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Masă tovărășească cu prilejui
celei de-a 60-a aniversări

a tovarășului Emil Bodnăraș
Luni, 10 februarie, Biroul Po

litic al CC. al P.M.R. a dat o 
masă cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a tovarășului Emil 
Bodnăraș.

La masă au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion

Dragă tovarășe Bodnăraș,

Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Rădulescu, 
Gheorghe Rădoi.

Adresîndu-se sărbătoritului, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a spus:

CRONICA
ACTUALITĂȚIIUn nou medicament romînesc

Un colectiv de cercetători de 
la Institutul pentru controlul de 
stat al medicamentului și cer
cetări farmaceutice, condus de 
prof. univ. P. Ionescu-Sto- 
ian, a realizat după o rețe
tă originală tablete pentru sta
bilirea sensibilității bacteriilor, 
aflate intr-un organism bolnav, 
la anumite antibiotice. Tablete
le conțin o pulbere inertă care 
se poate steriliza. Ele se 
produc prin presare directă pe

cale uscată, fără adaosuri care 
ar putea influența activitatea 
antibioticului. Diferențierea ta
bletelor se face prin ștanțarea 
cu o literă caracteristică.

Noul preparat, care răspun
de apelului Organizației Mon
diale a Sănătății adresat spe
cialiștilor din acest domeniu, se 
bucură de o largă apreciere în 
rîndul oamenilor de știință 
din țară și de peste hotare.

(Agerpres)

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne, te felicită 
călduros cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață.

Partidul, oamenii muncii, acordă o înaltă apreciere activității 
pe care ai desfășurat-o, alături de ceilalți conducători de partid, 
încă din anii regimului burghezo-moșierdsc, pentru cauza clasei 
muncitoare și libertatea poporului, ca și rolului activ pe care l-ai 
avut în pregătirea și înfăptuirea actului istoric de la 23 August 
1944.

Devotat trup și suflet poporului, ai militat cu perseverență 
pentru întărirea partidului, pentru înfăptuirea politicii sale 
marxist-leniniste. în funcțiile de mare răspundere ce ți s-au 
încredințat, ai adus o contribuție de seamă la instaurarea pu
terii populare și construirea socialismului, la avîntul economiei 
naționale și al culturii, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească cu țările socialiste, de colaborare pașnică 
cu toate țările.

In semn de prețuire a meritelor tale ai fost decorat de repe
tate ori cu înalte ordine ale R. P. Romîne și distins cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste".

îți dorim, dragă Emil, mulți ani de viață, sănătate, fericire și 
muncă rodnică pentru cauza partidului, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Viticultorii

Strungarul Virgil Lebe de la Uzinele „Hidromecanica." din Brașov, lucrează la unul din 
strungurile de mare productivitate. Piesele uriașe pe care le lucrează cer multă atenție și 
pricepere. Iată'l discutînd cu maistrul Molnar Carăl despre o piesă la care lucrează în 

prezent
Foto: N. STELORIAN

37000 artiști amatori in concurs Modernizarea
in schimb

de experiență
uprafața podgoriilor din 

_ . A se extin
de anul acesta cu circa 

) ha. Pentru noile planta- 
pentru completarea go-

BAIA MARE (De la 
corespondentul nos
tru). — în aceste zile, 
pe scenele căminelor 
culturale din regiunea 
Baia Mare se desfă
șoară cu mult succes 
întrecerile din cadrul 
etapei a Il-a a celui 
de al 7-lea concurs al 
formațiilor artistice de 
amatori. Aproape 
37 ooo de tineri artiști 
amatori din satele re
giunii' 
torilor 
turale bine pregătite 
și la 
artistic. Duminică mii 
de colectiviști au a- 
plaudat evoluția for
mațiilor artistice de 
amatori pe scenele că
minelor culturale din 
Moftjnul Mare, Că- 
pleni, Pir, Dindești și 
Tiream din raionul

Cărei, Băsești, Hodod 
.și Sălățig din raionul 
Cehul Silvaniei, Ar- 
dusad, Mogoșești, Re- 
metea Chiuarului și 
Valea Chiuarului din 
raionul Șomcuta Mare, 
în raionul Oaș, la 
centrele din Livada și 
Tama Mare, au fost, 
de asemenea, mult a- 
plaudate programele 
prezentate de forma
țiile din cele ii sate 
participante la concurs 
în aceste centre. Cu 
cîteva zile în11 urmă 
formațiile cămine
lor culturale din San- 
tău, Sudurău, Săuca, 
Hotoan, Silvași, Cean 
raionul Cărei, au pre
zentat
fața
400
prezenți în sala de

spectacole a noului 
cămin cultural din 
Săuca. S-au re
marcat tinerii Gheor
ghe Pascu din Săuca 
— clasat pe locul I — 
prin interpretarea dan
sului „Ca pe Someș", 
soliștii de muzică 
populară Florica Dich- 
neș, Ioan Sighed și 
Doina Filimon — din 
formația căminului 
cultural din satul Ho- 
toan. De asemenea, au 
plăcut mult spectato
rilor brigăzile artisti
ce de agitație ale că
minelor culturale din 
Hotoan și Săntău, 
formațiile de dansuri 
ale căminelor cultura
le din Silvaș și altele, 
calificate pentru faza 
raională.

drumurilorforestiere
dinIn bazinele forestiere 

regiunea Suceava s-au dat in 
exploatare în anii șesenalului 
noi drumuri forestiere, lungi
mea lor depășind în prezent 
1100 km. Prin amenajarea a- 
cestor căi de acces care per
mit folosirea autobasculante
lor la transportul lemnului, se 
pun anual în valoare peste 
100 000 mc masă lemnoasă.

La lucrările de construcție 
și de întreținere a drumurilor 
forestiere se utilizează : bul
dozere, excavatoare, motocom- 
presoare, concasoare etc.

în cursul acestui an se pre
vede ca lungimea drumurilor 
ce străbat pădurile din nordul 
Moldovei să crească cu cîteva 
zeci de kilometri.

Suprafața podg 
întreaga țară

20 000 
Ui Și , 
lucilor ce urmează să se facă 
în acest an, ca și pentru lu
crările din anii viitori se va 
produce o cantitate sporită de 
material săditor. în acest scop 
suprafața pepinierelor viticole 
va fi mărită la 2 800 ha.

Cele mai bune metode de 
producere a materialului sădi
tor viticol au constituit obiec
tul unui schimb de experiență 
pe țară organizat recent de 
Consiliul Superior al Agricul
turii împreună cu Consiliul a-

gricol regional Argeș la Sta
țiunea experimentală Drăgă- 
șani. Cu acest prilej, specia
liști din Institutele de cerce
tări, din gospodării de stat, 
președinți și brigadieri din 
gospodării colective au vizitat 
pepinierele G.A.C. Ștefănești și 
Voicești și au arătat rezul
tatele înregistrate anul trecut 
în producerea vițelor altoite.

Pe baza recomandărilor cer
cetătorilor și a experienței u- 
nitâților socialiste fruntașe au 
fost subliniate cele mai bune 
metoce de organizare și de lu
cru în pepiniere pentru a fi 
generalizate.

(Agerpres)

Prima fază a concursului 
de literatură

în răspunsul său, tovarășul 
Emil Bodnăraș a exprimat Co
mitetului Central al Partidu
lui, Biroului său Politic și 
guvernului, sentimentele sale 
de profundă recunoștință pen
tru atenția acordată împlinirii 
a 60 de ani de viață. Vreau, 
îndeosebi, a arătat vorbitorul, 
să aduc recunoștința mea pen
tru calda apreciere față de 
mine și de activitatea mea, ex
primată în. cuvîptul prin care 
sînt cinstit astăzi fii fața parti
dului și a întregului nostru 
popor.

Acest cuvînt mi-a evocat, 
într-o luminoasă cuprindere, 
cei 32 de ani de cînd viața și 
strădania meâ s-au împletit 
pentru totdeauna cu năzuin
țele și lupta clasei muncitoare 
din Romînia, învrednicindu- 
mă de cel mai înalt titlu la 
care omul zilelor noastre poa
te aspira, de membru al parti
dului clasei muncitoare, Parti
dul Comunist

Nu intenționez să fac nici 
un bilanț. La fel ca predeceso
rii mei de vîrstă.cred că pen
tru fiecare dintre noi mai este 
încă deajuns de mult de făcut 
pentru partid și popor, încă 
îndeajuns de mult de adăugat 
ca învățătură, înainte de a ne

socoti ajunși la capătul cerin
țelor.

Colectivul nostru de condu
cere reprezintă astăzi un orga
nism de o închegare extrem 
de puternică. începuturile lui 
se situează în perioada fră- 
mîntată a anilor de prigoană 
și temniță. El a crescut cu vre
mea și a devenit, treptat, forța 
care în încercarea ilegalității, 
cît și după eliberare, a răspuns 
cu cinste la încrederea parti
dului și a poporului.

înlăturarea, în plin război, 
a unei conduceri netrebnice, 
răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste; stabilirea unității po
litice a clasei muncitoare și 
instaurarea puterii ei în alian
ță cu țărănimea; construirea 
socialismului și făurirea noii 
orînduiri sociale a Romîniei; 
de toate aceste realizări — file 
de aur în istoria partidului 
nostru — este strîns legată ac
tivitatea tovarășilor prezenți 
aici, a Biroului Politic, ca per
manență a conducerii de par
tid și care, în întreaga această 
lungă și încercată perioadă, l-a 
avut în frunte pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

Unitatea de concepție și ac
țiune, disciplina conștientă 
care n-a cedat nici unei încer-

cări, sentimentul de adîncâ 
răspundere, izvorît din cunoaș
terea și aprofundarea temei
nică a învățăturii lui Marx și 
Lenin, neabătuta principialita
te, acestea sînt unele din ca
racteristicile călăuzitoare ale 
activității noastre, constituind 
calități astăzi răspîndite în 
viața de partid și de stat.

în formarea acestor calități— 
proces de lungă durată, nici
odată încheiat — fiecare mem
bru al partidului nostru, fie
care dintre noi are partea sa 
de contribuție atît prin aceea 
ce a tras ca învățătură acolo 
unde a greșit, cît și, îndeosebi, 
prin aceea ce, în munca sa, a 
dat și dă continuu.

Partea de seamă, însă, în ci
mentarea acestor calități ale 
conducerii noastre, partea de
terminantă, tocmai fiindcă 
este vorba de conducere, apar
ține omului a cărui statornică 
credință și pasiune pentru 
cauza clasei muncitoare și a 
poporului nostru, pentru cauza 
revoluției socialiste, este ega
lată doar de pricepere adîncă 
în căutarea soluțiilor bune, de 
neobosită stăruință în realiza
rea hotărîrilor, de bine cumpă
nită și înțeleaptă judecată, cît 
și de profundă înțelegere ome
nească, însușiri care l-au con
sacrat conducător de seamă, 
prețuit și stimat — tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

Prin legătura sa indestructi
bilă cu poporul muncitor, prin 
realizările remarcabile obținu
te în ridicarea țării și a poporu
lui, partidul nostru se bucură 
de necontestat prestigiu și au
toritate.

In fața sa stau astăzi 
numeroase sarcini de deose
bită importanță: desăvîrșirea 
construcției socialismului în 
țara noastră; activă contribuție 
la întărirea sistemului mondial 
al socialismului, la coeziunea 
și unitatea mișcării comuniste 
internaționale.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în încheierea acestui scurt cu
vînt, să-mi exprim marea 
bucurie de a putea face parte 
din colectivul de conducere al 
partidului nostru și de a putea 
participa, alături de dumnea
voastră, toți 
la realizarea

Vorbitorul 
în sănătatea
trai al Partidului, a Biroului 
său Politic, a tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

cei prezenți aici, 
acestor sarcini. 
a ridicat paharul 
Comitetului Cen-

un înalt nivel

Foto : I. CUCU

(Agerpres)

oferă specta- 
programe cul

spectacole în 
a aproape 

de colectiviști

sînt semnul aprobării 

depline a măsurilor pro

puse în adunare.

Aplauzele fi optimismul

V. ALEXIANT’

IN CINSTEA

CELEI DE A XX-A

ANIVERSARI

ELIBERĂRII

PATRIEI
din clasa a X-a G, Ale xandra Baboian din clasa a X-a A *1 Petre Mânu din clasa a Xl-a.Trei din participanții la cuvînt: Lucian Hanu

Duminică dimineața s-a desfășu
rat in Capitală faza raională a 
concursului de literatură. Au parti
cipat aproape 2 000 de elevi din 
școlile medii și profesionale — 
care îndrăgesc literatura, activează 
in cenacluri sau în cercurile lite
rare din școli și au obtinut, în 
trimestrul I. medii de 8, 9 și 10...

Solicitat de noi, tov. profesor 
Mihai Bărbătescu, președintele co
misiei de organizarea concursului 
din raionul 16 Februarie a spus :

— Scopul concursului este de a

stimula pasiunea elevilor pentru 
literatura romină, dragostea lor 
pentru lectură. In indicațiile bi
bliografice s-a arătat că subiectele 
pentru lucrarea scrisă vor fi din 
programa școlară, dar că elevii vor 
trebui să vorbească și despre lu
crările citite de ei, să folosească 
cunoștințele căpătate cu prilejul 
studierii unor lucrări suplimentare 
de literatură și de critică literară.

Concursul a dovedit că elevii au 
respectat aceste indicații.

Noi succese la învățătură
în activitatea cultural-educativă

A devenit o tradiție ca po
porul nostru 
marile sale 
mentele de 
patriei, prin obținerea 
noi și însemnate succese 
drumul construirii socialismu
lui. Anul acesta, la 23 August, 
ziua eliberării — cel mai în
semnat eveniment din istoria 
patriei — întregul popor va 
sărbători împlinirea a 20 de 
ani de viață liberă. Oame
nii muncii din uzine și de pe 
șantiere, din unitățile agricole 
socialiste — din toate dome
niile de activitate, întîmpină 
acest eveniment cu rezultate 
deosebite.

Tînăra generație a patriei, 
care a crescut și s-a format 
în anii Eliberării, se bucură, 
prin grija părintească a parti
dului, de minunate condiții 
de muncă, învățătură și viață. 
Elevii școlilor patriei, a căror 
sarcină principală est© aceea 
de a învăța cu sîrguință, își 
exprimă atașamentul profund 
față de patrie, recunoștința 
fațătde partid, prin străduința 
de a obține rezultate tot mai 
bune în pregătirea școlară.

Ieri, sala de festivități a 
Școlii medii nr. 28 din Capi
tală a cunoscut atmosfera 
unui eveniment deosebit. Ele
vii școlii s-au întrunit într-o

să întîmpine 
sărbători, eveni- 
seamă din viața 

unor 
pe

entuziastă adunare, organizată 
de comitetul U.T.M. al școlii, 
în care au discutat cu însu
flețire și au stabilit măsurile 
ce vor fi luate pentru ca între
gul colectiv de elevi al școlii 
să întîmpine cea de a XX-a 
aniversare a Eliberării patriei 
noastre cu noi succese la în
vățătură, în întreaga activi
tate școlară și extrașcolară. 
Inițiativa organizării acestei 
adunări a fost luata cu cîteva 
zile în urmă. La comitetul 
U.T.M. au venit numeroși elevi 
care și-au exprimat dorința 
de a iniția activități intere
sante pentru a întîmpina ani
versarea celor 20 de ani de 
viață liberă cu rezultate cît 
mai bune. Ei au făcut în acest 
scop numeroase propuneri. 
Ținînd seama de aceste pro
puneri, comitetul U.T.M., sub 
îndrumarea organizației de 
partid, cu sprijinul conduce
rii școlii și al tovarășilor pro
fesori a pregătit adunarea 
generală U.T.M. pe școală 
consacrată discutării și stabi
lirii principalelor acțiuni ce 
vor fi întreprinse în întîmpi- 
narea aniversării Eliberării 
patriei.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
dunării, secretarul comitetului 
U.T.M. al școlii, tovarășul 
Adrian Jiga, a vorbit despre 
importanța actului istoric de

la 23 August, ziua Eliberării 
patriei și a supus discuției 
și aprobării adunării o serie 
de măsuri. Acestea constituie 
cuvîntul de onoare al elevilor 
școlii în fața partidului, a în
tregului popor, de a învăța 
temeinic, de a se pregăti cu 
răspundere pentru muncă, 
pentru viață.

In scurta pauză care a ur
mat apoi, grupuri, grupuri de 
elevi discutau cu însuflețire. 
Fiecare clasă dorea să prezin
te în adunare, prin cuvîntul 
unor elevi, propriile angaja
mente, să exprime, în fața a- 
dunării, hotărîrea de a parti
cipa la realizarea tuturor o- 
biectivelor propuse. în nu
mele elevilor claselor a Xl-a 
a luat cuvîntul Radu Bog
dan, secretarul comitetului 
U.T.M. de an. El a transmis 
adunării dorința elevilor din 
clasa a Xl-a de a se prezenta 
cu toții bine pregătiți la exa
menul de maturitate, de a 
dovedi și în acest ultim an de 
școală o comportare exempla
ră, de a participa la întrece
rea pentru cea mai discipli
nată clasă și de a obține ase
menea rezultate îneît la sfîr
șit de an școlar, să poată con
cura la titlul de „Cea mai 
bună clasă a școlii".

„Toate rezultatele noastre 
bune la învățătură și în în-

treaga noastră activitate do
rim să fie expresia recunoș
tinței și dragostei față de 
partid, care ne-a creat nouă, 
tineretului, condiții optime de 
studiu și viață. Noi am avut 
fericirea de a crește odată cu 
patria sub soarele socialismu
lui. Iată de ce noi, elevii clase
lor a Xl-a, ca de altfel toți 
elevii școlii noastre, sîntem 
hotărîți să întîmpinăm mărea
ța sărbătoare cu cele mai fru
moase succese ale noastre".

Hanu Lucian, din partea e- 
levilor clasei a X-a G, a ară
tat că, clasa lor este hotărîtă 
să desfășoare o asemenea ac
tivitate incit la sfîrșit de an 
școlar să se numere printre 
cele fruntașe. Ei au hotărît 
să-i antreneze pe toți elevii 
să-și pregătească cu regulari
tate și temeinic fiecare lecție, 
să dovedească o mai mare 
preocupare pentru însușirea 
fizicii și matematicii, materii 
la care au obținut rezultate 
mai slabe. „Și clasa a X-a G 
— spunea în încheiere Hanu 
Lucian — dorește să concu
reze la titlul de „Cea mai dis
ciplinată clasă" și să cîștige 
această întrecere !“

După cum a reieșit din luă
rile de cuvînt la adunare, toa
te colectivele de elevi aspiră 
la titlul de „Cea mai bună 
clasă", dorind ca în cinstea

zilei de 23 August să dobîn- 
dească steagul de fruntași. 
S-au luat numeroase angaja
mente pentru realizarea aces
tei dorinți. Claudia Florescu, 
în numele elevilor din clasele 
a IX-a, arăta, printre altele, 
că ei vor pregăti un simpozion 
închinat zilei de 23 August, 
în cadrul căruia vor fi pre
zentate fragmente din lucrări 
literare și din filme documen
tare închinate acestui eveni
ment. Vor mai organiza, de 
asemenea, o expoziție cu fo
tografii și documente din 
presă, legate de înfăptuirea 
actului de la 23 August. Ma
ria Florea din clasa a Xl-a B 
arăta că elevii clasei lor vor 
participa la toate acțiunile 
cultural-educative organizate 
în școală. Ana Cleja vorbea 
despre inițiativa clasei a X-a 
D de a forma o brigadă artis
tică care va pregăti un pro
gram intitulat „Viața școlii 
noastre". Textul va fi alcătuit 
de elevii din cadrul cercului 
literar. în adunare au luat 
cuvîntul și alți elevi. Din cu
vîntul lor a reieșit deplinul 
acord cu propunerile prezen
tate de comitetul U.T.M, serio
zitatea și profunzimea cu care 
au fost concepute măsurile 
stabilite, caracterul lor con
cret, izvorît din problemele 
specifice fiecărei clase. „Mun-

vor

ca noastră, a elevilor, este în
vățătura" au subliniat partici
panții la adunare. Pornind de 
la această principală îndatori
re a elevilor, măsurile prezen
tate de secretarul comitetului 
U.T.M. pe școală, subliniau :

„Ne propunem ca cel mai de 
seamă obiectiv dezvoltarea 
răspunderii față de învățătură, 
astfel ca la sfîrșit de an școlar 
în toate clasele majoritatea 
elevilor să obțină numai me
dii de Ia 7 în sus...". Au fost 
relevate acțiunile care
fi întreprinse pentru realiza
rea acestui obiectiv. în primul 
rînd, preocuparea de a deter
mina pe fiecare elev să pună 
la baza pregătirii sale studiul 
individual, de a antrena pe 
toți elevii să-și pregătească zi 
de zi lecțiile, la toate discipli
nele, să dovedească profunzi
me în studiu, să obțină numai 
note bune și foarte bune. Ca
lea sigură a unei temeinice 
pregătiri, a însușirii unor bo
gate cunoștințe — se arăta în 
angajament — este deprinde
rea tuturor elevilor cu munca 
ritmică și perseverentă, con
vingerea fiecăruia din ei că 
cel mai bun ajutor este munca 
personală. în această direcție 
va trebui să se îndrepte în
treaga activitate a organizației 
U.T.M., în organizarea căreia 
este necesar să fie solicitat

permanent sprijinul compe
tent și prețios al tovarășilor 
profesori. S-a propus, în acest 
scop, organizarea unor adunări 
generale deschise, 
studiu, la care vor 
oameni de știință 
tovarăși profesori T_ r___
în cadrul acestor adunări ele
vii vor discuta despre: „Ce 
trebuie să-ți ceri cînd ești 
elev" ; „Există discipline mai 
importante și altele mai puțin 
importante" ; „Prețuiește anii 
de școală — cu ei te întîlnești 
numai o dată în viață". Elevii 
vor fi sprijiniți îndeaproape 
cum să învețe, cum să-și gos
podărească timpul. Pentru în
deplinirea acestui obiectiv se 
vor organiza discuții metodice, 
pe clase, cu ajutorul tovarăși
lor profesori, în cadrul cărora 
se va vorbi despre organizarea 
programului zilnic de studiu, 
despre modul cum trebuie să 
se pregătească elevii pentru 
teze, ce sarcini stau în fața 
elevilor
Gazeta 
cîteva 
fruntașilor la învățătură, iar 
postul utemist de control se 
va ocupa îndeosebi de folosi
rea integrală a orelor de curs

pe ani de 
fi invitați 
și cultură, 
și părinți.

din clasele a Xl-a. 
de perete va dedica 
numere experienței

și a timpului pentru pregăti
rea lecțiilor. Elevii vor putea 
afla cum trebuie să arate un 
caiet de notițe și o lucrare 
bună de control vizitînd ex
poziția cu caiete de notițe și 
lucrări de control ce va fi or
ganizată în școală.

Inițiativa de a se institui și 
decerna la serbarea de sfîrșit 
de an titlul de „Cel mai bun 
elev Ia fizică, matematică și 
chimie" pe anul școlar 1963 — 
1964 a fost primită de elevii 
școlii cu un viu interes. S-a 
propus ca această inițiativă să 
rămînă o tradiție a școlii. Ac
tivitatea în cadrul cercurilor 
pe materii se va concretiza și 
în pregătirea unui simpozion 
de amploare cu cele mai bune 
lucrări realizate de elevi în 
decursul anului școlar. La a- 
cest simpozion — care va a- 
vea loc la sfîrșitul trimestrului 
III — vor fi invitați tovarăși 
profesori, tineri cercetători, 
ingineri, studenți, părinți.

Elevii claselor a Xl-a se află 
în fața unui moment însemnat 
din viața lor — absolvirea

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag a IV-a)
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al „Olimpiadei aîbe“
Acolo domnește o mare ani
mație, dar și multă voie bună- 
Trenurile care pleacă din 
Innsbruck sînt pline, iar „bă
tălia* pentru Jocuri amintește 
pe cea care s-a dat doar acum 
citeva zile pe diferitele piste 
ale concursurilor.

Acum să ne întoarcem din 
nou la Jocurile Olimpice. La 
această ediție au fost decer
nate în total 103 medalii. Țara 
care a cucerit cele mai multe 
dklinrții este UJLSS. — 11 
medalii de aur. 8 de argint. 6 
ce bronz. Urmează Austria — 
cu 4 medalii de aur. 5 de ar
gint și 3 de bronz. Este cel 
mai mare succes sportiv pe 
:are Austria l-a obțimit la 
oiimpiadeie care au avut loc 
pînă acum. Duelul alpin în- 
me Austria și Franța, așteptat

Corespondență 
telefonică

Moser, înscrie un nou gol în îavoarea primei noastre for zic- 
ții de handbal, care a cucerit „Cupa orașului București". Vă informăm

Reprezentativa masculină de handbal a B.P.Bomine 
a cîștigat „Cupa București”

cu încordare de toți iubitorii 
spartului cu schiurile, s-a ter
minat. socotit după medaliile 
de aur, la egalitate: 3—3. 
Dacă se socotesc insă toate 
medaliile obținute în probele 
alpine, atunci devine clar că 
Austria a cîștigat net acest 
duel alpin.

Faptul că această ediție a 
Jocurilor Olimpice s-a bucurat 
de o mare popularitate în Au
stria ca și în străinătate este 
dovedit de numărul mare de 
spectatori: 950 000. Un record 
rlimpic absolut ’. Aproape un 
mioon de amatori ai sporturi
lor de iarnă au urmărit la 
fața locului pasionantele în
treceri sportive.

La această cifră se mai a- 
daugă alte milioane din multe

țări ale lumii care, datorită 
emisiunilor de televiziune, au 
putut viziona, cel puțin în 
parte ăceste jocuri. Cei mai 
mulți spectatori au fost atrași 
de spectaculoasele sărituri de 
pe trambulină, de probele al
pine de schi unde publicul 
austriac a încurajat din răs
puteri pe reprezentanții țării 
sale dar i-a apreciat obiectiv 
și pe concurenții străini.

Amatorii de sport din Au
stria au apreciat faptul că e- 
chipa romînă de hochei pe, 
gheață care a concurat în gru
pe B a turneului olimpic, s-a 
situat pe locul IV înaintea 
Austriei. Iugoslaviei, Italiei și 
Ungariei. Pentru jocul spor
tiv prestat în grupa B hochei- 
știi romini au primit o cupă.

La Seefeld, unde au avut loc 
probele de fond, publicul spec
tator a fost entuziasmat de re
zultatul care s-a obținut în 
cursa de 10 km femei. Cîștigă- 
toare a ieșit ..echipa învăță
toarelor’ a U2R.S.S. care a 
obținut toate medaliile. Tot a- 
tît ce spectaculoasă a fost 
cursa de ștafetă bărbați 4x10 
km. Medalia de aur a fost 
ciștigată de Suedia, urmată, 
de Finlanda și U2R.S.S.

Participanții. conducătorii 
delegațiilor și organizatorii 
celei de a IX-a ediții a~ Jocu
rilor Olimpice de iarnă, care 
s-a încheiat duminică, sint 
unanimi în părerea lor că 
Jocurile de iarnă s-au desfă
șurat în spiritul olimpic și că 
au slujit nobilului țel al înțe
legerii, prieteniei și, în acest 
fel, al întăririi păcii între po
poare.

F. DONNER
Viena, 10 februarie 1964

Invingînd cu 25—12 echipa R. P. Ungare, reprezentativa 
masculină de handbal a R. P. Romîne a cîștigat duminică 
seara în sala Floreasca cea de a 5-a ediție a „Cupei orașu
lui București". Surpriza ultimei zile a furnizat-o echipa de 
tineret a țării noastre care a reușit să învingă cu 15—9 
echipa U.R.S.S.

Clasamentul final : 1. — R. P. Romînă. 5 puncte ; 2. — 
R. P. Romînă (tineret) 4 puncte ; 3. — R. P. Ungară 2 punc
te ; 4.

întrecerile Spartachiadei
ÎN SATELE RAIONULUI OAȘ

U.R.S.S., 1 punct.
(Agerpres)

• RE SCURT • PE SCURT •
• Vremea 

lă a permis 
bucureștene să-și con
tinue duminică antre- 
namentele, sustinind 
meciuri de verificare 
în vederea deschiderii 
oficiale a sezonului de 
fotbal. în Giulești, Ra
pid a întîlnit pe Dina
mo Pitești, obținînd 
victoria cu scorul de 
1—0 prin punctul mar
cat de Ozon în minu
tul 20. Jucînd pe teren

favofabi- 
echipelor

Farul Constanța 
Portul 
Petrolul 
Metalul 
3—0 (1—0).

4—0 (3—0) i
Ploiești — 

Tîrgoviște

gulescu, Dorin Ciur 
giucă, -Gheorghe Co- 
btrzan (Adalbert Re-

• In semifinalele 
turneului international 
de fotbal pentru juni
ori de la Viareggio, 
Dukla Praga a învins 
cu 2—0 (2—0) pe Fe- 
rencvâros Budapesta, 
iar F.C. Bologna a în
trecut cu b—2 pe A.S. 
Roma, după prelungiri. 
In finală se vor întîlni 
Dukla și F.C. Bologna

■te

In comunele și satele ra
ionului Oaș se desfă
șoară, în aceste zile, o 

intensă activitate sportivă de 
ipasă. Pe pîrtiile amenajate 

marginea satelor ca și în 
sălile căminelor culturale, nu
meroși tineri se întrec la di
ferite discipline sportive. Sin: 
participanții la cea de-a H-a 
etapă a Spartachiadei de 
iarnă. Să facem cunoștință cu 
o parte dintre concurenți.

..Poposim in comuna
grești. centrul raionului Oaș. 
Aici mai multe afișe-
care invită tinerii din comună 
la o ai a -Spartachiadei de 
iarnă-. In program sint cu
prinse concursuri de săniuțe.

Ne-

în- 
pe

propriu, Dinamo a 
v,ins cu 5—2 (2—1) . 
Metalul Au marcat 
Ene (2), Nuțu (2) și 
Frățilă. Pentru meia- 
lurgiști au înscris Bu- 
zatu și Țurțău. Steaua 
a întîlnit sîmbătă pe 
terenul din Ghencea 
de-a lungul a două re
prize pe A.S.A. (4—0| 
și Chimia (0—0). *
sfîrșit, Progresul 
verificat stadiul 
pregătire, jucînd 
Tehnometal, de care a 
dispus cu 5—2 (0—2) 
prin punctele marcate 
de Iancu (4) și Po
pescu.

Rezultate din țară :

• Turneul interna
tional de iotbal de la 
Mexico City a lost 
cîștigat de echipa se
lecționată a orașului 
Moscova cu 7 puncte. 
In ultimul joc iotbalis- 
tii sovietici au termi 
nat la egalitate : 1—1 
(0—1) cu Partizan Bel
grad. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ne- 
caxa (Mexico) — 6 
puncte și Partizan Bel
grad — 5 puncte.

(hi). Echipa budapesce
ne se compur.c din 
Foekii, FaMzi >i Jan- 
cso. Formafia învingă
toare din acest meci 
va întîlni ia Budapest 
pe Epiloek. campiocr.c 
R. P. Ungare, care a 
eliminat in temi Uncie 
pe Slavia Praga.

liber. Mai intii. s-a dat star
tul in întrecerile de săniuțe, 
care au prilejuit dispute pa- 
sonante. Datorită numărului 
mare de concurenți, aceștia 
au fost impărțiți în mai mul
te s-:_L Apoi, cei mai buni 
:■occurenți au participat la 
Întrecerile finale. Printre în
vingători s-au numărat: Du- 
mitru Hotcă. Mihai Bledea, 
Vasiâe Silaghi, Rodica Hăuș, 
Maria Lișcă.

In continuare, la baza spor
tivă ce lingă școala medie, 
s-a desfășurat un concurs de 
eras, ia care s-a Întrecu: un 
grup de M de tineri. In pofida 
timpului. tinerii cșeni s-au a- 
vmtst cu pavlune in această

cursă cu... obstacole, terenul 
fiind acoperit de zăpadă.

Ne-am deplasat, apoi, la 
patinoarul amenajat recent de 
tinerii din comună. Aici am 
avut o plăcută surpriză. După 
terminarea întrecerilor de pa
tinaj s-a desfășurat un intere
sant joc de hochei pe gheață.

Componenții celor două e- 
chipe erau tineri elevi — fii 
de oșeni, care au deprins, de 
scurt timp, tainele acestui 
sport Ei și-au confecționat, 
din resurse locale, crose și un 
poc, pe care le minuiesc acum 
cu dibăcie.

In raionul Tr. Măgurele

în 
și-a 
de 
cu

• Mcr/i. Ia Cluj, în 
semiiinaiele „Cupei 
campionilor europeni' 
la tenis de masă, echi
pa masculină C.S..M. 
Ciul întîlnește forma
ția Voios Meteor Bu
dapesta. In acest meci, 
formația clujeană va li 
alcătuită din Radu Ne-

• Aproximat: v 50 COO 
de spectatori au «sis
tat pe stadionul Tfc-«e- 
kenham din Londra la 
meciul mtemaționa: de 
rugbi dintre reprezen
tativele Anglie; și Ir
landei eontind oeetr-!
Turneul celor 5 nați

uni". Rugbistrl irlan
dezi au lencina: ioTin- 
gători cu scorul de 
18—5 (3—0)

în clasamentul com
petiției conduce Tara 
Galilor cu 3 puncte 
din două jocuri. Irlan
da — 2 puncte (un 
singur joc). Irlanda de 
nord — 2 puncte (un 
singur joc). Anglia — 
1 punct (două meciuri) 
și Franța zero puncte.

(Agerpres»

■

S. SPIREA

d-r. comuna Brezoaiele, regiunea București, într-o pa- 
siooantâ întrecere disputată în cadrul celei de-a II-a etape a 

Spartachiadei de iarnă a tineretului.

CARNET TEATRAL 
IEȘAN

Festival de tragedie 
an tied

Nu de mult, colectivul Tea
trului Național din Iași a îm
brățișat cu căldură o inițiati
vă prețioasă și plină de răs
pundere. Studioul experimen
tal al tineretului și-a propus 
să realizeze o incursiune de-a 
lungul secolelor de dramatur
gie universală, cu popasuri în 
momentele cruciale ale aces
teia.

Prof. univ. Ilie Grămadă, 
directorul Teatrului Național 
din Iași și regizorul Crin Teo- 
dorescu, au stabilit un itine
rar pentru trei ani. Prima e- 
tapă — tragedia antică. Un 
număr de tineri actori, sub în
drumarea regizorului Crin 
Teodorescu, au pornit la lucru 
în roluri din „Prometeu" de 
Eschil, „Antigona" de Sofocle, 
„Troienele" de Euripide, „Oe
dip rege" de Sofocle.

Din fiecare operă s-au ales 
cîteva fragmente esențiale. Pe 
parcurs, acestora li s-au adău
gat altele. în acest fel însă se 
alcătuia un spectacol. S-a ho- 
tărît ca acesta să ia forma u- 
nei conferințe experimentale. 
Ulterior însă, conferința a 
fost introdusă în programul 
teatrului, iar fragmentele adu
nate intr-un festival de trage
die antică. Iar acum, o dată 
sau de mai multe ori pe săp
tămână la Festivalul de trage
die antică, sala Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" din 
Iași e aproape neîncăpătoare. 
Un public numeros ia cunoș
tință cu înfiorare și respect de 
mesajul unei umanități împo
vărată de ideea destinului ne
milos, împotriva căruia se re
volta culegînd cu sete și spe
ranță fiecare rază de lumină.

Proba artistică ce trebuia 
trecută e una din cele mai 
•pretențioase. Tragedia antică, 
atît prin conținutul cit și prin 
canoanele ei, impune necon
diționat stilul său, sobrietatea 
și măsura maximă în mișca
re, gest și declamație, concen
trarea maximă. Respectul a- 
cestor restricții cere un efort 
cu atît mai mare, cu cît tea
trul n-a abordat de multă 
vreme repertoriul antic. Dar 
nu singurul. Format in spiri
tul gîndirii marxist-leniniste, 
actorul simte, în fața comple
xității și profunzimii adevăru
rilor întîlnite în dramaturgia 
greacă, îndemnul de a recon
stitui artistic lumea ei, de a o 
reda în lumina concepției sale 
despre lume. Astfel, studiul, 
cercetarea scrutătoare a po
tentelor fiecărei situații, soli
cită un alt efort și dintre cele 
mai de seamă. Lecția de tra
gedie antică devine astfel un 
examen de capacitate creatoa
re și in același timp o ferici
tă ocazie de perfecționare a 
mijloacelor de expresie dra
matică. E semnificativ pentru 
modul în care sâ resimt afec
tele lecției, faptul că deși a 
trecut timp de la premieră, 
tinerii actori lucrează cu pa
siune în continuare la studiul, 
la finisarea rolurilor, deși cum 
spuneam mai înainte, specta
colul se bucură de un frumos 
succes.

Examenul cel mai dificil 
revine Adinei Popa, lui Teo
fil Vilcu și lui Constantin Di- 
nulescu, alături de artista e- 
merită Margareta Baciu, care

a sprijinit cu însuflețire ini
țiativa tineretului.

Adina Popa se încumetă să 
atace rolul principal din „An
tigona' și rolul Casandra din 
„Troienele". Se încumetă însă 
cu arme sigure cu o măsură 
minuțioasă a gestului și cuvîn- 
tului'care lasă să se întrevadă 
stăruința deosebită asupra 
textului. E demnă de relevat 
în Casandra, unde trecerile 
de la o gamă la alta, de la 
posesiunea vizionară la luci
ditate și de aici la pătrunză
toarele și acerbele tirade îm
potriva războiului sint săvîr- 
șite cu siguranță și finețe.

în „Prometeu" Teofil Vîlcu 
este pus în fața unei mari în
cercări. Reconstituirea simbo
lului antic al răzvrătirii teme
rare împotriva zeilor, cu toa
tă strălucirea lui dar și cu 
toate înfruntările sale inte
rioare. cere o muncă îndelun
gată. în ansamblu, Teofil Vîl
cu trebuie să mai consacre 
timp împlinirii rolului. Succe
sul său în festival îl constituie 
însă rolul Tiresias din „Oedip 
rege". Se cuvine subliniat mo
dul în care actorul a compus 
întîlnirea bătrînului prooroc 
orb cu Oedip, în care a folo
sit timbrul vocii, mișcarea în 
scenă, gradația groaznicelor 
destăinuiri, faptul că mulți 
spectatori au bănuit sub mas
ca de pe fața sa pe unul din 
cei mai dotați reprezentanți ai 
generației vîrstnice de la na* 
ționalul ieșan.

In fragmentul din „Oedip 
rege", Constantin Dinulescu 
aduce pe scenă un personaj 
măreț, de o prestanță impună
toare și dezvăluie cu pătrun
dere cum în sufletul acestuia 
se naște și se amplifică furtu
na răvășitoare a căutării și 
descoperirii cruntelor adevă
ruri ale incestului. Pe linia 
desăvîrșirii rolului, e intere
santă ideea tînărului actor de 
a transforma finalul tragic al 
oprimării lui Oedip de către 
propriile legi, într-un apogeu 
al căutării neostenite a adevă
rului și supunerii față de a- 
cesta, într-o biruință a dem
nității umane.

în apariții de scurtă durată, 
Cornelia Gheorghiu, Elena 
Bartok, Virgiliu Costin, Paul 
Taisler fac dovada unor cer
te calități, apreciate de public* 
Corul, alcătuit din actorii cei 
mai buni, contribuie la reușita 
spectacolului.

Succesul spectacolului se în
temeiază în bună măsură, de 
asemenea, pe participarea și 
exemplul unor actori din ge
nerațiile mai vîrstnice ca Mar
gareta Baciu, artistă emerită 
și N. Venias. Margareta Baciu 
în Hecuba („Troienele") dă ti
nerilor o frumoasă lecție de 
tragedie.

Â
Studioul experimental al 

Teatrului Național din Iași ur
mează să treacă la o nouă e- 
tapă în incursiunea de-a lun
gul vîrstelor dramaturgiei u- 
niversale : teatrul medieval și 
comedia del arte. Afluența de 
spectatori la actualul specta
col constituie o verificare in
contestabilă a prețioasei ini
țiative.

PETRE NIȚĂ

mETVL l)l\ INDUSTRIE — 
PWmiPMUm LA REALIZAREA 

SARMLOR DE PRODUCE/E
I! n zilele de 1 și 2 

februarie în sala 
clubului „Siderur- 
gistul“ din Hune
doara s-au desfă
șurat lucrările 
Conferinței orga

nizației regionale Hunedoara 
a U.T.M. Lucrările au consti
tuit un prilej de analiză mul
tilaterală și temeinică a acti
vității desfășurate de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor 
de partid, pentru mobilizarea 
tineretului din regiune la rea
lizarea sarcinilor trasate de 
partid. Ele au prilejuit totoda
tă un valoros și rodnic schimb 
de experiență, în care tinerii 
au dezbătut cu spirit de răs
pundere sarcinile de viitor tra
sate de partid organizațiilor 
U.T.M. din regiune, măsurile 
ce trebuie luate, metodele și 
eăile ce vor fi folosite pentru 
realizarea lor.

în aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți la conferință, a 
luat cuvîntul tovarășul Dumi
tru Popa, prim-secretar al Co
mitetului regional Hunedoara 
al P.M.R.

„Comitetul regional de par
tid — a spus vorbitorul — a- 
preciază că organizațiile 
U.T.M., întregul tineret din 
regiune, sub conducerea și în
drumarea permanentă a orga
nizațiilor de partid, și-a adus 

și își aduce, prin munca plină 
de entuziasm și elan patriotic, 
o contribuție importantă la 
toate succesele repurtate de 
oamenii muncii hunedoreni in 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid.

In numele comitetului re
gional de partid, adresez par- 
ticipanților la conferință, or
ganizațiilor U.T.M., tuturor ti
nerilor și tinerelor din regiune

Conferința organizației 
regionale Hunedoara 

a U. T, M.
—- din uzine și din exploatări
le miniere, de pe șantierele de 
construcții, din întreprinderile 
forestiere, transporturi, de pe 
ogoare, școli și instituții — ce
le mai călduroase felicitări 
pentru contribuția importantă 
adusă la succesele obținute de 
oamenii muncii din regiunea 
Hunedoara*.

Referindu-se la principalele 
sarcini care revin colectivelor 
dc muncă din regiune, sarcini 

la care și tinerii sint chemați 
să-și aducă o contnbuțje în
semnată — vorbitorul a spus : 

..Tineretul din întreprinderi
le regiunii și de pe șantierele 
de construcții este ebemat 
sâ-și aducă întregul aport la 
realizarea mărețelor sarcini 
încredințate de partid. Sub în
drumarea organizaților de 
partid. organizațiile U.TJL 
din întreprinderile siderurgice 

trebuie să mobilizeze tineretul 
lă îmbunătățirea proceselor 
tehnologice. întreținerea in 
bune condiții a agregatelor, 
întărirea disciplinei și ridica
rea indicilor de utilizare peste 
nivelul planificat, să lupte 
pentru sporirea producțiilor 
de oțeluri speciale, pentru re
ducerea procentului de decla
sate și rebuturi, precum și a 
consumurilor specifice.

în industria extractivă, ti

neretul este chema: să-și spo
rească eforturile pentru creș
terea productivității muncii, 
folosirea pe scară mai largă a 
metodelor de exploatare de 
mare randament utilizarea 
mai completă a mecanizării și 
a timpului de lucre si pentru 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui. a conținutului de metal 
a minereurilor extrase, redu
cerea consumului de lemn, 
energie și exploziv. Tineretul 
de pe șantierele de construc
ții să lupte pentru scurtarea 
termenelor de execuție a lu
crărilor. folosirea deplină a 
utilajelor, extinderea proce
deelor noi de mare productivi
tate. înlăturarea risipei de 
materiale si îmbunătățirea ca
lității lucrărilor.

Avîntul puternic al industri
ei. utilajul tot mai modern cu 
care sint înzestrate întreprin
derile productive pun în fața 
tineretului muncitor sarcina 
de mare răspundere de a-și 
însuși cu pasiune tehnica 
nouă, de a învăța cu perseve
rență din experiența muncito
rilor vârstnici și de a lupta ală
turi de ei pentru promovarea 
a tot ce este înaintat în proce
sul de producție-.

In încheiere tovarășul Du
mitru Popa a spus : „Comite
tul regional de partid își ex
primă convingerea că tineretul 
din regiunea Hunedoara în

drumat de organizația sa revo
luționară — Uniunea Tinere
tului Muncitor — își va mobi
liza ferțeie. va munci și va 
învăța cu pășune, va lupta cu 
abrygațte pentru îndeplinirea 
sarcmuor încredințate de par
tid.

Vâ doresc din toată inima 
sâ obțineți noi succese în 
munca și activitatea voastră !*

Așa cum au subliniat în cu
vîntul lor delegații la confe
rință. cuvântul tovarășului 
Dumitru Popa, prim-secretar 
al comitetului regional de 
partid, constituie un îndemn 
spre noi realizări și succese 
in munca tineretului, a organi
zațiilor U-T1L, care-și vor 
spori contribuția la îndeplini
rea sarcinilor trasate de Direc
tivele celui de-al III-lea Con
gres al partidului.

♦
In economia regiunii Hune

doara ponderea cea mai 
mare revine industriei. A fost 
și firesc, deci, ca in cadrul 
lucrărilor conferinței — atît in 
darea de seamă prezentată de 
tovarășul Mircea Lucaci. 
Drim-secretar al comitetului 
regional U.TAL, cît și în cu
vîntul participanților la dis
cuții — locul cd mai impor
tant să-l ocupe dezbaterile 
prisând activitatea desfășura
tă de organizațiile U.TJE. din 
industrie, modul cum s-au o- 
cupat de mobilizarea tinerilor 
la realizarea sarcinilor de 
producție, experiența dobin- 
ditâ, căile și metodele prin 
care pot să-și sporească con
tribuția lor la dezvoltarea in
dustriei regiunii.

Cu justificată mindrie. to
varășul inginer Ludovic Fe- 
yes, șeful sectorului n de la 
Exploatarea minieră Petrila. 
raporta conferinței despre 
contribuția celor peste 800 de 
tineri mineri la sporirea ran
damentului pe post. ..Anul tre
cut. toate sectoarele de extrac
ție apartinind exploatării 
noastre și-au realizat sarcini
le de plan la toți indicatorii. 
Creșterea productivității mun

cii în abataje a asigurat la 
sfîrșitul anului un spor de căr
bune energetic de peste 15 000 
tone. Cu ce a contribuit orga
nizația U.T.M. la aceste suc
cese ? In primul rînd, s-a ocu
pat îndeaproape să-i ajute pe 
tineri astfel ca participarea lor 
la întrecerea socialistă să fie 
cit mai rodnică. Pentru aceas
ta. ne-am îngrijit ca fiecare tî- 
năr, în cadrul echipei, să-și ia 
angajamente concrete lunare, 
care să reflecte posibilitățile 
reale de care dispune. Odată 
stabilite aceste angajamente, 
l-am ajutat pe fiecare tînăr 
să-și respecte cuvîntul dat în 
întrecere. Preocuparea noastră 
pentru acest lucru s-a concre
tizat în îndeplinirea ritmică 
și la toți indicatorii a sarci
nilor de producției

Un interes deosebit a stîr- 
nit în rîndurile parficipanți- 
lor la conferință cuvîntul de
legatului Victor Cîrciumaru, 
miner la Exploatarea minieră 
Uricani. ..Cele 3 000 de tone 
de cărbune cocsificabil date 
peste plan anul trecut de că- 
tre colectivul nostru, a spus 
vorbitorul, sint și rodul con
tribuției celor peste 500 de ti
neri mineri. Activitatea orga
nizației U.T.M. a fost îndrep
tată spre popularizarea unor 
metode și procedee avansate 
de extracție în vederea creș- 
țerii randamentului pe post. 
In Valea Jiului sînt cunoscute 
inițiativele minerilor de la Pe
trila : ..Să extragem două fîșii 
de cărbune pe zi din abatajele 
frontale* și „Două cîmpuri pe 
schimb și aripă din abatajele 
cameră-. în preocuparea noas
tră am înscris la loc de frunte 
munca de popularizare a u- 
nor asemenea inițiative valo
roase. în practica muncii 
noastre — spunea el — s-a 
încetățenit obiceiul de a or
ganiza lunar consfătuiri în 
cadrul cărora tovarășii din 
conducerea exploatării, mine
rii cu experiență le vorbesc 
tinerilor despre noutățile apă
rute în tehnica mineritului, 
despre necesitatea folosirii de

pline a capacității de produc
ție a utilajelor, ca una din 
principalele căi de creștere a 
productivității muncii. Schim
burile de experiență, pe care 
le organizăm lunar, constitu
ie un bun prilej de transmi
tere și generalizare a metode
lor și procedeelor avansate".

„Vreau să vorbesc despre 
activitatea organizației U.T.M. 
de la sectorul II al Exploată
rii miniere Teliuc — spunea 
minerul Dumitru Dobrescu. 
Nouă, minerilor de la Teliuc, 
ne revine sarcina importantă 
de a asigura furnaliștilor hu
nedoreni cantități sporite de 
minereu. Cerințele sînt de a 
asigura permanent furnalele 
cu minereu de bună calitate, 
în mina noastră, tinerii apli
că cu succes, în toate frontu
rile de lucru, pușcarea selec
tivă. Acest procedeu avansat 
de muncă duce la eliminarea 
în bună măsură a sterilului 
din minereu. Iată de ce, orga
nizația noastră a urmărit ca 
fiecare tînăr să răspundă che
mării făcute minerilor de a 
nu trimite la suprafață nici 
un vagonet care să aibă o 
cantitate de steril peste pro
centul admis. Punînd în cen
trul preocupărilor noastre ca
litatea minereului, am reușit 
ca anul trecut să reducem nu
mărul vagonetelor rebutate 
din cauza cantității prea mari 
de steril cu peste 25 la sută".

Referindu-se la contribuția 
tinerilor la sporirea produc
ției de fontă, delegatul Toma 
Paraoan, furnalist la Uzinele 
„Victoria" Călan arăta : „Da
torită creșterii indicilor de u- 
tilizare a furnalelor, indice 
care anul trecut a fost cu 56 
la sută mai mare decît cel 
obținut în 1959, colectivul 
nostru a obținut în 1963, pes
te prevederile planului, a- 
proape 16 000 tone de fontă. 
Anul trecut însă noi nu am 
reușit să ne încadrăm în nor
ma de consum de cocs stabili
tă pe tona de fontă. Toate 
măsurile care s-au luat anul 
acesta converg spre îndepli

nirea cu succes și a acestui 
important indicator de plan. 
Din această sarcină rezultă 
că și organizația U.T.M. va 
trebui să-și îndrepte toată a- 
tenția spre realizarea acestui 
obiectiv. In discuțiile organi
zate cu ocazia dezbaterii sar
cinilor de plan pe anul 1964, 
tinerii au dovedit că sînt ho- 
tărîți, alături de întregul co
lectiv, să contribuie la redu
cerea consumului de cocs cu 
două kilograme pe tona de 
fontă, îndeplinind astfel unul 
din angajamentele cu care 
vom întîmpina cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist".

Printre unitățile industriale 
intrate în ultimul timp în 
funcțiune la Combinatul side
rurgic Hunedoara se află și 
secțiile laminoarelor continue. 
In cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Voicu, secretarul 
comitetului U.T.M. de la la- 
minoarele continue, spunea : 
„Dacă la darea în funcțiune a 
acestor obiective industriale 
una din principalele preocu
pări a fost de a forma cadre 
de muncitori necesari mânuirii 
agregatelor, anul trecut, ca și 
anul acesta principala noastră 
sarcină este de a ne ocupa cu 
toată atenția de creșterea ni
velului pregătirii profesiona
le a tineretului. La cursurile 
de ridicare a calificării, orga
nizate anul trecut, au fost cu
prinși peste 380 de tineri. Te- 
maticile cursurilor au fost o- 
rientate astfel ca să se asi
gure transmiterea cunoștințe
lor legate de sistemul de 
funcționare a agregatelor, de 
însușirea tehnologiei sorti
mentelor aflate în fabricație. 
Datorită creșterii nivelului 
profesional al laminatorilor 
noștri, anul trecut calitatea 
profilelor s-a îmbunătățit 
continuu, fapt dovedit și de 
reducerea procentului de de
clasate. Deși anul trecut aia 
obținut unele rezultate poziti
ve în ^acțiunea de ridicare • 
calificării profesionale a tine
rilor, nu se poate spune că



La nivelul exigențelor
spectatorilor

REPORTAJ
PE SCENA

Vrem să cunoaștem programul (și activitatea in genere) 
brigăzii artistice de agitație din Ardusat iar instructorul ei, 
tînărul profesor Alexandru Codreanu ne arată un număr de 
diplome și distincții, toate aparținînd gospodăriei agricole 
colective. Ni se atrage atenția că numai astfel, cunoscînd 
aceste trofee ale hărniciei, vom putea înțelege anume mo
mente din programul brigăzii, intitulat „Sărbătoarea colec
tivei". Deci, pornim într-o predocumentare avînd drept ghid 
brigada artistică de agitație. 1953 : „G.A.C, fruntașă în cam
pania de toamnă", 1955 : „G.A.C. fruntașă în campania de 
primăvară"; fruntașă în 1962, în sporirea șeptelului de ani
male și construcții; tot în 1962: „Organizația U.T.M. din Ar- 
dusat — fruntașă pe raion”. Toate acestea sînt exprimate sin
tetic într-un solid limbaj al cifrelor: 4 grajduri a 100 de ca
pete fiecare, încă trei, încă unul, 2 maternități, ateliere me
canice, îngrășătorie, puierniță, patru silozuri etc.

Defilarea panourilor continuă, în timp ce rapsodul istori
sește dezvoltarea G.A.C. „Viitorul socialist", gospodărie 
care-și serbează anul acesta vîrsta de 14 ani. „Cîntați munți, 
cîntați cavale / Cînte apele și marea / Să vestească-n toată 
zarea / Bucurie mare !n.

Dar oamenii, oamenii care au creat acestea toate ? Iată-i, 
brigada li se adreseză, îi felicită. Printre ei, tinerii fruntași 
Ioan Mureșan, Ion Macarie, Vasile Păcurar de la zootehnie, 
Ion și Maria Tarța, șeful de echipă loan Șpan și mulți alții. 
Rapsodul își face din nou loc ca să exprime în versuri min- 
dria unanimă a oamenilor: „Eu sînt colectivist, nu-s fie
cine"... Iar îndemnul brigăzii adaugă: „înainte, tot mereu 
înainte / Colectivă-floare", în timp ce un grup coral, din culi
se, susține pe tot întinsul programului un fond muzical de 
marș avîntat. Un mare număr de tineri, îmbrăcați în costu
me naționale, intră în scenă și încing o horă a colectiviștilor, 
un dans al bucuriei.

Iată cît de concret și cu ce forță de expresie poate fi în
fățișate pe scenă viața colectiviștilor, munca și preocupările 
lor. Rațiunea brigăzii, această formație agitatorică care are 
o vîrstă atît de tînără, stă în puterea ei de a oglindi exact și 
imediat momentele importante din viața satului. Tinerii ar
tiști amatori din Ardusat au pornit în alcătuirea programu
lui de la dorința de a înfățișa oamenii și faptele lor. Pentru 
aceasta ei au procedat ca niște adevărați reporteri: au cules 
date, și-au amintit, au cerut păreri și au primit sugestii. în
țelegem de ce instructorul brigăzii ne-a prezentat mai întii 
„trofeele" colectivei, ne-a făcut cunoștință cu mulți colecti
viști și abia apoi am asistat la repetiția brigăzii. Programul 
ei este o prelungire pe scenă a vieții satului. Puterea ei sti
mulativă se bizuie pe pregnanța exemplului urcat pe scenă, 
în fața tuturor. Momentele programului, dialogurile, cîntece- 
le și jocurile nu fac decît să însoțească și să impună aceste 
exemple vii.

Astfel, viitorul spectacol ocolește formula generală, lauda 
sau mustrarea adresîndu-se cu precizie matematică. Același 
caracter îl au și programele precedente : „Șezătoarea porum
bului", „Bucurii de viață nouă" (cunoscut și colectiviștilor 
din Aciua, Colțirea, Valea Vinului. Tămaia, Buze ști, Arieșul 
de Cîmp, Borlești). De aceea, ultimul program, într-un fel st 
bilanț, s-a putut folosi de ele ca de niște surse rodnice de 
documentare. Dosarul textelor de brigadă cuprinde de fapt o 
autentică istorie vie a comunei, din care îți vorbesc oameni, 
ei; el are valoarea unei cărți de reportaje mereu deschisă în 
fața colectiviștilor, la înălțimea scenei, de către tinerii artiști 
ai brigăzii.

O monografie a comunei maramureșene Ardusat a calculat 
vîrsta formației corale de aici : 64 de ani. Tradiția aprecia
bilă a interpretării cintecelor se întemeiază pe o mare cin
ste de care se bucură folclorul muzical printre oamenii aces
tor locuri. Mai mult decît în alte părți, cîntecul a devenit o 
asemenea prezență familiară — copilului ca și bărbatului 
matur — incit ar fi greu, în lipsa amintitei monografii, șa 
afli de la cineva data exactă a înființării acestei formații. 
Oricine îți poate vorbi, în schimb, de stadiul prezent al co
rului, de repertoriul său, de turnee în comunele învecinate, 
de cea mai tînără solistă, Maria Macarie, și de pasiunea ce 
explică perseverența cu care instructorul Case: de cultură 
din Baia Mare, Valentin Băințan. venind în sat do două ori 
pe săptămînă desfășoară o activitate competentă de pregă
tire minuțioasă a celor 140 de coriști. Vorbind despre corul 
comunei, oamenii vorbesc mai cu seamă nu de vîrsta aces
tuia, ci de prezentul său.

Cum se explică o asemenea considerare a tinereții acestui 
colectiv, și ce înseamnă ea de fapt ?

Evident, este vorba de o autentică tinerețe artistică, pe 
care colectiviștii din Ardusat au cultivat-o cu atenție, au ur
mărit-o cu reală satisfacție și îi avansează mereu noi exi
gențe, la care se străduiesc să răspundă cu aceeași pasiu
ne atit „bătrinii- formației (oameni trecutf de 50 de ani), 
cît și tinerii, parte din aceștia abia ieșiți din băncile școlii, 
sau încă urmînd ciclul elementar. Compoziția de vîrstă a 
„cîntăreților" din Ardusat este un prim indiciu al generali
zării unei adevărate pasiuni artistice.

Ni se vorbește despre „discutarea textului* și bănuim că 
e vorba de echipa de teatru. De fapt ..se discută' pe note, 
loan Popan, Vasile Neamțu, Ana Șpan, și alți colectiviști din 
Ardusat. eunosc alfabetul muzical și sînt de mare ajutor 
dirijorului, mai ales la primele repetiții ale noilor piese. Ei 
..prind" melodia mai repede și, organizați pe grupuri. îi în
vață pe ceilalți, toți fiind controlați, îndrumați de dirijor. 
Importanța acordată de ei acestor repetiții, existența unei 
autentice discipline artistice răspunde exigențelor ridicate 
de natura repertoriului abordat- Iată-1, pe cel actual: „Ba
lada lui Pin tea Viteazu". „închinare Partidului', ^înflorești, 
pămînt al bucuriei-. r£coui- de Orlando di Lasso. „Corul 
vînătonlor- de Weber. S-ar părea că este pretențios, dar 
lucrurile au o explicație convingătoare. Pînă la alegerea u- 
nor piese care creau dificultăți unor neprofesioniștt s-a lu
crat mult și intens, cu perseverență, asupra prelucrărilor de 
folclor. S-au ales apoi suite, unde trecerile presupun deja o 
siguranță a atacării melodiei, care să rru împiedice unitatea 
ansamblului. .Mult mi-e drag Someș, de tine*, ^Suită ma- 
ramureșană- fac parte din repertoriul permanent, pentru că 
este firesc ca el să aibă și un specific provenit din valorifi
carea creației populare din aceste locuri. Treptat, coriștii 
din Ardusat și-au putut îngădui să ..încerce" piese destul de 
grele. Iar încercarea lor, pregătită cum am văzut, a devenit 
preocupare continuă pentru popularizarea, in acest chip, a 
creației muzicale a unor mari compozitori. într-o comună 
din bătrîmil Maramureș, oamenii de azi H cunosc pe Weber, 
pe Beethoven șt bineînțeles, pe En-escu.

Ni se pare semnificativ cu deosebire tocmai efectul pre
lungit pe care acțiunea unui asemenea colectiv exigent !-a 
avut în vedere. Cînd colectiviștii aplaudau una din piesele 
repertoriului, aplauzele însemnau nu numai mulțumire dar 
și îndemn, iar cei de pe scenă l-au înțeles și au cultivat cu 
pasiune dragostea pentru muzică, au jucat și joacă efectiv, 
rolul unui instructor, un instructor colectiv, care răspunde 
de educația muzicală complexă a auditoriului.

C. STĂNESCU

filmului romînesc

(Agferpres)

Pași spre lună"

Premiera

Luni seara, la cinematogra
ful „Patria" din Capitală a 
avut loc premiera Jilmului ro
mînesc „Pași spre lună", pro
ducție a Studioului cinemato
grafic „București".

Scenariul și regia aparțin 
lui Ion Popescu-Gopo, imagi
nea operatorului Ștefan Hor
vath, iar muzica este semnată 
de Dumitru Capoianu. Prin
tre interpreți se află Radu 
Beligan, Grigore Vasiliu-Bir- 
lic, artiști ai poporului, Euge
nia Popovici, Emil Bota, Mar
cel Anghelescu, Ion Mânu, ar
tiști emeriți, Irina Petrescu, 
Liliana Tomescu, Ovid Teo- 
dorescu și alții.

Actorul Emanoil Pfetrfiț a 
prezentat publicului pe prin
cipalii realizatori ai filmului.

Noua realizare a cinemato
grafiei noastre a fost primită 
cu căldură de spectatjori.

La concurs participă

întreaga secție

PITEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru).

In planul de 
muncă dl comite
tului U.T.M. de la 
I.P.M.P.B. sînt în
scrise lună de lună 
concursuri „Cine 
știe meserie, cîș- 
tigă". Pentru a 
avea mai multă e- 
ficacitate concursu
rile se organizează 
pe secții și pe me
serii. Primul a fost 
pregătit de organi-

de lazațta U.T.M. 
secția prefabricate 
pe tema „Să cu
noaștem tehnologia 
fabricării traverse
lor". Cunoscînd din 
timp bibliografia, 
participând la con
sultații, concurența 
au răspuns bine la 
toate întrebările.

La secția lăcă
tuși a fost ținut al 
III-lea concurs. 
Fruntași în reali
zarea planului 
producție, cei 80

de 
de

aici s-au 
cu toții 
răspunde

tineri de 
pregătit 
pentru a 
la întrebările puse
le juriu, referitoa
re la principalele 
operații în meseria 
de lăcătuș, con
strucții metalice și 
mașini. Cele mai 
frumoase și com
plete răspunsuri 
le-au dat 
lăcătuși 
Marin, i 
Ion și 
Gheorghe.

Biblioteca Centrală de Stat 
a achiziționat, circa 1000 de 
lucrări de grafică, aparținînd 
unor renumiți artiști romîni 
și străini. Printre acestea se 
află desene de Teodor Aman, 
Nicolae Grigorescu, Ștefan 
Popescu, Nicolae Tonitza, Că
rnii Ressu, Jean Al. Steriadi, 
Theodor PaUady, Iosif Iser, 
Francisc Șirato. Corneli* Baba, 
Octavian Angheluță, precum 
și un interesant volum de 
schițe în tuș, cărbune și acua
relă semnate de sculptorul 
Ion Irimescu.

Din creația universală, biblio
teca a achiziționat în ultima 
vreme lucrări de Marco Anto
nio Raimondi, gravor italian 
din secolul al XV-lea. Jacques 
Philippe Le bas. Gilles Demcr- 
teau. gravori francezi din se
colul al XVIII-lea, I. S. Sce- 
drorskî, litograf rus din veacul 
al XI X-les.

am făcut totul. Comitetul nos
tru U.T.M. a discutat de cu- 
rînd această chestiune, stabi
lind și unele măsuri. Despre 
ce este vorba ? Cursurile de 
ridicare a calificării ce au 
funcționat anul trecut, așa 
cum spuneam la început, și-au 
dovedit eficacitatea, și ele 
vor continua și în acest an 
(bineînțeles că se vor desfă
șura pe baza unor tematici 
noi, îmbunătățite). Am stabi
lit însă că anul acesta să lăr
gim formele prin care să an
trenăm tinerii la ridicarea ca
lificării. Vom cere mai mult 
sprijin comitetului sindicatu
lui pentru organizarea schim
burilor de experiențe, la care 
să antrenăm cît mai mulți ti
neri. De asemenea, ne-am 
propus ca periodic să organi
zăm concursuri „Cine știe me
serie, cîșt.igă" pe teme legate de 
rezolvarea unor probleme teh
nice de producție. O astfel de 
temă, care este în pregătire, 
se referă la tehnica nouă fo
losită în laminarea profilelor 
ușoare".

Tovarășul inginer Gheorghe 
Arghir, membru al comitetu
lui U.T.M. de la Uzinele me
talurgice Cugir, a împărtășit 
din experiența organizației 
U.T.M. în antrenarea tinerilor 
la rezolvarea problemelor 
tehnice. „Principala sarcină 
care a stat și care stă în fața 
colectivului nostru este asi
milarea de noi mașini șî uti
laje realizate la un înalt nivel 
tehnic și calitativi Cum s-a 
ocupat organizația U.T.M. de 
antrenarea tinerilor la rezol
varea problemelor tehnice de 
producție ? Tn primul rînd. 
ne-am preocupat ca tinerii 
să-și îmbogățească continuu 
cunoștințele profesionale,
să-si formeze o bogată cultu
ră tehnică. Un accent deose
bit am pus pe munca de 
popularizare și răsnîndire a 
cărții tehnice. Formele mul
tiple folosite în acest sens (bi
bliotecile volante, recenzii, 
prezentări de cărți tehnice, 
concursuri pe meserii etc.) au

pe Valea; Nilului: Cyperus papi
rus". Eăte „materia primă" pe 
care vechii egipteni o utilizau 
la confecționarea vestitelor 
papirusuri prin care au lăsat 
posterității pagini de istorie.

Pe oglinda calmă a apei plu
tește lAn nufăr de proporții ne
obișnuite. în apa stătută a ba
zinului clujean se simte la fel 
de bine ca și în Amazoane. 
Frunzele nufărului au un dia
metru de 2-3 metri, cu nervuri 
puternice și cu marginea în
doită ca borurile unei pălării. 
Floarea nufărului se deschide 
seara, iar după 24 de ore își 
schimbă culoarea. Un copil cu 
o greutate pînă la 30 de kg, 
așezat pe frunză, poate pluti în 
siguranță pe suprafața apei.

Eucalipții ating 160 de me-

frunzărit poșta proaspăt ve
nită de peste hotifre. Re
ținem numele (expedito
rilor : grădina botanieță a Uni
versității Cambridge fdin An
glia, Departamentul fiarcurilor 
din Manchester, Universitatea 
Washington, grădina botanică 
din Sacavem (Portugalia), gră
dina Universității eftin Liege 
(Belgia), grădina Academiei 
de medicină din Pozn^n (Polo
nia), Institutul 
Modena (Italia), 
nai de istorie ____ (__  __
Paris, grădina botanică din 
Upsala (Suedia) și nțulte al
tele. Fiecare plic conținea in
vitații la schimburi de semințe 
și plante.

Pe baza catalogului, editat la 
Cluj, din numeroase Colțuri ale 
lumii sosesc solicitări. în a- 
nul trecut, grădina a expediat 
10 000 probe de semințe și 
plante vii. Ele au luat drumul 
celor mai diferite zone clima
tice — către Japonia și Olan
da, Australia și U.R.S.S., Fran
ța și S.U.A. îndeosebi sînt ce
rute plante caracteristice țării 
noastre. în b^ile termale de la 
Oradea crește un nufăr denu
mit în fâffîheni științifici 
„Nymphagș îbtus var therma- 
Iis“. Nufărtfl acesta nu mai 
poate fi găsit altundeva. Soli
citată este, de asemenea, și 
garofița Pietrii Craiului.

O scrisoare cu inscripția: 
„Institutul marocan de cerce
tări agricole". Alta: Municipa
litatea din Montreal (Canada). ' 
încă una: grădina botanică 
din Geneva. Zeci, sute de scri
sori strînse în voluminoase do
sare. Scrisori de mulțumire 
pentru semințele și plantele 
primite de la Cluj, aprecieri 
cu privire la valoarea lor 
științifică.

Intr-o seră am remarcat 
notația ce însoțea o plantă: 
Vida Gheza. Nu era o greșeală ? 
Ce căuta acolo numele vesti
tului sculptor din Baia Mare ? 
Spre surprinderea noastră, a- 
flăm că artistul este un pasio
nat botanist, 
cresc 
cactuși și 
schimburi 
jană...

ațele meteorologi
ce erau categorice: 
minus 11 grade, 
iar stratul de ză
padă urcase în di
mineața aceea pînă 
la 25 de centime- 

O hlamidă albă, fără 
sfîrșit parcă, acoperea 

umerii copacilor, ■. înveșmîn- 
ta firavele plante. Un vînt 
rece, tăios se zbenguia ne- 
astîmpărat adunînd puful 
zăpezii în ondulații, asimetri
ce. Sculpturi de gheață, ca 
niște stalactite și stalagmite, 
completau decorul iernatic.

înaintăm cîțiva zeci de me
tri prin zăpada proaspătă și 
iată-ne undeva în..J?ona ecua
torială. 40 grade. Căldura te 
cuprinde, te moleșește. Vege
tație luxuriantă pțin care nu 
răzbate nici o undă de adie
re. Doar ploaia este nelipsita. 
O ploaie cotidiană, la ore fixe. 
Ploaia ținuturilor oalde.

Liane se încolăcesc spre 
înălțimi. Trestia df zahăr își 
leagănă trupul rilădios. O 
plantație de bananieri îți ați
ne < “
muri au apărut 
banane.

Trai'erscm cu repeziciune 
meridianele și paralelele. Geo
grafia — aici — și-a modifi
cat coordonatele. în vecinăta
tea cactușilor din pustiul sa
harian căciulile și fularele 
noastre au devenit insuporta
bile. totuși, nu putem re
nunța la ele pentru că dincolo 
de zidul de sticlă ne pîndește 
aspră, neiertătoare, iama.

Străbatem continentele mi
niaturizate pe cele 14 hectare 
ale Grădinii botanice din Cluj.

Iama care a luat în stăpî- 
nire străzile orașului de pe 
malurile Someșului nu are 
permis de intrare sub cupola 
de sticlă a serelor. Aici, rit
mul activităților este același 
în toate anotimpurile. Harni
cii îngrijitori ai celor 11000 
specii de plante, care formea
ză patrimoniul grădinii, se dă
ruiesc cu pasiune unei munci 
care are ceva din frumusețea 
creatorului de poezie. în gră
dina de pe dealurile clujene, a 
cărei existență începe din anul 
1926. s-a reconstituit cu miga
lă flora atîtor țări de pe plob.

„Pîinea maimuțelor" este un 
arbore din Africa care în lim
bajul de specialitate poartă 

ec de ^Adansonia di- 
Arborele acesta poate 
circumferință de 10-15 

m și rodește niște fructe pre
țuite. pare-se, printre speciali

se gastronomice ale mai- 
uțelor.
Vu departe — un oaspete de

calea. Au înflorit, iar în ra- 
tri au apărut ciorchini de

• Pe 14 h? - continen
tele In miniatură • rvPli
nea maimuțelor" r un frate 
mai mic al eucalipților 
și... ,,materia primă" a
papirusului • Pornind din 
Cluj, către 500 de gră
dini botanice ale lumii...
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tinerii
Anghel 

Costache 
Părașcu

(Agerpm)

Constanța, azi
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sad

botanic din 
Muzeul națio- 
natuvală din

contribuit la atragerea unui 
număr tot mai mare de tineri 
la biblioteca tehnică. Din cei 
2 700 de cititori, cîți au fost 
anul trecut, peste 60 la sută 
sînt tineri. îmbogățirea cu
noștințelor profesionale a 
creat premize pentru crește
rea numărului de inovatori și 
raționalizatori. în uzina noas
tră sînt tot mai mulți tinerii 
care, prin propunerile făcute 
la cabinetul tehnic, au rezol
vat o serie de probleme teh
nice, aducînd importante eco
nomii. Aș cita doar un singur 
exemplu. Tînărul Costea Ste
fan, prin cele patru inovații 
create de el și aplicate cu suc
ces, a adus economii antecal- 
culate de peste 300 000 lei“.

Așa cum a reieșit din dez
baterile conferinței, sarcini 
deosebit de importante revin 
organizațiilor U.T.M. de pe 
șantierele de construcții. Or
ganizațiile U.T.M., se sublinia 
la conferință, trebuie să-și 
facă un titlu de cinste din a 
asigura participarea tinerilor, 
cu toate forțele lor, la con
struirea și darea în funcțiune 
a obiectivelor industriale îna
inte de termen și la parame
trii tehnico-funcționali pro
iectați.

Despre ridicarea calificării 
tinerilor constructori de pe 
marile șantiere a vorbit tova
rășul Virgil Hatfaludi, secre
tarul comitetului U.T.M. de la 
I.C.S.H.

După ce a prezentat confe
rinței succesele obținute anul 
trecut de constructorii de aici, 
(planul de producție a fost de
pășit, productivitatea muncii 
a snorit cu 2 Ia sută, s-au 
realizat economii suplimen
tare prin reducerea prețului 
de cost de peste 2 000 000 
lei) vorbitorul a spus : „Con
structorii hunedoreni și-au 
făcut un titlu de mîndrie din 
respectarea termenelor de 
execuție. Fără îndoială că la 
aceasta și-au adus contribuția 
și miile de tineri constructori 
de pe șantierele hunedorene. 
Voi vorbi despre preocuparea

comitetului U.T.M. pentru ri
dicarea calificării tinerilor 
constructor.. Anul trecut. în 
cadrul LC-S.H. au funcțio
nat 55 cursuri de ridicare a 
calificării ia care au fost cu
prinși peste 2 400 de tineri. In 
prezent, funcționează 73 
cursuri organizate pe meserii, 
la care au fost încadrați peste 
3 900 de tineri. Selecționarea 
și încadrarea acestora s-a fă
cut pe baza unei cercetări a- 
tente a cerințelor tinerilor, 
precum și a necesităților spe
cifice fiecărei meserii. Pentru 
a remedia unele lipsuri ce 
s-au semnalat anul trecut, de 
comun acord, conducerea în
treprinderii, comitetul sindi
catului și comitetul U.TJ4. au 
stabilit un plan comun de ac
tivități menite să ducă la îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale ale constructorilor. 
Organizației U.T.M. îi revine, 
cum este și firesc, sarcina de 
a cunoaște cerințele tinerilor, 
de a-i recomanda pe cei care 
să fie cuprinși la aceste 
cursuri, de a urmări cum a- 
ceștia iși însușesc noțiunile 
predate, cum Ie aplica în pro
cesul de producție-.

Pe bună dreptate, așa cum 
se aprecia în darea de seama, 
în cuvîntul deleg2ților. comi
tetul regional nou ales, comi
tetele raionale și orășenești 
U.TJd. vor trebui să acorde pe 
viitor un ajutor diferențiat or
ganizațiilor U.T.M., în funcție 
de cerințele rezolvării proble
melor specifice ramurilor de 
producție în care activează.

Analiza activității organiza
țiilor din agricultură a scos la 
iveală experiența pozitivă a u- 
nor organizații U.T.M. din gos
podăriile colective, din S.M.T. 
și G.A.S., precum și măsurile 
pe care trebuie să le ia aces
tea pentru a spori contribuția 
tinerilor la dezvoltarea și în
tărirea economică a unităților 
agricole socialiste din care fac 
parte.

Conferința a recomandat co
mitetului regional, comitetelor 
raionale să acorde mai mult

în încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul to- 
varășui Richard Winter, mem
bra a! Biroului C.C. al U.T.M.

..Organiza pile U.T.M. dir. 
regiunea Hunedoara — a spus 
vorbitorul — au dobindit o 
experiență valoroasă. S-au 
obținut rezultate bune pe li
nia antrenării tinerilor din 
industrie la realizarea cu suc
ces a sarcinilor de producție. 
Faptul că anul trecut peste 
36 006 de tineri din regiunea 
Hunedoara au participat la 
întrecerea socialistă, organi
zată de sindicate, pe bază de 
angajamente concrete, dove
dește preocuparea organiza
țiilor U.T.M. din unitățile 
productive de a asigura an
trenarea cit mai activă a tine
rilor Ia îndeplinirea planului 
de producție. A crescut preo
cuparea organizațiilor U.T.M. 
de la sate pentru mobilizarea 
tinerilor din agricultură la 
dezvoltarea economică a uni
tăților socialiste, contribuind 
astfel la sarcina trasată de 
partid de a asigura o produc
ție sporită de produse cerea
liere și animaliere. S-a îmbu
nătățit activitatea organizații
lor U.T.M. din școli și din in
stitutele superioare de învă- 
țămînt din regiune. Cu un bi
lanț de realizări rodnice se 
prezintă organizațiile U.T.M. 
și în domeniul muncii patrio
tice".

Felicitînd, în numele C.C. al 
U.T.M., organizațiile de bază 
și activiștii U.T.M. pentru re
zultatele obținute, tovarășul 
Richard Winter s-a referit la 
principalele sarcini care revin 
organizațiilor U.T.M., tinere
tului din regiune.

El a arătat că cea mai mare 
atenție este necesar să o a-

oarde organizațiile U.T5L din 
întreprinderile industriale mo
bilizării tuturor tinerilor 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri in întrecerea socialistă în 
vederea îndeplinirii cu succes 
a angajamentelor însufleți- 
toare stabilite de colectivele 
întreprinderilor în cinstea ce
lei de a XX-a aniversări a e- 
liberărîî patriei.

Pentru înfăptuirea acestor 
sarcini este necesar ca orga
nele și organizațiile U.T.M- să 
generalizeze experiența valo
roasă obținută de evidențiații 
și fruntașii in producție, să 
antreneze cît mai mulți tineri 
in mișcarea de inovații și ra
ționalizări. pentru reducerea 
consumurilor specifice, pentru 
economisirea metalului, com
bustibilului. energiei electrice 
etc.

Comitetul regional al U.T.M. 
va trebui să acorde un ajutor 
deosebit organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderile de con
strucții si montaj pentru ca 
acestea să contribuie mai efi
cient la darea în folosință în 
termen a construcțiilor și in
stalațiilor, iar execuția să fie 
făcută la un înalt nivel teh
nic. Comitetul regional U.T.M. 
să sprijine mai mult organi
zațiile U.T.M. din școlile pro
fesionale, tehnice și tehnice 
de maiștri, pentru îmbunătă
țirea muncii politico-educati
ve de mobilizare a tuturor e- 
levilor la însușirea temeinică 
a cunoștințelor teoretice și 
practice.

„Lucrările conferinței dv. au 
subliniat necesitatea intensi
ficării muncii politice, educa
tive și organizatorice în rîn- 
durile tineretului — a spus 
vorbitorul. Toate formele ac
tivității organizației noastre 
trebuie să urmărească educa
rea tineretului în spiritul dra
gostei față de partid, față de 
patria noastră socialistă, dez-

voltarea noii atitudini 
muncă, o comportare 
sănătoasă, o conduită

față de 
morală 
cetățe

nească demnă. Comitetul re
gional. comitetele raionale să 
manifeste mai multă grijă în 
munca de selecționare, creș
tere și promovare a cadrelor, 
pentru pregătirea politico- 
ideologică a aparatului sala
riat și a activului extrabuge
tar, pentru înarmarea lor cu 
cele mai bune metode de 
muncă.

în încheiere, permiteți-mi 
să exprim convingerea Comi
tetului nostru Central că Or
ganizația regională U.T.M. 
Hunedoara, harnicul tineret 
din regiunea dumneavoastră, 
sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a comitetului re
gional de partid, va obține 
succese și mai însemnate în 
creșterea producției industria
le și agricole, în munca de e- 
ducație comunistă a tinerei 
generații'.

♦

tri înălțime. Un frate tinerel 
al acestor copaci gigantici a 
rodit în Grădina botanică din 
Cluj. în cinci ani el a reușit 
să atingă înălțimea de 16 
metri.

In călătoria noastră prin u- 
niversul botanic din Cluj des
lușim o neîntreruptă îmbogă
țire a colecțiilor. în ultimul 
an, noi specii de plante s-au 
adăugat celor pe care vizita
torii le cunoșteau mai de 
mult.

Sera orhideelor: ni se arată 
26 de specii venite din Indo
nezia și 25 din Cuba. In 1963, 
grădina a obținut 8 000 probe 
de semințe și plante de la 
instituții cu caracter similar 
din diferite țări. Transcriem 
după indicatorii din grădină : 
Toulouse, Viona, Palermo, 
Kyoto. Koln. Utrecht, Lenin
grad, Munchen. Lyon $i altele. 
De la grădina din Bogor (In- 
donc2ia) a fost primită o inte
resantă plantă leguminoasă: 
..Cassia grandis". Din Ghana 
s-au primit semințe de 
-Strichnos nux-vomica" din 
care se extrage puternica o- 
travă „curara".

Grădina din Cluj întreține 
relații strînse cu peste 500 
centre botanice de pretutin
deni. Cea mai îndepărtată le
gătură : grădina din localita
tea Christchurch situată în 
Noua Zeelandă. Cea mai re
centă legătură : Chile, de unde 
anul acesta au fost primite 

primele cataloage.
în dimineața iernatică a 

popasului nostru clujean, 
am comis o indiscreție, per
misă — firește — de ama
bilii noștri însoțitori: am

că în sera lui 
interesante de 

constant, 
cu grădina clu-

specti
Ca face,

e
mai tronează încă 

Clujului, dar la gră-
...Iarna 

deasupra 
dina botanică se făuresc pla
nuri pentru zilele de vară. 
Printre proiectele ce urmează 
să fie realizate în acest an se 
află și... o stîncă. Mai exact, 
se intenționează să se confec
ționeze o stîncă care apoi să 
fie populată cu plante carac
teristice Apusenilor și Alpi- 
lor. Deci, un itinerar de atrac
ție în plus.

Dar puțină răbdare. Deocam
dată, la Cluj, buletinul meteo
rologic nu admite echivocul: 
minus 11 grade.

EUGENIU OBREA 
IOAN RUSI
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Conferința a adoptat o tele
gramă adresată C.C. al P.M2R., 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în care j 
la conferință, în numele — 
retului din regiune s-au anga
jat să contribuie cu toată pri
ceperea și forța lor tinerească 
la îndeplinirea angajamentelor 
luate de oamenii muncii din 
regiune în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei, mulțumind astfel grijii 
pe care partidul nostru o poar
tă tinerei generații.

*

în prima ședință de 
Comitetul regional Hunedoara 
al U.T.M. a ales ca prim-secre- 
tar pe tovarășul Mircea 
Lucaci.

lucru.

VASILE DINULESCU

ANUNȚ
Uzina de Țevi Roman

angajează urgent:

• Ingineri principali, ingineri mecanici și ener

getici.

Muncitori calificați cu practică în meseriile de: 

— Modelări

— Strungari

— Electricieni

— Oțelari

Informații suplimentare se pot cere telefonic sau 

personal Ia sediul uzinei.

LA

„UNION11,
CINEMATOGRAFELE

DIN CAPITALA

rulează filmul documentar în culori

O producție a Studioului „Al. Sahia"

REGIA : MIHAITA LUPE

IMAGINEA : GH. FEHER, N. MARINESCU
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INFORMAȚII
în 1964, cartea românească 

Ta fi prezentă la 18 tîrguri și 
expoziții internaționale.

La expozițiile și tîrgurile in
ternaționale de la Varșovia, 
Leipzig, Frankfurt pe Main, 
Tokio, Washington, New York, 
Sofia și Roma, care au avut 
loc anul trecut, țara noastră a 
expus între 300 și 1 000 volu
me din diferite domenii. Tot 
anul trecut, R.P. Romînă a 
mai fost prezentă cu expoziții 
de cărți în Finlanda, Ghana, 
Mali, Algeria, Maroc și Gui
neea.

★
Duminică a plecat în R. S. 

Cehoslovacă o delegație a

Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă pentru a lua parte la 
întîlnirea reprezentanților u- 
niunilor de scriitori din unele 
țări socialiste, care va începe 
la 12 februarie la Praga. De
legația este alcătuită din acad. 
M. Beniuc, președintele Uniu
nii Scriitorilor, Aurel Mihale 
și Pop'Simion, membri ai Bi
roului Uniunii Scriitorilor.

La plecarea delegației au 
fost de față membri ai condu
cerii Uniunii Scriitorilor și re
prezentanți ai Ambasadei R.S. 
Cehoslovace.

(Agerpres)

Scrisoarea de mulțumire 
a d-nei Jacqueline Kennedy

Doamna Jacqueline Kennedy 
a trimis președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, o 
scrisoare în care se spune:

Numeroasele omagii adresa
te defunctului meu soț, din 
partea oficialităților și cetățe
nilor Iromîni mi-au dat o mare 
mîngî^ere.

Am fost profund mișcată a- 
flînd țnumărul reprezentanți
lor guțyernului romîn, perso
nalităților publice, reprezen
tanților organizațiilor publice 
și cetățenilor care au prezen
tat conjdoleanțe la Legația 
noastră, din București. Am 
fost de asemenea, mișcată de 
știrile privind manifestările de 
simpatia și doliu care au avut 
loc spontan în alte părți ale 
țării dv.

Aș fi dorit să am posibilita
tea să trimit mulțumiri per
sonale fiecăruia dintre compa- 
trioții dv. care au fost atît de 
amabili în momentele grele 
pentru mine. Deoarece aceasta 
nu se poate, aș fi foarte recu
noscătoare dacă dv. ați putea 
găsi mijloacele potrivite pen
tru a le transmite recunoștin
ța mea.

Este o mare satisfacție să 
constat că soțul meu s-a iden
tificat în inimile și mințile po
porului romîn cu idealurile re
ciproc împărtășite de pace, 
prietenie și respect mutual, 
cărora el și-a dedicat viața. 
Cunoașterea acestui fapt ar fi 
fost de asemenea, o mare sa
tisfacție pentru el, deoarece 
astfel și-ar fi văzut confirma
te multe din speranțele sale 
cele mai profunde.

Navigația de iarnă în Ex

țarii Mării Ohotsk.
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Plenara C. 
al P. C. U.

MOSCOVA — La 
bruarie au început la 
Mare din Kremlin lucrările 

P.C.U.S., 
examinează problema 

intensive

Plenarei C.C. al 
care 
folosirii metodelor 
in agricultură pe baza între
buințării pe scară largă a în
grășămintelor, dezvoltării iri
gației, mecanizării complexe și 
introducerii realizărilor știin
ței și experienței înaintate pen
tru sporirea rapidă a produc
ției agricole.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
fost deschisă de N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Raportul de Ple
nară a fost prezentat de I. P. 
Volovcenko, ministrul agri
culturii al U.R.S.S. Au pre
zentat corapoarte Alexandr 
Ejevski, președintele Asocia
ției unionale pentru vînzarea 
mijloacelor tehnice către col
hozuri și sovhozuri („Soiuz- 
selhoztehnika") și Leonid Ma
ximov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru pentru producție și a- 
chiziționarea de produse agri
cole al R.S.F.S. Ruse.

Palatul

O insula izolata

LONDRA 10 (Agerpres).
Turneul subsecretarului de 

stat al S.U.A., George Ball, în 
Europa în legătură cu situația 
din Cipru cuprinde și capitale
le Greciei și Turciei. La Atena, 
Ball a avut întrevederi cu re
prezentanți ai guvernului 
grec, precum și cu ambasado
rii S.U.A. la Atena, Nicosia și 
Ankara.

Referindu-se la călătoria lui 
Ball, agenția United Press In
ternational transmite : „în 
cercurile diplomatice londo
neze bine informate s-a aflat 
că președintele Johnson ar 
putea să hotărască în sensul 
de a nu trimite trupe ameri
cane care să se alăture pro
pusei forțe internaționale de 
menținerea păcii în Cipru 
pentru că președintele Maka
rios obiectează actualmente în 
legătură cu includerea de tru
pe ale S.U.A. în cadrul acestor 
forțe. După cum s-a aflat, a- 
ceste obiecțiuni exprimate în 
mod particular de către Ma-

kanos, au determinat pe pre
ședintele Johnson să trimită 
pe subsecretarul de Stat al 
S.U.A., George Ball, la Londra 
pentru a discuta această pro
blemă cu guvernul britanic", 

în cadrul consultărilor de 
la Londra, ministrul englez 
pentru problemele Common- 
wealth-ului, Duncan Sandys a 
avut o nouă întrevedere cu 
ministrul de externe cipriot, 
Kyprianou, „într-un efort — 
după cum apreciază U.P.I. — 
de a-1 convinge pe președin
tele Makarios de a-și retrage 
insistența ca orice forță de 
menținerea păcii în Cipru să 
fie pusă sub autoritatea și 
controlul Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.".

în Cipru s-au semnalat noi 
incidente. în localitatea Epis- 
kopi, situată în apropierea ba
zei militare engleze de la Li- 
masol au avut loc — după 
cum relatează agenția Asso
ciated Presse — „lupte grele".

Foto: TASS

tremul Orient. Printre ghe-

/

nsula canadiană Newfound
land, cea mai estică pro
vincie a Canadei, este com

plet izolată de restul țării în urma 
unui viscol extrem de puternic. 
Vîntul care atinge o viteză de a- 
proape 200 km pe oră a întrerupt 
toate comunicațiile. Agenția U.P.I. 
relatează că orașul St. Johns, ca
pitala acestei insule, a suferit 
mari pagube materiale care se 
ridică la sute de mii de dolari. In 
localitatea Port aux Basques, vîn
tul a făcut să deraieze vagoanele 
unui tren. Numeroase acoperișuri 
au fost luate de vînt și un mare 
număr de geamuri au fost sparte,

Printr-o întîmplare

lo februarie, la tribunalul din 
audierile in legătură cu cererea 
Ruby, asasinul lui Lee Osvald,

Noi succese la învățătură și 
în activitatea cultural-educativă

(Urmare din pag. I)

școlii și alegerea profesiunii. 
Printre numeroasele acțiuni 
care vor fi inițiate pentru 
elevii claselor a Xl-a a- 
mintim organizarea unor în
tâlniri cu absolvenți ai școlii 
lor, a unui simpozion cu 
tema „Ce să fiu" la care vor 
fi invitați specialiști în con
strucții, agricultură, matema
tică și fizică, chimie și meta
lurgie, programarea unor vizi
te în întreprinderi și în insti
tutele de învățămînt superior 
din Capitală.

întărirea disciplinei școlare, 
respectarea întocmai a regula
mentului școlar, participarea 
cu regularitate la ore, pregă
tirea temeinică a fiecărei lec
ții, comportarea corectă, plină 
de respect, demnă de titlul de 
elev a! școlii noastre socialis
te — în școală și în afara șco
lii — sînt, de asemenea, pro
bleme cărora adunarea le-a a- 
cordat toată atenția. Toate a- 
cestea, precum și chemarea 
ca pînă la sfîrșitul anului șco
lar să nu existe în școală, nici 
o absență nemotivată, au fost 
primite și aprobate cu entu
ziasm.

Pentru realizarea acestui 
obiectiv, s-a subliniat necesi
tatea continuării întrecerii 
pentru cea mai disciplinată 
clasă. Steagul de clasă frun
tașă pe școală, va fi de
cernat acelui colectiv de elevi 
ai cărui membri vor obține 
numai note de 10 la purtare, 
î$i vor îngriji și înfrumuseța 
clasa, vor avea o frumoasă 
ținută școlară, vor dovedi o 
comportare demnă în toate îm
prejurările, respect față de 
vîrstnici și nu vor avea nici 
o absență nemotivată.

Elevii și-au exprimat do
rința de a cunoaște mai bine 
trecutul de luptă revoluționară 
al clasei muncitoare, sub con
ducerea partidului, realizări
le dobândite de poporul nostru 
în cei 20 de ani de la Elibe
rare. Această dorință a lor va 
fi realizată prin organizarea 
unei bogate activități extra - 
școlare în care vor fi cu
prinși toți elevii școlii. Nume
roși elevi vor participa la ac
țiunea organizată, cu sprijinul 
Muzeului de istorie a orașului 
București, pentru cunoaște
rea tuturor locurilor istorice 
care evocă momente din pre
gătirea și înfăptuirea actului 
de la 23 August. Alți elevi, 
vor vizita, în vacanța de pri
măvară, Muzeul de istorie a 
partidului și Muzeul Doftana. 
Tot în timpul vacanței vor 
avea loc și întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, care 
vor vorbi elevilor despre rea
lizările poporului muncitor în 
cei 20 de ani de viață liberă.

S-a subliniat totodată nece
sitatea ca elevii să cunoască 
realizările obținute de oame
nii muncii în producție, obiec
tivele pe care aceștia și le 
propun să le realizeze în 
scopul îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor reieșite din planul 
de stat.

Pe grupe de clase elevii vor 
face vizite în toate cartierele 
noi ale orașului, iar la înche
ierea acestor vizite vca* parti
cipa la un concurs intitulat 
,.Cunoașteți capitala patriei 
socialiste — Bucureștiul ?" 
Potrivit unei frumoase tradiții 
a școlii, în vacanța de vară 
va avea loc o largă acțiune 
sub titlul „Frumoasă, bogată 
ești patria mea“ în cadrul că
reia, pe grupe de clase, elevii 
vor pomi în excursii pentru 
cunoașterea principalelor o- 
biective industriale și social- 
culturale ale patriei. în preaj
ma zilei de 23 August, în ca
drul clubului de vară, elevii 
vor pregăti un simpozion cu 
prilejul căruia vor fi valorifi
cate toate cunoștințele dobân

dite în timpul excursiilor. 
Unii se vor întrece într-un 
concurs „Cine știe, răspunde" 
despre locurile vizitate. Foto
grafii amatori vor organiza o 
expoziție cu fotografii realiza
te în excursii, elevii din cercu
rile literare vor alcătui jurna
lele de drumeție și vor realiza 
culegeri de folclor, iar mem
brii cineclubului vor pregăti 
pentru colegii lor o surpriză : 
un documentar „Drumețind 
prin patria noastră scumpă, 
Republica Populară Romînă".

Formațiile cultural-artistice 
ale școlii se vor întrece și ele 
în a pregăti în cinstea zilei de 
23 August manifestări cît mai 
bogate. Trecerea în revistă a 
formațiilor artistice din școală 
va antrena un număr mare de 
elevi, care vor pregăti pro
grame cuprinzînd cele mai 
bune poezii și cîntece închi
nate patriei și partidului. Ser
barea de sfîrșit de an, la care 
vor fi selecționate cele mai 
bune numere prezentate de 
formațiile artistice va consti
tui momentul final al acestei 
treceri • în revistă. De aseme
nea, elevii — membri ai ce
naclului și cercurilor literare 
se vor întrece în realizarea 
unor creații originale închina
te patriei și partidului. Lucră
rile cele mai bune vor fi citite 
în cadrul unui simpozion la 
care vor fi invitați să partici
pe scriitori, tovarăși profesori 
și părinți, iar un număr spe
cial al revistei școlii va cu
prinde în sumar aceste creații.

In adunare s-a subliniat 
necesitatea și dorința elevilor 
de a organiza mai multe ac
țiuni culturale și sportive îm
preună cu tinerii muncitori din 
întreprinderile Capitalei.

Cu entuziasm și într-un mod 
cu totul firesc a fost primită 
propunerea ca, în cinstea ani
versării Eliberării patriei, toți 
elevii din școală să învețe cît 
mai multe cîntece patriotice și 
revoluționare. în cadrul adu
nării s-a propus și s-a stabi
lit inițierea unui concurs în
tre clase pentru învățarea cîn- 
tecelor : Imnul de Stat, Inter
naționala, Sub steagul parti
dului, Republică, măreață va
tră, Tineret, mîndria țării. 
De asemenea, s-a hotărît ca 
fiecare zi de școală să încea
pă și să se încheie cu un cîn- 
tec, la fel și adunările gene
rale U.T.M. Activitatea en
tuziastă, munca desfășu
rată de elevi pentru realizarea 
propriilor lor angajamente 
vor fi ilustrate în cadrul unui 
scurt metraj realizat de 
membrii cineclubului pînă la 
sfîrșitul anului școlar.

Principala noastră sarcină, 
spuneau elevii în cadrul adu
nării, este învățătura. Dar noi 
dorim să ne aducem contribu
ția la realizările oamenilor 
muncii în cinstea zilei de 23 
August nu numai prin învă
țătură susținută, ci și prin 
munca în folosul patriei. Vom 
trimite oțelăriilor peste 10 000 
de kg fier vechi, adunat prin 
muncă patriotică, vom înfru
museța școala și parcul școlii, 
vom ajuta la îngrijirea și în
frumusețarea parcului care se 
află în apropierea școlii.

Angajamentele luate de e- 
levi în adunarea lor constituie 
un adevărat program de acti
vitate pe care ei sînt hotărîți 
să-1 realizeze. Tovarășii profe
sori, așa cum arătau în cu- 
vîntul lor tovarășii Maria 
Fluerașu, secretar al organiza
ției de partid, și Teodor Bur- 
cescu, directorul școlii, vor 
sprijini ca întotdeauna, pe 
elevi să-și organizeze în așa 
fel activitatea încît, fără a se 
ajunge la supraîncărcarea cu 
sarcini extrașcolare, să-și res
pecte întocmai cuvîntul dat în 
fața patriei, de a întîmpina 
aniversarea a douăzeci de ani 
de la Eliberare cu succese la 
învățătură și în întreaga lor 
activitate.

C 
u 
R

Pe

0 u 
R

DALLAS — La 
Dallas au început 
avocaților lui Jack r^uuy, im
privitoare la transferarea procesului acestuia in alt 
oraș. Avocații lui Ruby, care pretind că la Dallas 
jurații ar avea păreri preconcepute despre Ruby, 
au citat un număr de 173 de martori. Procurorul 
Henry Wade se opune cererii avocaților. El 
a declarat însă că va supune unui intero

gatoriu pe martorii apărării. Potrivit legilor 
americane, dacă procesul va fi transferat, el va a- 
vea loc tot într-o localitate din statul Texas.

DRESDA — Agenția A.D.N. anunță că violon
celistul romîn Radu Aldulescu acompaniat de Fi
larmonica din Dresda a susținut în acest oraș trei 
concerte, cuprinzînd compoziții de Vivaldi și Haydn. 
Concertele s-au bucurat de un frumos succes, vio
loncelistul romîn fiind răsplătit cu aplauze puter
nice.

LONDRA. — lntr-o scrisoare adresată președin
telui asociației Partidului conservator din circum
scripția electorală Bromley (Comitatul Kent), fostul 
prim-ministru al Angliei. Harold Macmillan, a făcut 
cunoscut că nu va mai candida Ia viitoarele alegeri 
parlamentare din Anglia. Macmillan a fost timp de 
19 ani deputat conservator al acestei circumscripții. 
Scrisoarea a fost dată publicității luni, cînd fostul 
prim-ministru a împlinit 70 de ani.

OTTAWA. — La 10 februarie au început la 
Ottawa convorbirile dintre primul 
Marii Britanii, Alec Douglas-Home, 
nistru al Canadei, Pearson.

ministru al 
și primul mi

Pentru reglementarea

somalo -etiopian

Comentarii privind
relațiile cubano-americane

TEHERAN — Duminică 
seara a avut loc în sala de 
concerte Farhang din capitala 
Iranului, primul concert al or
chestrei simfonice din Tehe
ran, dirijat de Heshmat Sand- 
jari. Partea a doua a concer
tului, care a fost radiodifuzată, 
a cuprins Rapsodia I-a de 
George Enescu. Opera marelui 
compozitor romîn a fost primi
tă cu îndelungate aplauze de 
numeroasa asistență.

SAIGON — Agenția Associated Press anunță 
că trupele guvernamentale sud-vietnameze au su
ferit săptămîna trecută „una din cele mai grele 
înfrîngeri". Un purtător de cuvînt militar ameri
can a declarat că în cursul luptelor care s-au dat 
la Ben Cau, la vest de Saigon, au fost uciși 94 de 
soldați guvernamentali. Alți 32 au fost răniți. 

Partizanii au capturat o însemnată cantitate 
armament.

NICOSIA. — Agenția France Presse relatează că, 
duminică după-amiază, un grup de polițiști ciprioți 
turci au arestat, în apropiere de Famagusta, trei sol
dați greci, membri ai contingentului grec aflat în 
Cipru. Arestarea militarilor greci a produs o vie 
nemulțumire la Atena. Ambasada Greciei din Nicosia 
a înaintat prin intermediul înaltului comisar britanic 
adjunct, Cyril Pickard, un protest vicepreședintelui 
Kuciuk, cerînd punerea imediată în libertate a sol- 
daților greci.
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NEW YORK. — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
adresat guvernelor Somaliei și 
Etiopiei chemarea de a pune 
capăt imediat ciocnirilor arma
te care au loc la frontiera din
tre cele două țări. U Thant a 
cerut totodată Somaliei și Etio
piei să manifeste „reținerea 
maximă pentru a permite să 
se depună eforturi în scopul 
realizării unei reglementări te
meinice a problemelor 
tieră".

ADDIS ABEBA 10 
pres). — Agenția 
Presse anunță, referindu-se la 
surse etiopiene, că Republica 
Sudan și-a oferit bunele oficii 
pentru reglementarea conflic
tului de frontieră dintre Etio
pia și Somalia.

Agenția anunță, de aseme
nea, referindu-se la surse mi
litare, că în ultimele ore cioc
nirile militare de la frontiera 
dintre cele două țări s-au re
dus, iar în sectorul Togo 
Wichale din regiunea Ogaden, 
unde au avut loc lupte grele, 
domnește calmul.

ADDIS ABEBA. — Postul de ra
dio Nairobi a anunțat că guver
nul etiopian a cerut ca problema 
conflictului de frontieră dintre 
Etiopia și Somalia să fie ridicată 
la conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale 
Organizației unității africane.

După cum anunță agenția France 
Presse, luni ambasadorul Republi
cii Ghana la Addis Abeba, i-a în- 
mînat împăratului Haile Selassie 
un mesaj din partea președintelui 
Nkrumah în care acesta din urmă 
își exprimă părerea că „probleme
le existente între Etiopia si So
malia trebuie să fie reglementate 
pe baza principiilor unității afri
cane".

de froir

(Ager- 
France

Demonstrații

GENEVA. — Delegația R.D. Germane condusă 
de Georg Stibi, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, s-a întors duminică la Berlin. In cursul șe
derii la Geneva, delegația a avut o serie de întîl
niri cu reprezentanți ai unor țări participante la 
lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezar
mare și conducători ai organizațiilor internaționale, 
care-și au sediul în acest oraș, a prezentat acestora 
declarația guvernului R.D. Germane adresată Co
mitetului celor 18, precum și proiectul de acord 
între guvernul R.D. Germane și guvernul R.F. Ger
mane cu privire la renunțarea totală la arma nu
cleară.
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Cu „Perinița“
departe

de patrie
Luni, 25 noiembrie 1963. Ora 

12,50. De cinci minute zburăm 
spre Moscovă, prima escală în 
lungul turneu pe care ansam
blul nostru îl face în Asia". 
Astfel își începea „jurnalul de 
bord" Maria Pietraru, tînăra 
solistă vocală a ansamblului 
„Perinița". Iar ultima însemna
re era datată: 6 februarie 1964.

Deci, 73 zile în turneu, des
părțite de cumpăna Anului 
Nou, sărbătorit de membrii an
samblului la mii de kilometri 
departe de patrie, dar cu gîn- 
dul atît de aproape de ea.

— în acest lung interval de 
timp, ne spune tovarășul Vio
rel Doboș, conducătorul artis
tic al ansamblului, am dat 36 
de spectacole în 16 orașe (din 
5 țări), printre care Phenian, 
Pekin, Hanoi, Ulan-Bator și, la 
întoarcere, Moscova. Spectaco
lele au fost vizionate de peste 
80 000 de spectatori, care au 
răsplătit cu vii aplauze și ne
numărate rechemări la rampă 
strădaniile colectivului
de a înfățișa frumusețea și bo
găția folclorului romînesc.

— Vă rugăm să ne spuneți 
cine a contribuit la programul 
ansamblului pentru acest tur
neu ?

— Cei trei soliști vocali (Ma
ria Pietraru, Ștefania Rareș și 
Aurel Ioniță), orchestra cu so
liștii instrumentiști (dintre care 
cităm pe Milu Ion, Lăceanu Ion 
și Stanciu Simion), cele 13 pe
rechi de dansatori și cei doi di
rijori — T. Tîrcolea și subsem
natul. Coregrafia a aparținut 
artistului emerit P. Bodeuț și 
Elenei Popescu-Județ, regia lui 
N. Frunzetti și costumele — I. 
David. Caracteristica ansam
blului nostru, continuă tovară
șul Doboș, o constituie tinere
țea. Media de vîrstă a dansa
torilor este sub 25 de ani. Re- 
ferindu-ne Ia solistele Maria 
Pietraru și Ș te fonia Rareș, nu-i 
lipsit de interes amănuntul că 
ambele provin din mișcarea ar
tistică de amatori. Maria Pie
traru, care a participat și la 
Festivalul Mondial al Tineretu
lui de la Helsinki, a debutat pe 
scena căminului cultural din 
Răcăciuni — regiunea Bacău.

— Prospețimea și bogăția 
melodică a cîntecului nostru 
popular, optimismul si vioiciu
nea dansurilor romînesti, armo
nia culorilor și distincția costu
melor noastre naționale, au în
eîntat spectatorii — ne
Stefania Rares. „Asta e melo
dia mea" interpretată de Maria 
Pietraru. cîntecul de nuntă in
terpretat de Aurel Ionită. ca să 
nu citez decît o parte din cele 
12 cîntece romînesti, s-au bucu
rat de mult succes. Bineînțeles 
că si cele 6 dansuri au fost 
bine primite, mai cu seamă cele 
deja cunoscute peste hotare ca 
„Dansul de pe Someș" și „Că
lușarii". Iar orchestra, susținînd 
întregul spectacol, a fost și ea 
un „solist" mult aplaudat cu

spune

nostru

CIUDAD DE PANAMA io (A- 
gerpres). — în capitala Republicii 
Panama a avut loc duminică o 
demonstrație în sprijinul cererilor 
de restabilire a drepturilor acestei 
țări asupra zonei Canalului. Agen
ția Associated Press transmite că 
aproximativ 3 000 de persoane au 
purtat pancarte și au scandat lo
zinci în care au cerut Statelor U- 
nite să părăsească zona Canalului 
Panama. în cadrul unui miting 
care a avut loc în principala pia
ță a orașului, președintele Federa
ției studenților din Panama, Vic
tor Avila, a cerut ca Panama să 
ridice problema zonei Canalului 
cu același nume în fața Națiuni
lor Unite.

hora „7 scări" și melodia „Ar
deleanca"

— După cum ati văzut, in
tervine Maria Pietraru, am 
plecat în preajma venirii iernii. 
In China și Mongolia anotimpul 
friguros își făcea din plin da
toria, coborînd mercurul mult 
sub zero. în R. D. Vietnam, 
însă, spectacolele noastre au 
avut loc în aer liber, în pre
zenta a zeci de mii de specta
tori.

Programul nostru a cuprins 
și cîntece și dansuri din folclo
rul popoarelor pe care le vizi
tam, continuă Maria Pietraru. 
La premiera turneului nostru, 
în R.P.D. Coreeană, eu am in
terpretat cîntecul popular co
reean „Arirang". „Dansul e- 
vantaielor" s-a bucurat, de ase
menea, de mult succes.

— Da, am avut în acest tur
neu și un operativ schimb de 
experiență, afirmă tovarășul 
Doboș. Dansatorii coreeni 
pregătit numai în patru zile 
la venirea noastră, un dans 
tenesc și ni l-au prezentat 
costume romînești. A fost

WASHINGTON 10 (Ager
pres). — Incidentul provocat 
de sechestrarea unor vase de 
pescuit cubane și a echipajelor 
acestora, de către nave mili
tare ale S.U.A. este comentat 
de ziarele și agențiile de pre
să occidentale. într-un articol 
redacțional, publicat dumini
că, ziarul „New York Times" 
scrie printre altele: „Rechizi
ționarea navelor cubane era o 
problemă de competența gu
vernului federal. Lăsarea ei pe 
seama autorităților din Flori
da a fost o greșeală gravă și 
dăunătoare. Cu cît această pro
blemă va fi luată mai repede 
din mîna autorităților din Flo
rida, iar pescarii restituiți 
Cubei, cu atît va fi mai bine". 
„Ar fi o mare tragedie, scrie 
„New York Post", dacă poves
tea cu pescarii ar fi folosită 
pentru torpilarea progreselor 
mici dar vizibile pe calea slă
birii încordării în relațiile in
ternaționale".

Referindu-se la aceeași pro
blemă, corespondentul din 
Washington al Agenției France 
Presse, este de părere că în 
ultimele 24 de ore în capitala 
americană s-a înregistrat o 
schimbare de ton în ce pri
vește incidentul. Agenția con
sideră că un examen mai' a- 
profundat al situației a per
mis administrației americane 
să privească lucrurile mai rea
list, și să sfătuiască autorită
țile din Florida ca să judece 
repede, dar cu bunăvoință pe 
pescarii cubani. France Presse 
pune modificarea de atitudine 
a autorităților americane și în 
legătură cu preocuparea aces-

tora pentru activitatea pesca
rilor americani în largul coas
telor Americii Latine. „State
le Unite nu doresc să creeze 
un precedent care ar putea să 
se întoarcă, într-o zi, împotri
va propriilor lor pescari. în 
plus, în cercurile oficiale de 
la Washington se recunoaște 
că S.U.A. au fost informate de 
către guvernul cuban în ce 
privește trimiterea navelor de 
pescuit în Golful Mexic".

In contrast cu aceste păreri, 
se fac auzite și unele glasuri 
care folosesc incidentul pen
tru a chema la acțiuni carear 
putea duce la încordare în re
giunea Mării Caraibilor. După 
cum transmite agenția Asso
ciated Press, senatorul Barry 
Dolgwater, lider al cercurilor 
extremiste din Statele Unite, a 
declarat duminică că S.U.A. ar 
trebui să înăsprească blocada 
navală împotriva Cubei și a 
recomandat o nouă invadare a 
Cubei de către contrarevolu
ționarii cubani. Exprimîndu-și 
nemulțumirea pentru faptul că 
firme engleze și franceze au 
hotărît să vîndă autobuze și 
camioane Cubei, el a cerut 
ca navele militare americane 
să împiedice ca aceste trans
porturi să ajungă în porturile 
cubane.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în portul 
Callao (Peru) s-a desco

perit, printr-o întîmplare, o 
mare acțiune de contrabandă.

în cursul descărcării cargou
lui ,,Santa Margarita", o ladă, 
despre care se presupunea că 
conține piese de mașini, a că
zut desfăcîndu-se și etalîndu-și 
conținutul real — mătase și 
nylon. Aceasta era, arată agen
ția, doar o mostră dintr-un 
transport în valoare de 325 000 
dolari, sosit pe numele unui 
importator fictiv.

Problemă de... biitec

Q. ub titlul „Bif tecul african 
va fi din gazelă și antilo
pă", cotidianul francez 

„Le Figaro" scrie despre posibi
litatea domesticirii faunei săl
batice care populează în mare 
parte continentul african. Po
trivit unui studiu făcut timp de 
5 ani. de mai mulți savanți, 
printre care doi americani, doc
torii Raymond Dasman și Ar
chie Mosman de la Universita
tea din Wyoming, s-a constatat 
că atît carnea de gazelă cît și 
cea de antilopă sînt mai gus
toase decît aceea de berbec.

Acest lucru reprezintă avan
taje importante, deoarece spe
ciile obișnuite să trăiască în 
stare de sălbăticie pot să asi
mileze cu o mare ușurință ali
mente foarte puțin nutritive ca 
licheni sau tufele pipernicite 
de iarbă. Aceste animale extrag 
la maximum substanțele indis
pensabile vieții. Puțină apă, o 
dată sau de două ori pe zi, le 
este de ajuns. Creșterea lor nu 
va fi deci prea costisitoare.

în Panama
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

— După cum transmite agenția 
Associated Press, o sursă infor
mată latino-americană a declarat 
duminică că un reprezentant al Re
publicii Panama, Arturo Morales, 
a informat Comisia interamerica- 
nă de pace a O.S.A., că în anul 

1962 între reprezentanți ai celor 
două țări a fost semnat un memo
randum secret, prin care Statele 
Unite se angajau să renegocieze 
tratatul din 1903.

El a declarat că memorandumul 
a fost semnat la New York de un 
reprezentant al Casei Albe și de 
o oficialitate de la Departamentul 
de Stat, care au acționat pe baza 
instrucțiunilor primite telefonic 
de la Washington.

Știrea în legătură cu existența 
acestui memorandum secret a fost 
relatată duminică și de ziarul 
„Washington Post".

Intr-o declarație televizată, se
cretarul de stat adjunct al S.U.A., 
Averel Harriman, a dezmințit du
minică seara existența unui aseme
nea memorandum secret.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, surse diplomatice 
panameze au declarat că în dosa
rul afacerii Canalului Panama, a- 
flat în fața Consiliului Organiza
ției Statelor Americane, au fost 
depuse săptămîna trecută docu
mente care nu au mai fost nici
odată date publicității.
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relațiile cu Franța

au 
de 
ol- 
în 
o 

surpriză plăcută pentru noi, do
vedind prețuirea de care se 
bucură arta noastră populară. 
Folclorul s-a dovedit și de a- 
ceastă dată o reală punte de 
cunoaștere și apropiere între 
popoare. Bogăția și frumusețea 
folclorului nostru au îneîntat 
zecile de mii de spectatori, 
printre care s-au numărat 
personalități de seamă ale ț 
rilor pe care le-am vizitat. 
Membrii ansamblului ,,Perinița" 
sînt fericiți că au putut duce 
peste hotare solia cîntecului și 
dansului popular romînesc.

P. SLĂVESCU

TAIPE — Agenția U.P.I. a- 
nunță că în urma recunoaște
rii R. P. Chineze de către 
Franța, guvernul ciankaișist a 
hotărît la 10 februarie să rupă 
relațiile diplomatice cu Franța.

PARIS 10 (Agerpres). — In
tr-o notă pe marginea ruperii 
relațiilor diplomatice dintre 
Taivan și Franța, agenția 
France Presse scrie că hotă- 
rîrea guvernului de la Taipe 
„nu a produs surpriză la Pa
ris", întrucît în urma recu
noașterii R. P. Chineze de că
tre Franța, „guvernul Taiva- 
nului nu ar fi putut face alt
ceva decît să rupă relațiile cu 
Franța".

„In felul acesta, conchide a- 
genția France Presse, sînt 
spulberate toate argumentele 
care au stat la baza teoriei cu 
privire la cele două Chine".

Rfe e valurile potolite 
V ale mării pluteau 
I resturile unui ta- 
I blou. Descoperito- 
i ! rii s-au alarmat.
'1 Fusese cumva dis

trusă o operă de 
artă valoroasă ?

Multe elemente de mister 
pluteau în jurul afacerii. Ta
bloul, după aparențe, aparți
nea unei semnături celebre, 
unui clasic al penelului.

Poliția daneză a încercat să 
clarifice urmele afacerii. Un 
reprezentant al poliției crimi
nale s-a adresat unui comer
ciant de tablouri de artă cu 
dorința de a fi ajutat in eva
luarea fragmentelor găsite pe 
apă. Comerciantul a crezut că 
i se întinde o cursă. își sim
țea conștiința apăsată, îi era 
teamă că cercul bănuielilor îl 
împresurase definitiv și... a 
mărturisit. Falsificase 40 de 
tablouri, pe care le pusese în 
circulație sub numele unor ce
lebrități ale picturii .Afacerea 
devenise rentabilă 
continuat mul- 
'ă vreme dacă 
'.ntr-o zi o co
pie nereușită 
i-ar fi azvîrli- 
‘-o în apă. ~ 
tabloul 
leclanșase 
setările.

Afacerea 
ieschis un vast 
capitol, Cerce
tările au dus 
'.a descoperiri 
le-a dreptul 
luitoare. S-a 
flat, astfel, 
în colecțiile 
amatori de artă din Danemar
ca se găsesc nu mai puțin de... 
75 000 de imitații lipsite de 
orice valoare.

Relatări din presă au dezvă
luit proporțiile fantastice ale 
acestui gen de escrocherie. 
Ziarul vienez „VOLKSTIM- 
ME" amintea de o licitație 
desfășurată la Viena. Fusese 
atunci adusă spre vînzare o 
mică sculptură „Madona cu 
ciorchine". Experții o conside
rau drept o operă gotică „ti
pică aproximativ pentru anul 
1380“ Istoria madonei de lemn 
nu începea însă în 1380, ci 
în... 1959. Un tînăr sculptor în 
lemn dintr-un sat din Tirolul 
de sud, pe nume Joseph Ri- 
fesser, s-a prezentat la un an
ticar din Salzburg oferindu-i 
lucrarea. Tînărul — afirmă 
ziarul — n-avea intenția să 
comită o fraudă. Lucrase o 
sculptură în stil gotic și dori
se să valorifice opera. în cir
cuitul comerțului de artă mo
desta sculptură a fost însă îm
păunată cu laurii unei opere 
din secolul XIV. Doar cumpă
rătorul burghez, cu snobismul 
legendar, consideră vechimea

și ar fi

Era 
care

personale ale unor

su
ed 
czt

drept unică garanție a valorii 
reale.

Cu cîțiva ani în urmă s-au 
împlinit 700 de ani de la con
struirea uneia din cele mai ce
lebre biserici din Germania 
occidentală. Festivitățile de ri
goare au însoțit evenimentul. 
Discursuri, recepții și chiar... 
herr Adenauer a cinstit mo
mentul. Fostul cancelar a vădit 
interes mai ales față de frescele 
din perioada gotică timpurie, a 
căror descoperire fusese făcu
tă publică, cu o evidentă notă 
de senzațional, cu ocazia lu
crărilor de restaurare a bise
ricii. Specialiștii în artă le-au 
supus la cuvenitul cortegiu de 
examene și fără cea mai neîn
semnată urmă de neliniște 
începuseră chiar să elaboreze 
tomuri savante cu presupuneri 
privind autorul. El aveau să 
realizeze o splendidă unanimi
tate în afirmația că „minuna
ta operă aparține, după toate 
aparențele, unui german". A- 
firmație 100 la sută corespun
zătoare adevărului. Numai cu 

precizarea 
plimentară 
germanul
pricina trăia în 
zilele noastre 
și desenase 
frescele 
goticul 
riu pe 
complet 
bisericii.
sul — precum 
aflăm tot din 
„VOLKST1M- 
ME“ - 
afla la 
ispravă de a- 

cest gen. Restaurînd cu ani în 
urmă niște valoroase opere de 
artă din neatenție — sau poa
te fără vina lui — le-a dete
riorat. Ca să evite eventuale
le complicații și să simplifice 
lucrurile a... completat tablou
rile cu pricina. Un amănunt 
i-a scăpat din vedere : acela că 
în Europa — precum glăsu- 
iesc cei inițiați în materie 
— curcanii au binevoit 
să-și afirme existența abia 
după descoperirea Americii. 
Dar el împodobise „străve
chea" operă gotică cu un su
perb curcan bine hrănit, dolo
fan. Specialiștii n-au socotit 
un motiv de îndoială acest a- 
mănunt. Vikingii — spuneau 
ei — au pus piciorul pe pă
ru întul american înaintea lui 
Columb și poate că din expe
dițiile lor s-a pripășit și un 
curcan prin bătrina Europă.

Uneori falsificatorii de opere 
celebre nimeresc în dosul gra
tiilor. Atunci aviditatea după 
senzațional a consumatorului 
burghez de qrtă intră. în ac
țiune. „Creațiile" din pușcărie 
devin opere bine cotate, :b

Ele au totuși un merit. Sînt 
autentice.

din... 
timpu- 
pereții 
albi ai

Dîn-

nu se 
prima

M. R.
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