greciei, 
întări securitatea țării,
duce la îndepărtarea bazelor 
străine de rachete și a celor
lalte baze militare, precum și 
a primejdiei pe care ele o re
prezintă, va aduce avantaje 
Imediate economiei prin redu
cerea cheltuielilor militare 
neproductive-.

La alegerile de la 16 februa
rie E.D.A. a anunțat că a pro
pus candidați în 31 din cele 
55 de circumscripții electorale.

PARIS 20 Corespondentul 
Agerpres, G. Dascal, trans
mite : Timp de o săptă- 
mînă, în fiecare seară, pes
te 1 000 de persoane, dintre 
care o mare parte studenți și 
cadre didactice au participat 
în marea sală Mutuality din 
Paris, la „Săptămîna gîndirii 
marxiste" — dezbateri organi
zate în fiecare an de Centrul 
de studii și cercetări marxiste.

Larga participare a filozofi
lor și oamenilor de știință de 
toate convingerile politice, a 
asigurat succesul acestor dez
bateri.

Printre personalitățile care 
și-au adus contribuția la aces
te dezbateri figurează: Jacques 
Duclos ,Roger Garaudy, Geor
ges Frischmann, membri ai 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez, Alfred 
Sauvy, profesor la College de 
France, Georges Gurvitch, pro
fesor la Sorbona, Pierre Vilar, 
director de studii la Școala de 
studii superioare, Georges Pi- 
veteau, paleontologist cu re
nume mondial, Armand La- 
noux, scriitor, laureat al Pre
miului Goncourt pe 1963. La 
lucrări au participat, de ase
menea, reverendul Dubarle, 
filozof și profesor la Institutul 
catolic din Paris și reverendul 
Jolif, profesor la Facultatea 
catolică din Lyom

Presa franceză relevă succe
sul acestei manifestații. „Săp
tămîna gîndirii marxiste" — 
1964, scrie „Le Monde", și-a 
asigurat un larg succes dacă 
se are în vedere numărul au
ditorilor. Mii de persoane, 
printre care mulți tineri, au 
invadat marea sală de la Mu
tuality. Mai multe sute de 
persoane nu au reușit să in
tre, iar alte zeci au urmărit 
dezbaterile stînd pe jos" — 
subliniază „Le Monde".

în 12 000 sate 
nici o școală primară

ISTANBUL. — Ministrul Educa
ției al Turciei, Ibrahim Otem, a 
arătat că în 12 000 de sate nu exis
tă nici o școală primară. Va ii ne
voie, a spus el, de 2 miliarde și 
jumătate de lire turcești pentru în- 
vățămîntul primar și de o sumă 
asemănătoare pentru învățămîntul 
secundar.

și aplica-

Ciocnire intre
și poliție in

studenti
Libia

Ziariil libian „Al-Balag" 
relatează că în orașul 
Bengazi a avut loc o 

violentă ciocnire între un grup 
de studenți care manifestau în 
favoarea unității arabe și po
liție. Poliția a deschis focul 
ucigînd doi demonstranți și ră
nind peste 200. Studenții in
dignați au organizat o mare 
demonstrație de protest. Cîte- 
va automobile aparținînd unor 
companii petroliere străine au 
fost incendiate.

♦

Cc proiect de lcfic
pregătește guvernul

din Republica sud-AIricanfl
JOHANNESBURG 20 (Agetr- 

pres). — După cum informea
ză ziarul vest-german „Frank
furter Rundschau", într-o co
respondență primită din Jo
hannesburg, guvernul rasist 
Verwoerd din Republica Sud- 
Africană a pregătit un proiect 
de lege rasist care interzice a- 
mestecul raselor la manifestă
rile sportive, culturale, etc. 
Proiectul de lege prevede pe
depse cu închisoare pînă la 
șase luni, sau 1000 lire ster
line amendă pentru negrii sau 
metișii care vizionează o com
petiție sportivă de atletism a 
albilor sau asistă la un con
cert simfonic. Acest proiect de 
lege a provocat reacții violen
te din partea opiniei publice. 
După părerea lui Reginald 
Honey, reprezentantul R.S.A. 
în Comitetul olimpic interna
țional, „această lege va duce 
la o rupere definitivă a tutu
ror relațiilor sportive cu străi
nătatea

va
va
va

„i
ani în grădina zoologică de

Un animal sentimental. „Felix" — elefant de mare în vîrstă de 
7

Strat gros de ceață 
deasupra Parisului

la Frankfurt an Main (R.F.G.) 
Foto: U.P.I.

strat gros de ceață, care a para
lizat traficul aerian.

duminică seara, 
iția France Pres- 

gros de ceață 
care s-a lăsat asupra regiunii pa
riziene a provocat perturbații în 
traficul rutier și aerian. Pe aero
porturile Bourget și Orly din Pa
ris vizibilitatea a fost practic re
dusă la zero. Aproximativ 40 de 
avioane care urmau să aterizeze 
pe aerodromul din Bourget au 
fost dirijate în alte direcții. Ma
joritatea decolărilor au fost anu
late.

Agenția Reuter anunță că și 
capitala Marii Britanii, Londra, 
este, de asemenea, acoperită de un

„Bunica zburătoare"

Barbara Keith, — supranu
mită „bunica zburătoare" 
americană — care a luat 

startul într-o cursă de baloane li
bere deasupra strîmtorii ce des
parte insula Catalina de Califor
nia, a căzut în ocean și nu a mai 
putut fi salvată.

Barbara Keith, în vîrstă de 52 
de ani, a pilotat avioane și a efec
tuat numeroase salturi cu para
șuta, mai ales deasupra mării. De 
cîțiva ani, ea s-a consacrat navi
gației aeriene cu balonul liber 
participînd la numeroase compe
tiții de acest gen.

Aspect de la un șantier de construcție a rafinăriei de pe
trol din Poloțk (U.R.S.S.)

Foto : TASS

DAR-ES-SALAAM ' 20 (Ager- 
pres). — Agențiile de presă rela
tează că în noaptea de duminică 
spre luni, unități ale batalionului 
I de pușcași ai armatei Tangani- 
căi s-au răsculat, ocupînd poziții 
în punctele strategice ale capita
lei. Răsculații au arestat un nu
măr de 30 de ofițeri britanici care 
exercitau comanda în aceste uni
tăți.

Potrivit știrilor 6osite din Tan
ganica, răsculații au cerut mărirea 
soldelor și îndepărtarea ofițerilor 
britanici. In ultima ediție a zia
rului kenyot „East African Stan
dard" 6e arată că revolta din Tan
ganica nu a căpătat un caracter 
politic. Conducătorii răsculaților

Tanganica

au declarat că acțiunile lor nu 
sînt îndreptate împotriva guver
nului țării.

Postul de radio Dar-Es-Salaam a 
transmis o declarație a președinte
lui Tanganicăi, Julius Nyerere, în 
care se spune că în urma inter
venției sale conflictul a fost re
glementat. Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, guvernul a satis
făcut revendicările militarilor răs- 
culați. Ofițerii britanici ai batalio
nului au fost transportați pe ca
lea aerului de la Dar-Es-Salaam la 
Nairobi. în legătură cu evenimen
tele din Tanganica, fregata brita
nică „Rhyl"z pe bordul căreia se 
află trupe britanice, a fost trimisă 
în largul coastei acestei țări.
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MONTE CARLO. — Mărfi se 
deschide la Monte Carlo cel de-al 
IV-lea Festival internațional al fil
melor pentru televiziune. După 
cum transmite agenția France 
Presse, la actualul festival partici
pă 22 de țări, printre care. Anglia, 
Austria, Canada, Cehoslovacia, 
Franța, Iugoslavia, Polonia, R.A.U., 
S.U.A., Ungaria U.R.S'.S., și altele.

Romînia prezintă două programe 
de televiziune.

Din juriul festivalului face par
te șl Constantin Prisnea, vicepre
ședinte al Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune din R.P.R.

candidați al partidelor comunist șl 
socialist au fost exprimate 679 de 
voturi față de 436 obținute de can- 
didațil altor partida.

TOKIO. — După vizita de cinci 
zile pe care a făcut-o în capitala 
Japoniei, președintele Indoneziei, 
Sukarno, a plecat luni la Djakarta. 
In timpul șederii sale la Tokio, 
președintele Sukarno a avut între
vederi cu primul ministru al Japo
niei, Ikeda și cu ministrul Justi
ției al S.U.A., Robert Kennedy în 
legătură cu problema Federației 
Malayeze,

NEW YORK, Reprezentantul 
permanent al Pakistanului la 
O.N.U., Zafrulla Khan a anunțat 
luni în* cadrul unei conferințe de 
presă <;ă Pakistanul a cerut con
vocarea Consiliului de Securitate 
pentru discutarea problemei Kașml- 
rului.

CALCUTTA, — Citînd un raport 
al primului ministru al Bengalului 
de vest, P. Sen, agenția Reuter 
transmite că numărul victimelor 
înregistrate în timpul incidentelor 
de la Calcutta dintre hinduși și 
musulmani, din cursul săptămînii 
trecute, se ridică la 104 morți și 
562 răniți.
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LONDRA. — Consiliul Ministe
rial al Uniunii Europei occidentale 
(Franța, Germania occidentală, 
Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg 
și Anglia) se va întruni săptămîna 
aceasta la Londra. După cum anun
ță Reuter, cei șapte miniștri de ex
terne vor lua în discuție problema 
relațiilor dintre răsărit și apus, 
probleme ale schimburilor comer
ciale dintre participant! și ale co
merțului mondial, precum și rezul
tatele sesiunii Consiliului Ministe
rial al N.A.T.O. din luna decem
brie.

PARIS. — Candidați! din partea 
Partidului Comunist Francez au 
obținut victoria în alegerile co
munale parțiale din localitatea 
Bagneux (departamentul Seine), ob- 
ținînd în primul tur de scrutin 54 
la sută din numărul voturilor.

La cel de-al doilea tur de scru
tin pentru alegerile cantonale din 
La Motte-Aveylant (departamentul 
Isere) pentru listele comune de

'BERLIN. — Un comitet de Iniția
tivă alcătuit din reprezentantele 
iemeilor din țările scandinave, Is
landa, Finlanda, U.R.S.S., Polonia 
și R, D. Germană, s-a întrunit în
tr-o ședință la Rostock, unde a 
discutat probleme legate de pregă
tirea unei conferințe a femeilor din 
țările baltice. Conferința, care se 
va desfășura în cadrul tradiționa
lei „Săptămlni a păcii în regiunea 
Balticii*, va avea loc între 5 și 12 
iulie la Rostock. Totodată, s-a ho- 
tărît organizarea unui seminar in
ternațional care va discuta contri
buția adusă de femeile din țările 
baltice la lupta pentru destinderea 
încordării internaționale și menți
nerea păcii.

SAIGON. — Ministrul sănătății 
al Vietnamului de sud a declarat 
Saigonul zonă contaminată de ho
leră. Pînă In prezent, aici au fost 
semnalate peste 300 cazuri de ho
leră din care 47 mortale.
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Procesul celui mai mare 
furt de bani din Anglia

In marea sală a primăriei din 
localitatea Aylesbury din 
Anglia s-a deschis luni 

procesul celor 20 de acuzați de 
atacul comis la 8 august 1963 îm
potriva unui tren poștal de pe li
nia Glasgow-Londra, din care au 
fost jefuite 2,6 milioane lire ster
line. După cum anunță agenția 
France Presse, în timpul proce
sului vor fi audiați peste 200 de 
martori. Jefuirea trenului este a- 
preciată drept unul dintre cele 
mai mari furturi de bani din isto
ria criminalității britanice. Peste 
100 de polițiști au fost însărcinați 
să asigure ordinea în jurul clădi
rii în timpul procesului.

de la New York, a fost asigurată 
cu 10 milioane dolari. Opera lui 
Michelangelo urmează să fie pre
zentată în pavilionul Vaticanului 
la această expoziție.

Simful orientării la lilieci

upă cum scrie ziarul „Ham
burger Echo", aproape 600 
km au parcurs cîțiva li

lieci de la Munchen pînă în pa
tria lor, Skocjanska-Jama din Iu
goslavia. Ei au fost luați vara 
trecută de turiști și duși la Mun
chen. Aici au fost marcați și puși 
în libertate. Cu toate că oamenii 
de știință cunosc neobișnuitul simț 
de orientare al liliecilor, încă nu 
pot să axplice cum a fost posibil 
ca acești locuitori ai peșterilor să 
străbată, neabătuți uimitoarea 
distanță de 600 km.

„Pietă" de Michelangelo 
la New York

Sculptura 
angelo, 
portată 

la catedrala
Roma, Ia Expoziția internațională

„Pietă* de Michel- 
care va fi trans- 
în luna aprilie de 
Sfîntu Petru din

rr Capitala lumii 
pentru desen“

TA in inițiativa desenatorilor 
L~S din lumea întreagă, orașul

Vinci unde s-a născut ce
lebrul Leonardo va fi numit „Ca
pitala lumii pentru desen". Acest 

i se va atribui cu ocazia

manifestărilor comemorative de
dicate marelui artist italian, mani
festări care vor începe la ic 
prilie.

a-

O carte despre viața 
lui Stravinski

La Moscova a apărut 
carte despre viața

o
- - ----- 5i

creația renumitului com
pozitor Igor Stravinski. Auto
rul monografiei face o caracte
rizare a principalelor etape ale 
creației lui Stravinski precum 
și o analiză a pozițiilor artisti
ce ale compozitorului.

Mor mint roman 
din sec. III î.e.n.

L îna Taranto s-a descoperit 
urma unor săpături pentru 
instalații electrice, un mor- 

mînt roman din secolul III î.e.n. 
Mormîntul se afla la o adîn- 

cime de circa 2 metri și pe lîngă 
oseminte conținea mai multe 
vase mici și o bucată de oglindă. 
Oamenii de știință au stabilit că 
mormîntul conține rămășițele unei 
femei tinere.
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