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Uzina de strunguri din Arad. Oricît de 
complicată ar fi o piesă de rabotat sau fre
zat, nu constituie o greutate pentru Fride- 
iich Bizmei și Ioan Nădăban — muncitori în 
secția sculerie. Avînd o bună pregătire pro
fesională și urmînd cursurile școlii medii 
serale (clasa a Xl-a) ei aplică în practică 

toate cunoștințele pe care le au.

obllizarea tinerilor 
colectiviști la tran
sportul pe cîmp și 
clădirea în plat
forme a îngrășă
mintelor naturale 
constituie una din

acțiunile căreia organizațiile 
U.T.M. din raionul Calafat îi 
acordă în aceste zile cea mai 
mare atenție. Oriunde mergi : 
la Dîrvari, ca și la Gîrla Mare, 
la Tunari sau la Seaca de 
Cîmp. aproape peste tot întîl- 
nești convoaie de atelaje în
cărcate cu gunoi de grajd, * 
dreptîndu-se spre cîmp.

La G.A.C. din Obîrșia_
Cîmp zilnic sînt repartizate 
pentru transportul îngrășămin
telor naturale cîte 30—40 de 
atelaje. Acțiunea se desfășoară 
chiar de la începutul anului, 
fiind depozitate pînă acum în 
platformele amenajate la mar
ginea tarlalelor zeci de va
goane.

— Anul acesta, ne spunea 
tovarășul Petre Călujnai, ingi
nerul gospodăriei, fertilizăm 
cu îngrășăminte organice circa 
100 hectare teren care în toam
nă vor fi însămînțate cu 
grîu. Organizarea acestei ac
țiuni în perioada actuală 
prezintă mai multe avantaje : 
colectiviștii au asigurat un im
portant front de lucru și în 
timpul' iernii, se creează posi
bilitatea unei mai bune orga
nizări a muncii în timpul lu
crărilor de vîrf din primăvară, 
vară, toamnă și, în sfîrșit, ate
lajele sînt folosite rațional. De 
altfel, transportul la cîmp a 
întregii cantități de îngrășă
minte în perioada arăturilor 
adinei de vară nici nu este po
sibil. Ne-ur lipsi forțele de 
muncă, iar căruțele n-ar fi su
ficiente. Apoi, acum timpul

este prielnic. Drumul este ca 
în palmă, să tot faci transpor
turi...

De aceea munca aici este or
ganizată cu. toată seriozitatea. 
Transportul se face pe brigăzi, 
prin rotație și, după spusele 
colectiviștilor, primăvara nu

transportul întregii cantități de 
1 800 tone de îngrășăminte na
turale pe cîmp. Acțiunea a și 
început a doua zi.

Tinerii din G.A.C. Fîntîna 
Banului au hotărît în ultima 
adunare generală a organiza
ției U.T.M. să-și intensifice e-
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Sarcina

Zilnic convoaie
de atelaje

va găsi în platformele de la 
grajduri nici un pic de gunoi. 
Tot gunoiul va fi depozitat în 
platformele de la cîmp.

încă nu s-a încheiat luna ia
nuarie și în situațiile multor 
G.A.C. din raionul Calafat sîpt 
înscrise cantități mari de gd- 
noi de grajd transportate anul 
acesta la cîmp. Colectiviștii din 
Braniște au depozitat 500 de 
tone, cei din Fîntîna Banului 
aproape 400 tone, la Dîrvari 
rezultatele sînt asemănătoare. 
La consiliul agricol raional 0- 
perativa arată că la cîmp au 
fost depozitate pînă acum 
peste 500 de vagoane de îngră
șăminte naturale.

Colectiviștii din Braniște, a- 
vînd sector zootehnic dezvol
tat, nu au uitat nici pășunea. 
Pînă acum 10 ha din izlazxil 
gospodăriei au fost fertilizate. 
Recent, într-o ședință a consi
liului de conducere al G.A.C., 
tovarășul Năstase Zăvălaș, se
cretarul organizației U.T.M., 
s-a angajat ca organizația 
U.T.M. să mobilizeze pe tinerii 
colectiviști să contribuie

forturile pentru ca să fie ur
gentată depozitarea gunoiului 
de grajd în platforme, pe 
cîmp. In acest scop s-a stabilit 
antrenarea unui număr mai 
mare de tineri ca însoțitori de 
atelaje, ceea ce a creat posibi
litatea sporirii transporturilor 
la 3—4 pe zi cu fiecare căruță.

La G.A.C. Piscu Vechi și la 
alte gospodării am întîlnit, de 
asemenea, numeroși tineri mo-

bilizați de organizațiile U.T.M. 
la această acțiune.

Timpul este prielnic. în gos
podăriile colective sînt mai pu
ține treburi acum, iar atelajele 
sînt libere. Există toate posi
bilitățile ca și în G.A.C. din 
comunele Basarabi, Maglavit, 
Desa, Hunia să se stabilească 
măsuri concrete cu privire la 
transportul îngrășămintelor 
naturale la cîmp și să se trea
că îndată la înfăptuirea aces
tor măsuri. Experiența gospo
dăriilor fruntașe dovedește din 
plin utilitatea și necesitatea 
organizării acestei importante 
acțiuni acum, în perioada ier
nii. Este o lucrare la care or
ganizațiile U.T.M. pot aduce o 
contribuție deosebită, mobili- 
zînd la efectuarea ei pe toți ti
nerii conductori de atelaje și 
un număr mare de tineri din 
brigăzile ,*de cîmp, care să a- 
jute la' încărcat, descărcat și 
la clăditul platformelor.

V. BARAC 
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Oltenia

Foto: O. PLECAN

PRIMELE

Anul trecut din 
cele 169 de inovații 
cît au înregistrat, la 
cabinetul tehnic, mun
citorii, inginerii și 
tehnicienii Uzinei de 
pielărie și încălțămin
te din Cluj, 74 au 
fost înscrise de către 
tineri. Ele au adus 
întreprinderii impor
tante economii peste 
plan. Așa, de pildă, 
aplicarea inovației tî- 
nărului maistru Ni- 
colae L. Marincaș — 
„Proces de recuperare 
a șpaltului de cauciuc 
ce rezultă la despi
carea plăcilor de 
cauciuc microporos" a

dus la realizarea a 
peste 170000 lei eco
nomii. Anul acesta ti
nerii inovatori ai uzi
nei sînt hotărîți să-și 
aducă o contribuție și 
mai însemnată la rea
lizarea unui volum 
sporit de economii 
prin valorificarea su
perioară a materiilor 
prime. Ei au și în
registrat 8 din cele 14 
inovații cîte au fost 
prezentate pînă acum 
la cabinetul tehnic. 
Propunerile de inova
ții se referă Ia noi 
metode de reducere a 
consumurilor specifice 
de materii prime și 
materiale.

In cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei

Angajamente insuflețitoare 

pentru îndeplinirea 

planului pe 1964

Hotărirea textiliștilor de la
Uzinele textile „30 Decembrie “-Arad
Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan muncitorii, inginerii și tehnicienii 

de la Uzinele textile „30 Decembrie» din Arad și-au luat următoarele 
angajamente în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, in 
întrecerea socialistă pe anul 1964:

• să dea peste plan 20 500 kg lire de bumbac si 215 000 
ml țesături finite ;

• să depășească productivitatea muncii cu 0,5 Ia sută lată 
de sarcina planificată;

• să obțină economii peste plan la prețul de cost în va
loare de 510 000 lei;

• să realizeze beneficii peste plan de 410 000 lei;
• să obțină Ia firele de bumbac 88 la sută calitatea A, față 

de 87 la sută cit reprezintă sarcina de plan.

Pînă la 23 August să obțină peste plan :
• 12 000 kg fire bumbac șl 130 000 ml țesături iinite ;
• 280 000 lei economii la prețul de cost;
• 230 000 lei beneficii.

In vederea realizării acestor angajamente a fost întocmit un plan 
de măsuri telmico-organizatorice care prevede printre altele sistematiza
rea procesului tehnologic în secțiile preparație, țesătorie și finisaj, apli
carea unor procedee moderne la finisaj, organizarea de cursuri pentru 
ridicarea calificării și specializării muncitorilor și tehnicienilor.

la

propusa

Folosind cu chibzu
ință întreaga capaci
tate a mijloacelor de 
transport și în perioa
da de iarnă, colecti
viștii de la G.A.C. 
Câstelu, raionul Med
gidia, regiunea Dobro- 
gea, au reușit să 
transporte la cîmp și 
să clădească în plat
forme toată cantitatea

de gunoi de grajd pe 
care o aveau — a 140 
de tone. In acest fel, 
țn timpul muncilor din 
campaniile agricole 
mijloacele de transport 
vor putea fi folosite 
cu un randament mult 
mai mare la eliberarea 
terenului de paie, la 
transportul grînelor

La această acțiune o 
contribuție importantă 
a adus-o tineretul din 
gospodărie, comitetul 
U.T.M. mobilizîndu-i 
în primul rînd pe toți 
utemiștii. S-au eviden
țiat în mod deosebit 
Dlaconu Virgil, San
du Marin, Subțirică 
Doru și Suliman Ze- 
cherie.

C. BEJAN

CTUALITATII
5

PetriBa —

oraș șantier
Vechea așezare minieră — Pe- 

trila își schimbă necontenit înfă
țișarea. Anul trecut au fost date 
în folosință minerilor circa 400 de 
apartamente. Acum cîteva zile a 
fost deschis aici un nou șantier. 
Constructorii au început să sape 
fundația noilor blocuri pentru un 
cvartal de 350 de apartamente. 
Trei dintre blocurile cvartalului 
vor avea 9 etaje făcînd parte din 
primele construcții de acest fel ri
dicate la Petrila. Angajamentul 
constructorilor este ca pînă la 23 
August să predea „la cheie“ peste 
50 la sută din blocurile planificate 
pe întregul an. In planul pe acest 
an mai sînt prevăzute și alte o- 
biective : construirea unei școli 
cu 16 clase, a unui complex co
mercial și 
Petrila va 
șantier.

a unei centrale termice, 
fi în acest an oraș-

P. CONSTANTIN

Cursuri de specializare pentru colectiviști
SUCEAVA (De la corespon

dentul nostru). — Anul ce a 
trecut, la Casa agronomului 
din Suceava, au fost pregătiți 
în diverse cursuri de specia
lizare aproape 7 000 de colec
tiviști : crescători de animale, 
brigadieri legumicoli, construc
tori. Specialiștii au ținut a- 
proape 700 de expuneri și s-a 
organizat vizitarea a 69 de u- 
-nități agricole G.A.C. și G.A.S. 
unde au avut loc demonstra
ții practice.

O asemenea activitate de 
specializare a colectiviștilor, 
brigadierilor și șefilor de echi
pe se desfășoară la Casa A- 
gronomului și în acest an. în 
ziua de 20 ianuarie, a început 
instruirea a 90 de colectiviști 
din raioanele Fălticeni, Gura

Humorului, Rădăuți, orașul 
Suceava; la aceste cursuri 
participă șefii de echipe care 
se ocupă în G.A.C. cu protec
ția plantelor.

Aceasta este cea de a doua 
serie de colectiviști instruiți 
de la începutul anului.

în primul trimestru al anu
lui, vor fi pregătiți la astfel 
de cursuri peste 900 de colec
tiviști.

formații artistice-

in iața Juriului

Antrenament de
schi în Poiana

Brașov
Foto: 

prof. V. ORZA
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Inaugurarea teatrului popular din Mediaș
De curînd. la Mediaș a fost 

inaugurat Teatrul popular, care 
funcționează cu stagiune perma
nentă pe lingă casa raională de 
cultură din localitate. Cu această

ocazie a fost prezentată piesa „An
cheta" de Alexandru Voitin.

Teatrul popular de la Mediaș 
lucrează în prezent cu 50 artiști 
amatori din instituțiile și întreprin
derile orașului.

Zilele acestea a început în 
Capitală desfășurarea fazei in- 
terîntreprinderi, intercomunale 
și intercooperative a etapei a 
Il-a a celui de al VlI-lea con
curs al formațiilor artistice de 
amatori. Pînă acum s-au pre
zentat în fața juriului formații 
artistice din raioanele V. I. 
Lenin, 16 Februarie, 30 Decem
brie și Grivița roșie.

(Agerpres)

La cercul „Cultura plantelor de cîmp" din cadrul învățămîn- 
tului agrozootehnic de la G.A.C. Săpunari, regiunea București, 
lectorul a vorbit despre caracteristicile hibrizilor dubli de po
rumb care vor fi cultivați anul acesta pe ogoarele gospodăriei... 
Interesați să cunoască bine sămînța pe care o vor folosi, cei 
trei tineri colectiviști pe care îi vedeți în fotografia noastră au 

zăbovit mai mult în iața stelajului cu exponate.
Foto : AGERPRES

electrohidraulică
Un colectiv de ingineri și cerce

tători din cadrul întreprinderii pen
tru raționalizarea și modernizarea 
instalațiilor energetice (I.R.M.E.) a 
realizat de curînd o nouă instala
ție electrohidraulică pentru alimen
tarea arderii la cazanele cu corn-

bustibil gazos. Ea permite reglarea 
automată a funcționării cazanelor.

Asemenea instalații au fost mon
tate și funcționează în bune condi
ții la centralele termoelectrice din 
Brăila, Cîmpina, Arad.

(Agerpres)

Mai mult porumb, 
mai multe produse 

din sectorul zootehnic
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1964 muncitorii, ingi

nerii ți tehnicienii de la G.A.S. Variaș au arătat că gospodăria are con
diții tehnico-materiale asigurate pentru depășirea sarcinilor de producție 
pe noul an. Colectivul gospodăriei și-a luat, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, următoarele angajamente in întrecerea 
socialistă pe anul 1964 :

• să realizeze peste plan 548 tone porumb boabe i
• să realizeze 5 000 1 lapte pe cap de vacă furajată șl să 

livreze peste prevederile planului 1 552 hi lapte;
• sa realizeze o producție totală de 1 721 tone carne șl «a 

livreze «O tone carne peste plan;
• să mărească productivitatea muncii pe întreaga gospo

dărie cu 5 la sută față de anul 1963;
• să încheie anul cu un beneficiu peste cel planificat de 

1 400 000 lei.
Pînă la 23 'August să realizeze peste plan :
• 1 000 hl lapte de vacă;
• 30 tone de carne;
• un beneficiu de 000 000 lei.
Pe baza experienței dobîndite și a propunerilor muncitorilor, consi

liul gospodăriei a adoptat un plan de măsuri tehnico-organizatorice în 
vederea realizării angajamentelor luate.
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Metalul poate fi și mai bine gospodărit!
Ing. DUMITRU PLATON 
tehnolog —■ întreprinderea 

„Electromotor" — Timișoara

ărerile și observa
țiile specialiștilor 
— publicate de 
curînd cu prilejul 
anchetei organiza
te de „Scînteia ti- 
neretului“ — refe

ritoare la utilizarea maselor 
plastice — aduc în discuție o 
problemă deosebit de impor
tantă pentru economia noas
tră națională. Serviciile de 
concepție din întreprinderea 
„Electromotor"-Timișoara au 
manifestat o preocupare con
tinuă pentru extinderea folo
sirii maselor plastice la fabri
carea produselor noastre. în 
anul 1963 utilizînd aproape 9 
tone mase plastice am econo
misit aproximativ 30 tone de 
tablă de oțel, țevi de alamă 
etc.

Anul acesta, sporind numă
rul reperelor care vor fi reali
zate din mase plastice, canti
tatea de metal economisit va 
ajunge la 62 de tone.

în răspunsul la ancheta în
treprinsă de „Scînteia tinere
tului", tovarășul inginer Pavel 
Haralambie, de la Șantierul 
Naval Galați a ridicat, pe bună

dreptate, problema asigurării 
unor mase plastice care să 
corespundă în construcția de 
mașini (rezistența mecanică, 
rezistența la temperaturi ridi
cate și proprietăți electroizo-

mult necesitățile industriale. 
Noi, cei care folosim înlocui
tori ai metalelor, așteptăm să 
se asimileze în procesul de 
fabricație mase plastice ca, 
de pildă, cele de tipul răși-

ca o secție dintr-o întreprin
dere producătoare de mase 
plastice să fie specializată în 
presarea pieselor specifice in
dustriei construcțiilor de ma
șini.

rești din partea cărora primim 
ajutor dar nu întotdeauna în 
măsura necesară. Dacă, de pil
dă, Fabrica de mase plastice 
„București" ne sprijină în pro
iectarea unor matrițe, ne oferă 
asistența tehnică necesară,

Puncte
de vedere

privind

latoare ca : poliamidele, poli- 
carbonații etc.). Aceasta con
stituie și punctul nostru de ve
dere. în plus trebuie arătat 
că se simte nevoia lărgirii 
sortimentelor și a gamei de 
culori a maselor plastice des
tinate industriei.

Ar fi bine ca Direcția tehni
că din MIPC și ICECHIM-ul 
să se preocupe mai mult de 
asimilarea într-un ritm mai 
accelerat a maselor plastice 
cu asemenea calități care să 
satisfacă din ce în ce mai

EXTINDEREA EOL OSIRII
MASEI OR PI ASE! CE

noaselor epoxidice cu înalte 
calități electroizolante și re
zistente la temperaturi ridica
te. Utilizarea acestora în in
dustria electrotehnică ar duce 
la însemnate economii de me
tale prin reducerea conside
rabilă a dimensiunilor unor 
mașini și aparate.

De asemenea, avînd în ve
dere cantitățile mari de mase 
plastice ce urmează a se uti
liza în industria constructoa
re de mașini, considerăm că 
în etapa actuală este necesar

Xng. TIBERIU DlSSEFFY 
din serviciul tehnologic 

Uzina „AutobuzuV'-București

In cursul anului 1963 prin 
înlocuirea metalului cu mase 
plastice s-au realizat economii 
în valoare de peste 440 000 lei.

Principalii noștri colabora
tori în extinderea maselor 
plastice în producție sînt Fa
brica de mase plastice „Bucu
rești'* și'I.I.S'. „Victoria" Bucu-

cînd se ajunge însă la experi
mentare întîmpinăm unele 
greutăți, care duc la întârzieri 
în realizarea noilor repere. 
Astfel, anul trecut, din cauza 
acestor întârzieri nu s-au putut 
realiza un număr de patru noi 
repere care ar fi adus econo
mii suplimentare de aproxima
tiv 30 000 lei.

Considerăm că tn această 
privință Direcția tehnică 
din M.I.P.C. poate să-și 
spună cuvîntul ținînd sea
ma, mai ales de faptul

că numărul reperelor noi soli
citate de diversele uzine din 
țară, crește intr-un ritm foarte 
rapid. După părerea noastră 
crearea în cadrul fabricilor 
producătoare de mase plastice 
a unor secții pentru experi
mentat matrițe ar da posibili
tatea să se realizeze mai ope
rativ noi repere din mase pla
stice, care să înlocuiască cu 
succes pe cele din metal.

Uzina noastră proiectează 
matrițele și, de asemenea, exe
cută aceste proiecte. In acți
unea de proiectare întîmpinăm 
însă unele greutăți în sensul 
că tehnicienii nu sînt speciali
zați pentru asemenea lucrări. 
Consider că în uzina noastră, 
unde sînt mulți proiectanți cu 
o înaltă calificare profesională, 
este necesar să se constituie 
o grupă specializată în proiec
tarea matrițelor pentru repere 
din mase plastice. Aceasta ar 
duce la eliminarea unor nea
junsuri contribuind la grăbi
rea procesului de introducere 
a maselor plastice în producție.

Colectivul nostru este hotă
rît să realizeze sarcina de plan 
pe care o avem în acest an de 
a înlocui 20 tone metal cu ma
se plastice, contribuind astfel 
la folosirea cît mai rațională £ 
metalului.



Răspundem la
Gheorghe Cîrstocea — Tîr- 

goviște

Punctul de vedere exprimat 
în scrisoarea dv. a fost împăr
tășit de către comitetul sin
dicatului și conducerea Uzinei 
de utilaj petrolier Tîrgoviște, 
unde lucrați.

Analizînd lipsurile semnala
te, aceste organe au hotărît ca 
în cursul acestui an, din regia 
atelierului de turnătorie, să se 
procure mesele necesare pen
tru micul dejun. Ele vor fi In
stalate, în vestiar pentru ca 
masa să fie servită în condi
ții igienice.

La turnătorie s-a dat în 
folosința muncitorilor și gru
pul social cu baia despre 
care ne-ați vorbit și care din 
lipsa de grijă a unora s-a de
fectat, în mai multe rînduri 
necesitînd reparații repetate. 
Au fost stabilite, de asemenea, 
noi măsuri, printre care insta
larea unui cazan pentru apă 
caldă care vor fi trecute și în 
contractul colectiv de muncă 
pe anul 1964.

mele de absolvire sau certifi
catele de muncitor 
întîmpinînd greutăți 
drarea în producție.

Pentru remedierea 
Ministerul învățămîntului 
dat indicații secției de învă- 
țămînt a Sfatului popular re
gional Cluj să analizeze cazul 
și să ia de urgență măsuri ca 
școala să primească imprima
tele necesare și să elibereze 
actele solicitate de absolvenți.

calificat, 
la încă-

situației,
a

Zahuț Constantin — Abrud
Vă sfătuim să luati legătura 

cu școala.

corespunzător cu munca pres
tată, unitatea de practică asi- 
gurîndu-le cazarea gratuită și 
masa la cantină contra cost.

Conform acestor prevederi 
G.A.C. Mîrtnicul Mare are 
obligațiile menționate mai sus.

Baier Hildegard — Craiova: 
întreprinderea de construc

ții speciale industriale și mon
taj București, de care aparține 
șantierul pe care lucrați, ne-a 
comunicat că încadrarea meca
nicilor conductori și a meca
nicilor ajutori pentru con
strucții și montaj, se face în 
conformitate cu condițiile de 
calificare cerute de categoria 
fiecărui utilaj, cuprinsă în 
normativul pentru încadrarea 
formațiilor normate și în 
conformitate cu condițiile de 
stagiu.

Astfel, în cazul cînd șantie
rul I.C.S.I.M. Craiova nu are 
posibilitatea să vă promoveze 
pe un utilaj de categoria soli
citată, urmează să vi se acor
de transferul la cerere pentru 
altă întreprindere care posedă 
utilajele respective.

Sesizarea dumneavoastră 
este justă. Școala de meserii 
din Abrud, care aparține Sfa
tului popular al regiunii Cluj, 
trebuia aprovizionată cu im
primatele necesare eliberării 
actelor de studii, de către 
secția de învățămînt a sfa
tului popular regional res
pectiv. Acest lucru însă nu 
a fost făcut la timp. Din a- 
ceastă cauză, unii absolvenți 
ai școlii din anii trecuți nu au 
primit pînă în prezent diplo-

Busuioc Gheorghe — Arad: 
Sîntem informați că dumnea

voastră ați încheiat contract 
de școlarizare cu G.A.C. Mîrt
nicul Mare, raionul Caranse
beș, regiunea Banat.

Potrivit prevederilor în vi
goare, elevii ultimului an de 
studii — anul IV — de la șco
lile horticole, vor efectua prac
tica în producție în unitățile 
productive cu care au încheiat 
contractul de școlarizare. în 
timpul practicii din anul IV, 
elevii fiind încadrați în func
ții productive, vor fi retribuiți

A. Petre — Gurahonț :
Organele care au cercetat 

sesizarea dv. au constatat că 
într-adevăr au existat defi
ciențe în îngrijirea animalelor 
și a autocamionului G.A.C. 
Răpsîg Pentru lichidarea lor 
au fost luate măsuri printre 
care repararea grajdurilor, îm
bunătățirea rațiilor și în ge
neral îngrijirea corespunză
toare a animalelor. Conducăto
rul auto a fost înlocuit și pa
gubele produse gospodăriei 
din vina lui i-au fost impu
tate.
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cxAșa se învață meseria. InG 
^fotografie, un aspect de Ja£ 
^Școala profesională „Se/nâ-g 
oj nătoarea" din Capitală. £ 
3 Foto : GR. PREPELIȚĂ g

A apărut nr. 6 / 963 al

Analelor Institutului de istorie a Partidului 
de pe lingă C. C. al P.M.R.

cu următorul cuprins :

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Romine, Emil Bodnăraș,

Statelor Unite ale Americii la București

Cbemaîografe
Frivește înapoi cu mînie ; 

rulează la Patria (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; ’21), București 
(9,30; 11,45; 14; *16,1^; 18,30;
20,45), înfrățirea între popoare 
(11,15; 14,45; 17,15; 19,45), Gri- 
vița (10; 12,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21,15); Podul : rulează la 
Republica (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21); Qivitoa; rulează la 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30); Magazin
film : rulează la Carpați, (1,0; 
12; 14; Î6); Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30); Placido:
rulează la Feroviar (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreas
ca (16; 18,15; 20,30); Pisica de 
mare : rulează la Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Miorița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21); Medi
camentul care ucide : rulează 
la Central (9,30; 13; 16,30; 20), 
Aurora (9,45; 13,15; 16,45;
20.15) , Modern (9,30; 13; 16,30;
20); Elena din Troia : rulează 
la Lumina (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21); Moby Dick: 
rulează la Union (15,45; 18;
20.15) ; Program pentru copii: 
Doina (10) ; Tudor : rulează la 
Doina (11,30; 16,15; 19,30), Pro-

Pentru ca în campaniile agricole ale acestui an toate tractoa
rele să funcționeze bine, este necesar ca acum să se acorde o
deosebită atenție calității repaidiiilori Aceasta este și prind- ■ - - '■ ii AAii.
pala preocupare a mecanicilor Lauer Ioan și Maushammer

Petru de la S.M.T. Deta, regiunea Banat

informaisi
Cu ocazia semnării Planului 

cultural pe anii 1964—1965 
între R. P. Romînă și R. P. 
Chineză, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Siu Gien- 
guo a oferit vineri o masă la 
reședința sa.

★
Ambasadorul R. P. Chineze 

la București, Siu Gien-guo, a 
oferit, în după-amiaza zilei 
de vineri, un cocteil cu prile
jul plecării sale definitive din 
R. P. Romînă.

★
Vineri au început lucrările pri

mei sesiuni tehnico-științiiice a 
Institutului de proiectări miniere 
(IPRQMIN) din Capitală avînd ca 
temă „Realizări și perspective în 
proiectarea

Ld
conducere 
și Energiei 
proiectanfi 
didactice 
superior, fruntași in producție, de
legați din principalele exploatări 
miniere ale țării.

obiectivelor miniere", 
sesiune participă cadre de 

din Ministerul Minelor 
Electrice, cercetători și 

de specialitate, cadre 
din învățămîntul tehnic

(Agerpres)

greșul (15,30; 19); împărăția 
oglinzilor strîmbe — în țara 
Canibalilor — sport nr. 6/1963: 
Timpuri Noi (10-17; 19; 21);
Jurnalul Annei Frank : rulea
ză la 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 dis
părut o navă : rulează la Cul
tural (16; 18,15; 20,30) ; Nu-i loc 
pentru al treilea : rulează la 
Buzești (15; 17,45; 20,30); Cu 
toții acasă : rulează la Unirea 
(15,30; 18; 20,30), Vitan (15,30; 
18; 20,30) ; Ei cuceresc cerul: 
rulează la Flacăra (16; 18; 20); 
Gol printre lupi : rulează la 
Munca (16; 18,15; 20,30); Cava
lerul Pardaillan : rulează la 
Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Drumul Serii (11; 14,15;
16,30; 18,45; 21); Agatha, lasă- 
te de crime !: rulează la Arta 
(16; 18.15; 20,30); Arhiva se
cretă de pe Elba : rulează la 
Moșilor (16; 18,15; 20,30); Uci
gașul plătit: rulează la Cos
mos (16; 18; 20); Ah, acest ti
neret I: rulează la Cotroceni 
(16; 18,15; 20,30); Pompierul
atomic: rulează la Crîngași 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30); Uci
gașul și fata : rulează la Vii
torul (16; 18.15; 20,30), Pacea 
(16,18; 20); Tinerii : rulează la 
Colentina (14; 16; 18; 20); Mis
terele 
Volga
20.30) ;
ză la
20,30);

pE SCENELe

ill I „C. Tănase" ideea 
•II prețioasă a unui

rumoasa tradiție 
pe care o are Es
trada noastră a 
inspirat Teatrului

La rubrica ARTICOLE, revista 
publică următoarele materiale : 
„Măsurile politice și organizatori
ce luate de P.C.R. în anul 1947 
pentru întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare", de Gh. Tutui j „Din 
activitatea P.C.R. în anii 1921— 
1922. Congresul al 11-lea al par
tidului", de M. C. Stănescu ; 
„Ruspîndirea unor lucrări ale lui 
V. 1. Lenin în mișcarea muncito
rească din Romînia în perioada 
noiembrie 1917 — mai 1921“, de 
C. Mocanu : „Revolte și framin' 
țâri ale țărănimii în anii 1889 și 
1892. Poziția mișcării socialiste 
iafă de lupta țărănimii", de C. 
Corbu.

Rubrica VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ 
cuprinde :

,,Principalele trăsături ale regi' 
mului politic din Romînia în pe-

vice- 
de 

Popu-
Vineri 24 ianuarie 1964, 

președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii 
lare Romîne, Emil Bodnăraș, a 
primit în audientă protocolară 
pe trimisul extraordinar și

plenipotențiar alministrul
Statelor Unite ale Americii la 
București, William A. Craw
ford.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Adunării generale

a Academiei R.P. Romine

militare-iasciste
Ion

9i 
de 

pe- 
de 

da-

rioada dictaturii 
și a agresiunii iiitlerisle", de 
Popescu-Puțuri ; „Exploatarea 
jefuirea economiei romînești 
către Germania hitleristă în 
rioada 1939 — august 1944", 
N. N. Constantinescu j „Unele
te cu privire la teroarea fascistă 
din Romînia (1940—1944)“, de Gh. 
Zaharia ; „Atitudinea potrivnică a 
oamenilor de cultură față de ex
pansiunea ideologiei naziste 
Romînia44, de N. Copoiu.

In

La rubrica COMUNICĂRI revis
ta publică :

„Adoptarea legii asupra sindi
catelor profesionale în ianuarie 
1945", de E. Mănguț ; Prietenii 
naturii" — organizație cultural- 
sportivă muncitorească, de N. G. 
Munteanu, S. Grosman.

Revista mai cuprinde rubricile : 
RECENZII Șl NOTE BIBLIOGRA
FICE.

Câștigătorii primei etape
întrecerile Spartachiadei de iarnă au atras 

la start peste 650 de elevi și eleve de la șco
lile din orașul Moreni, înscriși la 10 din cele 
11 probe ale competiției. Majoritatea lor s-au 
înscris la probele de săniuțe și patinaj, iar 
dintre elevii trecuți de vîrsta de 14 ani cei 
mai mulți au participat la concursurile de 
gimnastică, cros și orientare turistică.

Proba de cros a revenit elevilor Savu Du
mitru și Bițică Vasile din clasa a X-a reală, 
iar la gimnastică cele mai bune echipe s-au 
dovedit cele ale claselor a X-a și a IX-a.

G. ILINCA 
corespondent voluntar

Numeroși participant! 
în raionul Corabia

Spartachiada de iarnă a tineretului stă în 
centrul preocupărilor asociațiilor sportive și 
organizațiilor U.T.M. din orașul și raionul 
Corabia. Astfel, la întrecerile organizate de 
cele 43 asociații sportive, din cele 44 existente, 
au luat parte aproape 12 000 de tineri și tine
re la disciplinele: tenis de masă, tir, patinaj, 
săniuță, șah, trîntă, haltere, gimnastică etc.

Fruntașe în această acțiune sînt asociațiile 
„Tractorul" — Corabia, „Flacăra"-Corabia, 
Valea Oltului, Cilieni, „Tractorul"-Bechet, 
„Recolta"-Obîrșia Veche, A. S. Dăbuleni și 
altele.

Paralel cu această acțiune sportivă de masă, 
se desfășoară și concursul pentru obținerea 
Insignei de Polisportiv unde peste 1200 tineri 
și tinere se pregătesc intens pentru trecerea 
normelor.

Pînă în prezent, un număr de 245 tineri și 
tinere au obținut dreptul de purtător al aces
tei distincții sportive.

OCHEA AVACUM 
MAREȘ CORNELIA 

corespondenți voluntari

0
R
T

Parisului: rulează la 
(10: 12; 14; 16; 18,15;

A treia repriza ; rulea- 
Luceafărul (16; 18,15; 
Parașutiștii : rulează la 

Flamura (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45), 
Ferentari (15.45; 18; 20,15); Tu 
ești minunată : rulează la A- 
desgo (15; 17; 19; 21); Seara 
prietenilor filmului: rulează 
la Carpați (19).

TELEVIZIUNE
SlMFATA, 25 IANUARIE
19.00 Jurnalul televiziunii. 

19.10 Album artistic pentru 
pipnieri și școlari: în pas de 
dans. 19.35 Zgr-ibuliei. 19.45 In 
fața hărții. 20.00 Filmul „Co
din'4. 21.40 Selecțiuni din ope
rete. în încheiere: Buletin de 
știri, sport, buletin meteoro
logic.

spectacol de selec- 
din „revistele de altă

dată44, mai precis ale anilor 
1930—1940. Ni se oferă astfel 
prilejul unei seri plăcute, pli
ne de farmecul amintirii, o 
adevărată „mică antologie" a 
celor mai bune pagini din ceea 
ce a făcut și odinioară, la noi, 
succesul unui gen teatral mult 
îndrăgit de public. Ideea do
minantă ce se desprinde din 
modul cum a fost alcătuită 
antologia este aceea a prezen
ței vii și prompte pe care 
estrada a dovedit-o, în multe 
din spectacolele ei de acum 
30 de ani, în desfășurarea eve
nimentelor sociale și politice 
respective. Prin scenete, mo- 
nologuri, cuplete, prin cîntece 
devenite șlagăre, unele din 
spectacolele „revistei de altă
dată44 s-au impus publicului 
ca o severă tribună de la care 
se făcea, cu mijloacele humo
rului și satirei, uneori un ve
hement rechizitoriu la adresa 
tristelor stări de lucruri din 
Romînia burghezo-moșierească.

Au rămas astfel în amintire 
cupletele lui C. Tănase denun- 
țînd jaful și corupția aparatu
lui administrativ burghez ?i 
dînd glas indignării opiniei 
publice în acel leit-motiv plin 
de revoltă ,.nu admit 1" care 
însoțea vehemența versurilor 
satirice. Ne apar și azi pline 
de torță, în spiritul lor cauș-

tic, acele monologuri venind 
să țintuiască, pur și simplu, la 

’ stâlpul infamiei, „faimoasa 
moralitate" a lumii sus-puse, 
a burgheziei. — „Eu sînt mică44 
— sau culisele diverselor 
„aranjamente" politice și di
plomatice de care se legau 
afaceri murdare și veroase pe 
spinarea poporului vlăguit de

caracterul de 
niei publice al 

în multe din
spectatorul aplaudă verva sati
rică a unor condeie înzestrate 
pentru genul estradei, spiritul 
și ironia lor de bună calitate, 
avînd darul să nimerească 
drept Ia țintă. După cum în- 

. dreptățite aplauze cuceresc 
iarăși, după ani, frumoase me
lodii intrate în tradiția va
loroasă a muzicii noastre 
ușoare, semnate de popularii 
compozitori Vasile Vasilache 
și Ion Vasilescu. Cîteva mo
mente sînt, din acest punct de 
vedere, reușit realizate și prin
tre ele se înscriu, în primul 
rînd: „Glasul roților de tren44,

tribună a opi- 
estradei.
aceste cuplete,

lucire și dinamism în adevăra
tul înțeles al cuvîntului și 
spectacolul „Pe aripile revis
tei de altădată" reunește feri
cit cele două cerințe imperioa
se și atît de specifice.

Scena este în permanență 
„plină44, costumele încîntă 
ochiul, luminile se compun ca 
o reală paletă coloristică bo
gată și nuanțată, toate re- 
liefînd inteligent prezența u- 
nei distribuții alcătuite din 
numeroase talente actoricești 
și muzicale.

Publicului spectator 1 se 
oferă surpriza reîntâlnirii cu 
una din cele mai 
actrițe de estradă, 
Bodescu, execelentă

UN REUȘIT

înzestrate 
Marilena 

interpretă

SPECTACOL DE ESTRADA

strînd bogate aptitudini și 
dispunînd de un deosebit 
farmec personal. El e în ace
lași timp un prezentator în
zestrat cu darul de a se face 
atît de repede apropiat publi
cului, un dansator bun, și un 
actor foarte talentat, de certe 
perspective. Stela Popescu se 
dovedește și la estradă, ca și 
în teatru, una din cele mai 
talentate actrițe ale generației 
tinere. Iar spectatorii sînt una
nimi în aplauzele lor entu
ziaste.

în sfîrșit, nu putem să nu 
relevăm contribuția ansam
blului orchestral la crearea 
atmosferei, și prezența dirijo
rului Nicolae Patrichi.

Concluzia pe care o impu
ne succesul spectacolului. „Pe 
aripile revistei de altădată" 
este aceea a unor noi eforturi 
pe care Teatrul „C. Tănase44 
are datoria să le facă pentru 
a continua o tradiție valoroa
să și pentru a veni și pe viitor 
în întâmpinarea exigențelor 
sporite ale publicului nostru, 
în întâmpinarea prețuirii și 
dragostei acestuia pentru ge
nul estradei.

mizerie : — „Controlul averi
lor44 —, „Miss Romînia", „Cio
clii’', în sfîrșit, nu mai puțin 
minorele și josnicile chipuri 
ale mahalagismului, 
ristice atît vieții _ .
vremii cît și celei particulare 
ale protipendadei „Balconul".

Dar odată cu 
amintitelor aspecte, în 
1936, de pildă, pe scena Estra
dei și-au făcut loc și impresio
nante momente cu valori dra
matice, reflectînd spiritul de 
solidaritate al poporului nos
tru cu tragî/lia Spaniei îneca
tă în singe de fasciști. Mo
mentul „Spania" — interpre
tat cu multă emoție de Ania 
Bogoslova — este astfel sim
bolic pentru ceea ce numea

caracte- 
politice a

satirizarea
anii

„La fereastra unde doarme o 
pisică", „Mansarda44.

Imaginea de ansamblu a 
spectacolului, relevînd verva 
și suculența textului (autori: 
Nicușor Constantinescu, N. 
Kaner, I. Timuș, Eugen Mirea 
etc.), pune în lumină atributele 
de fantezie dar și de discernă- 
mînt ale direcției de scenă, 
semnată de Nicolae Dinescu.

Dar, evident, nu mai puțin 
inspirată și foarte „pe gen" se 
dovedește și scenografia lui 
George Voinescu — la care se 
cuvine adăugată șl contribu
ția lui Jules Pecahim în reali
zarea momentului „Spania44 — 
precum și elementul coregra
fic datorat lui Oleg Danovski. 
Genul estradei presupune stră-

și azi a unui personaj popular 
pe vremuri — „Madam Găină" 
— și cucerind cu adevărat ini
ma spectatorilor cu tinerețea 
ei actoricească.

De un frumos succes se 
bucură apoi prezența în scenă 
a unor actori ca Antonescu 
Cărăbuș, Horia Căciulescu și 
Ciupi Rădulescu, V. Tomazian, 
prezentatoarele Jeni Săndu- 
lescu și Coca Beccianu, apoi 
so' tii de muzică ușoară Aida 
Moga și Doina Badea.

Dintre tinerii actori ai estra
dei, a căror evoluție s-a impus 
atenției în ultimul timp, se 
cuvin relevați Mihai Ciucă, 
Stela Popescu și Al. Lulescu. 
Mihai Ciucă se afirmă remar
cabil în domeniul estradei ilu-

Vineri au luat sfîrșit lucrări
le Adunării generale a Acade
miei R. P. Romîne.

în cursul dimineții au avut 
loc dezbateri privind unele 
modificări la Statutul Acade
miei R. P. Romîne. După dis
cuții, Adunarea generală a 
votat în unanimitate modifi
cările la Statut.

După amiază au fost decer
nate, într-un cadru festiv, 
premiile Academiei R. P. Ro
mîne pe anul 1962, pentru lu
crări de deosebită valoare în 
diferite domenii de activitate.

Acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne a dat citire unei 
scrisori adresate C.C. al 
P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prin care oa
menii de știință din țara noas
tră își exprimă dragostea, ata

șamentul și recunoștința lor 
pentru grija și sprijinul per
manent acordat dezvoltării 
științei și artei, pentru atenția 
și prețuirea de care se bucură 
oamenii de știință și artă în 
patria noastră. Membrii Aca
demiei, lucrătorii științifici — 
se spune printre altele în scri
soare — alături de toți oame
nii muncii din țara noastră se 
angajează să cinstească aniver
sarea a 20 de ani de la elibe
rarea țării noastre, prin înde
plinirea sarcinilor de onoare 
încredințate de partid, să ridi
ce știința și tehnica din țara 
noastră pe o treaptă tot mai 
înaltă, să muncească cu abne
gație și devotament pentru vii
torul luminos al patriei noas
tre.

(Agerpres)

Cocteil cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a semnării Tratatului

de prietenie dintre R. P. Polonă și R. P. Romlnă

Ambasadorul R. P. Polone 
în R. P. Romînă, Wieslaw So- 
bierajski, a oferit vineri un 
cocteil cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Populară 
Romînă.

Au participat tovarășii : Pe
tre Borilă, Alexandru Moghio- 
roș, Ștefan Voitec, Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, acad. Șt. S.

Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat ÎP- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

e S-a stabilit ca 
meciul retur: Ra
pid București — 
Fortschritt Weis
senfels (R.D.G.) din 
cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei 
campionilor euro
peni" la handbal fe
minin să se dispute 
la 1 februarie în 
Capitală. Partida va 
avea loc de la ora 
19 în sala sporturi
lor de la Floreasca. 
Primul meci a re
venit cu 10—9 for
mației Fortschritt.

• Sala sporturi
lor de la Floreasca 
va găzdui astăzi

trei întîlniri con- 
tînd pentru cam
pionatul republican 
de baschet. Intîlni- 
rile vor începe la 
ora 17 și se vor 
disputa după urmă
torul program : Mă
tasea Dudești — 
Olimpia (f) ; Dina
mo— Știința Bucu
rești (m) și Aurul 
Brad — Chimia Su
ceava (m). Dumini
că 
pe

programul înce- 
la ora 8 : I.C.F. 
Școala sportivă 
eleve Constanțade

(f) ;, Unirea — Vo
ința (f) ; Rapid — 
Știința București (f); 
Rapid — Steaua (m).

• în „Cupa cam
pionilor europeni44 
la tenis de masă, 
echipa Slavia Pra- 
ga va întîlni la 5 
februarie la Praga 
echipa Vasutas E- 
pitoek - budapesta, 
în cea de-a doua 
semifinală, la 11

februarie la Cluj, 
C.S.M. Cluj va pri- 
mi replica echipei 
Vorbs Meteor Bu
dapesta. Jucătorii 
maghiari se pregă
tesc intens în ve
derea jocului de la 
Cluj. Echipa este 
alcătuită din Foel- 
di, Fahazi, Peterfi 
și Jancso.

La feminin, în fi
nala „Cupei cam
pionilor europeni" 
se vor întîlni în 
cursul lunii martie 
echipele Voință 
București și Voros 
Meteor Budapesta.

• Astăzi, de 
ora 19, în sala Di
namo va avea 
meciul de box din
tre echipele clubu
rilor sportive Di
namo București și 
Metalul. în cea mai 
așteptată partidă 
la cat. semi-ușoară, 
metalurgistul D. 
Minea va primi re
plica lui Stan Bîr- 
su. Din program se 
mai desprind întâl
nirile : C. Popa— 
A. Verdeș ; M. E- 
ne—Gh. Barbure; 
Gh. Stan—Gh. An
ton; Gh. Rădoi—V. 
Antonio; N. Calița 
—M. Dumitrescu ; 
P. Cîmpeanu—I.
Olteanu.

Activitatea oficia
lă la hochei pe 
gheată continuă, în- 
cepînd de astăzi, ia 
Brașov cu desfășu
rarea primelor în
tîlniri contând pen
tru turneul de cali-

la

loc

ficare. La acesț tur
neu care se va în
cheia la 29 ianuarie 
participă echipele 
Știința Cluj, Dina
mo București, Tîr- 
nava Odorhei, Avîn- 
tul Gheorghieni, 
Metalul Rădăuți și

—
Voința Sighișoara. 
Primele două echi- 
pe vor obține califi
carea pentru tur
neul final 
București 
de echipele 
Miercurea 
campioana 
Steaua București, 
Știința București și 
Steagul Roșu Bra
șov.

• Turneul interna
tional feminin de șah 
de la Beverwijk (Olan
da) după 7 runde pe 
primul loc se află la 
egalitate Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) 
viei 
cîte

de la 
alături 
Voința

Ciuc, 
țării,

și Jovano- 
(Iugoslavia) cu 
4,5 puncte. Ur-

mează în clasament 
Karakas (R. P. Unga
ră) cu 4 puncte și o 
partidă întreruptă și 
Alexandra Nicolau 
(R.P.R.) cu 4 puncte. 
Reprezentanta noastră 
a obfinut victoria în 
partidele cu Jovano- 
vici (Iugoslavia), 
Heemskerk și Timmer 
(Olanda). Ea a remi
zat cu Karakas (R.P.U.) 
și Litmanowicz (R. P. 
Polonă), pierzînd la 
Zatulovskaia (U.R.5.S.) 
și Chaude de Silans 
(Franța).

• In cursul zilei de 
vineri, federația de 
specialitate a alcătuit 
programul competiției 
internaționale de 
handbal (masculin) 
pentru „Cupa orașului 
București44, care va 
avea loc în sala spor
turilor Floreasca. Pro
gramul este următo
rul : 7 februarie :
R.P.R. - U.R.S.S. ; 
R.P.R. (tineret)—R. P. 
Ungară ; 8 februarie : 
R.P.R. — R.P.R. (tine
ret) ; U.R.S.S.—R. P. 
Ungară ; 9 februarie : 
R.P.R. (tineret) — 
U.R.S.S. și R.P.R. — 
R. P. Ungară.

(Agerpres)

Viața sportivă
O producție a studiourilor engleze 

Scenariul: David Storey Reglai Lindsay Anget.^ci 
Cu Richard Harris, Rachel Roberts, Alan Badel, 

William Harnell
DINU SARARU



viata aitUi a satului
Clubul

miază cultural-artistică. Echi
pa de dansuri a prezentat su
ita „La izvor”. Comedia „Da
rul" s-a bucurat de un deose
bit succes în fața celor peste 
200 de spectatori (să notăm un 
fapt semnificativ : tema piesei, 
electrificarea, se adresează 
unor oameni care din toamnă 
și-au electrificat comuna). 
Seara de dans a cuprins cîteva 
momente deosebit de instruc
tive.
curs-ghicitoare, 
am citit în ultima 
In centrul atenției, romanul 
„Setea" de Titus Popovici. 
Concursul nu se desfășoară 
spontan, așa ctlim s-ar părea.

Mai întâi un scurt con- 
intitulat „Ce 

vreme ?“.

tractorișt
semințe și perioada optimă de 
semănat, importanța efectuă
rii la timp a fiecăreia dintre 
lucrările agricole la care par
ticipă tractoriștii.

Recapitulări cu... juriu

care au

Cînd zăpada a învelit întin
sele ogoare din Țara Bîrsei, 
cînd cuțitele plugurilor se îm- 
plintau din ce în ce mai greu 
în pămîntul încremenit de ger, 
la sediul stațiunii de mașini și 
tractoare Hărman, se întorceau 
primele tractoare. Se regă
seau, după luni de muncă a- 
vîntată tractoriști
lucrat pe ogoarele a 20 de gos
podarii agricole colective, în 
sate depărtate, uneori la zeci 
de kilometri unele de altele. 
Aduceau cu ei mulțumirile co
lectiviștilor din Purcăreni, 
Tîrlungeni, Crisbav, Ghimbau, 
aduceau realizări însemnate : 
10 331 hantri arătură peste 
ceea ce fusese planificat.

Intilnirea cu cei „de acasă" a 
avut loc într-una din cele 
două săli ale clubului, reame- 
najate pentru „campania cul
turală din iarnă".

Popas în fata noutăților

va
repa- 
semă-

au in-

în înveliș de bronz încă 
proaspăt, semănătoarea 2 SPC 2 
instalată pe o masă în sala 
clubului face astăzi „cunoș
tință" cu mecanizatorii. Tînă
rul inginer Gheorghe Drăgan, 
o „prezintă". „Seminarul* 
avea loc în hala de 
rații în jurul a patru 
nători.

20 de tractoare U 650
trat de curînd pe poarta sta
țiunii. încă cu mult înainte de 
sosirea lor, au fost afișate în 
sălile clubului planșe înfăți- 
șînd principalele subansambie.1

Noile dispozitive pentru pră- 
șitul mecanizat al sfeclei de 
zahăr, pentru dislocatul sfec
lei DSP 4, mașina de stropit 
și pulverizat, au constituit te
mele unor interesante expu
neri. In tematica cursurilor 
sînt prevăzute lecții despre 
proprietățile solului, despre

Juriul anunță ultima între
bare de baraj.

— Cite roți are tractorul ? 
Cu greu examinatorul poate a- 
coperi hohotele de rîs care au 
cuprins sala, pentru a preciza 
întrebarea : Cite roți motrice ? 
Și de data aceasta cinci răs
punsuri exacte, date de cei 
cinci concurenți, prelungesc 
concursul. Doar iuțeala cu 
care sînt scrise tipurile de 
tractoare fabricate în țară la 
noi reușește să desemneze 
primii concurenți : tractoriștii 
Platz Konrad, Vasile Rucărea- 
nu, Gh. Ardeleanu.

Sîntem la o seară cultural- 
distractivă organizată la mij
locul săptămînii de comitetul 
U.T.M., în colaborare cu cămi
nul cultural din Hărman. In
vitații sînt tineri din comună 
și, bineînțeles, mecanizatorii. 
După itinerariul de-a lungul 
Africii, întocmit de profesoara 
Antoaneta Secașiu, după mo
mente de dans, se alege colec
tivul care va aprecia cunoștin
țele căpătate de tinerii tracto
riști, la învățămîntul profesio
nal. Examinatorul, inginerul 
Drăgan este mulțumit.

O discuție cu tineri tracto
riști ne înlesnește cunoașterea 
unui bogat itinerar cultural. 
Expunerile despre fenomenele 
naturii, despre semiconductor! 
și utilizarea lor, despre trăsă
turile moralei comuniste, călă
toriile imaginare în fața hăr
ții : „Romînia pe glob ieri și 
azi“ și, în sfîrșit, drumurile fă
cute în colectiv la Brașov, la

spectacolele teatrului de stat, 
sau la muzee, constituie punc
te de atracție ale vieții cultu
rale în perioada de iarnă, care 
va da, fără îndoială, roade în 
marile bătălii din acest an pe 
ogoarele gospodăriilor colec
tive.

In planul comitetului U.T.M. 
pe luna ianuarie sînt tre
cute multe acțiuni propuse 
de tineri și care se realizează 
prin participarea lor directă. 
48 de mecanizatori sînt înscriși 
la cor, la dansuri, la brigada 
artistică de agitație.

în aceste seri, la discuțiile 
despre un film sau despre o 
carte, la disputatele întreceri 
de tenis de masă, la campio
natele de șah, la vizionările 
emisiunilor televiziunii, la au
dițiile muzicale sînt prezenți 
în primul rînd tinerii. Aici la 
club și în halele atelierelor de 
reparat, tinerii învață, se pre
gătesc pentru succesele viitoa
relor campanii agricole, se 
distrează, își petrec plăcut tim
pul lor liber.

VIORICA GRIGORESCU

piață largă, închi- 
zînd in centru 
un părculeț triun
ghiular acum înzăț- 
pezit de o palmă. 
Din două clădiri 
situate pe o latură

a triunghiului geamurile a- 
runcă pete luminoase, întretă
iate de siluetele celor dinăun
tru. Una din clădiri este că
minul cultural unde astăzi, 
marți, zeci de oameni au ve
nit la obișnuitul cuvînt al a- 
gronomului. Urmăresc atenți 
demonstrațiile specialistului pe 
tablă și cu ajutorul planșelor. 
Dincolo, într-o sală a școlii de 
8 ani, optzeci de băieți și fete 
cîntă.

Seară de seară, repetițiile ce
lor două brigăzi artistice de 
agitație, ale formațiilor de tea
tru — tot două — ca și ale 
dansatorilor completează o 
bogată activitate cultural-edu- 
cativă desfășurată în comuna 
Slatina-Timiș din raionul Ca
ransebeș. O întrebare obișnu
ită ne-a dezvăluit „secretul" 
organizării zilnice la cămin a 
unor acțiuni ai căror partici- 
panți sînt toți tinerii comunei: 
„Care este criteriul alegerii 
uneia sau alteia din manife
stările organizate la cămin ?“ 

Ne răspunde tovarășa Maria 
Banda, directoarea căminului 
cultural; „Desigur, un plan de 
muncă bogat, cuprinzător, în
tocmit la începutul iernii îm
preună cu comitetul U.T.M. ne 
ajută să urmărim consecvent 
săptămînal anumite probleme, 
o tematică variată".

Cercetăm planul, reconsti
tuim cu ajutorul organizațiilor 
și al unor spectatori — membri 
ai formațiilor artistice — ase
menea acțiuni întreprinse pînă 
acum. Chiar în prima zi a a- 
nului 1964, are loc o după-a-

Muțiu Maria, Banu Maria și 
alții).

Săptămînal, duminica, la că
min se organizează asemenea 
după-amiezi instructive, cu o 
tematică adecvată preocupări
lor tinerilor.

Urmărind 
primă lună a anului poți 
desprinzi un ’ ’ * ' _
acțiuni dedicate tinerilor a că
ror repetare, mereu în alte 
forme, cu alte teme și cu alte 
mijloace dovedește că răspund 
unei autentice curiozități de 
a ști. Iată cele patru călătorii 
pe hartă ; — „Orașe noi pe 
harta patriei" — prima călăto
rie din acest an. Au propus-o

LA CĂMI

numai această 
să 

ciclu întreg de

însemnări despre activitatea 
cultural-educativă in comuna Slatina-Timiș, 

raionul Caransebeș

Colectivul care l-a organizat a 
cercetat minuțios fișele de 
la biblioteca căminului, iden- 
tificînd astfel pe cei care 
au citit cartea. A întocmit în
trebările — simple, cum spu
neam — și și-a rezervat drep
tul de a-i „surprinde” pe even
tualii neîndrăzneți. Și aceștia, 
solicitați direct să răspundă, 
s-au înscris la concurs și au 
cîștigat cîteva premii (îndeo
sebi cărți). In aceeași seară 
s-au citit catrene dedicate 
fruntașilor muncii culturale 
(Semenica Babeu și Maria Ba
beu), tinerilor evidențiați la 
plantarea celor 50 hectare de 
pomi fructiferi (Ștefan Borțun,

30 de tineri. S-au folosit — în 
afară de indispensabila hartă 
— albume de fotografii, pro
iecții cifre dintr-un anuar sta
tistic și... cîntece (este știut că 
îndeosebi asemenea orașe noi 
apărute pe harta patriei au a- 
tras de mult atenția compozi
torilor care le-au dedicat 
multe cîntece).

O manifestare intitulată 
„seară cino-literară“ sublini
ază prin unele momente ale ei 
continuitatea preocupărilor de 
a cultiva în rîndul tinerilor 
dragostea pentru realizările 
poporului nostru, pentru bogă
țiile patriei socialiste. Benefi
ciind de o prezentare pe înțe
lesul tuturor a biografiei lui

Panait Istrati, precum și a 
principalelor lui opere, seara 
amintită a continuat cu discu
tarea realităților prezente în 
filmul „Codin". Ion Babeu, 
Ion Moatăr și alți tineri au 
citat date și cifre comparative 
asupra dezvoltării de azi a re
giunii prezente în film,~ des
pre condițiile de asistență me
dicală etc.

De o riguroasă pregătire se 
bucură și serile de calcul, in
formările politice (acestea săp- 
tămînale, pe baza presei, hăr
ților, broșurilor etc.), consfătu
irile (cele mai frecvente în ul
tima perioadă avînd loc cu ci
titorii bibliotecii : Ce să citim”, 
„Cartea mea preferată" etc.) 
Toate aceste manifestări se 
bucură de o deosebită atenție 
din partea participanților. (Nu 
de mult un cititor pasionat, 
Toma Moatăr, a cerut îmbu
nătățirea condițiilor de prezen
tare a cărților de popularizare 
â științei, sugerînd conducerii 
căminului cultural amenajarea 
unui stand special destinat a- 
cestora, revistelor și presei de 
unde oricînd cine vrea să-și 
poată alege. Propunerea, fă
cută în cadrul recentei adu
nări de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.M., a 
fost urmată de alta, de astă- 
dată venind de la un grup de 
fete — Banu Maria, Borțun 
Maria și Vela Steluța — care 
au sugerat bibliotecarei înfi
ințarea unei vitrine speciale 
cu colecțiile „Patria noastră” 
și „Oameni de seamă" pentru 
a înlesni cercetarea și împru
mutarea lor. Ambele vădesc 
deprinderea tinerilor cu o ac
tivitate sistematizată, în stare 
să le pună la dispoziție cît 
mai operativ materiale din ce 
în ce mai solicitate).

Cultivarea dragostei pentru 
succesele industriei, agricultu
rii și culturii noastre socia
liste, a unei curiozități ma
jore (pentru știință, pentru 
artă) — acestea constituie con
ținutul profund al educării și 
stimulării pasiunii de a ști, de 
a-ți lărgi în fond, orizontul de 
cultură.

CONSTANTIN STANESCU

lecție

...Pe ecran se consumau ultime
le secvențe ale fțilmului, Spectato
rii, colectiviști din comuna Hăl
chiu, regiunea Brașov, au schimbat 
sala rezervată învăț ărnîntului a- 
gricol cu sala cinematografului 
pentru o interesantă și originală 
„recapitulare" vizuală a lecțiilor.

Un scurt interviu, luat cîtorva 
spectatori, după terminarea proiec
ției, subliniază importanta contri
buție a filmului în propaganda 
agricolă :

BORGER GUNTTER — 
brigadier în sectorul zooteh
nic :

— Răspundem de o mare bo
găție a gaspodărien colective — 
ferma de vaci. Cete două filme 
proiectate azi pentru noi, zoo- 
tehniștii „Cît mai mult lapte" și 
„Febra aftoasă" au completat su
gestiv cunoștințele dobîndite la 
cursuri. Obiectivul înscris în pla
nul de producție, sporirea canti
tății de lapte pe cap de vacă este 
principala noastră preocupare. 
Filmul a răspuns astfel unei pro-/ 
bleme la'zi a. îngrijitorilor dej 
animale.

n ultima lună de zile am avut prilejul să vi
zitez mai multe comune din raionul Turnu- 
Măgurele: N. Bălcescu, Cîrligați, Tudor Vla- 
dimirescu, Băduleasa, Lița și altele, unde în a- 
ceastâ perioadă se desfășoară o bogată acti
vitate cultural-artistică.

Acum cîteva zile în comuna Putineiu a fost 
organizată o seară cultural-educativă care a 
cuprins mai multe acțiuni ca : expunerea pri
vind respectarea legilor statului — o îndato

rire patriotică a fiecărui cetățean, un concurs de dans, (cea 
mai bună pereche de dansatori a fost formată din utemiștii 
Petre Vlad și Rodica GoșnSa), jocurile distractive ca : „Țări 
și orașe", „Culegătorii de porumb”, „Tirul cu surprize" și 
altele.

Participanții au luat cunoștință și de realizările obținute 
de colectiviști în dezvoltarea sectorului zootehnic, deoarece 
a fost organizat și un concurs cu tema „Cine știe zootehnie, 
cîștigă“. Cele mai bune răspunsuri au fost date de tînărul 
Fleancu Vintilă.

Participanții au cerut organizatorilor să mai inițieze ase
menea acțiuni.

ION CRĂCIUN
corespondent voluntar

1 400 de cititori
13 000 de cârti citite

Comitetul U.T.M., biblioteca din sătul Buhoci, raionul Ba
cău. au organizat la căminul cultural o seamă de acțiuni in
teresante. De fiecare dată cînd soseau cărți noi ele erau pre
zentate, insistîndu-se asupra importanței lor pentru activi
tatea tinerilor; s-a recenzat un mare număr de cărți, s-au 
organizat discuții etc.

In anul trecut 1 400 de săteni — foarte mulți tineri — au 
citit peste 13 000 de cărți. Tînăra Maria Lungu a citit într-un 
an 102 broșuri și cărți, colectivistul Gheorghe Munteanu 51. 
Z>e asemenea, Aurel Harja, Lența Nicorescu. se numără prin
tre cei mai frecvenți oaspeți ai bibliotecii.

TITI GODOCI
corespondent voluntar

Cartea în raionul Fâurei
ele 38 de biblioteci comunale din raionul 
Făurei, regiunea Galați, înzestrate cu peste 
230 000 de volume, au avut în anul trecut 
zeci de mii de cititori.

în cadrul bibliotecilor se desfășoară o in
tensă activitate de popularizare a cărților. 
Interesante au fost concursurile „Cine știe 
zootehnie, cîștigă", prin care s-au popularizat 
cărțile tehnice de specialitate, activitățile pe 
linia atragerii unui număr mai mare de tineri

(acum sînt 1 000 purtători ai insignei „Prieten al cărții") la 
concursul „Iubiți cartea" dintre care amintesc, recenzii, dis
cuții. lecturi. Grija comitetelor executive ale sfaturilor popu
lare de a asigura condiții bune în biblioteci și cămine cul
turale în perioada iernii, contribuie de asemenea, la crește
rea numărului celor ce le frecventează.

Merită subliniată activitatea cu cartea desfășurată de Tin- 
ca Mocanu, comuna Balta Albă, Maria Dobrescu, comuna 
Băile, Victoria Alexandrescu, comuna Grădiștea etc.

VERIGĂ PETRE 
corespondent voluntar

La căminul cultural colecti
viștilor din Costești, raionul 
Buzău, li se oferă un buchet 
de melodii populare, în in
terpretarea apreciaților ar

tiști amatori.
Foto: AGERPRES

Artiștii amatori 
în deplasare

?

Colectiviștii din Zănești, ra
ionul Buhuși, desfășoară o 
rodnică activitate culturală. In 
luna decembrie, tinerii din bri
gada a IlI-a de cîmp au pus în 
scenă piesa „Vecinii lui Eu- 
sebi".

Primul spectacol a fost pre
zentat pe scena căminului 
cultural din Zănești. Pe urmă 
artiștii amatori s-au deplasat 
în satul Traian, iar duminica 
trecută au fost oaspeții celor 
din Fauri. Sala căminului cul
tural din sat era arhipli
nă. Spectacolul s-a bucu
rat de un binemeritat suc
ces. Aplauzele repetate ale co
lectiviștilor din Fauri subli
niau măiestria cu care-și in
terpretau rolurile vecinii lor, 
tinerii colectiviști din Zănești 
printre care-i amintim în mod 
deosebit pe utemiștii Apetri 
Maria, Teodorescu Maria și 
Andrei Nicolae.

D. MIRCEA

răspunde
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).
De la 1 ianuarie și pînă în 

prezent în satele regiunii Su
ceava s-au deplasat din cen
trele raionale, un număr de 
8679 Intelectuali care au expus 
conferințe pe diverse teme 
politice, științifice și culturale.

Un număr însemnat de con
ferințe sînt expuse de către 
colectivele de conferențiari ale 
căminelor culturale. în pe
rioada amintită, brigăzile știin
țifice din regiune s-au depla
sat în peste 170 sate, răspun- 
gîpd în fața a 6000 de colecti
viști la numeroase întrebări 
cu caracter agrozootehnic, me
dical, juridic etc.

In continuarea expunerilor 
au avut loc spectacole ale for
mațiilor artistice. Au fost pre
zentate astfel peste 700 specta
cole.

La conferințe, spectacole și 
întâlniri cu brigăzile științifice 
— au participat din primele 
zile ale anului peste 1 600 000 
colectiviști.

NICOLAE PAVEL — opera
tor la cinematograful sătejre :

— Observ cum an de an filonul 
documentar este urmărit cu mai 
multă atenție de colectiviști. 'Ru
gămintea „mai încet“ adresată 
uneori de spectatorii care doresc 
să rețin mai mult pe eran ima
ginile care-i interesează este 
edificatoare.

MĂRGINEANU NICOLAE - 
inginer, lector la cercul agri-/ 
col pentru colectiviștii din 
brigăzile de cîmp :

— Circuitul filmelor agricolfe ar 
trebui să fie mai rațional, mai 
bins legat de planurile tematice 
ale cursurilor și ale cicltiui de 
conferințe. Spun aceasta, deoarece 
în comună la noi nu așn reușit 
nici în anii trecuți și nicu în iarna 
aceasta ca data rulări^ filmelor 
agricole să coincidă pe cît posibil 
cu cea a lecțiilor sau conferințe
lor ce au aceeași temă. Este foarte 
greu să faci legătura! dintre o 
lecție despre însilozarea nutrețu
rilor ținută în decembrie și filmul 
cu aceeași temă vizionat la sfîrși- 
tul lunii ianuarie.

Am căutat să stuplinim aceste 
deficiențe în circuitul filmelor prin 
prezentarea diafllmelor. La lecții 
Ca „Organizarea teritoriului**, 
„Cultura cerealelor tăioase". „Cul
tura sfeclei de zahăr" etc. au fost 
prezentate diafilme pe secvențe, 
oprind rularea în momentele etrtd 
sînt necesare explicații.

Un comentator activ

brigada de agitație

■
 ine are cu

riozitatea să răs
foiască mapele bri
găzii artistice de 
agitație din comu
na Andrieșeni, re
giunea Iași, rămî

ne plăcut suprins. începînd cu 
vara anului 1956, de cînd a 
luat ființă, brigada îi însoțește 
permanent pe colectiviști, 

reflectând realizările obținute 
de ei în muncă.

Brigada pregătește acum un 
program care corespunde preo
cupărilor la zi ale satului.

Noul program este în faza 
de repetiții. Pe scenă, 16 ti
neri : 7 băieți și 9 fete. Un
sprezece sînt colectiviști, cinci 
cadre didactice. în fruntea lor 
— Gh. Vițcu, animatorul bri
găzii. Repetau programul inti
tulat, deocamdată, „Iarna pe 
uliță". Descriu cîteva aspecte 
din acest program. Un urător 
întârziat — spectatorii îl vor 
recunoaște repede pe Vasile 
Gavriluță — vrea să spună o 
urare. își aduce însă aminte

că are și alte treburi. Apoi se 
autoliniștește: de vreme ce a 
întârziat cîteva zile de ce nu 
ar mai întârzia și acum ?

Și „urătorul" pleacă fără să 
mai spună ceva. Brigada însă, 
după cum se vede, intervine 
operativ și prin versuri și cu
plete arată că...

...Tot cam așa ca urătorul, 
au gîndit pe semne, inginerul 
zootehnist Ion Grosu, vicepre
ședintele G.A.C., Vasile Gavri- 
luță, și Dumitru Turcu, secre
tarul comitetului U.T.M. 
gospodărie, 
ziat să ia 
pentru ca 
să-și poată 
tatea. Ce 
acest cerc 
50 de colectiviști 
de animale. Nu vin însă 
nici jumătate la lecții. Dar, să 
zicem că ar veni. în acest caz 
nu ar avea unde să încapă. 
Pentru cerc s-au rezervat 
două încăperi mici în care se 
găsesc 3 bănci, o masă și unde

pe 
care au tot întîc- 
măsurile cuvenite 
cercul zootehnic 
desfășura activi- 

se întîmplă ? La 
sînt înscriși vreo 

îngrijitori 
vin

cu greu pot încăpea 10—15 oa
meni. Apoi, cursanților nu li 
s-au împărțit nici pînă acum 
manualele. Se cuvine, deci, 
luate măsuri urgente — con
chide brigada.

Zilele iernii sînt, pentru co
lectiviști, zile în care ei în
vață, se duc la bibliotecă, la 
cămin, vizionează filme. Sînt, 
de asemenea, zile în care în 
gospodăria colectivă se fac 
intense pregătiri pentru cam
pania agricolă de primăvară. 
Brigada de agitație întoarce 
— prin sugestive imagini ar
tistice — filele calendarului, 
file de rodnică activitate. Lîn- 
gă fermele zootehnice, meca
nizatorii de la S.M.T. Vlădeni 
fac reparațiile mai mici la 
tractoare, pluguri, semănători, 
discuri. Un convoi de sănii 
transportă zilnic pe cîmp în
grășăminte naturale. Auto
camioanele aduc, de la bază, 
sămînța de porumb și floarea- 
soarelui. Lemnarii și fierarii 
gospodăriei repară uneltele 
care vor fi necesare la grădina

Colectiviști în vizită
este 200 de colectiviști, tineri și vîrstnici, din 

/J comunele Chiajna, Dragomirești și satul Dudu 
gj regiunea București, au fost zilele trecute 

K K oaspeți ai colectiviștilor din comuna Jilava.
S După o expunere făcută de inginerul agro-

ff nom al gospodăriei, privind activitatea gos- 
podăriei, oaspeții s-au întreținut cu legumi- 

zzz-g—Tzr- cultori, avicultori și zootehniști .fruntași, apoi 
au vizitat, sectorul legumicol, răsadnițele cu 
roșii, varză, ardei și sectorul zootehnic, și au 

avut un schimb de păreri cu privire la desfășurarea învă
țămîntului agrozootehnic.

Cele patru autocare ale O.N.T.-ului i-au transportat pe co
lectiviști în orașul București. Ei au vizitat Muzeul orașului 
București și noile șantiere de construcții.

ION MALANCU
corespondent voluntar

De ce vizionam filme mute
Cu cîtva timp în urmă și în raionul Panciu a început cea 

de a doua etapă a festivalului filmului la sate. Pentru buna

desfășurare a acesteia, comitetul raional pentru cultură și 
artă și secția cineficare a raionului, au întocmit un plan 
bogat în care se prevăd: inițierea unor concursuri „Cine 
știe, cîștigă", prezentarea diferitelor filme și organizarea u- 
nor discuții cu spectatorii pe marginea filmelor vizionate 
de ei.

Ultimul punct al acestui plan, și cel mai principal, îl con
stituia asigurarea asistenței tehnice. S-au și luat măsuri 
pentru aceasta trimițîndu-se în teren cei doi tehnicieni, Stoi
ca Ștefan și Podaru Vasile. Teoretic, deci totul a fost pus la 
punct. Cum stau lucrurile însă în practică ?

Am vizitat acum cîteva zile mai multe comune din raion, 
în Vizantea, Diocheți, Clipicești, Pădureni, cea de a doua 
etapă a festivalului filmului la sate a întîrziat să înceapă. 
Motivul ? Aparatele de proiecție și grupurile electrogene, 
nefiind verificate la timp, s-au defectat. Sonorul aparatului 
de filmat din comuna Cîmpuri, ca să dăm un singur exem
plu — nu funcționează de aproape o lună de zile. Secția ra
ională de cineficare Panciu a fost sesizată de acest lucru. A 
promis că va lua măsuri, dar... Pînă atunci spectatorii sînt 
nevoiți să vizioneze filme mute.

Vinovății nu trebuie căutați prea departe: sînt cei doi teh
nicieni și conducerea întreprinderii regionale cinematogra
fice Galați, care nu au luat la timp toate măsurile necesare.

CORNELIU MIHĂILESCU 
corespondent voluntar

de legume. Programul brigăzii 
cîntă hărnicia tractoriștilor, a 
tinerilor colectiviști care con
tribuie la fertilizarea solului, 
îi evidențiază pe cititorii frun
tași, pe colectiviștii fruntași 
în munca obștească.

Artiștii amatori din brigadă 
nu uită însă — în noul program
— nici activitatea celor șase 
unități ale cooperativei de 
consum. Pentru tovarășii care 
deservesc unitățile din satele 
Buhăeni și Glăvăneștii Vechi, 
membrii brigăzii vor interpre
ta un frumos cîntec. Pentru 
gestionarul de la unitatea din 
Andrieșeni ei vor interpreta 
însă un altfel de cîntec. Tot 
frumos, dar petalele versuri
lor ustură ca urzica. Lucră
toarelor de la dispensar le 
este dedicată o epigramă in
vitând la respectarea orelor 
de serviciu. Și tot o epigramă
— formației de 
nului cultural, 
dispariție au 
luni.

Și „Iarna pe 
cheie, — la capătul unei ore 
plăcute, distractive și pline de 
învățăminte — cu o poezie 
prin care colectiviștii întâmpi
nă primăvara, pregătiți să în
ceapă un nou an agricol.

C. SLAVIC

teatru a cămi- 
de la a cărei 
trecut multe

In aceste zile de 
iarnă, la căminul cul
tural din comuna Răz- 
boieni 
Neamț, 
Bacău 
gata activitate cultu
rală.

Recent 
cători de 
sectorul 
cursanți la învățămîn- 
tul agricol anul II, au 
participat la un intere
sant concurs „Cine știe

raionul Tg- 
din regiunea 

are loc o bo-

tinerii cres- 
animale din 

zootehnic,

retribuirea

lumini și 
organizate

TEODOR IEȘANU — doctor 
veterinar, lector la cercul zoo
tehnic :

— In perioada recapitulării cu
noștințelor dobîndite prin lecțiile și 
conferințele agricole vom organi
za un concurs „Cine știe, răs
punde". Pregătirea concurenților 
se va face în mare măsură prin 
vizionarea filmelor. Constat însă 
că numărul documentarelor agri
cole noi este încă foarte mic. 
Sînt necesare mai multe filme 
despre metodele ce trebuie aplica
te în stadiul actual al dezvoltării 
creșterii animalelor în țara noas
tră, despre problemele privind or
ganizarea, normarea și 
muncii.

Discuțiile au pus în 
alte asemenea acțiuni 
la căminul cultural.

Cînd în cadrul căminului a fost 
planificată o consfătuire cu citi
torii asupra cărților agrozootehni
ce citite, s-au cerut și filme do
cumentare avînd aceeași temă. 
Vizionarea filmelor în perioada 
premergătoare consfătuirii a dat 
posibilitate colectiviștilor să ur
mărească practic o serie de me
tode de muncă explicate în broșuri. 
Aceasta a creat o bună bază pen
tru o discuție cît mai folositoare.

Pentru următoarele săptămîni 
în programul căminului se află 
înscrise noi acțiuni — interesante 
prin modul judicios cum este fo
losit documentarul cinematografic. 
Cu prilejul unui schimb de expe
riență între crescătorii de animale 
din Hălchiu și cei din comuna 
Bod — de pildă — se vor viziona 
două filme documentare realizate 
în gospodării colective fruntașe. 
O seară tematică, va fi susținută 
de asemenea de filme.

Așa cum am văzut, inițiative, 
planuri, propuneri — există în 
comună. Rămîne ca întreprinderea 
regională cinematografică — prin- 
tr-o mai bună organizare a cir
cuitului filmelor să satisfacă ce
rințele sporite ale colectiviștilor 
din Hălchiu, ca de altfel, și ale 
colectiviștilor din alte comune ale 
regiunii.

LIVIA ANDREI

zootehnie, cîștigă" pe 
tema lecțiilor predate. 
Examinatori au fast 
tovarășii Dumitru Pin- 
tea, tehnician zooteh
nist și Mihai Ioniță, 
directorul căminului 
cultural.

Răspunsurile bune, 
precise date de concu- 
renți au stârnit de mul
te ori aplauzele celor 
peste 150 de colecti
viști tineri și vîrstnici, 
care asistau la concurs.

Pe primul loc s-a cla
sat tânărul crescător de 
animale Vasile Grădi- 
naru, urmat în ordine 
de Ion Cozma, Alecu 
Manea? și Aurel Bra- 
nea.

Câștigătorilor le-au 
fost dăruite premii în 
obiecte din partea gos
podăriei colective dil 
comună.

CONSTANTIN 
HOBINCĂ 
contabil



romînesti
ROMA. —• In librăriile Hal iene 

a apărut în editura „Paoline” vo
lumul „Povestiri din război" de 
Mihail Sadoveanu, în traducerea 
Laurei Rocca. In prefața volu
mului, după date biografice des
pre autor, se arată că „opera lui 
Sadoveanu se remarcă în litera
tura romînă de mai bine de ju
mătate de secol".

Opera lui Sadoveanu este 
foarte răspîndită în Italia. In ul
timul timp au apărut în diferite 
edituri italiene: „Mitrea Cocor", 
„Hanul Ancuței", „Baltagul”, 
„Bordeenii" și „Venea o moară pe 

’■Șiret". ■. In prezent se pregătește 
apariția unui nou volum de yo- 

' vestiri.

ROMA. — In Editura „Vallardi", 
una dintre cele mai mari edituri 
italiene, a apărut, cu sprijinul In
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu .străinătatea,- un nu
măr special al revistei ilustrate 
„Paesi", dedicat Republicii Popu
lare Romîne.

După ce prezintă un scurt isto
rie al Romîniei, revista publică 
imagini în culori înfățișînd arhi
tectura noastră veche și modernă, 
note explicative și bibliografice.

Apariția revistei a -trezit un viu 
interes în rîndurile. cititorilor.

ATENA. — în Editura Ke- 
dros a apărut, sub semnătura 
lui Kostas Birkas, scriitor și 
publicist grec, cartea „Romî- 
nîa", prefațată de academicia
nul Spiros Melas.

Cartea face o amplă prezen
tare a dezvoltării Romîniei 
comparînd situația ei dinainte 
de război cu cea actuală. 
Birkas reamintește cititorilor 
relațiile tradiționale de priete
nie dintre popoarele romîn și 
grec. !■■■.■

Volumul, apărut intr-o fru
moasă prezentare grafică, cu
prinde peste 500 de pagini și 
este ilustrat cu numeroase foto
grafii care înfățișează aspecte 
din toate domeniile vieții eco- 
nomice, politice și culturale ale 
R. P. Romîne.

Cu prilejul aniversării
Tratatului de prietenie

romino-polon
VARȘOVIA 24. — (cores

pondentul Agerpres, Gh. 
Gheorghiță, transmite): Cu 
prilejul aniversării a ani de 
la somarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tenta mutuală între R. P. Ro
mînă și R. P. Polonă, vineri 
seara Gheorghe Diăconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne Ia 
Varșovia, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au participat Boleslaw Po- 
dedworny, locțiitor al. pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Adam Rapaky, 
membra al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe, Boleslaw 
Jaszczuk, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., oameni de artă, 
știință și cultură. Au fost de 
față șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Varșovda.

Statistică 
S. S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Direcția. 
Centrală de Statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
producția industrială a cres
cut, în anul 1963, cu 8,5 la 
sută, dintre care producția 
mijloacelor de producție a 
crescut cu 10 la sută, iar cea a 
obiectelor de consum cu cinci 
la sută. Sarcinile planului de 
șapte ani au fost depășite cu 
mult. Producția globală a in
dustriei a sporit cu 58 la sută, 
în loc de 51 la sută, cît pre
vedea planul septenal pe pri
ma cinci ani.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
GENEVA: lucrările Conferinței

celor 18 state pentru dezarmare

Cuvintarea șefului
Luînd cuvîntul, șeful delega

ției R. P. Romîne, V. Dumi
trescu, a reamintit caracteris
ticile principale ale anului, 
care s-a scurs și anume afir
marea mai viguroasă a princi
piilor coexistenței pașnice, 
crearea unui climat mai priel
nic pentru destinderea inter
națională. O contribuție efecti
vă a constituit-o în acest sens 
încheierea Tratatului de la 
Moscova privind interzicerea 
parțială a experiențelor cu ar
ma atomică, acordul privitor 
la interzicerea plasării pe or
bită de obiecte avînd la bord 
arma nucleară, stabilirea li
niei de comunicații directe în
tre Washington și Moscova și 
rezoluțiile Adunării Generale a 
O.N.U. în problema dezarmării.

Desigur, a spus vorbitorul, 
progresele înregistrate pînă 
acum nu sînt atît de mari 
cît le-am fi dorit. Esențialul 
este însă ca aceste realizări 
demonstrează eficacitatea me
todei negocierilor în rezolva
rea problemelor internaționa
le, posibilitatea găsirii pe a- 
ceastă cale a unor soluții re
ciproc acceptabile.

Delegația romînă, a spus 
V. Dumitrescu în continuare, 
a considerat întotdeauna că 
este nevoie de răbdare, perse
verență, simț de răspundere și 
realism în căutarea căilor 
pentru apropierea punctelor 
de vedere, de înțelegere și co
laborare. Faptul că lucrările 
acestei sesiuni a conferinței 
încep într-o atmosferă, una
nim recunoscută ca fiind mai 
favorabilă decît în trecut, nu 
poate decît să ne încurajeze.

Referindu-se la sarcihile 
care stau în fața Conferinței, 
vorbitorul a declarat că ele 
trebuie să fie subordonate rea
lizării obiectivului suprem — 
asigurarea unei păci trainice, 
bazată pe lichidarea arma
mentelor, pe promovarea în
crederii între popoare, între 
state. Această năzuință trebu
ie să se materializeze în mă
suri concrete dintre care cea 
mai importantă o constituie'e- 
laborarea tratatului de dezar
mare generală și totală.

In legătură cu problema 
dezarmării generale și totale, 
a spus V. Dumitrescu, delega
ția romînă constată cu satis
facție că îri ultima perioadă, 
s-au făcut noi propuneri con
structive, care țin seama de 
punctele de vedere ale părți
lor interesate și care ar pu
tea să dea tratativelor un im
puls pentru realizarea unui a- 
cord. Această inițiativă facili
tează, după părerea noastră, 
apropierea pozițiilor părților 
în vederea realizării unui a- 
cord în domeniul dezarmării 
nucleare.

Guvernul R. P. Romîne, mi- 
litînd cu perseverență pentru 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale ca sarcină princi
pală, se pronunță, în același 
timp, în favoarea unor măsuri 
parțiale sau regionale, menite 
să întărească încrederea între 
state, să îndepărteze pericolul 
conflictelor militare, să înlă
ture diferende sau focare de 
încordare, netezind astfel ca
lea spre crearea unei lumi 
fără arme și războaie.

în această privință, delega
ția romînă socotește ca folosi
toare o metodă care începe să 
se cristalizeze tot mai mult 
în practica marilor puteri și 
anume metoda care poate fi 
numită — metoda exemplelor 
pozitive reciproce. Ne referim 
aici la reducerea bugetelor 
militare, reducerea efectivelor 
forțelor armate și alte măsuri 
asemănătoare.

Măsurile de această natură 
sînt o dovadă a creșterii în
crederii reciproce între state 
și reprezintă, în același timp, 
acțiuni de promovare a încre
derii și destinderii în relațiile 
internaționale.

Printre problemele de deose
bită actualitate, care se cer a 
fi rezolvate, delegația romînă

delegației romine
are în vedere necesitatea de a 
se opri răspîndirea armelor 
nucleare în lume. Un acord în 
această problemă nu ar aduce 
decît beneficii pentru cauza 
păcii, prevcnindu-se poseda
rea armelor atomice de către 
un număr mereu crescînd de 
țări, ceea ce ar spori conside
rabil pericolul unui război 
mondial.

De asemenea, delegația ro- 
mînă socotește că o mare im
portanță ar avea și încheierea 
unui pact de neagresiune în
tre statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și statele 
membre ale Pactului nord-at- 
lantic, ca măsură tranzitorie 
în vederea lichidării grupări
lor militare.

O ideie care se bucură de o 
recunoaștere tot mai largă, 
după cum o dovedesc atît dez
baterile de la sesiunea a 18-a 
a Adunării Generale a O.N.U., 
cît și numeroasele declarații 
făcute în comitetul nostru, 
privește crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni 
ale lumii. Interesul crescînd, 
manifestat față de această 
ideie, vădește preocuparea po
poarelor pentru înlăturarea 
pericolului nuclear.

R. P. Romînă consideră că 
este de datoria sa să-și aducă 
propria .contribuție la întărirea 
păcii și, în primul rînd, Ia 
stabilirea de relații bune în 
regiunea din care face parte.

Pornind de la aceste consi
derații, guvernul romîn a pre
zentat încă din 1957, celorlal
te guverne din regiunea bal
canică, propuneri tinzînd spre 
realizarea unei înțelegeri in- 
terbalcanice multilaterale, spre 
încheierea unui tratat pentru 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și a coope
rării fără arme nucleare și 
mijloace de aducere la țintă a 
acestor arme. Aceste propuneri 
au fost adoptate de unele sta
te balcanice și au găsit un 
larg ecou în opinia publică, 
ceea ce a confirmat oportuni
tatea și actualitatea inițiativei 
romîne.

Numeroase state au prezen
tat propuneri privind crearea 
unor asemenea zone în Europa 
centrală, Europa de nord, re
giunea mediteraneană, Ameri
ca Latină, Africa etc.

în ceea ce privește 
înfăptuirea tuturor 
propuneri ar duce la
de sisteme de zone denucleari- 
zate, începînd din nordul Eu
ropei și pînă la mările din su
dul continentului. Pe de o 
parte, un asemenea sistem ar 
permite să se stabilească re
lații de bună vecinătate și de 
cooperare normală între state 
și, pe de altă parte, el ar fi 
de natură să sustragă de la 
cursa înarmărilor vaste zone 
ale globului, favorizînd astfel 
dezvoltarea procesului de des
tindere. în aceste condiții, gu
vernul romîn a cerut reînscrie- 
rea, pe ordinea de zi a Adună
rii Generale, a punctului inti
tulat —■ acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene, avînd 
sisteme sociale și politice dife
rite. Ecoul stîrnit de acest 
punct confirmă că însăși viața 
pune la ordinea zilei a actua
lității internaționale problema 
înțelegerilor regionale între 
state cu sisteme social-politi- 
ce diferite.

Delegația romînă — a spus 
în încheiere V. Dumitrescu — 
va face tot ceea ce depinde 
de ea în vederea adoptării de 
măsuri concrete și pentru pu
nerea lor în practică.

Propuneri au fost deja pre
zentate în cadrul sesiunii Co
mitetului nostru. Nu ne în
doim că vor fi studiate, cu a- 
tenția necesară, spre a se des
prinde din ele elementele care 
converg spre îndeplinirea sar
cinii noastre fundamentale — 
dezarmarea generală și totală.

Delegația romînă ar saluta 
orice alte propuneri, inițiative, 
contribuții, ori de unde ar 
veni, destinate să sprijine des
tinderea în relațiile dintre 
state, să contribuie la rezolva
rea pașnică a principalelor 
probleme ale vieții internațio-

Europa, 
acestor 
crearea

înaintea Conferinței
internaționale pentru comerț 

și dezvoltare
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— Referindu-se la invitația a- 
dresată joi de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
guvernelor a 122 țări de a lua 
parte la Conferința internațio
nală pentru problemele comer
țului și dezvoltării, un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a de
clarat că, în afara celor 113 
state, membre ale . O.N.U., la 
conferință au mai fost invi
tate R. F. Germană, Elveția, 
Vaticanul, Lichtenstein, Mo
naco, Coreea de sud, Vietna
mul de sud, San Marino, și 
Samoa de vest, țări care sînt 
membre ale unor organisme 
specializate ale O.N.U. In afara 
acestora, la conferință vor 
participa, de asemenea, 15 or
ganisme neguvemamentale a- 
filiate la O.N.U., precum și alte 
12 organisme neafiliate.

Potrivit purtătorului de cu
vînt, conferința are, printre 
altele, „scopul de a contribui 
la creșterea contribuției țări
lor în curs de dezvoltare la 
comerțul internațional, ceea ce 
va ajuta la dezvoltarea lor 
economică".

După cum transmite agenția 
U.P.I., în invitația adresată de 
secretarul general al O.N.U.,

_________________________

U Thant, celor 122 țări, se 
propune ca lucrările conferin
ței să se desfășoare în cinci 
comitete principale. Acestea 
vor avea înscrise pe ordinea 
de zi: probleme ale circulației 
internaționale a mărfurilor, 
comerțul cu produse manufac
turate, îmbunătățirea comerțu
lui țărilor în curs de dezvol
tare, mijloacele pentru îmbu
nătățirea comerțului interna
țional, dezvoltarea comerțului 
internațional și semnificația sa 
pentru progresul economic. 
U Thant a propus ca apropiata 
conferință să fie condusă de 
un președinte și 13 vicepre
ședinți, ședințele plenare ur- 
mînd să se desfășoare în pri
mele două sau trei săptămîni.

Lucrările conferinței care 
urmează să se deschidă la Ge
neva la 23 martie vor dura cel 
puțin pînă la 15 iunie, cu par
ticiparea a 1 500 delegați și ob
servatori. Definitivarea aspec
telor legate de organizarea 
conferinței va avea loc cu pri
lejul unei întruniri a Comite
tului de pregătire care ur
mează să se desfășoare la se
diul O.N.U. între 3 și 14 fe
bruarie.

Iarna în Munții Tatra din R. P. Polonă.
Foto: CiA.E. — Varșovia

Răspunsul adresat 
de K. Nkrumah 

lui N. S. Hrușciov
ACCRA 24 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, a adresat 
lui N. S. Hrușciov răspunsul 
la mesajul din 31 decembrie 
1963, care propune renunțarea 
la folosirea forței în rezolva
rea litigiilor de frontieră.

Președintele Nkrumah rele
vă în răspunsul său că „în 
Africa, unde granițele impuse 
de colonialiști sînt cele mai 
nelogice și ilegale, primejdia 
conflictelor de graniță, care 
duc la subminarea tendințelor 
noastre spre unitate africană, 
este încă extrem de serioasă 
și permanentă. Recentele eve
nimente de pe continentul 
nostru dovedesc necesitatea de 
a ș.e da dovadă de vigilență". 
In răspunsul său, Kwame 
Nkrumah declară: „Sînt întru 
totul de acord cu ideea de a se 
renunța la folosirea forței ca 
mijloc de rezolvare a litigiilor 
de graniță șl a divergențelor 
teritoriale. Acest lucru este 
valabil în egală măsură și în 
ceea ce privește rezolvarea 
oricăror probleme internațio
nale".

■ — limba diplomatică a vremii — 
Iiar alfabetul este cuneiform. Tot 

în cadrul acestei expoziții pot fi 
văzute primele texte scrise cu aju- 1 torul stiletului pe plăci de argilă.
In urma studierii acestor plăci a 
putut fi reconstituită istoria statu- 

Ilui Hitit și cronologia regilor săi.
O întreagă sală a expoziției ser
vește de fapt reliefării, vechii dvi- 

Ilizații hitite, a obiceiurilor acestui 
popor. Tot aici pot fi văzute nu
meroase obiecte de artă, în special 

Ivâse de diferite forme care datea
ză de peste 8 000 de ani. Ele au 
fost descoperite în cursul ultimilor 

Idoi ani de un grup de arheologi 
englezi în apropiere de localitatea 
Konya, altele în nordul Anatoliei. I Numeroase fotografii înfățișează
construcții impunătoare și alte as
pecte ale civilizației vechiului stat I hitit, care au ieșit la lumină în
urma recentelor săpături arheolo- 

jgice- 

lu
Val de frig in Orientul 

Apropiat

n puternic val de aer rece 
s-a abătut în ultimul 
timp asupra unor țări 

din Orientul Apropiat, ajun- 
gînd pînă în regiunea centrală 

|a Peninsulei Arabe, cunoscută 
prin clima sa caldă. Tempera-

VIENA. — In seara xilel de 
23 ianuarie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine la Viena, Mircea 
Ocheană, a oferit un cocteil 
cu ocazia deschiderii Biroului 
de turism O.N.T. Carpați și 
TAROM la Viena. Printre nu
meroșii oaspeți se aflau : Paul 
Berneker, președintele Comi
siei europene de turism și a 
Comisiei austriece de turism, 
Lerider, directorul Societății 
de transporturi aeriene aus
triece (A.U.A.), Walter Figder, 
directorul general al RUEFA 
(Biroul de turism al Camerei 
de Comerț)» Polascbek, direc
torul Societății de navigație 
dunăreană austriacă, și Otto 
Jedman, consilier ministerial 
în Ministerul Comerțului, șeful 
aviației civile.

MOSCOVA — Institutul de 
marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S. pregătește o 
cronică completă a activității 
lui V. I. Lenin în perioada so
vietică. Pentru aceasta au fost 
cercetate mii de documente 
scrise sau orale ale lui V. I. 
Lenin publicate și nepublicate, 
au fost revăzute și studiate 
procesele verbale ale Consiliu
lui Comisarilor Poporului și 
ale Consiliului Muncii și al 
Apărării și alte materiale ale 
acestor organe, procesele ver
bale ale ședințelor plenare ale 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
(b), fondul arhivei lui V.I. Le
nin, ziare, care au apărut între 
anii 1917—1924, cîteva mii de 
însemnări publicate și nepubli
cate despre V. I. Lenin, colec
ții de documente și cercetări 
literare.

întregul material a fost 
strîns în cîteva zeci de mii de 
cartoteci.

In timpul pregătirii cronicii 
au fost descoperite multe do
cumente noi ale lui Vladimir 
Ilici Lenin.

tă pentru democratizarea uni
versităților și pentru reforme 
în învățămîntul superior. Ac
țiunile desfășurate au însem
nat și solidarizarea cu studenți 
și profesori din Pisa care au 
ocupat sediul Universității 
,,Palazzo della Sapienza“ tot 
în sprijinul acelorași acțiuni 
revendicative. La Florența, 
Milano, Torino, Roma, Trento, 
Spezia, Bologna, Parma, Ge
nova și în alte orașe s-au sus
pendat cursurile.

NEW YORK. — Institutul 
american pentru sondarea opi
niei publice Gallup a dat pu
blicității rezultatele unei an
chete întreprinse în rîndurile 
membrilor partidului demo
crat în ce privește perspecti
vele diferitelor personalități 
de a fi desemnate drept can
didați din partea acestui par
tid la postul de vicepreședinte 
al S.U.A. Potrivit anchetei, pe 
primele patru locuri se află ac
tualul ministru de justiție al 
S.U.A., Robert Kennedy, repre
zentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U, Adlai Stevenson, se
natorul Hubert Humphrey și 
directorul „Corpului păcii", 
Sargent Shriver.

NICOSIA 24 (Agerpres). — 
600 de soldați turci înarmați 
au ocupat din nou poziții de 
luptă de-a lungul șoselei către 
leagă Nicosia de Kyrenia. De 
asemenea, în numeroase locuri 
ale cartierelor ciprioților turci 
din Nicosia, au reapărut forțe 
înarmate ale comunității tur
cești.

Aceste acțiuni au fost deter
minate de faptul că la 23 ia
nuarie o puternică explozie a 
distrus o moschee a ciprioților 
turci din Nicosia.

Joi după-amiază, președinte
le Ciprului, Makarios, a avut 
o întrevedere cu înaltul comi
sar britanic adjunct în Cipru, 
Cyril Pickard. Cu această oca
zie Makariog și-a exprimat 
profundul său regret în legă
tură cu intensificarea din nou 
a ostilităților între cele două 
comunități. In cursul aceleeași 
zile# președintele Makarios a 
dat publicității un comunicat 
prin care condamnă actele 
teroriste, întrucît ele sînt puse 
la cale de dușmani ai Cipru
lui. La rîndul său, un purtă
tor de cuvînt al vicepreședin
telui Kuciuk a declarat că si
tuația din cartierele ciprioților

turci din Nicosia a devenit din 
nou foarte încordată.

★

Agenția France Presse rela
tează că după consultările pe 
care le-a avut joi seara cu 
Glafkos Cleridis, șeful delega
ției ciprioților greci și cu 
Palamas ministrul afacerilor 
externe al Greciei^ Duncan 
Sandys, ministrul de stat pen
tru relațiile cu Common- 
wealthul și pentru colonii vi
neri a avut întrevederi cu 
Erkin, ministrul de externe; al 
Turciei. în cursul zilei de vi
neri Duncan Sandys a primit, 
de asemenea, pe membrii dele
gației ciprioților turci condusă 
de Rauf Denktash.

Un purtător de cuvînt al 
delegației guvernamentale tur
ce a declarat că în cursul săp- 
tămînii viitoare vor fi reluate 
ședințele conferinței de la 
Londra în problema Ciprului.

Pe de altă parte, Agenția 
France Presse informează că 
reprezentantul Turciei la Na
țiunile Unite a adresat la 23 
ianuarie președintelui Consi
liului de Securitate o scrisoa
re în care se reafirmă puncte
le de vedere ale guvernului 
turc în problema cipriotă.

MOSCOVA. — La 24 ianuarie 
a avut loc la Moscova un 
schimb de păreri asupra unui 
larg cerc de probleme cu pri
vire la relațiile comerciale 
sovieto-franceze între Valery 
Giscard d’Estaing, ministru de 
finanțe și probleme economice^ 
al Franței, și Nicolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S.

PRAGA — După cum anunță 
Ceteka, în zilele de 21 și 22 
ianuarie a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia. Plenara a discutat pe baza 
raportului prezentat de Dra- 
homir Kolder, secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, mă
surile îndreptate spre dezvolta
rea economiei naționale, 
baza 
Jiri 
C.C.
s-au

generale pentru Adunarea Na
țională, Consiliul Național 
Slovac și comitetele naționale, 
precum și alegerilor de asesori 
populari care urmează să se 
desfășoare în cursul anului 
1964.

Pe
raportului prezentat de 
Hendrych, secretar 

al P.C. din Cehoslovacia, 
discutat problemele Ie
de pregătirea alegerilor

al

’ «n ■
NEW YORK. —» La 23 ia

nuarie a fost prezentată la 
New York premiera noii piese 
a cunoscutului scriitor ameri
can Arthur Miller intitulată 
i,După cădere" (After the fall).

ROMA — Ziarul „Corriere 
della Sera“ anunță că în urma 
unei anchete întreprinse din 
ordinul procuraturii republicii, 
s-a dovedit că 7 produse far
maceutice de specialitate — 
care se află în vînzare pe piață 
— nu conțin nici-una dintre 
substanțele indicate de for
mula scrisă pe etichetă. Con
cluzia anchetei este că aceste 
medicamente sînt considerate 
periculoase pentru sănătatea 
publică.

DALLĂS. — 'Agenția 'Associated 
Press relatează că trei spitale din 
Dallas au refuzat sâ efectueze exa
menele psihice la care trebuie să 
fie supus Jack Ruby prin recenta 
hotărîre a tribunalului din locali
tate. Anunțînd hotărîrea celor trei 
spitale, judecătorul Joe Brown nu 
a precizat motivul leiuzului, men- 
ționînd că din această cauză va fi 

rjneceșșTă probabil transferarea asa
sinului lui Lee Oswald întrun alt 
district.
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îzeul biologic g 
deschis de cu-1

5 originală cu ■ 
executate din plante. | 
basmelor rusești sînfj 
ați din rădăcini, ■

BRASILIA — La Brasilia 
continuă lucrările Comisiei 
economice O.N.U. pentru Ame
rica Latină (C.E.P.A.L.), orga
nizată în scopul stabilirii unui 
punct de vedere comun al ță
rilor din această regiune a lu
mii la Conferința mondială 
pentru comerț și dezvoltare, 
programată în luna^-Martie la 
Geneva. Potrivit relatărilor a- 
genției Prensa Latina, partici- 
panții la conferință au exami
nat diferite probleme econo
mice latino-americane, printre 
care exporturile de grîne, 
came, ulei și a altor produse. 
De asemenea au fost exami
nate cazul regiunilor în curs 
de dezvoltare care depind în 
prezent de achizițiile de exce
dente agricole, ceeace prejudi
ciază producția lor națională, 
precum și necesitatea diversi
ficării exporturilor țărilor A- 
mericii Latine pe piața mon
dială.

Potrivit declarațiilor pre
ședintelui conferinței, Celso 
Furtado, discuțiile de pînă a- 
cum permit să se prevadă că 
aceste țări vor ajunge la o 
poziție comună în problemele 
legate de viitoarea conferință 
de la Geneva.

PARIS. — Agenția France Presse 
relatează că joi seara a fost dat 
la Paris verdictul în procesul per
soanelor acuzate de a fi organi
zat un atentat Ia viața președinte
lui Franței, de Gaulle, în timpul 
vizitei pe care acesta a făcut-o la 
Școala militară de război, în fe
bruarie 1963. Atentatorii fuseseră 
arestați în ■ ajunul acestei vizite. 
Tribunalul securității de stat l-a 
condamnat pe Jean Bichon la 20 de 

k ani înțhiscc»e corecțională, Paule 
| Rous^kil^ț la 18 ani, iar pe căpi- 
1 tanul Roiâard la 15 ani. In timpul 

desfășurării procesului, acuzații au 
recunoscut de a fi activat în cadrul 
O.A.S., dar au negat restul capete
lor de acuzașe.

MOSCOVA, ■— Direcția Centrală 
de Statistică a Uniunii Sovietice a 
comunicat că în anul 1963 popu
lația U.R.S.S. a crescut cu peste 
3 000 000 cie persoane, atingînd la 
1 ianuarie 1964 cifra de 226 000 000 
oameni. U.R.S.S. continuă să rămj- 
nă țara cu cea mai scăzută morta
litate din lume, mai ales în ce pri
vește mortalitatea infantilă. Numă’ 
rul copiilor decedați în vîrstă de 
pînă la un an a fost în anul 1963 
cel mai scăzut din întreaga istorie 
a Uniunii Sovietice.

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a semnat o hotărîre, prin 
care Centrul cultural national, care 
urmează să fie construit pe malul 
Potomac-ului, primește numele de 
Centrul cultural John F. Kennedy. 
Construirea centrului urmează să 
înceapă în 1965 și va fi probabil 
încheiată în anul 1966 sau cel mai 
tîrziu în 1967.

SAIGON. — Epidemia de holeră, 
care a cuprins mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud, continuă ad 
ia proporții, anunță agenția Asso
ciated Press. Numai la Saigon s-au 
Înregistrat peste 1 000 de cazuri de 
holerci. Pînă în prezent peste 100 
de persoane au murit de holeră.

je din basmele ruse.

Foto : A.P.N. — Moscova
agricole.

Cea

Expoziție de artă 
a hitiților

mai veche cale ferată 
din lume

și zăpada abundentă au prici
nuit pagube însemnate cultu
rilor

a 24 ianuarie s-a deschis la 
Paris prima expoziție de 
artă a hitiților, unul din 

mai vechi popoare din Asia 
iMică. Expoziția, care este organi- 
Izată sub patronajul președintelui 

Republicii Turcia, Cemal Gursel, și 
al președintelui Franței, de Gaulle, I precum și cu concursul Muzeului 
de antichități din Ankara, prezin
tă vizitatorilor diferite aspecte ale I culturii acestui popor antic.

Printre piesele prezentate și care 
se remarcă în mod deosebit se I numără cel mai vechi tratat din 
lume cunoscut pînă astăzi: pactul 
dc neagresiune încheiat în anul 

11275 î-e-n- între faraonul egiptean 
Ramses al II-lea și regele hitiților 
Hatusili al III-lea. Textul tratatu- 
| lui este redactat în limba acadiană

tura aerului în capitala Ara- 
biei Saudite, Er Riad, precum 
și în alte regiuni ale țării, a 
coborît la minus 2 grade, tem
peratură cu totul neobișnuită 
pentru partea centrală a Pe
ninsulei Arabe. Scăderea brus
că a temperaturii a pricinuit 
mari pagube materiale.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în Liban, de pe 
urma scăderii temperaturii, a 
avut de suferit mai ales valea 
Bekaa, principala regiunea a- 
gricolă a țării, aflată la o al
titudine de 900 de metri. în 
unele puncte ale acestei regi
uni temperatura a scăzut pînă 
la minus 14 grade. Agenția 
citată menționează că în în
treaga țară s-au semnalat pu
ternice averse de zăpadă de pe 
urma cărora numeroase loca
lități au fost izolate. Gerurile

In 
prima cale ierată a fost 
struită în 1821 în Anglia, între 
Stockton și Darlington. In rea
litate, cea mai veche linie fe
rată, mai bine zis pereche de 
șine folosită pentru transpor
tul cărbunelui, datează din 
1758, fiind deci mult mai veche 
decît calea ferată pe care a cir
culat primul tren. Este vorba 
de linia ferată construită în
tre Casson Close și Middleton 
(lot în Anglia), pe care circulau 
vagonete cu cărbune trase de 
cai.

Pe această linie prima loco-

enciclopedii se afirmă că
con-
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Timiriazev, s-a C 
rînd o expoziție originală cu 
obiecte executate din plante. 
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tată. Bineînțeles că în Anglia, B 
țara păstrării tradițiilor, s-au I 
găsit imediat sprijinitori ai* 
menținerii primei linii de cale» 
ferată din lume. In acest scopl 
s-a creat o asociație particula- ■ 
ră, ai cărei membri, din respect | 
pentru tradiție, și-au luat an-| 
gajamentul de a menține în cir- “ 
culație, pe contul lor, cea maia 
veche cale ferată din lume. I

motivă cu abur a circulat în 
1812, deci cu doi ani înainte de 
construirea faimoasei locomo
tive a lui Stephenson, „Roc
ket”.

Linia ferată de la Middleton 
a fost de mai multe ori recon
struită, apoi a fost etatizată, iar 
acum șapte ani a fost dezafec-

ROMA — Vineri dimineața 
au început la Roma lucrările 
Consiliului național al Parti
dului democrat-creștin care 
dezbate o serie de probleme în 
legătură cu noul guvern de 
centrii stingă. După cum 
relatează agenția France Pres
se, în cursul ședinței din 24 ia
nuarie Aldo Moro și-a pre
zentat demisia din funcția de 
secretar general al partidului 
(pe care o deținea din februarie 
1959) în virtutea faptului că 
în prezent deține funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Italiei. După cum 
se relevă în unele cercuri din 
Roma, în funcția de secretar 
general al Partidului demo
crat-creștin ar urma să fie de
semnat Mariano Rumor, fost 
ministru de interne și fost se
cretar adjunct al partidului.

DJAKARTA. - La Palatul 
sporturilor din Djakarta a 
avut loc deschiderea festivă a 
întîlnirii internaționale de so
lidaritate a tineretului cu lup
ta de eliberare a poporului din 
Kalimantanul de nord. La în- 
tîlnire participă reprezentanți 
ai tineretului din 47 de țări. 
La festivitatea de deschidere 
a participat și președintele 
Indoneziei, Sukarno, care a 
rostit o cuvîntare.

Vorbitorii din diferite țări 
au subliniat hotărîrea tinere
tului de a sprijini lupta po
porului din Kalimantanul de 
nord.

LONDRA. — La Londra s-a 
anunțat că insula Fanning din 
Oceanul Pacific — considerată 
drept un adevărat paradis al 
naturii — va fi pusă în curind 
în vînzare la Londra de către 
„Colonial Office" și de „Cable 
and Wireless Company" pen
tru suma de 60 000 de lire.

ROMA. — Joi a avut loc la 
toate institutele de învățămînt 
superior din Italia o zi de lup-

Această insulă se află la 
4 800 kilometri depărtare de 
cel mai apropiat continent și 
la 270 de kilometri de insula 
Christmas.
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NEW YORK. — în cursul 
unui accident de automobil, 
Robert Mallicoat, în vîrstă de 
21 de ani, din San Francisco, 
și-a pierdut o ureche. Fiind 
transportat la spital, medicii, 
constatînd lipsa urechii, au tri
mis la locul accidentului un 
polițist. Acesta a găsit urechea 
și a transportat-o repede la 
spital, unde a fost cusută la 
loc. Operația a reușit pe de
plin.
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