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redao 
săptă- 
Argeș,

Informațiile sosite la 
ție, la sfîrșitul acestei 
mini din satele regiunii 
ne apar ca niște stoluri vesti
toare.,. Pretutindeni colectiviștii 
pregătesc campania de primă
vară care va stăpîni, în-curînd, 
cu freamătul ei uriaș viața sa
telor noastre. Mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. la pregătirea 
acestei campanii participă din 
plin și tinerii.

înaintate
îmbrățișate

Metodele
IN PAG. A II-A :

Struguri pc încă 4000 
de hectare

de toți tinerii
eea ce caracteri
zează în aceste 
zile activitatea tu
turor sectoarelor 
de producție de la 
Uzina „Vulcan“
din Capitală este 

preocuparea colectivului pen
tru punerea în aplicare a mă
surilor care să asigure înde
plinirea ritmică a planului, 
realizarea angajamentelor în 
întrecerea socialistă. Fiecare 
din angajamentele uzinei luate 
în cinstea celei de a XX-a ani
versări a Eliberării, repre
zintă ciivîntul de onoare al 
muncitorilor uzinei dat în fața 
întregii țări. Acum cînd cele 
mai valoroase din propunerile 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de aici au ' 
prinse în planul de 
tehnico-organizatorice, 
rezultate obținute vin 
monstreze însuflețirea 
colectivul luptă pentru a 
viață propriilor lor hotărîri.

...Am ales din planul de mă
suri tehnico-organizatorice ci
te va mai deosebite. Să luăm, 
de pildă, pe cea care se referă 
la organizarea atelierului de 
cazangerie în flux tehnologic. 
Pe baza calculelor făcute de 
tehnologii uzinei, prin aplica
rea acestei prevederi, cazangiii 
vor obține anul acesta un spor 
de productivitate de peste 6 la 
sută. Pentru aceasta a fost ne
voie ca secția să capete impor
tante transformări. începute 
încă de anul trecut lucrările

fost cu- 
măsuri 

primele 
să de- 
cu care 

da

sînt aproape pe sfîrșite. Paralel 
cu activitatea susținută pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
se lucrează acum intens la exe
cutarea fundațiilor pentru 
noile mașini care vor fi ampla
sate în fluxul tehnologic. Este 
vccba de o modernă mașină 
pentru rabotat, de un valț, pen
tru roluirea tablei groase și de 
altele. Prin punerea în folosință 
a acestora, capacitatea de pro
ducție crește cu 250 kg de con
strucții metalice pe unitate de 
suprafață. Intrucît noul flux 
tehnologic prevede mecaniza
rea celor mai multe din ope
rațiile de cazangerie. la servi
ciul proiectări se află în faza 
de execuție ultimele dispozi
tive necesare procesului de 
producție.

Noutăți importante întîlnim 
și la atelierul de debitat ma
teriale. In vederea folosirii ra
ționale a tablei aici se preve
de extinderea planurilor de 
croire complexă, metodă care 
duce la utilizarea la maximum 
a laminatelor, prin reducerea 
deșeurilor și a capetelor. Tine
rii Nicclae Biznă și Ștefan lo- 
nescu se numără printre mun
citorii care au și realizat pri
mele economii de metale.

Chibzuință și priceperea cu 
care au fost cîntărite posibili-; 
tățile, rezervele interne, se vă-

PETRE TOACĂ

(Continuare in pag. a Ill-a)

Telegrame

In primăvară pe acest teren 
deluros, de la marginea co
munei Amărăști, vor fi plan
tați sute de mii de butuci de 

viță de vie.
Foto : VASILE RANGA

• POEZII (de Alexan
dru Brad, Ilie Con
stantin, Nicolae Dra
go?, Adrian Păunescu 
și Dini. Rachici)

• RETROSPECTIVA N. 
TONITZA (de Petru 
Comarnescu)

• Poșta concursului : 
„PENTRU CELE MAI 
FRUMOASE POEZII-
IN PAG. A 111 A :

• TRIBUNA SECRETA
RULUI U.T.M.

— Un concurs la care 
au cîștlgat toți tinerii

— Cum am organizat o 
duminică sportivă

REPARAȚIILE

IN C.A.S
zile mecanizatorii, 
și inginerii meca-

în aceste 
tehnicienii . 
nici din gospodăriile de stat 
lucrează la repararea tractoa
relor și celorlalte mașini agri
cole.

Pînă la 21 ianuarie au fost 
reparate 65 la sută din trac
toare, 82 la sută din pluguri, 
78 la sută din semănătorile de 
cereale păioase. 73 la sută din 
semănătorile de porumb.

ine lucră- 
aprovizio- 
himb, me

canizatorii din trusturile lo
cale Constanța, Ploiești, Timi
șoara și Bacău au obținut pînă 
in prezent cele mai bune re
zultate în executarea acestor 
lucrări.

După aprecierea Trustului 
central Gostat, din cauza unor 
lipsuri în organizarea muncii 
și în aprovizionarea cu piese 
de schimb, în gospodăriile din 
unele trusturi locale cum sînt 
de exemplu cele din Birlad, 
Slobozia și Călărași reparațiile 
se efectuează într-un ritm ne
satisfăcător, sub nivelul posi
bilităților existente. De ase
menea, unele 
stat nu acordă 
nită reparării 
irigat

gospodării de 
atenția cuve- 
utilajelor de

lată-i în grupuri urci nd dis- 
de-dimineafă, cu sape și tîrnă- 
coape, dealul din marginea co
munei Amărăști, raionul Drăgă- 
șani, ca spre o lucrare mare și 
pasionantă. Sînt peste 150! 
Notăm numele cîtorva dintre ei, 
despre care ni se spune că sînt, 
ca și atîția alții, nelipsifi de la 
acțiunile organizației U.T.M.: 
Alexandrina Matei, Veronica 
Oița, Matei Ducu, Ionel Ciofică, 
Sergiu Popa, Lucreția Popescu... 
Toți cei peste 150 de băieți și

în aceste zile tinerii din satele regiunii Argeș 
participă în număr mare la:

• desfundatul terenurilor pentru plan
tarea viței de vie;

e transportul îngrășămintelor natu
rale la cîmp;

e pregătirea răsadnițelor pentru le
gumele timpurii.
fete, împreună cu ceilalți co
lectiviști, și-au propus să înde
plinească, în aceste zile geroa
se, o lucrare însemnată pentru 
întărirea economică a gospo
dăriei colective: desfundatul 
solului deluros pe care va fi 
plantată, în terase, viță de vie. 
Pămîntul e tare, ca de piatră, 
mîinile îngheață ...Unii se string 
pentru cîteva minute în jurul 
focurilor, alții sparg înainte cu 
tîrnăcoapele bulgării troieniți. 
Nu-i timp: au fost desfundate 
pînă acum peste 20 de hectare 
dar pe comună sînt prevăzute 
55 ! Iar în martie acțiunea va 
trebui să fie încheiată 1

...In aceeași dimineață, la

colectiviștiiIntilniri cu

-

Mîrghia, comună din raionul 
Costești, colectiviștii au luat cu 
ei și securi. Și cum urcă cu ele 
dealul, în șiruri lungi, par niște 
țapinari în drum spre pădure. 
Intr-adevăr, terenul pe care-1 au 
de desfundat e plin de arțari și 
mărăcini, îți trebuie multă în- 
dîrjițe să învingi hățișurile, dar 
pământul, o dată curățat, va fi 
de bună seamă, o gazdă primi
toare pentru sutele de mii de 
butuci de viță de vie. Cu 4—5 
ani în urmă la Mîrghia nu exi
stau podgorii. Acum sectorul 
viticol al gospodăriei „30 De
cembrie" deține peste 20 hectare 
viță de vie iar în acest an co
lectiviștii au hotărît să-1 extin
dă cu încă 35 hectare. E un 
obiectiv destul de important și 
tinerii au răspuns cu entuziasm 
chemării organizației U.T.M. de 
a contribui la realizarea lui.

...Imaginea se repetă de la co
mună la comună, de la raion la 
raion: tineri și vîrstnici iau 
parte cu însuflețire la asaltul 
asupra dealurilor, pregătind vii
toare terase cu struguri dulci. 
După un ultim calcul în raionul 
Drăgășani s-au desfundat pînă 
acum 420 hectare, în Costești 
400 hectare, în Slatina 200 ha 
etc., așa Incit pe întreaga regi
une din cele 4 000 hectare pla
nificate pentru a fi plantate în 
acest an cu viță de vie au și 
fost desfundate 1 500. In săptă
mâna care urmează tinerii din 
regiune sînt așteptați să dea 
un nou asalt în bătălia cu pă
mîntul. E o chemare a primă
verii.

semne, să poată fi identificate 
mai ușor. Mai încolo se întin
deau terenurile cu arături a- 
dînci de toamnă, grădina de le
gume iar de la marginea dealu
rilor — vița de vie. Peste tot 
inginerul și brigadierii și-au 
notat cantitățile de îngrășămin
te necesare fertilizării solului. 
Se afla cu ei și secretarul comi
tetului U.T.M. pe gospodărie, 
Ioan C. Fera. Și-a notat și el 
în carnet aceste cantități și, îm
preună cu membrii comitetului 
U.T.M., a stabilit apoi ca o sar
cina din cele mai importante 
pe timpul iernii: mobilizarea 
tinerilor la transportul gunoiu
lui de grajd. In aceste zile acți
unea se află în plină desfășu
rare. In gospodărie sînt 3 orga
nizații de bază U.T.M. cu peste 
150 utemiști. Nu-i greu să ne 
dăm seama de hărnicia acestor 
tineri. O singură cifră e sufi
cientă : ei au transportat pînă 
acum pe terenurile gospodăriei 
un asemenea șir de căruțe în
cărcate cu gunoi de grajd care 
adunate Ia un loc ar însuma 
45 de vagoane!

Și totuși cifra nu este dintre 
cele mai mari. La Căteasca ti
nerii colectiviști au transpor
tat în platforme și la răsadnițe 
60 de vagoane 1 Numai tinerii 
din satul Cătanele au transpor
tat la cîmp 300 tone de gunoi 
de grajd.

Pretutindeni în satele regi
unii tineretul ajută Ia transpor
tul îngrășămintelor naturale 
pregătind astfel viitoarelor la
nuri hrana atît de necesară.

Iată și o situație mai sinte
tică : numai în această lună de 
ianuarie, în afară de amenda
mente, în regiune s-au trans
portat, cu contribuția tineretu
lui, 26 500 tone îngrășăminte 
cu care vor fi fertilizate aproa
pe 2 000 ha. Așadar, în cîmp 
au fost descărcate 2 650 de va- 
goane-îngrășăminte.

CLUJ (de la corespondentul 
nostru)

La începutul lunii ianuarie a- 
proape 60 de intelectuali clujeni 
s-au întîlnit cu colectiviștii din 
raionul Gherla. Ei au expus 52 
de conferințe pe teme politice, 
științifice și culturale, au orga
nizat 16 consultații metodice cu 
instructorii formațiilor artistice 
și cu artiștii amatori etc. Expu
neri ca „Prestigiul țării noastre 
peste hotare", 
moșului' 
tele 
etc.
unui

„Cucerirea cos- 
„Despre îngrășămin- 

chimice și folosirea lor" 
s-au bucurat de atenția 
mare număr de colecti- 
Mult apreciate de cei

peste 650 de colectiviști din co
munele Taga șî Ghiolț au fost 
seara literară „M. Eminescu", 
șezătoarea „George Coșbuc — 
cîntăreț al poporului nostru". 

' La Iclod, Nima și în alte sate 
s-au organizat concursuri „Cine 
știe răspunde" pe tenta „File 
din istoria patriei".

Cu prilejul acestor Intilniri, 
intelectualii clujeni au partici
pat la activitatea cursurilor de 
învățămînt agrozootehnic, a bi
bliotecilor, la cercurile de citit 
etc. aducîndu-și contribuția prin 
îndrumări metodice și organi- 

practică a unor maniie-

policlinică
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru)
La Galați a fost recepționată 

noua clădire a policlinicii din 
oraș, ridicată de către con
structorii de la T.R.C.L. nr. 1. 
Policlinica dispune de 120 ca
mere din care 100 sînt destinate 
cabinetelor medicale, laboratoa
relor, farmaciei etc. Serviciile 
cele mai solicitate sînt așezate 
la parter și pot deservi toate 
cele 20 de circumscripții sani
tare din oraș. Policlinica, de o 
construcție modernă are trei 
nivele, inclusiv parterul. Ea va 
fi dotată cu utilaj medical mo
dem și încadrată cu cadre me
dicale de specialitate.

-----•-----

Spre cîmp: 2650 vagoane 
de îngrășăminte naturale

Să întoarcem filele calenda
rului :

încă înainte de a cădea ză
pada, inginerul gospodăriei a- 
gricole colective din Doba a 
străbătut împreună cu brigadie
rii cîteva zile la rînd, în lung 
și în lat, tarlalele de grîu. 
„Griul e frumos, dar aici, pe 
parcela asta e mai lirav; tre
buie ajutat cu îngrășăminte" — 
a hotărît inginerul. S-au pus

Primii ghiocei 
și... primele roșii

Nu înseamnă toate acestea 
semne ale primăverii ? Dar ea 
se resimte mai cu seamă acolo 
unde foarte curînd iși vor 
scoate frunzele verzi, în co
loane dese și lungi (o dată cu 
ghioceii) legumele timpurii. In 
gospodăriile colective din bazi
nul legumicol al regiunii e, în 
aceste zile, un adevărat furni
car. Grădinari cu experiență și 
din cei mai tineri au început 
de-a binelea munca lor migă
loasă, văzută adesea ca un sim-

(Continuare în pag, a III-a)

Telegrame
Tovarășului WLADNSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

New Delhi

New Delhi

Primiți, Excelență, cordiale felicitări din partea guvernului 
romin și a mea personal, cu prilejul sărbătorii naționale a 
Indiei. Urez poporului indian prosperitate, progres și noi succese 
în dezvoltarea pașnică a țării sale.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Excelenței Sale
Dr. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN 

Președintele Republicii India

Cu prilejul sărbătoririi ,,Zilei Republicii' permiteți-mi, Ex
celență, să vă transmit din partea mea personal, a Consiliului 
de Staț al Republicii Populare Romîne și a poporului romîn, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dv. 
personală și pentru prosperitatea poporului indian.

(Agerpres)

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Excelenței Sale 
Domnului JAWAHARLAL NEHRU 

Rrimul ministru al Republicii India

Concursul
bibliotecilor

sătești
La Sfatul popular al regiunii 

Maramureș a avut loc sîmbăta o 
conferință cu lucrătorii din biblio
tecile raionale, comunale și sătești.

Cu acest prilej s-a făcut bilan
țul activității desfășurate de cele 
448 biblioteci care au luat parte 
anul trecut la Concursul „Pentru 
cea mai bună bibliotecă sătească-. 
La acest concurs au fost înregis
trați 175 946 cititori, cu 12 910 
mai mulți dedt în anul 1962.

Pe primele locuri ale concursu
lui s-au situat bibliotecile sătești 
și comunale din Budești, Mădăraș, 
Santău, Șișești, Săuca, Tăuți, Ma- 
gherău*, Tâșnad, Ulmeni, Baia 
Sprie, Sudu de Jos.

(Agerpres)

Primele examene, primele 
succese! Studentul Mircea 
Ignat din anul III, grupa 713 
a Facultății de istorie — fi
lozofie a Universității din 
Iași a obținut nota 10 la e- 
xamenul de istorie modernă 

universală.
Foto: AGERPRES

lașul universitar în examene
Oglinda sesiunii

...am întîlnit-o peste tot, pe unde am trecut, 
în holul fiecărei facultăți. Ea ne-a făcut, de 
pildă, cunoștință cu anul V al Facultății de 
matematică-mecanică, aii fruntaș pe universi
tate.' Grupa 124, din acest an de studii, ocupi 
un loc de cinste. 90 la sută din studenții grupei 
au obținut la examenul de Teoria plasticității 
numai note de 9 și 10. Cea mai mică notă a 
fost de 7. La loc de cinste se aflau și grupele 
204 și 205 — fizică, 308 chimie, 434 și 438 — 
biologie-geografie, 607 filologie ai căror stu
denți s-au prezentat integral la examene și au 
obținut, în proporție de 75—80 la sută, califi
cative bune și foarte bune. „Oglinda" ne-a 
întovărășit și la Institutul politehnic. Aici, 
ne-a „invitat", să citim, notele frumoase obți
nute în grupele 454, 457 și 467 construcții, 264 
și 271 mecanică, 603 și 604 — electrotehnică. 
La Institutul agronomic „Oglinda sesiunii" 
evidenția grupele 603 — medicină veterinară 
și 152 — agronomie. Peste tot, rezultate 
bune și foarte bune.

Tocmai cînd voiam să ne luăm rămas bun 
de la originalul nostru interlocutor. „Oglinda

sesiunii" am observat că pe marginile de 
jos avea niște... pete.

— Sînt obligată să găzduiesc și unele grupe 
care nu-mi fac deloc cinste — ne spune ea cu 
amar. Iată, de pildă, grupa 301, a anului II 
electrotehnică. Și, din păcate, nu este singura 
grupă codașă pe care trebuie s-o... oglindesc. 
In aceeași situație sînt și grupele 305 electro
tehnică, 272 șt 273 mecanică.

Am încercat s-o consolăm, dar degeaba. 
„Oglinda" așteaptă ca aceste grupe să șteargă 
„petele", obținind măcar la celelalte examene 
note bune și foarte bune.

Cîteva păreri

ale cadrelor didactice
Prof. dr. CONSTANTIN PINTEA — rector 

al Institutului agronomic:
Numărul studenților, in procent de aproxi

mativ 70 la sută, care au obținut note între 7 
și 10 este mai mare, in comparație cu sesiunea 
din anul trecut. în unele grupe procentul de

calificative bune și foarte bune crește pînă la 
88 la sută. Acest rezultat îmbucurător dove
dește seriozitatea cu care cei peste 1 500 de 
studenți s-au pregătit, munca ritmică și sis
tematică depusă de ei. S-au înregistrat și re
zultate slabe. îndeosebi studenții repetenți nu 
s-au pregătit cum trebuie. Se impune, deci, 
pentru semestrul II o muncă mai intensă cu 
ei, atît din' partea cadrelor didactice, îndeosebi 
cele responsabile de ani și grupe, cit și din 
partea organizațiilor de tineret.

Conf. univ. DUMITRU BERLESCU - pro
rector al Universității „Al. I. Cuza“.

Una din caracteristicile sesiunii actuale o 
constituie prezentarea integrală a studenților 
la examene. Studenții din anii IV și V de la 
Facultățile de istorie-filozofie, matematică, 
mecanică și filologie, de pildă, au obținut cele 
mai bune rezultate, datorită unei activități de 
studiu susținut.

Cu studenții anului I lucrurile stau, oare
cum, altfel. Trecerea de la un stil de muncă 
la altul, adaptqma la exigențele învățămîn- 
tului superior 1 . constituit pentru mulți din 
ei o adevărată piatră de încercare. Multe din 
rezultatele bune obținute și de acești studenți 
dovedesc că ei și-au început cu bine studenția.

Nu ne mulțumesc, însă, rezultatele slabe 
privind studierea limbilor străine.

Concluzia este un îndemn pentru măsuri în 
semestrul doi.

Atît pe linie didactică, cit și organizațiile 
de tineret vor insista mai mult pentru ca stu
denții din anul I să acorde atenție studiului 
limbilor străine, să participe la cursuri, să 
citească literatură de specialitate în aceste 
limbi.

Conf. AUREL POPOVICl — Institutul 
politehnic:

Am avut un examen (la mașini electrice) cu 
grupa 360 din anul IV al Facultății de elec
trotehnică, secția energetică. M-a impresionat 
mai mult, spre deosebire de sesiunile trecute, 
prezentarea bună la examen și pregătirea con
știincioasă de care dau dovadă studenții. Suc
cesul la acest examen (și cred că și la cele
lalte obiecte) l-au asigurat munca zilnică, per
severentă, participarea efectivă la lucrările de 
laborator, studiul sistematic și realizarea pro
iectelor la timp și în bune condiții. Practica 
tn producție constituie de asemenea, o 
prealabilă și bună verificare a cunoștințelor.

ION ANDREIȚĂ

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CTRANKIEWiCZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
Varșovia

Dragi tovarăși,

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Polonă, în numele Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului 
de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, al nostru personal și al întregului popor romîn vă trans
mitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Polone și poporului frate polonez un 
cald salut tovărășesc și cele mai bune urări .

în cei 15 ani care s-au scurs de la semnarea Tratatului, a 
cărui aniversare o sărbătorim astăzi, între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Polonă s-au statornicit relații de 
prietenie trainică și colaborare multilaterală. Sîntem convinși că 
acest Tratat va constitui și în viitor o bază trainică pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare rodnică dintre cele 
două țări, spre binele popoarelor romîn și polonez, al întăririi 
unității țărilor socialiste și al consolidării păcii în lume.

Cu ocazia acestei aniversări vă dorim din toată inima dragi 
tovarăși, dumneavoastră și poporului frate polonez, noi succese 
în construirea socialismului 
prietenă.

în Republica Populară Polonă

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romin 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

a! Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat al R.P.R.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a încheierii Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Polonă și Republica Populară Romînă trimitem Comi
tetului Central al P.M.R., Consiliului de Stat, guvernului Re
publicii Populare Romîne, poporului frate romîn și dv. personal 
felicitările noastre cordiale.

Acest Tratat joacă un rol deosebit în întărirea permanentă a 
prieteniei și a relațiilor frățești care leagă popoarele noastre. 
Colaborarea dintre popoarele noastre, care se adîncește perma
nent, slujește necesităților și sarcinilor construcției socialiste în 
țările noastre.

Vă transmitem, dragi tovarăși, dv. și întregului popor romîn 
urări cordiale de dezvoltare multilaterală a Republicii Populare 
Romîne și de întărire continuă a colaborării noastre rodnica, 
frățești, spre binele popoarelor noastre, pentru unitatea măreței 
comunități a țărilor socialiste și pentru cauza comună a socia
lismului și păcii.

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

ALEKSANDER ZAWADZlf 
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Polone



Schimbul
Albe și grele, nopțile melc
Au cerul plin de lumină și stele.

Pe bolțile lor, inegal arcuite 
Galopează buieștri cu foc la copite.

Din carul de flăcări rotit după vrere 
Materia trece prin mii de artere.

E-atît de aproape de noi viitorul... 
Mă sfătui în noapte, ades, cu cuptorul

de noapte
Și el mă ascultă și-ncepe să cinte 
Un cîntec fierbinte de mers înainte.

Și alți cai de foc, din zare in zare, 
Sărută țarina prin mii de brăzdare

Și-n urmă, de aur, cresc grinele coapte 
Ca visele mele din schimbul de noapte I

ALEXANDRU BRAD

Pasionați popularizatori

Presimțirea primăverii
O Daphne reversibilă vedeam 
Reînviind dîn fiecare ram,
Să zbată pleoape dulci între nervuri 
Și iasă-n muguri umbra caldei guri.

Pe unduioase coapse să se-audă 
Cum carnea surpă clorofila crudă. 
Fuga, oprită-n rădăcini de plantă, 
Să reînceapă-n glezne, delirantă

O Daphne reversibilă vedeam 
Reînviind cu fiecare ram

Ea alerga neterminat de vie 
Și-și aduna veșmintul cu minie 
Mult sfișiat, de ramurile sale. 
In vremea stinsei virate vegetale.

1LIE CONSTANTIN

In urmă cu o lună 
cititorii din comuna 
Gepiu, reg. Cri șa na au 
fost anunțați că la 
căminul cultural va a- 
vea loc prezentarea 
cărții „Fructele mink-:' 
de John Steinbeck. 
Toate exemplarele din 
biblioteca comunei au 
fost citite. Cei 11 ti
neri care au luat cu- 
vîntul după prezenta
rea' referatului au do
vedit că au înțeles 
cartea, că pregătirea 
temeinică a recenziilor 
;i prezentărilor dă cele 
mai bune rezultate.

Biblioteca are un 
larg activ obștesc for
mat din tineri dtitori, 
din învățători și pro
fesori. Ștefan Ruje si 
Valeria Venter sint doi 
din cei mai activi 
popularizatori ai cărții.

ai cârtii
Roadele unei aseme
nea munci sint evi
dente. De la începutul 
anului și pină acum 
bibliotecara Maria Du
lău a înregistrat 450 
de dtitori.
COSTEA LAZAR 

activist U.T.M.
★

Rezultatele frumoa
se obținute in cursul 
anului 1963 in mun
ca cu cartea de tova
rășa Tămas Maria, bi
bliotecara căminului 
cultura î din comuna 
Marga raionul Caran
sebeș. au fost un im
bold de a pomi la 
drum in noul an cu și 
mai mare elan.

Astfel, in primele 10 
zile ale anului 1964. a 
înscris in fișe de citi
tori 205 colectiviști și 
369 cărți.

Tot tn acest timp, j 
pentru a wti in spri- 
jințu fixări: cunoștin- j 
telor dobindite de ; 
cursanții invățămin- 
tului agi ozoo tehnic de • 
3 ani, a organizat un . 
concurs ghicitoare și • 
un concurs „Cine știe, 
ciștigă", acțiuni care 
s-au bucurai de mare 
pop-,ilaritate.

Tinăra bibliotecară 
și-a propus să reali
zeze. numărul planifi
cat de cititori pe în
treg anul, în cursul 
trimestrului I.

Noi ti urăm succes.

NICOLAE 
MIHĂILESCU 

secretar al comisiei 
pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultu
rale științifice-Ca- 

ransebeș

Explozia pîndește-n muguri clipa 
Zborului de frunze, floare și lumină. 
Cutezînd, își va-mpleti spre împliniri aripa, 
Răsucit în cercuri, timpul, prin tulpină

Frunzei ce se clatină-ntr-o dungă. 
Oferindu-i toamnei, galbenă, culoarea-

Raze albe s-or ascunde-n flori 
Primăvara; ploi de vis pe ramuri 
Și purta-va mărul printre zori 
Mișcătoare, necuprinse flamuri.

Un nou cerc în trunchi se va zidi
Platoșă sub soare și sub stele.
C-a o ploaie roșie, rotundă, fructele-ntr-o zi 
Concentrind un ciclu ne-or chema spre el*

Retrospectiva N. Tonitza
î La standul întreprinderii au J
♦ sosit cărți noi (D.S.A.P.C.- IJ Ploiești) J
♦ Foto: N. STELORIAN î
<...............-___ __________ »

E-o festivitate gravă și-ndelungă. 
De ia muguri pină la paloarea

Și-n finalul toamnei luminat de ploi 
Care rid pe ramuri și se-agitâ.
Timpul va-ndrepta —prin mere — către noi 
Năzuința florii împlinită.

NICOLAE DRAGOȘ

xpozitia N. Tonitza 
(1886—19401, OT-

gamzaii de Mu
zeul de Artă al 
R. P. Remine in va
stele încăperi de la 
parter, constituie un

fericit prilej de a cunoaște, in 
bogăția și semnificațiile ei. opera 
unuia dintre cei mă însuflețiți și 
străluciți artiști oi noștri.

Văzută in ansamblul ei — da
torită celor 240 de picturi și 215 
lucrări de grafică, selecționate cu 
grija și priceperea cuvenite— ex
poziția oferi imaginea unei munci 
de artist ie-a lungul vieții >ale. cu 
toate strădaniile și reușitele ei 
caracteristice, cu începuturile și 
dezvoltarea, care i-au asigurat pic
torului un loc de frunte in isto
ria, atit de bogată și variată, a 
artei rominești.

Datorită acestei 
sele de iubitori ai 
ile tinere au acum 
forma o părere 
însușirilor lui Tonitza, înțelegind 
cit de legat este el de marea tra
diție a poporului nostru — fie de 
artă populară, cu sclipirile ei co

de 
da
Pe 
de

loristice și cu decorativițatea ei a- 
tit de logică și de bun gust, fie 
de clasicii picturii noastre, în 
frunte cu Grigorescu și Luchian 
— și ce a adus el nou în arta 
vremii sale.

Dar nu numai atit. Iubitorii 
artă au acum prilejul de a-și 
seama de măiestria valabilă 
plan mondial a lui Tonitza,
strălucirea operei sale, in compa
rație cu operele create în același 
timp de marii artiști din alte țări. 
Vor cuprinde și mai limpede acum 
Uit unicitatea viziunii sale pictu
rale cît și legătura ei cu realită
țile poporului, cu lupta și năzuin
țele luL

Dintre toți pictorii și graficienii 
care s-au manifestat între cele 
dc::ă războaie mondiale, Tonitza 
2 fost cel mai apropiat de țelu- 
•:.c clasei muncitoare și sufletul 
său cald, iubitor, sensibil a dezvă- 

suferința și mizeria în care 
trăiau mulțimile, a reflectat — 
mai ales în grafica lui, cu linii a- 
::t de vii și grăitoare — protestele, 
acțiunile și luptele proletariatului.

Expoziția cuprinde, in afară de 
:• ::-:.-lele multora dintre dese-

DIM. RACHICI

Aici, pe coama de azur și sticlă fină, 
In toamna asta, multe șiruri de cocori,
S-au așezat cu aripile dilatate in lumină 
Ca pe-un vapor care-ar fi mers spre calde țări

Lumina se rostogolește prin tavan 
Lumina intră-n lucruri, dînd năvală. 
Ca dintr-un soare nou, contemporan 
Puternică și limpede și socială

Ședeau pe transparența de la acoperișe. 
Și parcă pe unelte ședeau nedomolit.
Mașinile îmbrățișate de umbrele piezișe 
Părea că păsări ar fi înflorit.

Producție a studiou
lui „Rank-film" 
'Anglia, filmul „Viață

Și puritatea halei e-n timp continuată; 
Tractoarele de-aici își iau contur. 
Adîncă hală, pînă-n amintire luminată, 
Nici muntele ca ea nu e mai pur.

ADRIAN PĂUNESCU

expoziții, ma- 
artei. generați- 
putința de a-și 

temeinică asupra

Puritatea halei

Ceasul de dragoste

h. TONITZA: „Frați:'
Fotot 1. MIC LE A

Ceasul meu rămîne dor, 
Lut pe fundul de ulcior. 
Frunză veștejită-n soare, 
Clipa fără tine doare. 
Ai venit... Din ce ținut 
Ți-aduni zîmbetul știut ? 
Ceasul meu rămîne stea 
Lîngă sărutarea ta.

nele sale, fotocopii după grafica 
politică publicată în ziarele timpu
lui, incepînd de pe la 1911 și culmi- 
nind cu desenele din perioada avîn- 
tului mișcării noastre muncitorești 
din 1917-1922. C11 un curaj pildui
tor, Tonitza a atacat atunci, prin 
desene și articole, forțele reacționa
re în cap cu n+itarhia. A fost cel 
mai combativ dhitre graficienii 
deceniului care a urmat primului 
război mondial. Și cu ce mijloace 
artistice variate, ingenioase, preg
nante șira construit el imaginile 
în alb și negru, făcute în iureșul 
evenimentelor și in grelele con
diții ale existenței sale, hărțuite 
de nevoi, sărăcie, opreliști!

Operele expuse acum în sala cu 
grafică sînt o pildă de combativi
tate cetățenească, de atitudine 
progresistă, neșovăitoare și neîn
fricată. Ca valoare artistică, dese
nele sale stau cu cinste alături de 
acelea ale unui Daumier, Degas, 
Toulouse Lautrec sau Grosz și Mas- 
sereel, iar ca virulență a mesajului 
alături de acelea ale animatorilor 
vitrinelor Rj^.S.T.A., în frunte cu 
poetul grafician Maiakovski.

O îneîntare o constituie privi
rea tablourilor sale în ulei, pic
tate cu atîta foc lăuntric, cu acel 
lirism plin de duioșie, dragoste de 
om, înțelegere a sufletului uman, 
care caracterizează arta înaintași
lor săi, Grigorescu și Luchian. O 
cercetare retrospectivă a formației 
lui Tonitza, a căutărilor și iz- 
bînzilor sale, ne arată cît de al 
nostru și în același timp al lumii 
este Tonitza, tocmai prin caldele 
sentimente pe care le-a pus în 
operele sale, prin strălucirea și 
vibrația coloristiță. mereu vie gi 
luminoasa, chiar și cind înfăți
șează suferința. revolta, dreapta 
umană. II simți înfrățit-cu vteittirilt

luminoase, calde, emoționante ale 
lui Luchian, marele său profesor. 
Tristețea unor mame și copii săr
mani, a unor oameni nedreptățiți 
de regimul de odinioară, definitiv 
apus, oglindește însăși tristețea 
artistului, nemulțumirea și pro
testul său.

In peisajul picturii contemporane 
vremii sale, N. Tonitza a adus 
noi înfățișări ale oamenilor din 
popor, strălucind mai ales în in
terpretarea sufletului celor mici, al 
copiilor cu ochii aceia căutători, 
dornici de dumirite, străduindu-se 
să înțeleagă lumea și de timpuriu 
adumbriți de suferință, amără
ciune. Ca peisagist, autor de nu- 
duri și naturi moarte, ca pictor al 
florilor, acest mare colorist a adus 
noi interpretări, cintind frumuse
țea omului și a naturii, sărbăto
rind frumusețile patriei si lăsînd 
maî peste tot o undă de tristețe 
pentru Ceea ce era alunei, dar și de 
nădejde îhtr-o lume mai bună și 
mai dreaptă. Semnificațiile opere- 
lor sale și emoționaliiatea lor st 
dezvăluie acum din vhn, cind ii 
cercetezi în ansamblu opera.

Un catalog-model, cuprinzînd 
datele biografice, datele muzeale 
ale operei, fotografiile tuturor lu
crărilor expuse și chiar ale unora 
ueexpuse, dar avîndu-și impor
tanța lor, precum și bibliografia 
scrierilor lui Tonitza sau scrierilor 
despre Tonitza, însoțește această 
mare expoziție. In vitrine un bo
gat material documentar comple
tează datele privitoare la bogata 
și combativa sa activitate.

Expoziția N. Tonitza1* se con
stituie ca un eveniment sărbăto
resc al culturii noastre.

PETRU COMARNESCU

VORBEȘTE CENTRUL
DE RADIOFICARE

Cartea l
la domiciliu

Viață sportivă

sportivă*, realizat 
din după scenariul lui Da

vid Storey, în regia

lui Lindsay Anderson 
a obținut la Cannes 
in 1963 premiul „Fi- 
presci". iar Richard 
Harris, actorul princi
pal, premiul pentru in
terpretare masculină.

Filmul are ca temă 
viata sportivilor profe
sioniști din lumea ca
pitalistă. ne relatează 
destinul unui aseme
nea sportiv, rugbistul 
Frank. pentru care 
trecerea în categoria 
profesioniștilor mar 
chează năruirea visuri
lor sale și pierderea. 
în același timp, a ie- 
meii iubite.

Centrul de radiofi- 
care din comuna Bo
lintin Vale, raionul 
Titu, prezintă de cinci 
ori pe săptămină emi
siuni locale interesan
te, cu un bogat con
ținut educativ. In ca
drul acestor emisiuni 
a vorbit tovarășul Gri
gor e Florin, vicepre
ședinte al Consiliului 
agricol raional Titu 
despre felul aim se des
fășoară îiwățămîntul 
agrozootehnic de masă 
în raion, despre acti
vitatea de iarnă în 
gospodăriile colective, 
și despre unele mă
suri tn vederea spori
rii producției anima-

lelor pe timp de iar
nă. Despre necesitatea 
respectării regulilor de 
conviețuire socialistă a 
vorbit tovarășul pro
curor Cremă lancu.

O rubrică mult a- 
preciată de către cei 
2700 de abonați este 
cea intitulată „Tinere 
condeie**. In ultimul 
timp s-au citit poezii
le : „închinare**, „Son
dorii**, „Colectivist**, 
„Mărturisire** ale tină- 
rului George Ionescu 
Marin din comuna Bo
lintin Deal, precum și 
povestirile „Vidalia, 
fata pădurii' și „S-a 
întimplat în vacanță**

de tînărul Dumitru 
Stelian din comuna 
Bolintin Vale.

Abonații centrului 
de radioficare urmă
resc totdeauna cu in
teres emisiunile rubri
cii : „Artiștii amatori 
la microfon**. Specta
cole de bună calitate 
au prezentat de cu
rînd formațiile de tea
tru din comunele Bo
lintin Vale, Poenari, 
Bolintin Deal, ca șt 
brigăzile artistice din 
Malu Spart, Potlogi, 
Bolintin Vale.

IONEL 
PROTOPOPESCU 

activist cultural

TIMIȘOARA (De la co
respondentul nostru). — In- 
cepînd din luna trecută, 
din str. Gheorghe Lazăr din 
Timișoara, odată cu expedierea 
corespondențelor au fost expe
diate pe diferite adrese din 
țară și unele colete. La acea
stă adresă își desfășoară acti
vitatea noua secție „Cartea, la 
domiciliu" de pe lingă C.L.D,C. 
Banat. Recent înființată, secția 
s-a dovedit a fi un bun mijloc 
de răspîndire a cărților, căci 
acesta era conținutul cotețe
lor, și-n același timp de procu
rare a lucrărilor preferate. 
O simplă scrisoare către eecție, 
unde sînt amintite cărțile pre
ferate, și lucrătorii din acest 
serviciu răspund cu prompti
tudine. Astfel de scrisori s-au 
primit din partea tînărului Ni- 
colae Pruteanu din comuna 
Glăvănești, regiunea Bacău, 
care cerea „Economia agrara", 
„Organizarea întreprinderilor 
agricole socialiste^, „Mecaniza
rea și electrificarea agricultu
rii” sau a lui Tundiș Costaș 
din Hunedoara care comanda 
printre altele : „Ghid de desen 
industrial". Numai de la înce
putul acestui an și pînă; la 
20. I. a.c. au fost primite 100 
de cereri și au fost expediate 
imediat 60 de colete cu cărțile 
cerute. Secția „Cartea lâ domi
ciliu" ține la curent cititorii, 
oameni de diferite profesii, Teu 
noutățile tehnice și literare 
care dpan,' 'tYtmlțîndu-le odată 
cu coletele și buletine „cărți 
noi", pliante cu scurte prezen
tări de cărți apărute sau în 
curs de apariție.

Pentru a rezolva toate nu
meroasele comenzi de cărți, 
depozitul regional reține pe 
baza comenzilor unele cărți 
noi apărute pe care le pun la 
dispoziția secției „Cartea la 
domiciliu".

•-
Concurs 

„Viitorii tehnicieni 
ai agriculturii 

socialiste''

0 noua premieră ieșeană

Un nou ' film pano
ramic pe ecranul cine- 
mătoffrafuluî „Patria" 
din București — „Le
gea Antarctidei".

Producție a studiou
lui „A. P. Dovjenko" 
din Kiev „Legea An
tarctidei**, ne poartă 
în peisajul alb al ghe
țurilor celui mai nou 
continent.

în condițiile aspre a* 
le Polului Sud, oame
nii rămîn oameni și rih 
ezită să înfrunte pri
mejdiile pentru a sal
va pe cei în pericol. 
„Legea Antarctidei" a 
fost realizat după sce
nariul lui Serghei A- 
lekseev șî Bogdan Cia- 
kîi de reaizOrul Timo
fei Levciuk,

Din distribuție 
marcăm pe V. Safonov 
pe care l-am văzut dg 
curînd în „Să ne tră
iești. Gnat0 și pe R.

Muratov, cunoscut din 
numeroase filme, din
tre . care. cităm : „Bala
da soldatului" și 
de zile în Pacific**

„49

URAGANUL"
eli- 
Go-

Producție a studio®* 
rilor din R P. Chineză, 
filmul „Uraoanur își

desfășoară acțiunea în 
iarna anului 1946. In 
perioada războiului

dus de armata de 
berare împotriva 
mindanului.

Paralel cu bătăliile 
de pe iront, comuniș
tii chinezi duc o luptă 
nu mai puțin aprigă și 
înverșunată, pentru în
făptuirea reformei a- 
grare în teritoriile eli
berate.

Filmul înfățișează 
lupta și victoria în ac
țiunea pentru înfăptui
rea reformei agrare în 
salul Iuamao. pentru 
înlăturarea de la pu
tere ă clasei moșieri
lor.

umărul
scrisori pe care le 
primim in conți* 
nuare, și din care 
nu lipsesc surprize
le, nu ne îngăduie
încă pronosticuri 

în legătură cu lucrările și au
torii care vor obține launi fi-* 
nali. Desfășurarea de pină acum 
a acestei competiții lirice pare 
a desemna totuși un „favorit' 
— și acesta nu este altcineva 
decit talentatul tineret al pa
triei noastre. Concursul reuneș
te de pe acum aproape tot ce e 
mai valoros în cercurile literare 
din țară. Pină acum, am primit 
însă, relativ puține poeme vi
brante închinate muncii eroice, 
elanului și dragostei de frumos 
a tineretului de pe șantiere, din 
marile uzine sau de pe ogoare
le colectiviste. O parte din 
poezii, deși dovedesc o anumită 
vibrație, conțin încă multe ex
presii generale, vagi, lipsite de 
prospețime, în care intuiești cu 
ușurință reminiscențe din lec
turi. Se pare că uni’ dintre co
respondenții noștri, din dorin
ța unui succes rapid, ocolesc e- 
fortul susținut, nu se apropie 
cu toată răspunderea de fila de 
manuscris, nu au în vedere una 
din condițiile esențiale ale poe
ziei ca atare — transfigurarea 
artistică a ideilor. Sub raportul 
corectitudinii, a justeței formu
lărilor, majorității covîrșitoare

a lucrărilor primite nu ai ce 
obiecții să le aduci. Și totuși, 
citite o dată, de două ori, de trei 
ori, ele nu reușesc să îți trans
mită nimic deosebit, nu emoțio
nează.

Toate acestea le scriem cu 
gindul de a îndemna pe toți 
corespondenții noștri la eforturi 
și mai susținute, pentru ca în 
etapa finală a concursului să 
participe cu lucrări interesante, 
șlefuite cu grijă.

Vom încerca de 
discutăm cu 
cîțiva tineri po
eți care, deși 
cu unele inega
lități, au făcut 
dovada, în ceea 
ce ne-au trimis, 
a unor însușiri 
ce se cer culti
vate. E vorba 
de acel „timbru 
personal", inse
parabil, de poezie autentică, pe 
care îl intuim în lucrările unor 
tineri ca George Chirilă, Flo
rentin Popescu, Vasile Pop, Du
mitru Grigoras, Ion Ghiur Pau- 
leana și la alții. Drumul cel bun 
pe care se află un tînăr ca 
FLORENTIN POPESCU, din 
Buzău, îl intîlmm în poezii ca 
„Soarele copilăriei' și „Creion", 
unde experiența sa de viață, o 
anume receptivitate față de u- 
niversul infantil, capătă un re
lief puternic, reieșind din meta

emoționante, 
astă dată să

fore simple, convingătoare, in 
care simți atmosfera satului na
tal. în . Șantier'’, însă, același 
autor recurge la stridențe sau 
locuri comune („genunchii înti
neriți de virste". „gesturile 
noastre înalte" etc). ..Intrare in 
adolescentă- conține un anumit 
declarativism. Ne-au plăcut 
în schimb unele din imagi
nile aspre ale „Casei de lut", 
a cărei atmosferă e creată cu 
o sensibilitate sigură.

Din ceea ce ne-a trimis

IAȘI ide ia corespondentul 
nosxruj

Pe scena Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri' din Iași a 
avut loc premiera comediei 
^Șeful sectorului suflete" de 
Alexandru Mirodan. In rolurile

principale au apărut actorii 
Cristina Deleanu, Dorin Varga, 
Boris Olinescu, Virgil Costin, 
Cornelia Gheorghiu, Elena 
Bastac. Regia este semnată de 
George Rafael, iar scenografia 
aparține lui Boris Jurgea.

BA1A MARE (de la corespon
dentul nostru).

Cu cîteva zile în urmă, la Cen
trul școlar agricol din orașul Satu 
Mare a avut loc prima etapă — 
interclase — a concursului „Viito
rii tehnicieni ai agriculturii socia
liste'*' inițiat de Consiliul Superior 
al Agriculturii. La această fază au 
participat 50 de elevi, care, prin 
răspunsurile date, au dovedit că 
posedă temeinice cunoștințe în 
specialitatea pentru care se pregă
tesc cu multă sirgitință.

Pentru participarea, la etapa a 
ll-a — pe școală —. a acestui in
teresant concurs, s-au' calificat 10 
elevi fruntași la învățătură prin
tre care amintim pe Dumitru Fi
lip, Ion Conț și Ion Mureșan.

teptam la mai mult din partea 
unui rapsod al „cetății de foc'. 
Poezia „Sentimentul arderii" 
recurge la abstracțiuni :

Catrenul „Previziune' meta
forizează în stilul lui Gopo : 
„și-ntrezăresc în patru puncte 
cardinale / pămîntul cald — o 
floare, far țările petale". Ne-ar 
fi plăcut și alte poezii dacă n-ar 
fi semănate cu asemenea ex
presii : „entuziasmul gesturilor, 
cald’, „împodobind pămîntul 
cu sau : „Zările din

POSTA COnCUPSULUI

GEORGE CHIR1LĂ — Iași, re
ținem, pentru tensiunea interi
oară pe care o conține, poezia 
„Sete".

„Confesiune" ni se pare mai 
puțin realizată. „Cind scriu poe
zie / ies în stradă i desfăcut la 
cămașă...' — poate fi doar un 
amănunt de laborator poetic. 
„Cor de constructori" și „Cărți' 
sint punctate de unele scăpări 
lirice, dar numai atit

Lui VASILE POP, de la Hu
nedoara, i-am spune că ne aș-

cul în afară de cele publicate, 
„Curs agrotehnic" și parțial 
..Zidărița pe litoral’ (în care 
stridența în tratarea finalului: 
„Cîntecul mării libere, înalt / 
să-l poarte pe schelele țării" — 
contrastează cu desenul grațios 
al altor pasaje : urmele sinilor 
tăi / mici cuiburi în otava de 
aur a plajei / de unde parcă / 
nu de mult, s-au înălțat / puii 
de pescăruși* etc).

De la Baia Mare, un prieten 
statornic al concursului nostru 
(primim săptămînal cel puțin o 

scrisoare) s-a 
dovedit pînă a- 
cum studentul 
Ion Ghiur Pau- 
leana. Remar
căm în versurile 
trimise, o încli
nație de bună 
factură
pictural și con- 
ciziune (rareori 
poezie peste 8 . 

precum și unele in- 
folclorice care apro-

spre

inimi într-una se dilată / răsă
rind amiaza — cumpănă-nchi- 
nată / spre pantele deschise 
dintr-un țel ce ne străbate se
ver și paralel'.

Reușita unui alt corespon
dent. DUMITRU GRIGOR AȘ 
(Iași), din ale cărei versuri s-a 
tipărit deja, se datorește faptu
lui că tînărul poet se lasă ten
tat în mai mică măsură de ab
stractizări, preferind poezia în
temeiată pe observația și meta
fora concretă. Ne-au mai plă-

versuri, 
flexiuni 
pie poezia sa de cîntecul mara
mureșean („Iza", „Pădurile de 
fagi", „Oșenească"). Din păcate 
în poeziile în care își propun să 
trateze probleme ale contempo
raneității întîlnim stîngăcii și. 
prețiozități „(Limpezimi sola
re"). Mai izbutită ni s-a părut 
această „Poemă de cîmpie", fă
găduind o bună evoluție spre 
poezia de idei :

„M-ascultă tînăra cîmpie /

De aur sufletul să-ți fie, / Dă 
tot ce ai seminței clare, / Des
chide matca de izvoare, / Și la- 
să-un strop de apă vie / Ce s-a 
prelins din veșnicie i La radă' 
cina care are ! Mai mult de- 
cît un cer de soare**. /

Poezii interesante, dar încă 
insuficient șlefuite, ne-au mai 
trimis T. Poiană — Sinaia, Ion 
Beldeanu — Suceava (nu ar fi 
rău dacă plasticitatea unor 
imagini din „Șantier — iarna" 
am întîlni-o și în poemul „La 
25 de ani"), Marin Negoiță — 
București (mai realizată ni se 
pare „Dragostea vîntului") sau 
Traian MihăilesCu — Tg. Jiu 
(„Prima urgență" începe inte- 
teresant, cu imagini pregnante, 
dar treptat eșuează în declara
tivism și lungimi inutile. Unui 
discurs de cinci pagini, îi pre
ferăm această simplă imagine : 
„Și bandajele însîngerate care, 
legate unul de altul, / ar înfă
șa, nu de puține ori Pămîntul...")

Abstracțiunile pseudo-poetr 
ce, cîteva imagini forțate nu 
pot suplini oricîte sforțări ar 
face versificatorul respeptiv, 
mesajul și fiorul autentic al 
poeziei. Iar acest fior,, această 
capacitate de a transmite ;i cu 
sensibilitate și patos gînduri și 
trăiri ale tineretului Ț epocii 
noastre, se întîlnfește cu. priso
sință în scrisorile a zeci și zeci 
do tineri poeți,.; ale cărbr me
saje ziarul nostru le.ășteaptl 
în continuare.

MIHAI NEGULESCU



Un concurs
la care

au cîștigat
toți tinerii

ăspunzind dorinței a numeroși secretari ai or
ganizațiilor U.T.M., reluăm publicarea, începind 
cu numărul de astăzi, a rubricii „Tribuna secre
tarului U.T.M.". însăși denumirea îi indică meni- 

, rea ei — tribună a experienței de muncă desfă- 
' șurată de organizațiile U.T.M. pentru mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de plan 

în producția industrială și agricolă, la însușirea temeinică a 
cunoștințelor predate în școli și facultăți, tribună a schimbu
lui de experiență în domeniul educației comuniste a tinere-

tului, în organizarea activității culturale, artistice și sportive 
a tineretului.

Important de reținut e faptul că „Tribuna secretarului 
U.T.M.*' trebuie să transmită experiența practică, concretă a 
organizațiilor U.T.M., modul cum au procedat în organizarea 
îndeplinirii uneia sau alteia din sarcinile care stau în fața 
organizației U.T.M.. Folosim acest prilej pentru a invita se
cretarii organizațiilor U.T.M. să ne scrie pentru a împărtăși 
și altora din experiența bună a organizațiilor U.T.M. în care 
lucrează. De asemenea, ii rugăm să ne scrie și la ce probleme 
doresc să capete răspuns prin această rubrică.

oncursul „Cine știe 
meserie, răspun
de" pe tema „Cel 
mai bun strun- 
gaT“ inițiat de co
mitetul U.T.M. de 
la Uzinele „Grivița 

roșie" a venit in întîmpina- 
rea dorinței utemiștilor care 
au cerut în adunările generale 
U.T.M. organizarea unor ast
fel de întreceri pentru verifi
carea — și totodată îmbogăți
rea — cunoștințelor tehnice.

Comitetul U.T.M. din uzină 
a coordonat cele trei etape ale 
concursului, dar organizarea 
primei etape, pe atelier, a re
venit fiecărui birou al organi
zației de bază U.T.M. Cum am 
procedat noi în secția strun- 
gărie la organizarea concursu
lui ? Biroul, care s-a întrunit 
pentru a discuta această pro
blemă, a stabilit precis toate 
amănuntele. între măsurile 
hotărîte un loc important era 
rezervat ajutorării tinerilor 
pentru ca ei să-și însușească 
materialul care-i ajută să răs
pundă întrebărilor concursu
lui. Astfel, cu sprijinul șe- 
fului secției, al inginerilor 
și maiștrilor au fost ale
se cele mai 
crări de specialitate pe care 
ținerii să le citească. Figurau 
în materialul bibliografic re
comandat „Cartea strungaru
lui", diferite broșuri despre 
prelucrarea metalelor și mate
riale folosite în acest scop 
etc. Secretarul organizației 
de bază U.T.M. a discutat cu

potrivite lu-

'A APĂRUT REVISTA foto : piof. V. ORZ A

După antrenament, un popas la soare, In fa/a codanei, 
binevenit.

„Tînăru! leninist

***
SUMAR

Plenara lărgită a Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor.

*** — Educarea morală a tineri
lor.

COMISIILE — AJUTOR
1N MUNCA ORGANELOR U.T.M.
E. Măndiță — Comisia cu munca 

pionierească ; Gh. Pușcașu — 
— Comisia de organizare a 
concursului „Iubiți cartea".
lNVĂȚĂMlNTUi: POLITIC

AL U.T.M.
V. Blrliga — Ciclurile de confe

rințe în S.M.T. și G.A.S. 1 P. 
Niță — Expuneri pentru tinerii 
colectiviști.
LENIN TRĂIEȘTE VEȘNIC

M. Banuș — Traiectorie.
*** — Jurămîntul Comsomolului 

leninist.
N. A. Semașko — Grija leninistă 

față de om.
PE TEME ALE MUNCII 

EDUCATIVE
M. Popescu — Educarea estetică a 

tinerilor j N. Roșea — Priete
nii literaturii.

ACT1V1TATEA ORGANELOR 
U.T.M. DUPĂ ALEGERI

A. Jurca — Hotărîrile conferinței 
prind viată ; V. Șalaru — 
Munca noastră cu birourile 
organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi.

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M. 

DE LA SATE
P, Lunga — Tinerilor — cunoștin

țe agrozootehnice corespunză
toare I

ACTIVITATE PIONIEREASCĂ
M. Dulfu — îndrumare și ajutor 

unității de pionieri ; A. Butoi 
— Ziua instructorului.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR.

DIN SCRISORILE SOSITE LA 
redacție.

VA RECOMANDĂM SĂ CITIȚI. 

u

responsabilul ștandului 
cărți, cu cabinetul tehnic 
cu biblioteca tehnică ca să 
leagă cărțile respective și 
le pună la dispoziția tineretu
lui în așa fel ca volumele să 
fie aduse în secție și citite de 
fiecare tînăr, prin rotație. Am 
mai prevăzut ca în fața tineri
lor, cu sprijunul conducerii 
secției, să se facă expuneri de 
către ingineri, maiștri, despre 
unele metode moderne de aș- 
chiere rapidă a metalelor. 
Auzind despre concurs, mais
trul Nicolaie Rucăreanu s-a 
oferit să lămurească tinerilor 
problemele care cereau expli
cații mai ample, care erau mai 
greu de înțeles.

Noi am adus la cunoștința 
tinerilor într-o adunare gene
rală scopul concursului subli
niind rolul său pozitiv pentru 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale ale fiecărui tînăr 
care va participa la el. De a- 
semenea, le-am prezentat pla
nul de desfășurare a concursu
lui, măsurile stabilite pentru 
sprijinirea tinerilor ca ei să-și 
însușească problemele tehnice 
cele mai importante, în așa 
fel ca nici o întrebare să nu-i 
găsească nepregătiți.

în scurt timp freamătul 
pregătirilor a cuprins pe toți 
cei 40 de utemiști din secție. 
Maistrul Rucăreanu era soli
citat din două în două zile să 
dea consultații, iar rafturile 
bibliotecii tehnice erau răsco
lite în căutarea lucrărilor ce 
prezentau noutățile în materie

de 
și 
a- 
să

I N E O R M AȚ I I
Simbătă seara a părăsit de

finitiv țara noastră Șlu Gien- 
guo, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Chineze în R.P. Romînă.

La plecare, în Gara de Nord, 
Șiu Gien-guo a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost de 
față membrii ambasadei R. P. 
Chineze, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P.

îmbrățișate de toți tinerii
(Urmare din pag. I) 

dește încă o dată. O echipă de 
mentori lucrează la punerea la 
punct a unei mașini automate 
de debitat cu flacără. Croirea 
tablei cu ajutorul acestei ma
șini va permite ca la un singur 
produs ce se realizează aici — 
pompele triplex — să se obți
nă economii de circa 350 kg 
tablă pentru fiecare bucată. 
Tînărul Nicolae Tudor care va 
lucra, alături de alți muncitori 
la mașină, ne spune că s-a 
pregătit cu seriozitate pentru 
a folosi cu pricepere întreaga 
capacitate a utilajului. Tot aici 
i-am cunoscut și pe tinerii in
gineri V. Cononov și V. Perși- 
naru care lucrau la perfecțio
narea unei alte mașini in ve
derea mecanizării operației de 
debitare a flanșelor.

Anul acesta numărul produ
selor executate din tablă groa
să la Uzina „Vulcan” crește 
simțitor. Pentru folosirea cit 
mai deplină a acesteia, pentru 
micșorarea pierderilor cauzate 
la asamblare, colectivul aces

de strungarie. Biroul organi
zației de bază U.T.M. urmărea 
în permanență cum citesc 
tinerii, ce probleme le sînt ne
clare. Cei mai buni strungari, 
Nicolae Predincea, Nicolae 
Nedelcu și alții au fost soli
citați să vorbească concurenți- 
lor depre modul în care se 
pregătesc, iar la gazeta de pe
rete au apărut articole pe 
aceeași temă.

în ziua concursului, răspun
surile bune pe care le-au dat 
tinerii la întrebările obligato
rii și cele de baraj au arătat 
că participanții posedă temei
nice cunoștințe de specialitate. 
Juriul concursului a apreciat 
că utemiștii Nicolae Predin
cea, Nicolae Nedelcu, Nicolae 
Șerpoiu și Gheorghe Petre, 
pot reprezenta colectivul la 
faza intersecții. Ne-a bucurat 
faptul că în faza finală Nico
lae Nedelcu a ocupat locul 
doi.

Concursul „Cine știe mese
rie, răspunde" a mers la inima 
tinerilor și ei au cerut să mai 
organizăm asemenea acțiuni. 
Principalul său rezultat este 
acela că a dezvoltat interesul 
lor pentru studierea cărților 
tehnice. îmbogățindu-și cunoș
tințele profesionale, tinerii lu
crează mai bine, piesele pe 
care le dau sînt de calitate 
superioara.

NICOLAE IANCU 
secretar al organizației 

bază U.T.M. sculerie 
Uzinele „Grivița roșie*

de

Romînă și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Simbătâ seara s-au încheiat 

lucrările primei sesiuni tehni- 
co-științifice de referate și co
municări a Institutului de pro
iectări miniere (IPROMINt pe 
tema: „Realizări și perspecti
ve în proiectarea obiectivelor 
miniere".

(Agerpres^ I

• •

tei secții s-a angajat să extin
dă procedeul de sudură in baie 
de zgură. Cind s-a pus proble
ma cine să lucreze la realiza
rea instalației de sudură, orga
nizația U.TM a recomandat 
pe cei mai buni tineri munci
tori. Printre aceștia se numă
ră sudorii Ion Marin. Paul 
Cotoi și Nicolae Pestrițu. Pri
mele lucrări realizate dove
desc că ei efectuează operații 
de înaltă precizie.

Firește, prevederile cuprinse 
în planul de măsuri tehnico- 
organizatorice sînt în curs de 
aplicare, altele vor fi înfăptuite 
pe parcurs. Fiecare din ele își 
are însemnătatea sa în crește
rea nivelului tehnic al produc
ției, obiectiv pe care colecti
vul uzinei și-a propus să-l dez
volte și mai mult în acest an.

Perfecționarea continuă a 
fabricației, îmbunătățirea teh
nologiei a impus, cum este și 
firesc, să fie luate măsurile 
corespunzătoare pentru ca 
muncitorii să-și însușească cît 
mai temeinic meseria. Pornind 
de la această cerință, comi-

n ultimii ani, în 
gospodăria noas
tră a fost creată o 
bună bază mate
rială pentru prac
ticarea sportului. 
Răspunzînd che

mării organizației U.T.M. și 
propriei lor dorințe de a face 
sport, tinerii au muncit cu en
tuziasm la amenajarea terenu
rilor de fotbal, volei, handbal. 
Din fondul social-cultural al 
G.A.C. în fiecare an sînt alo
cate sume im
portante pen
tru procurarea 
echipamentului 
sportiv. Pe lin
gă echipele per
manente de fot
bal. volei și 
altele, sparta- 
chiadele tinere
tului atrag de 
fiecare dată pe 
teren, la startul 
întrecerilor, un 
mare număr de 
tineri. Așa se 
explică și fap
tul că dumini
cile cultural-sportive se bucu
ră în ultima vreme de o largă 
participare.

în adunarea generală U.T.M. 
pentru dare de seamă și ale
geri, utemiștii au cerut să or
ganizăm cu mai multă regu
laritate întreceri sportive dc 
masă. în hotărîrea adoptată 
cu acest prilej s-a prevăzut ca 
cel puțin de două ori pe lună 
să aibă loc o duminică cultu- 
ral-sportivă. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a tre
cut fără întîrziere și la înde
plinirea sarcinilor care-i re
vin în această direcție. Iată 
cum am organizat. de curînd. 
cu sprijinul comitetului co
munal U.T.M. și împreună cu 
organizația de bază U.T.M. de 
la G.A.C. Ceacu o duminică 
sportivă cu care prilej 80 de 
tineri s-au întrecut la probele 
Spartachiadei de iarnă. De la 
început țin să precizez că a- 
ceastă acțiune nu a fost lăsată

Cum

• PE Mill • PE MEII •
• Regulamentul tur

neului zonal, care va 
avea loc la Moscova 
între 17 februarie — 
10 martie cu partici
parea celor mai buni 
șahiști sovietici, va fi 
deosebit de cele exis
tente. O partidă va 
dura 7 ore. După pri
mele 5 ore de joc, șa
hiștii vor avea 90 mi
nute odihnă apoi vor 
relua jocul. Partidele 
vor începe la ora 15 
și se vo 
ora 23.30 

ialai v® fi aplicat $i 
turneul interzonal.

Din cei 8 partici
panți la turneul de la 
Moscova 7 sînt mari 
maeștri: Smislov.
Stein, Spasski, Hol
mov, Bronstein, Ghel- 
ler. Karcinoi.' Unu! 
singur este maestru 
international: Alexei 
Suetin din Minsk.

9 Au mai rămas 3 
ăia pini la deschide- 

tea celei de a 9-a edi
ții a Olimpiadei Albe. 
Pe străzile pitorescului 
oraș din Tirolul aus
triac a început să se 
,,simtă" atmosfera ma
rii întreceri a sportu
rilor de iarnă. Spor
tivi veniți din diferite 
tari ale lumii fac- pen
tru prima oară cunoș
tință cu Innsbrucku! 
Si locuitorii săi. După 
cîteva ore de acomo
dare în satul olimpic, 
ei pornesc spre pîrtii 
si patinoare la antre-

s-a
co-

s-au

aipuri: 
pir ha de 
pe care 

pi-oele antre-

Vineri, la Innsbruck 
• avut loc un eveni
ment mult așteptat de 
schiorii 
deschis 
borire. 
efectuat
cameute. Este cunos
cut că la Innsbruck 
natura nu a fost prea 
darnică cu cantitatea 
de zăpadă. Totuși, 
echipele de lucrători 
Si special.eu reușit 
să transporte zăpadă 
suficient! pa muntele 
Patscherkcpfâ și să 
amenajeze pirtia care 
măsoară 3 100 m. Din

tetu! U.T.M. s-a îngrijit tacă 
din anul trecut ca la cursurile 
de ridicare a calificării să fie 
încadrați cit mai mulți. tineri, 
în cele 56 de cursuri cîte func
ționează în uzină au fost cu
prinși peste 1400 de tineri.

„Cum anul trecut frecvența 
la cursuri nu era întotdeauna 
cea mai bună, arăta tovarășul 
inginer Cornel Rădulescu, res
ponsabil cu producția și califi
carea în comitetul U.T.M., am 
indicat organizațiilor din sec
ții să urmărească prezența ti
nerilor la cursuri. Dar nu 
numai atît. Un accent deosebit 
se pune acum îndeosebi pe în
sușirea cît mai corectă a noi
lor tehnologii. Cum procedăm 
practic? Responsabilii cu pro
ducția și calificarea din comi
tetele și birourile organizațiilor 
U.T.M. din secții țin o legă
tură permanentă cu lectorii, 
care îi informează asupra fe
lului cum tinerii își iau notițe, 
cum studiază bibliografia re
comandată. Tot ei țin o legă
tură strînsă cu maiștrii și șefii 
de echipă, care pot să' apre
cieze cel mai bine în ce mă
sură tinerii folosesc în prac
tică cele învățate la cursuri. 
La un asemenea sondaj am a- 
flat de pildă, că tineri ca Va- 
leriu Jugănaru, Șțelian Mure- 
șan, Gheorghe Caracaș și alții 
își dau cît mai mult silința 
să-și însușească cu profunzime 
noțiunile legate de cunoaște- 

doar pe seama responsabilului 
cu munca sportivă. Așa cum 
prevedea și planul nostru de 
muncă, organizarea ei a con
stituit o sarcină la rezolvarea 
căreia a participat întregul 
comitet al organizației de bază 
U.T.M. Cu vreo zece zile 
înainte de data stabilită pen
tru întrecerile sportive, comi
tetul U.T.M., într-o ședință 
operativă, a stabilit în amă
nunt sarcinile care reveneau 
fiecăruia. De pildă, Viorel Bai-

am organizat
o duminică sportivă

cu, responsabilul cu munca 
sportivă, s-a îngrijit de condi
țiile tehnice: pregătirea sălii, 
transportarea materialului 
sportiv la Ceacu unde avea 
loc întrecerea (sala noastră 
nu este încă terminată) etc. 
Celorlalți membri ai comitetu
lui U.T.M. și secretarilor or
ganizațiilor U T.M. pe brigadă, 
le-a revenit sarcina să se ocu
pe de mobilizarea tinerilor.

Regulamentul Spartachiadei 
de iarnă și condițiile trecerii 
probelor pentru insigna de 
polisportiv erau cunoscute de 
tineri; acestea fuseseră pre
lucrate cu puțin timp înainte 
în adunările generale din or
ganizațiile U.T.M. pe brigadă. 
Acum, în preajma duminicii 
sportive, pentru mai larga lor 
popularizare am organizat 
agitația vizuală punînd afișe 
în locurile cele mai frecven
tate de tineri. între membrii 
comitetului ne-am împărțit 

declarațiile schiorilor 
care s-au avmtat pe 
pistă se poate consta
ta că întrecerile nu 
vor avea de suferit 
Intr-adevăr, elvețianul 
Joos Minsch, care a 
fost „deschizătorul" 
pir tie i a parcurs acea
stă distanță în 2'23” 
10’100, declari nd zia
riștilor câ „pîrtia este 
foarte rapidă-. El a 
spus câ fără îndoială 
va fi corectat recordul 
pirtiei. Antrenorul aus
triac Ernest Oberaig- 
ner a confirmat că pe 
această pirtie se poate 
... bate recordul cu 
mai mult de 10 secun
de. .Magnifică pirtie". 
a declarat ziariștilor 
antrenorul francez Ho
nor® Bonet, care a 
cronometrat .^cobori* 
rile’ lui Guy Perillat 
și Franțois Bonlieu.

. Unul din favoripi pro
bei. austriacul Karl 
Schranz, campion mon
dial te 1962, a spus câ 
antrenamentul • fost 

dificil. dar fermecă
tor. Pirtia face • 
serioasă select®. de
oarece este mult mal 
rapidă ca anul trecut-,. 

rea noilor produse, a tehnolo
gia de fabricație. Cu această 
ocazie avem posibilitatea să 
cunoaștem și alte aspecte le
gate de modul cum tinerii se 
preocupă de îmbogățirea cuno
ștințelor profesionale. Acesta 
ne ajută să intervenim opera
tiv ori de cîte ori este nece
sar”.

Sînt desigur și alte acțiuni 
prin care comitetul U.TJ4. și-a 
propus să antreneze cît mai 
activ tineretul la îndeplinirea 
angajamentelor colective luate 
în întrecerea socialistă. Pe 
baza unei strînse colaborări cu 
comitetul sindicatului s-au sta-

In întîmpinarea 
primăverii

/Urmare din mg. D
bol al pedagogiei. Se lucrează 
jntens la amenajarea paturilor 
calde, Ia semănatul în răsadnițe. 

...La sediul gospodăriei colec
tive din Petrești, raionul Gă- 
ești, președintele și brigadierul 
răsfoiesc o carte de legumicul
tura. Ii interesează în mod deo
sebit cantitatea de sămînță de 
varză și de roșii timpurii ce de 
folosește la hectar. Totul e pre
gătit 2 răsadnițele sînt gata, a

fost asigurat în întregime băle
garul și pămintul de felină.

...La consiliul agricol regio
nal sin tem informați că in a- 
ceste zile însămînțările in ră
sadnițe se fac pe scară largă 
mai ales în raioanele Slatina și 
Rîmnicu-Vilcea. In raionul Pi
tești s-a început împrăștierea 
azotatului de amoniu pe solele 
cu griu. In luna ianuarie supra
fața construită cu răsadnițe în 
gospodăriile colective ale regi
unii s-a mărit cu 4 411 m. p.

ulițele pe care să facem mobi
lizarea. Mai întîi am mers la 
tinerii pe care-i cunoșteam ca 
sînt sportivi pasionați ca Au
rel Arpâșeanu, Nicu Mihala- 
che, Dumitru Mihalache și 
alții. Ei au primit cu multă 
bucurie vestea că peste cîteva 
zile vor avea prilejul să-și de
monstreze priceperea și au 
mers cu noi penteu a discuta 
cu ceilalți tineri. Astfel orga
nizată munca, într-o singura 
dimineață am putut discuta 
cu fiecare tînăr, din sat, care 
a fost anunțat unde au loc în
trecerile, probele la care orga
nizăm întreceri. La îndemnul 
membrilor comitetului, chiar 
din acea seară au început șt 
unele antrenamente. Sub su
pravegherea lui Gheorghe 
Belghir și Hi® Constantin, 
proaspeți instructori sportivi 
voluntari, absolvenți ai cursu
rilor de la Călărași, în serile 
următoare am organizat an 
trenamente regulate pentru 
halterofili, șahiști și la tnnta. 

în ziua stabilită, în fața 
gospodăriei colective s-au adu
nat 80 de tineri. încolonați, 
într-o aliniere. perfectă, așa 
cum se cere unor sportivi, cu 
pași sprinteni am pornit spre 
Ceacu. întrecerile s-au desfă
șurat într-o atmosferă entu
ziastă, tinerească. La unele 
probe, ca de pildă, trîntă, șah, 
echipele noastre au dovedit 
mai multă măiestrie decît cele 

de la Ceacu. 
Dar nici tinerii 
din Ceacu nu 
s-au lăsat mai 
prejos și ne-au 
întrecut la hal
tere și tir.

Tuturor le-a 
plăcut mult du
minica sportivă 
și au mulțumit 
comitetului or
ganizației de 
bază U.T.M. 
pentru buna ei 
organizare. Ca 
de obicei, a 
doua zi, mem

brii comitetului ne-am 
dunat și am analizat pe 
scurt modul în care 
desfășurat acțiunea, cum și-a 
îndeplinit fiecare sarcina care 
i-a revenit. Analizînd atent, 
exigent lucrurile am constatai 
că nu toate au mers struna. 
Am neglijat o chestiune deo
sebit de importantă. La între
cerile din cadrul duminicii 
noastre sportive nu a partici
pat nici o fată. Nu a participat 
pentru că nu s-a ocupat' ni
meni de antrenarea lor. Aceas
tă stare de lucruri oglindește 
de fapt un neajuns mai vechi 
al nostru. Atunci, pe loc, am 
stabilit cîteva măsuri practice 
în această privință. Speram 
că traducîndu-le în viața la 
viitoarea duminică sportiva 
fetele vor avea un cuvînt greu 
de spus în... întreceri.

ION MIRICA 
secretar al organizației 

ie bază U.T.M. din G.A.C.
Călărașii-Vechi

a-

s-a

In raionul Horezu ;

La start 12 315 tineri și tinere
Tinerii din raionul Horezu, 

regiunea Argeș, sînt pasionați 
pentru activitatea sportivă. A- 
cest lucru ni-1 dovedește și en
tuziasmul cu care ei au parti
cipat la întrecerile primei eta
pe din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. De exem
plu, în cele peste 30 de asocia
ții sportive, s-au întrecut 
12 315 tineri și tinere la gim
nastică, șah, săniuțe, tenis de 
masă, cros, tir și altele. De cea 
mai mare participare s-a bucu
rat tirul, care a atras în con
cursuri peste 3 400 tineri și ti
nere.

Succesele obținute se dato- 
rește atit sprijinului acordat 
acestei competiții de către or
ganele și organizațiile U.T.M., 
cit și de profesorii de educație 
fizică și instructorii sportivi 
sătești.

De evidențiat faptul că în 
comunele Recea. Slăvloara, 
Stroiești și Berbești, cu prile
jul spartachiadei, au fost con
struite pe plan local pc>te 150 
săniuțe, 50 de perechi de 

bilit ca toți tinerii care lucrea
ză ta sectoarele productive să 
participe la întrecerea socialis
tă pe baza angajamentelor 
concrete.

Colectivul Uzinei „Vulcan* 
din Capitală și-a făcut o tra
diție din îndeplinirea angaja
mentelor luate in întrecerea 
socialistă. La aceasta a contri
buit și tineretul uzinei. Spiri
tul de muncă care domnește 
acum în toate secțiile și sec
toarele uzinei dovedește hotă- 
rirea metalurgiștilor de aici de 
a întimpina cea de a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei 
cu noi succese în producție.

l

In laboratorul central al Ministerului Industriei Ușoare. Ing.
Platon Maria Jeana, din secția chimică, execută analize de 

grad alb la aparatul „leucometnT.
Foto : ' AGERPRES

Ședința Comisiei permanente
de comerț exterior a C.A.E.R
Intre 22—24 ianuarie a avut 

loc la Moscova: ședința ordina
ră a Comisiei permanente de 
comerț exterior a C.A.E.R.

La lucrările ședinței comi
siei au luat parte delegațiile 
R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R.P. Ungare, U.R.S.S.

La ședință au luat parte ca 
observatori reprezentanții R.P. 
Chineze, R.P.D. Coreene, Cu
bei, R. D. Vietnam.

Comisia a examinat și a a- 
doptat hotărîrea privind per
fecționarea continuă a activi
tății organelor de comerț ex
terior ale țărilor membre 
C.A.E.R. în domeniul livrări
lor reciproce de produse spe-

TELEGRAMA
16ocazia aniversării aCu ___

ani de la semnarea Tratatului 
romîno-ungar de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă, ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Romîne, Comeliu 
Mănescu, a primit o telegra
mă de felicitări din partea 
Ministrului afacerilor externe 
al R.P. Ungare, Janos Peter.

(Agerpres)

schiuri, precum și numeroase 
jocuri de șah.

Printre instructorii sportivi 
sătești și profesorii de educa- 
ție fizică care au muncit cu 
multă pasiune se număra to
varășii Ion Ciocotoiu * (Pău- 
șești), Ilie Anghelescu (Ber- 
bești), Ion Nicula (PietTari) și 
alții.

Cu toate acestea, în raionul 
Horezu mai sînt unele comune 
ca Alunu, Colțești, Stoinești, 
Măldărești, unde numărul ce
lor angrenați la întreceri este 
extrem de mic în raport cu 
posibilitățile existente. Comi
sia raională de organizare a 
spartachiadei va trebui să-și 
îndrepte neîntârziat atenția 
spre localitățile amintite pen
tru ca și aici întrecerile spor
tive să aibă un caracter de 
masă.

VELCU TUDOR 
elev

Participare
masivă

Actuala ediție 'a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, s-a bucurat 
de o atenție deosebită în raionul 
Slatina din partea comisiei de 
organizare, a organizațiilor de 
U.T.M. ți a consiliilor asociațiilor 
sportive. Datorită măsurilor orga
nizatorice luate s-a reușit, pînă 
in prezent, ca la întreceri să 
participe un număr de peste 
a 6 600 participanți.

Cel mai mare număr de con- 
curenți s-a înregistrat la urmă
toarele discipline sportive : cros, 
șah, săniuțe, haltere și trîntă. 
Sportul cu patinele atrage, de 
asemenea, un număr însemnat de 
tineri la patinoarul natural ame
najat pe stadionul „1 Mai" din lo
calitate. Aici, după un program 
bine stabilit, profesorii de educa
ție fizica Popescu Ion, Constantin 
Ghițescu și Elena Mandă organi
zează concursuri pentru desem
narea celor mai buni patinatori, 
inițiind totodată pe începători în 
această disciplină.

O contribuție importantă la 
buna reușită a întrecerilor au 
adiis-o instructorii sportivi volun
tari ca Stancu Tudor (G.A.S. Pia- 
tra-Sat), Dobrica Gheorghe (G.A.C. 
Piatra-Sat), Șerban Gheorghe 
(„Chimia"-Slatina) și Dascălu Ion 
(„Recolta"-Valea Mare).

DICU CONSTANTIN
corespondent voluntar 

cializate și ă aprobat de ase
menea măsurile legate de tre
cerea de la 1 ianuarie 1964 la 
sistemul decontărilor multila
terale în ruble transferabile.

Comisia a examinat și alte 
probleme privind comerțul ex
terior al țărilor membre 
C.A.E.R. și a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat în spiritul colaborării 
prietenești-frățești și al depli
nei înțelegeri reciproce a par- 
ticipanților.

(Agerpres)

Cinematografe

1

Privește înapoi cu mînie: 
rulează la Patria (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), București 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), înfrățirea între popoare 
(11,15; 14,45; 17,15; 19,45), Gri
vița <10; 12,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 
19^^31,15>; Fbdiil : rulează la 
Republica (10; 12) 14; 16,30; 
18,45; 21); Qiviiog : 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 (10; 
12; 14; 16); Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30); Placido: 
ruieaza la Feroviar (8,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreas- 
ca (16; 18,15; 20,30): Pisica de 
mare : rulează la Victoria (10; 
.12,1-14; 16; 18,15; 20,30), Bucegi 
'ÎS 1X14’ Miorița
(io;_ Kt’-lS; 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; 1415- 
16,30; 18,45; 21); Moby Dick: 
rulează la Union (15,45; 18;
20.15) ; Program pentru copil:
Doina (10) ; Tudor: rulează la 
Doina (11.30; 16,15; 19,30), Pro
gresul (15,30; 19); împărăția 
oglinzilor strimbe — 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), Tonus (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 loo 
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, Iasă- 
te de crime 1: rulează la Arta 
(16: 18,15; 20.30); Arhiva se
cretă de pe Elba: rulează la 
Moșilor (16; 18,15; 20,30); Uci
gașul piatit: rulează la Cos
mos (16; 18; 20); Ah, acest ti
neret !; 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 Parisului: rulează la 
Volga (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; A treia repriză : rulea
ză la Luceafărul (16; 18,15;
20.30) ; 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
Duminică 26 ianuarie 1964

8,50 : Gimnastica de înviora
re ; 9,00: Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar ; 10,30 : 
Rețeta gospodinei; 11,00 : Emi
siunea pentru sate ; 19,00 :
Jurnalul televiziunii; 19,10 : 
Program muzical distractiv în
registrat pe peliculă ; 19,50 : 
Actualitatea cinematografică ; 
20,30 : Cîntece și dansuri în 
interpretarea Ansamblului fol
cloric „Brîulețul“ din Constan
ta 21,20 : Lacrimi nevăzute 
de nimeni; 21,40: Muzică
ușoară cu... Roxana Matei, Gil- 
da Boeriu, Florin Dorian, Trio 
Caban și o formație instru* 
mentală condusă de Paul 
Ghențer ; în încheiere : Bule
tin de știri, sport, buletit 
meteorologic.



românești

Vizita delegației

Relații de frățească colaborare
.. .......... ...............................................................................................r.-,--...:............

15 ani de la semnarea Tratatului romino-polon

Lucrările Comitetului O.N.C. pentru Declarația lui S. K. Țarapkin de

locuințe, construcții și sistematizare
• CuvîntuJ reprezentantului R. P. Romîne

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— La New York continuă lu
crările Comitetului O.N.U. 
pentru locuințe, construcții și 
sistematizare. Luînd cuvîntul 
în cadrul dezbaterii, prof, ar
hitect Gustav Guști, șeful de
legației R. P. Romîne, a susți
nut ideea ca acțiunea de cu
noaștere statistică exactă a si
tuației locuințelor în lume și 
elaborarea unui plan de mă
suri concrete formează un tot 
indivizibil în rezolvarea pro
blemei locuințelor. El a înfă
țișat experiența dobîndită de 
R. P. Romînă în acest dome
niu.

tn condițiile noi create de 
economia socialistă planifica
tă, a spus vorbitorul —- pro- măsuri concrete pentru rezol- 
blema locuințelor este consi- varea problemei locuințelor.

derată ca o problemă de stat, 
iar sarcinile privind construc
ția de locuințe urbane au fost 
introduse ca prevederi în pla
nurile de stat anuale și de 
perspectivă.

în urma acțiunilor între
prinse de stat, așa cum rezul
tă și din datele statistice ale 
O.N.U., R. P. Romînă se situ
ează pe locul 7 în Europa în 
ce privește numărul de apar
tamente noi construite la mia 
de locuitori.

In încheiere, reprezentantul 
romîn a propus ca secretarul 
general al O.N.U. să invite 
guvernele țărilor membre ale 
O.N.U. să prezinte planuri de

GENEVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Agențiile 
americane de presă au difu
zat la 23 ianuarie o știre 
potrivit căreia S. K. Ța- 
rapkin, reprezentantul sovie
tic în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, ar fi decla
rat în cadrul unei convorbiri 
avute cu ziariștii că U.R.S.S. 
refuză să examineze problema 
preîntîmpinării răspîndirii ar
melor nucleare atîta timp cit 
S.U.A. nu vor renunța la pla
nul de creare a „forțelor nu
cleare multilaterale".

In legătură cu această inter
pretare, un grup de ziariști, 
care oglindesc lucrările Comi
tetului celor 18, l-au solicitat 
pe S. K. Țarapkin să comen-

BELGIA: Un pichet de greviști 
în fața Uzinelor SIDAC din 
GÂND cerînd mărirea salariilor

teze această versiune a agen
țiilor americane.

S. K. Țarapkin a declarat: 
Nu am spus niciodată că nu 
poate fi nici o discuție în pro
blema preîntîmpinării răspîn
dirii armelor nucleare atît 
timp cit S.U.A. nu vor renun
ța la proiectul lor de creare a 
„forțelor nucleare multilate
rale". Am spus că planurile de 
creare a forțelor multilaterale 
nucleare ale N.A.T.O. consti
tuie un obstacol în calea pre
întîmpinării răspîndirii armei 
nucleare în întreaga lume.

Dorim cu toată fermitatea 
să împiedicăm răspîndirea ar
melor nucleare și sîntem gata 
să semnăm un acord în aceas
tă problemă. Planurile de 
creare a forțelor nucleare 
multilaterale constituie însă 
un obstacol în această cale. In 
fond, acestea nu sînt „forțe 
multilaterale nucleare" ci for
țe nucleare americano-vest- 
germane. Considerăm că sco
pul planurilor de creare a for
țelor multilaterale nucleare 
este de a da posibilitate Ger
maniei occidentale să se an
gajeze pe calea înarmărilor 
nucleare.

romîni în Grecia
ATENA 25 Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Delegația studenți
lor romîni care se află în vi
zită în Grecia la invitația U- 
niunii naționale a studenților 
din această țară, a asistat vi
neri dimineață la conferința 
Consiliului național al studen
ților greci care se desfășoară 
la Salonic. înainte de începe
rea lucrărilor, studenților 
greci li s-a transmis salutul 
studenților romîni care a fost 
primit cu căldură de cei pre- 
zenți.

Sîmbătă dimineața delega
ția studenților romîni a fost 
primită de prof, universitar 
Nikola Kavazarakis, ministrul 
Greciei de nord și rector al 
Universității din Salonic.

8 e Împlinesc 15 ani 
de la semnarea 
Tratatului de prie
tenie, colaborare și 
asistență mutuală 
dintre Republica 
Populară Romînă și

Republica Populară Polonă.
Popoarele romîn și polon sînt 

legate de o trainică prietenie. 
Mărețele transformări sociale 
petrecute în cele două țări în 
condițiile puterii populare au 
dat 
de

un conținut nou legăturilor 
prietenie dintre popoarele

victorii în construirea socialis
mului. Poporul romîn urmăreș' 
te cu simpatie și se bucură sin» 
cer de realizările obținute de 
poporul polonez, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez în munca sa pen
tru dezvoltarea economiei na
ționale și creșterea continuă a 
nivelului său de trai. în anii 
din urmă producția industrială 
din republica prietenă a cunos
cut importante creșteri. în com
parație cu 1938, Polonia produ
cea la sfîrșitul anului 1963 de

★

își aduc aportul la cauza întă
ririi uni talii țărilor socialiste.

Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Polonă, 
ca și celelalte țări socialiste, 
nu precupețesc nici un efort 
în lupta nobilă pentru triumful 
ideilor păcii în lume. Guverne
le țărilor noastre promovează 
cu consecvență o politică de 
coexistență pașnică, pronunțîn- 
du-se pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor interna
ționale litigioase, pentru dez
voltarea prieteniei și colaboră-

nu sidac

Franța: Cereri pentru

dinO

R
25 (Agerpres). 
au fost semn a-

NEW YORK. — Recent, la Organizația Na
țiunilor Unite a avut loc semnarea de către 
R. P. Romînă a „Convenției privind consim- 
țămîntul la căsătorie, vîrsta minimă a căsă
toriei și înregistrarea căsătoriilor". Această 
convenție a fost elaborată în cadrul Consi
liului Economic și Social și apoi adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. la cea de a 17-a 
jesiune a sa.

Adoptarea acestei convenții s-a făcut în 
scopul abolirii, ca fiind incompatibile cu 
principiile O.N.U., a unor legi vechi și prac
tici care mai există în unele țări, în baza că
rora nu se asigură o libertate deplină în ale
gerea soțului, au loc căsătorii între copii și 
.ipsesc serviciile care să înregistreze și să țină 
jvidența căsătoriilor încheiate.

BERLIN. — Max Reimann, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Germania, a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă că a adresat cance
larului R. F. Germane, Erhard, o scrisoare în care 
propune: amnistia și încetarea tuturor proceselor 
judiciare împotriva persoanelor și organizațiilor 
avînd legături cu activitatea P. C. din Germania ; 
asigurarea libertății cuvîntului și a presei pentru 
toți cetățenii dm R.F. Germană; asigurarea dreptu
rilor electorale pentru toți comuniștii, inclusiv par
ticiparea lor la alegeri în calitate de candidați în 
organele locale și ale leanderelor, precum și în Bun
destag.

In încheiere, M. Reimann cere restabilirea legali
tății Partidului comunist.

Pe
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u 
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consolidarea păcii
PARIS 25 (Agerpres). — In 

legătură cu reluarea la Gene
va a lucrărilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, în Fcar.ța se desfășoară 
o vasta campanie pentru adu
narea de semnături pe petiția 
mișcării partizanilor păcii. In 
petiție, partizanii păcii cer ca 
Franța sâ semneze Tratatul de 
la Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare 
în cele trei medii, să participe 
la toate tratativele internațio
nale privind consolidarea pă
cii, inclusiv la lucrările Comi
tetului celor 18 de la Geneva 
și să promoveze o politică ba
zată pe principiile coexistenței 
pașnice și pe năzuințele spre 
dezarmarea generală și totală.

Pînă în prezent-, petiția a 
fost semnată de peste 167 de 
primari, de membri ai consilii
lor municipale, de colective a 
numeroase întreprinderi din 
Franța, de numeroși reprezen
tanți ai vieții publice.

CAIRO. — Formația folclo
rică din R. P. Romînă, care 
participă la manifestările din 
cadrul Festivalului internațio
nal folcloric din R.A.U., și-a 
continuat turneul în Republica 
Arcbă Unită. Ea a dat mai 
multe spectacole în orașul A- 
lexandria la teatrul Syid Der- 
wish și la Palatul Culturii din 
oraș. Spectacolele s-au bucu
rat de mult succes, artiștii ro
mîni fiind îndelung aplaudați.

In cartierul MURANOW din Varșovia
Foto: C.A.F.Cuvmtarea radiotelevizată

a lui Fidel Castro
HAVANA 25 (Agerpres). — 

In seara zilei de 24 ianuarie 
Fidel Castro, prim-secretar al 
Conducerii Naționale a Parti
dului Unit al Revoluției Socia
liste, prim-ministru al Repu
blicii Cuba, a rostit o cuvîntare 
radiotelevizată, în care a vor
bit despre vizita sa în Uniunea 
Sovietică.

Primul ministru al Cubei a 
relevat marea importanță pen
tru dezvoltarea economiei țării 
a acordului pe termen lung cu 
privire la livrarea către 
U.R.S.S. a zahărului cuban, 
semnat în timpul vizitei lui la 
Moscova. El a dat o înaltă pre
țuire ajutorului pe care Uni
unea Sovietică îl acordă 
Cubei.

Fidel Castro a spus că situa
ția internațională a Cubei este 
bună, că prietenia sovieto-cu- 
bană nu a fost încă niciodată 
atît de strînsă și trainică cum 
este astăzi.

Referindu-se la recentele 
evenimente din Panama, el a 
formulat propunerea de a se 
institui un fond de ajutor eco
nomic pentru Panama, la care 
și-ar aduce contribuția toate 
țările latino-americane pentru 
a permite statului Panama să 
se libereze de dependența față 
de a șa-numitul ajutor al 
S.UJL

Primul ministru a reafirmat 
că Cuba tinde spre consolida
rea păcii, spre lărgirea relați
ilor de prietenie cu toate ță
rile.

noastre. Tratatul semnat acum 
15 ani consfințește relațiile fră
țești dintre R. P. Romînă și R. P. 
Polonă pe temelia atotbiruitoa
rei învățături marxist-leniniste, 
a principiilor iniernaționalismw 
lui socialist. Popoarele noastre, 
unite în marea tamilie a co
munității mondiale socialiste, 
pășesc împreună, însuflețite de 
aceleași năzuințe — construirea 
socialismului și comunismului, 
apărarea păcii în lume.

In perioada care s-a scurs de 
la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Polonă, popoarele țărilor 
noastre au obținut însemnate

TELEGRAME

Evenimentele

Uganda șî Kenya

6 ori mai multă fontă, de 5,3 
ori mai mult oțel și de 5 ori 
mai multe laminate. Numeroase 
întreprinderi industriale noi au 
intrat în funcțiune.

Popoarele romîn și polon 
acorda o înalta prețuire relații
lor de prietenie, de colaborare 
și întrajutorare tovărășească, 
care cunosc o continuă dezvol
tare. O contribuție importantă 
la consolidarea și adîncirea a~ 
cestor relații au adus-o vizitele 
reciproce ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale.

între țările noastre prietene 
s-au lărgit în permanență rela
țiile de colaborare economice, 
tehnico-științifice, cultural-artis
tice etc. Schimburile de delega
ții, manifestările cultural-artis- 
tice reciproce contribuie la o 
mai bună cunoaștere a celor 
două popoare, la întărirea prie
teniei între ele.

Dezvoltînd continuu relațiile 
de colaborare, țările noastre

rii între popoare. Țările noastre 
luptă activ pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, sprijină cu hotărîre iniția
tivele care tind spre realizarea 
acestor țeluri, acționează per
severent pentru victoria princi
piilor coexistenței pașnice în
tre state cu regimuri social-po- 
litice diferite.

Cu prilejul aniversării sem
nării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară Po
lona, tineretul, împreună cu po
porul nostru, adresează calde 
felicitări poporului polonez și 
cele mal bune urări pentru noi 
succese în opera 
a socialismului 
Populară Polonă, 
iul principiilor 
pașnice, 
lume.

de construire 
în Republica 

pentru trium- 
coexistenței 

ale păcii în întreaga

r as f o ’ nd n 1 j y y #47 jti
sxul for arma-

KAMPALA 
In Uganda nu 
late noi incidente. Dar, vineri 
după-amiază, trupe britanice 
au ocupat punctele cele 
importante ale țării, 
panie britanică s-a 
într-o garnizoană a 
situată la 5 kilometri 
tală. O altă companie a ocu
pat instalațiile militare din 
Entebbe, iar o a treia — aero
dromul din acest oraș.

Guvernul ugandez s-a în
trunit vineri pentru a asculta 
un raport al ministrului de 
interne asupra situației din 
țară. După ședința guvernu
lui, primul ministru Obote a 
declarat că s-a hotărît „revi
zuirea condițiilor de folosire

a tuturor forțelor de lecu- 
ritate (armata și poliția)*.

mai 
O com- 
instalat 
poliției, 

de capi-

. NEW YORK. — Cu citeva- zile înaintea ple
cării secretarului general al O.N.țJ., U Thant, 
în călătoria pe care o va întreprinde în mai 
multe țări ale Africii, surse oficiale ale O.N.U. 
au- anunțat, potrivit agenției Reuter, că 
U Thant va participa la viitoarea conferință a 
șefilor statelor africane, care urmează să aibă 
loc în cursul verii. Sursele au reamintit că se
cretarul general al O.N.U. a intenționat să 
participe și la trecuta conferință a șefilor sta
telor și guvernelor africane, desfășurată la 
Addis Abeba, dar a fost nevoit să contraman
deze călătoria sa deoarece s-a îmbolnăvit.

Totodată, s-a făcut cunoscut că U Thant vn 
vizita în cursul lunii martie Birmania, India 
și Pakistanul.

DELHI. — Cu prilejul Zilei Republicii, pre
ședintele Indiei, Rădhakrishnan, a adresat 
poporului un.mesaj în care se arată că poli
tica guvernului indian urmărește asigurarea 
păcii în întreaga lume și că neparticiparea 
Indiei la blocuri militare constituie un aspect 

■ important al acestei politici. „Intenționăm să 
ducem și pe viitor o politică de apărare a 
păcii", se spune în mesaj.

DAR-ES-SALĂAM. — Unități britanice au debar
cat în zorii zilei de sîmbătă în Tanganica, la cererea 
președintelui Nyerere. După cum relatează agenția 
Reuter, ministrul englez pentru problemele Common 
wealthului a dat publicității un comunicat în care 
se arată: „Guvernul britanic a hotârît să îndepli
nească cererea guvernului Tanganicăi. Au fost tri
mise ordinele necesare navei purtătoare de avioane 
„Centaur", care se află în apropiere de Dar-Es-Sa- 
laam, venind din Aden, avînd la bord 450 de puș
cași marini și elicoptere. Referindu-se la evenimen
tele din Tanganica, agenția France Presse relatează : 
„Obiectivul oficial al englezilor era de a ajuta gu
vernul președintelui Nyerere să pună capăt revoltei 
unităților din Tanganica, care la începutul săptămî- 
nil i-au înlăturat pe ofițerii englezi și apoi s-au de
barasat de toți militarii africani cu grad mai mare 
de caporal. Soldafii africani au dat dovadă de o 
extraordinară disciplină și au arestat vreo 500 de 
persoane care, profitînd de tulburări, s-au dedat la 
jafuri11.

DJAKARTA — Agenția Antara anunță că preșe
dintele Sukarno a semnat un ordin care prevede 
intrarea în vigoare, începînd de la 25 ianuarie a.c., 
a acordului cu privire la încetarea incidentelor de 
la frontiera dintre Indonezia și teritoriile din nor
dul insulei Kalimantan (Borneo de nord), incluse în 
Federația Malayeză.

Un ordin similar a fost dat de guvernul Federa
ției Malayeze trupelor sale care se află în teritoriile 
situate în Borneo de nord.

NAIROBI 25 (Agerpres). — 
Știrile transmise din Kenya 
la ora primului afirmă că, în 
urma intervenției trupelor 
britanice, tulburările care au 
avut loc în cursul nopții in 
cadrul unor unități militare 
din această țară au încetat. In 
Capitală, insă, trupele brita
nice au luat poziție în punc
tele strategice. Șoselele și 
căile ferate care duc spre ca
pitală sînt păzite de trupe.

O dată cu sosirea noilor în
tăriri, trupele britanice din 
Kenya au în prezent un efec
tiv de 4 000 de oameni. Cîteva 
nave militare britanice se află 
ancorate în portul Mombasa.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Re
publica Populară Romînă și 
Republica Populară Polonă, 
general de arma:ă Leontin Să- 
lăjan, mi
te ale R. P. Romîne, a trimis 
o telegramă de felicitări mi
nistrului apărării naționale a 
R. P. Polone, mareșal al Polo
niei, Marian Spychalski. Mi
nistrul apărării naționale a 
R. P. Polone a trimis o tele
gramă de felicitări ministrului 
forțelor noastre armate.

★

Cu același prilej, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, a 
adresat o telegramă de felici
tări ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Polone, Adam- 
Rapacki. Ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone a adre
sat o telegramă de felicitări 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romîne.

(Agerpres)

Comentarii engleze despre

sesiunea U.E.O.
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Vasiliev, 
de ani de

tru
Casa în care locuia 
familie a fost purtată de fur
tună pe o distanță de 150 de 
metri.

a descris verbal desenul pe 
care l-a memorat fiecare. 70 
la sută din răspunsurile sale

Furtună violenta 
în statul Alabama

Asupra localității Harper
sville, statul Alabama, 
s-a abătut brusc o fur- 
violentă, care a distrus 

multe case și a întrerupt 
alimentarea cu energie elec
trică și comunicațiile telefo
nice.

In cursul furtunii, opt per
soane și-au găsit moartea. 
Printre victime se află și pa- 

membri ai unei familii, 
această

Presa engleză comentează 
pe larg rezultatele lu
crărilor primei sesiuni 

din acest an a Consiliului mi
nisterial al U.E.O. la care au 
participat miniștrii de exter
ne ai celor „șase" țări mem
bre ale Pieței comune și 
Angliei. Referindu-se la re
zultatele 
Consiliului 
mentatorul 
Express*
Anglia și Piața comună con
tinuă să existe 
prăpastie.

Numeroase 
critică poziția

lucrărilor sesiunii 
ministerial, co- 
ziarului „Daily 

subliniază că între

încă o mare

după cum se știe, se opune 
intrării Marii Britanii în Pia
ța comună. Ministrul de ex
terne francez, subliniază zia
rul „Daily Telegraph", „a 
lăsat să se înțeleagă că Fran
ța intenționează ca și pînă 
acum să împiedice pătrunde
rea influenței engleze în Pia
ța comună".

In legătură cu comunicatul 
final al lucrărilor Consiliului 
ministerial al U.E.O., presa 
engleză arată că el a fost 
„lipsit aproape de conținut", 
„formulat confuz și în multe 
privințe lipsit de sens".I
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Ieră că aceste motoare ■ 
largă folosire la disti- I 
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ziare engleze 
Franței, care,
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IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN CIPRU

Convocarea consiliuluitrebuie sa știe ce culoare are 
cartoteca dintr-un anumit 
plic deoarece ea ar putea afla 
aceasta uitîndu-se la fața lor. 
După aceasta, Kulaghina a 
pipăit plicurile cu mîna 
dreaptă și a arătat fără greș 
culoarea a patru 
din șase.

Profesorul Leonid 
care se ocupă de 30 
aceste fenomene, care fac par
te din știința numită para
psihologic, a declarat că n-a 
mai observat niciodată ase
menea capacități uimitoare. 
Savantul își amintește doar 
de două cazuri particulare, 
cind asemenea experiențe au 
reușit, dar nu în condiții de 
laborator, ci într-o mare sală 
de spectacol.

Ninel Kulaghina i-a pus pe 
oamenii de știință în fața u- 
nei mari enigme pe care 
vor trebui s-o dezlege.

Pentru prima 
dată din anul 
1926 la grădina
zoologică „Ar- 
tis" din Amster
dam s-a născut 
un pui de gira
fă. După cum se 
știe, animalele 
ținute în capti
vitate se repro
duc rar. In foto
grafie : girafa- 
mamă cu puiul 

ei.

ministerial extraordinar grec

PEKIN. —- La Pekin au început lucrările Comite
tului permanent al Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină. Den Siao-pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat, a, prezentat un raport cu pri
vire la* situația internațională,

ința au desenat pe ntște car
toteci diferite figuri pe care

Energia solară 
utilizată

Descoperirea unei vechi 
săli funerare

Foto : U.P.I.
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■y 7 inel Kulaghina, în vîrstă 
de 37 ani (Leningrad), a 
demonstrat în cadrul u- 

nei adunări științifice că 
poate să „citească" cu ochii 
legați și să „vadă" figuri pe 
care alte persoane și le ima-

ATENA 25 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara a fost convocat 
la Atena un consiliu ministe
rial extraordinar sub președin
ția prințului Constantin. La 
consiliu au participat șeful 
guvernului, I. Paraskevopou- 
los, ministrul apărării, Papa- 
nicolopoulos, precum și gene
ralul Pipilis, șeful statului ma
jor. De asemenea, au mai par
ticipat liderul Uniunii de cen
tru, G. Papandreu, și Kane- 
lopoulos, președintele E.R.E.

Președintele consiliului a de
clarat că scopul întrunirii con
stă în a dezbate o serie de 
probleme privind situația 
creată în Cipru.

Agenția Reuter arată că mi
nistrul de externe grec, Pala-

mas, care conduce delegația 
greacă la Conferința de la Lon
dra în problema Ciprului, a 
cerut instrucțiuni guvernului 
său pentru cazul unui eșec al 
Conferinței. De altfel, într-o 
declarație făcută unui cores
pondent al agenției France 
Presse, Palamas a menționat 
ca „incontestabil faptul că lu
crările Conferinței se află în 
impas**.

La 24 ianuarie, relatează a- 
genția Reuter, a sosit la Nico
sia Francis Noel-Baker, mem
bru laburist al Parlamentului 
britanic, care a avut întreve
deri cu președintele Makarios 
și cu vicepreședintele Kuciuk, 
în legătură cu situația din 
Cipru.

Ila suta din raspu 
au fost adevărate.
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In cadrul unei alte experi- 
i de diferite cu- 

,, «V fost introduse în 
culoare închisă, 
i-a avertizat pe 

oamenii de știință că ei nu

uriașă sală funerară de 
100X200 m a fost desco
perită de arheologi în 

stîncile din muntele Djavahet 
din Gruzia. în peșteră au fost 
găsite podoabe de aur și ar
gint, obiecte din ceramică și 
din tuf vulcanic.

Pe pietrele plate care aco
peră sala funerară, arheologii 
au descoperit diferite semne. 
Unele din ele sînt ornamente, 
dar imaginile enigmatice de 
pe altele amintesc de vechea 
scriere cuneiformă urartu. 
Specialiștii presupun că au 
găsit o scriere nouă, necunos
cută pînă acum.

Institutul de fizică meteoro
logică din Dakar con
struiește actualmente cel 

de-al doilea motor acționat cu 
ajutorul energiei solare. Primul 
motor de acest fel funcționează de 
mai bine de un an în capitala 
Senegalului.

Cel de-al doilea motor va fi pus 
în funcțiune probabil la sfîrșitul 
acestui an și va avea o suprafață 
de captare a razelor solare de 300

Institutul de fizică m 
logică din Dakar

metri pătrați. Motorul va fi folosit 
Ia pomparea apei și va avea o ca
pacitate de 40 metri cubi de apă 
pe oră, sau va putea pune în f 
țiune un generator electric.

Se consideră că aceste motoare 
pot avea o 1 _ 
larea apei de mare, în industria 
frigorifică a țărilor cu climă foar
te caldă și ca furnizoare de ener
gie electrică. Un mare avantaj al 
acestor instalații este că c 
foarte ieftine și foarte ușor de 
manevrat.

Tratativele cu privire la reglementarea 
diicrendului americano-panamez

WASHINGTON 25 (Ager- 
greș). După cum relatează a- 
gențiile de presă, Comisia in- 
teramericană pentru pace și 
reprezentanții S.U.A. și statu
lui Panama au început să e- 
xamineze o nouă formulă 
menită să pună capăt diferen
dului care separă cele două 
țări. Această formulă este ba
zată pe un text prezentat la 
25 ianuarie Comisiei intera- 
mericane de către Miguel Mo
reno, reprezentantul panamez 
pe lingă Organizația statelor 
americane.

Textul cuprinde ambii ter
meni — „a negocia" și „a dis- 

care, figurină separat

în textul spaniol și în textul 
englez al acordului ce fusese 
elaborat la Ciudad de Panama 
de către Comisia interameri- 
cană pentru pace, au provocat 
impasul peste care se strădu
iesc în prezent să treacă me
diatorii Comisiei. Formula pa- 
nameză propune ca 15 zile 
după restabilirea relațiilor 
diplomatice între S.U.A. și 
Panama, ambasadorii plenipo
tențiari ai celor două țări să 
se întîlnească „pentru a ne
gocia, adică a discuta" înche
ierea unui nou acord, relativ 
la canalul Panama, „care ar 
putea fi substituit acordului 
existent".


