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Hidrocentrala de la Costișa
produce cu întreaga capacitate

Constructorii și montorii de pe șantierul de 
amenajare hidroenergetică a rîului Bistrița au 
pus in funcțiune cel de-a? doilea hidroagregat de 
7 500 kW al hidrocentralei de la Costișa, care 
produce acum energie electrică cu întreaga capa
citate prevăzută. In prezent apele rîului Bistrița 
pun in nușcare. mai jos de Bicaz. turbinele de la 
șase hidrocentrale conectate la sistemul energetic 
națonaL

Constructorii lucrează intr-un ritm susținut și 
la ceJeUlte unități energetice. Ei au terminat lu
crările conductei pentru alimentarea cu apă a hi
drocentralei de la Buhuși, unde se execută ulti- 
mele lucrări de montaj. La centrala de la Piatra 
Neamț se fac probele de funcționare a primului 
tridroagrecat.
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Cu planul

anual

îndeplinit
• In regiunea Galați, 

întreprinderi au realizat
15 

. ___  cu
20 pînă la 35 zile înainte 
întreaga producție-’ anuală 
prevăzută. Aceasta se dato- 
rește, printre altele, intrării 
în funcțiune a unor noi in
stalații și suprafețe de pro
ducție, ca, de pildă, o linie 
de transbordare automată la 
stația de sortare a minereu
lui din Galați, dotării cu un 
număr însemnat de mijloace 
mecanizate de producție și 
de transport în sectorul fo
restier, creșterii cu 25 la 
sută a capacităților de pre
lucrare și îmbuteliere la în
treprinderile de vinificație.

c Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Lunca Sucevei 
este cea de-a 10-a întreprin
dere din regiunea Suceava 
care și-a realizat planul a- 
nual înainte de termen. Co
lectivul combinatului și-a 
realizat și angajamentele 
luate în întrecerea socia
listă, obținînd economii 
peste plan la prețul de cost 
de aproape 8 milioane lei și 
beneficii suplimentare de 13 
milioane lei.

o Peste 20 de fabrici uzi
ne și alte unități industriale 
din regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară au îndeplinit 
planul anual de producție 
pe 1964.

Un frumos succes au rea
lizat muncitorii Combinatu
lui pentru industrializarea 
lemnului de la Reghin care 
au dat peste plan „produse 
în valoare de 7 400 000 lei, 
trimițînd unităților benefi
ciare peste 2 200 mc chere
stea, precum și un mare nu
măr de ambarcațiuni spor
tive și instrumente muzi
cale.

9 îndeplinind înainte'de 
termen sarcina de plan pe 
anul în curs, constructorii 
de drumuri din regiunea 
Maramureș au încheiat lu
crările de modernizare a șo
selei Baia Mare-Negrești, 
lungă de peste 50 km, pre
cum și cele prevăzute a se 
executa în prima etapă pe 
drumul Cavnfc-Baia Sprie. 
In acest fel se îmbunătățesc 
considerabil legăturile ru
tiere ale regiunii cu restul 
țării și transporturile de ma
terii prime la Uzina centrală 
de preparare a minereurilor 
din Baia Mare.

Cu lucrările executate în 
acest an, lungimea drumuri
lor modernizate în regiunea 
Maramureș, de la începutul 
șesenalului și pînă acum, 
este de peste 10 ori mai 
mare decît a celor dinainte 
de 1944.

(Agerpres)

Secvențe
de

...Cam pe la ora 10, maistrul 
principal din strungărie ți-a 
scosfcarnetut din buzunar ți 
s-a îndreptat, către șeful sec
ției. Avea să-i comunice înde
plinirea unei sarcini foarte ur
gente. Avea să-i spună, ca ți 

j în alte ocazii, în jelui acesta: 
: „comanda pentru pompa ^Sa- 
i duu este gata. Axele filetate 
I au intrat la montaj". Niciodată 
un astfel de raport nu cupr.n- 

I dea mai mult deși pentru fie- 
• care în parte puteau fi umplu- 
| te pagini intregi. De pildă, a- 
cesia despre axele filetate. Ce 
se întîmplase de fapt ? Cu o zi 
înainte graficul de lucru fu
sese încălcat. înlocuirea unui 
material deficitar — de cite 
ori nu se întîmplase aceasta! 
— adusese o întîrziere în lan
sarea lucrului. îngrijorat, mais
trul se gîndea la omul căruia 
să-i-predea comanda. Trebuia 
executată fără greș, fără întîr
ziere și mai ales fără nici un 
rebut. Un singur rebut peri
clita întreaga serie. în plus, un 
om care să realizeze piesele a- 
cestea și să dea și comanda 
obișnuită care o avea dinainte. 
Alegerea a căzut asupra lui 
Gheorghe Iordan. Și ce noroc 
că tocmai astăzi secretarul 
U.T.M. a intervenit să fie 
schimbat din tura de după a- 
miază tn cea de dimineață.

Iordan împlinește 18 ani și 
în după amiaza acelei zile era 
chemat la raion, împreună cu 
alți tineri de o seamă, unde a- 
veau să participe la o reuni
une intitulată „Răspunderea 
tinerei generații'. Maistrul nu 
știa pentru ce era chemat Ior
dan la raion fiindcă atunci 
poatș i-ar fi spus; „Ei, tu, ti-

întrecere
r.arâ generație, te rog fă ur
gent lotul ăsta de piese, e «na 
din . răspunderile tale". N-c 
știut așa că s-a adresez astfel:

— Mă Gheorghiță. Ia tu a- 
xele astea. sînt vreo cincizeci. 
Fina la prisz să fie gata că 
altfel rămiae montajul ca co
manda în cer. Ce zici poți ?

Lucrzrzie s-au petrecut după 
dorința maistrului ți searc. ic 
reuniune, Gheorghițâ Iordan 
ascultînd infioraz poveszea ce
lor de 18 ani. g:.ndind«-se le 
cîze poete face ur. om la aceas
tă virs:c, trecea mîndm pe

La l/iiiti de
pompe București

răboj și faptele lui din acea 
dimineață.

Ei, dar toate acestea nu se 
pot scrie sau exprima intr-un 
scurt raport despre îndeplini
rea unor comenzi. N-avea mai
strul de ce să-i mai poves
tească șefului de secție că în 
noaptea trecută Nicolae Io- 
nescu de la freze văzînd că doi 
tovarăși nu veniseră la lucru 
— erau bolnavi! — trecuse să 
lucreze și pe mașinile lor. Ast
fel de lucruri erau cunoscute. 
Și chiar dacă nu în amănunte, 
ele reprezentau de fapt lucruri 
obișnuite — fapte zilnice dir. 
întrecere.

—Tot cam pe la aceeași oră, 
secretarul comitetului organi-

zc;:e. de oaza U.T.M. din tur- 
-ctorie, Star. Mitru, a plecat 
către curățătorie. în drum s-a 
oprit la intrarea unei încă
peri. Aici era o anexă nouă a 
secției. La propunerea brigăzi
lor de turnători, întregul co
lectiv a construit prin mijloa
ce proprii o încăpere pentru c 
■nări spațiu! de formare. Acum 
i se monta tocmai instalația 
de încălzire. Privind încăpe
rea, secretarul U.T.M. și-a no
tat in carnetul său : Xicoiae 
Cnstea. Adică aici trebuie fă
cuta curățenie ți pentru acest 
lucru va mobiliza după amia
ză grupa U.T.M. a Iui Cristea. 
Apoi a plecat mai departe. La 
curățătorie dorea să-l vadă pe 
Titi Stănescu. Băiatul acesta 
a venit în fabrică fără nici o 
meserie. „Fac orice" — a zis 
el. Comitetul U.T.M. a inter
venit însă pe lingă conducerea 
secției ca ttnărul să fie ajutat 
să se califice. A fost trecut 
într-o brigadă unde în scurt 
timp a învățat meșteșugul 
formării.

A prins el ceva meserie dar 
a pierdut din vedere un lucru 
esențial: comportarea de
muncitor. Pentru diferite aba
teri disciplinare, conducerea 
secției l-a sancționat trecîndu-l 
la o muncă necalificată. Se
cretarul U.T.M. a socotit, fi
resc de altfel, că o vină pen
tru abaterile acestui tînăr o 
are și el care nu s-a ocupat 
destul de educarea lui. Acum 
cind îl căuta pe Stănescu a- 
vea in vedere tocmai acest lu
cru. Este de datoria lui să-l

Consiliul de Stat al
Republicii Populare Romine

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

locomotivă
Diesel

(Agerpres) București, 11 decembrie 1964

de 18 ani

pentru revelion

Colectivul Uzinelor „23 Au
gust" din Capitală a realizat 
o nouă locomotivă Diesel me
canică de 120 C.P., pentru ecar- 
tamentul normal, superioară 
tipului vechi. Destinată trans
porturilor uzinale, manevre
lor în gări etc., ea asigură con
diții mai bune de exploatare, 
datorită unor perfecționări 
aduse motorului și sistemului 
de transmisie și poate fi con
dusă mai ușor, deoarece are 
două posturi de comandă pen
tru fiecare sens de mers.

Noua locomotivă a fost pre
văzută cu frînă automată, care 
permite oprirea în bune con
diții a convoiului de vagoane 
și cu instalații speciale de 
încălzire, care ușurează por
nirea ei la temperaturi scăzu-

în temeiul articolului 37 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romine decretează:

ART. UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a șaptea sesiune, a 
celei de-a patra legislaturi, în ziua de 26 decembrie 1964, ora 10 dimineața, la 
sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Elena Caravan și Lucia Xda. studente in anul 111-Facultatea de chimie din București, în 
timpul lucrărilor practice de laborator

Foto: AGERPRES

Pentru cei

BAIA MARE (de' la corespon
dentul nostru)

In cadrul acțiunii legate de 
pregătirea tinerilor pentru sărbă
torirea majoratului, comitetul 
orășenesc U.T.M. Baia Mare, a 
organizat o seară de poezie inti
tulată : „Poezia noastră contem
porană". După o expunere pe a- 
ceastă temă, elevii din școlile 
medii nr. 1 și 3 au recitat ver
suri din creația poeților noștri.

La seara de poezie au partici
pat tineri muncitori din Exploa
tarea minieră Săsar, Combinatul 
chimico-metalurgic, elevii din 
școlile medii și de cultură gene
rală și din alte întreprinderi și 
instituții.

Microraion
la Pitești

în zona de sud a orașului 
Pitești au început lucrările de 
construcție a unui nou micro
raion, care va cuprinde 2 570 
de apartamente, unități co
merciale și de deservire a 
populației, dispensar, școală, 

- un cinematograf, oficiu poștal 
etc.

Alte microraioane se află în 
construcție în același oraș pe 
calea București cu 1 700 de a- 
partamente, la Slatina cu 
1120 de apartamente, la Hm. 
Vîlcea cu peste 600 aparta
mente etc. In același timp au 
fost ridicate sau se află în di
ferite stadii de construcție noi 
blocuri de locuințe și con
strucții social-culturale și în 
alte localități ale regiunii Ar
geș.

în acest an au fost date în 
folosință oamenilor muncii din 
regiune 1 005 apartamente, că
rora li se vor adăuga alte 406 
apartamente în luna decem
brie, cu 246 mai multe decît 
prevedea planul anual.

In memoria lui
Cu prilejul come

morării a 7o dc ani 
de la moartea lui Ion 
Creangă, profesorii de 
limba și literatura ro- 
mînă din școlile din 
întreaga țară vorbeso 
elevilor despre viața 
și opera mprelui po
vestitor. De aseme
nea, în colaborare cu 
organizațiile U.T.M,

și de pionieri, ei au 
pregătit mici scenete 
reprezentînd diferite 
întîmplări din „Amin
tiri din copilărie", în 
care personajele sînt 
interpretate de șco
lari. Pe lingă aceste 
acțiuni de cunoaștere 
mai deaproape a 
scrierilor lui Ion 
Creangă? filialele re-

Creangă
gionale ale Societății 
de științe istorice și 
filologice din R. P. 
Romînă vor organiza 
vizite ale tineretului 
școlar la Humulești, 
locul de naștere al 
scriitorului ca și la 
Bojdeuca sa din lași.

ln numeroase localităfi.din țară 
se fac intense pregătiri în vederea 
sărbătoririi revelionului. Pe litoral, 
în peste 20 de mari restaurante, 
printre care „Modern', „Victoria", 
Și „Zorile" din orașul Constanța, 
„Pescăruș" din Eforie Nord, „Rod
au" din Techirghiol, ..Complex' 
din Eforie Sud și „Mureș" din 
Mangalia s-au luat măsuri pentru 
organizarea cit mai plăcută a a- 
cestei tradiționale sărbători: pre
gătirea mobilierului necesar, alcă
tuirea unor meniuri variate și bo
gate, a pomului de iarnă și sur
prizelor oferite mesenilor. Cele 
mai bune orchestre locale și o se
rie de formații artistice, printre 
care ansamblul „Brîulețul" a> 
Sfatului popular regional și 
Teatrul de Stat din Constanta 
vor susține programe bogate si 
atractive pentru oamenii muncii.

Iubitorii de drumeție vor putea 
petrece Anul Nou Ia cabanele De- 
ta, Rarău, Rediu și Adlncata din 
regiunea Suceava, în stațiunile 
balneoclimaterice din Valea Pra
hovei și cabanele din Bucegi etc. 
In același timp, o serie de studenti 
de la diferite institute de învăță- 
mint superior vor petrece noaptea 
revelionului cabanele de la
Lacul Roșu.

(Agerpres)

(Continuare in pag. a IlI-a) (Agerpres)
Construcții noi de locuințe în orașul Hunedoara

Foto ; AGERPRES

V. CONST ANTINESCU

Raidul nostru în satele
raionului Bistrița

Am plecat in satele ai 
căror artiști amatori fac parte 
din componența ansamblului.

Poate sa fie ger. Mie nu-mi pasă
Foto: D. VINTILĂ

Lucrări in vii și livezi
în aceste zile în unitățile 

agricole socialiste au început 
lucrările în vii și livezi. Se 
fac terasarea, plantarea și 
legarea pomilor contra roză
toarelor, arături printre rîn- 
durile de pomi. în vii se fac 
tăieri de ușurare, se aplică în
grășăminte chimice se fac în
gropări. Tn regiunea Ploiești, 
care are un bogat bazin pomi-

col se apropie de sfîrșit lucră
rile de plantare pe mai bine 
de 1000 ha. Noile livezi au 
fost plasate pe terenuri în 
pantă în zonele de deal și co
line din raioanele Buzău, Cis- 
lău, Teleajen, Tîrgoviște și 
Cîmpina. Gospodăriile colecti
ve din regiunea Cluj au săpat 
gropi pentru pomi și au des
fundat terenul pentru vii pe

circa 700 ha. Alte 200 ha au 
fost plantate cu pomi din 
soiurile cele mai valoroase. In 
raioanele Ineu, Aleșd, Gura- 
honț, Beiuș din regiunea Cri- 
șana unde în acest an s-au 
plantat noi livezi pe aproape 
1 000 ha se execută în aceste 
zile stropitul de iarnă al pomi
lor.

(Agerpres)

n agendele cămi
nelor culturale 
primele activități 
de iarnă s-au în
scris cu cîtva timp 
în urmă. Aceas
tă a doua „școa- 

a satului e locul unor 
intilniri rodnice ale colectiviș
tilor cu formații artistice din 
comună, sau din alte părți, cu 
inginerii agronomi sau cu zoo- 
tehniștii, cu profesorul sau în
vățătorul, în sfirșit, cu mani
festările cultural-educative 
pregătite de colectivul de con
ducere al căminului in colabo
rare cu comitetele U.T.M.

înainte de a pomi pe ur
mele acestor intilniri, in sate
le raionului Bistrița, i-am dat 
cuvintul tovarășului loan Bu- 
reacă, inspector la Comitetul 
raional pentru cultură și artă 
Bistrița.

„La sfirșitul lunii octombrie 
a avut loc seminarul raional 
al activiștilor culturali in care 
s-a relevat experiența bund a 
unor cămine culturale din 
raion. Seminarul a jost urmat 
de cîteva activități model (o 
sărbătoare a colectiviștilor, o 
aplicație practică cu cercurile 
de citit). Această experiență a 
constituit pentru unele cămi
ne puncte de pornire pentru 
o activitate culturală intensă. 
Iată, de exemplu, activitatea 
ansamblului de jocuri care a 
primit la al VII-lea concurs, 
faza pe țară, premiul spe-

Repetiții 
cu „ușile deschise"
In acest ansamblu au fost 

prezente, cu specificul portu
lui și jocului, numeroase sate 
de pe trei văi : .,muntenii" de 
pe văile Șieului și Bîrgăului, 
„cîmpenii" de pe Valea Tecii.

componente ale ansamblului 
raional — sînt în plină „cam
panie" artistică prezentînd 
numeroase spectacole, cu un 
repertoriu îmbogățit.

...Activitatea unui cămin 
cum este acesta din comuna 
Iod ar putea fi asemuită cu 
un șantier unde un bloc se 
termină în timp ce la altul se 
toarnă fundația. Echipa de 
teatru a prezentat nu de mult 
două spectacole cu piese în- 
tr-un act, spectacole al căror

în același timp piesele din 
repertoriu sînt cizelate, altele 
noi sînt în prima fază de pre
gătire. Fiecare formație pre
zintă săptămînal un spectacol. 
Pînă acum, în Viișoara, Doro- 
lea, Rusul Bîrgăului, o parte a 
formațiilor față în față cu un 
public care nu „iartă** impro
vizațiile, au cules buchete de 
aplauze, răsplată pentru un 
succes binemeritat. In fiecare 
luni și joi, la căminul cultu
ral pot fi urmăriți, deocam-

pe scenă, în fața colectiviști
lor, explică prezența în fie
care săptămînă, la căminul 
cultural a celor 700—800 de 
colectiviști.

în aceste seri pe scenele că
minelor din Pintic, Archiud. 
Sebeș, Șieut, Mărișel, Rusul 
Bîrgăului răsună din nou cîn- 
tecul și jocul. Renumele tre
buie păstrat, iar acest lucru 
presupune o muncă neîntre
ruptă. în curînd, o parte din 
acest ansamblu va efectua un 
turneu în regiune. Repetițiile 
efectuate sînt tot atîtea spec
tacole, pentru că artiștii ama
tori fac repetiții cu „ușile 
deschise", în fața a numeroși 
spectatori, colectiviști, munci
tori. în satele de pe cele trei 
văi, formațiile de amatori —

succes i-a solicitat pe actorii 
amatori să facă deplasări în 
satele aparținătoare comunei, 
precum și în altele învecinate.

Acum se desfășoară ultime
le repetiții, se definitivează 
ultimele „retușuri" regizorale 
la altă premieră teatrală. Ce
lelalte formații sînt prezente 
la „stagiunea- care a început, 
în curînd, afișele vor anunța 
și alte premiere. Orchestra 
de muzică populară și cea de 
muzică ușoară, fanfara, for
mația de dansuri, soliștii vo
cali și instrumentiști au în
ceput seria spectacolelor, dar

dată la repetiții, cei mai mici 
membri ai formațiilor artisti
ce : peste 20 de copii în vîrstă 
de 5—6 ani constituiți într-o 
orchestră de fluierași. Pînă a- 
cum, talentații membri ai ace
stei orchestre cunosc 7—8 me
lodii. Ziua primului spectacol 
prezentat de ei este așteptată 
cu nerăbdare și mîndrie nu 
numai de părinții micilor ar
tiști amatori, dar și de întrea
ga comună.

Asemena preocupări pentru 
îmbogățirea repertoriului dar 
și, în primul rînd, pentru 
prezentarea artiștilor amatori

Popas
la Bâljenii de Jos...

Colectiviștii încheiaseră lu
crările de toamnă. în holul 
căminului cultural o expoziție 
de produse agricole rezuma 
convingător recolta acestei 
toamne. Sala devenise neîn
căpătoare. Cu toate acestea, în 
față, cîteva rînduri de bănci 
erau libere.

— Rezervat pentru frun
tași ! ni se explică.

Cortina s-a deschis. Colecti
viștii au fost felicitați pentru 
munca lor. Fruntașilor le-au 
fost înmînate felicitări. Prin
tre ei se aflau și numeroși ti
neri. O să amintim doar fa
milia Cîrlejan. O familie 
fruntașă, de tineri căsătoriți. 
Pentru ei seara aceasta are o 
dublă semnificație: își ser
bează începutul căsniciei (s-a 
și încins o horă în cinstea 
lor !) apoi primirea celor două 
felicitări care vorbesc despre 
hărnicia lor : cîteva sute de 
zile-muncă. Ultimul cuvînt la 
această sărbătoare a colecti
viștilor fruntași l-au avut for-

ION RUS
(Continuare în pag. a II-a) '
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ales acum, în al- B.B
bul anotimp ai

zăpezilor, pasiunile oameni- 
lor, ale colectiviștilor vîrstnici 
ca și ale celor tineri, pentru 
cultură, pentru știință și pen
tru tot ce însumează valori artistice. în acest alb anotimp 
al zăpezilor, clădirea aceasta vibrează de întrebări nerăb
dătoare și răspunsuri competente, de intensitatea caldă și lu
minoasă a discuțiilor tinerești despre tinerețe, despre înda
toririle ei, despre romanele și poeziile ei sau despre —— dar 
cîte nu sînt ? -— gravele ei curiozități îndreptate spre miracu
loasa, faseinanta lume a științei și tehnicii.

TJn grup de reporteri au intrat, o dată cu dumneata, tinere 
colectivist, ori elev, ori agronom, ori tractorist în sălile a- 
cestei clădiri, într-o seară, sau într-o dupa-amiază sclipi
toare din albul anotimp al zăpezilor; Ce au văzut acești re
porteri, întrebi? Desigur,.în primul rînd ce ai văzut.și dum
neata. Poate că te-au ascultat cîntînd, recitind, întrebînd ori 
chiar supărîndu-te că n-ai găsit ce ai fi vrut. Mergînd în 
mai multe asemenea locuri din țară, reporterii șî-au notat 
ceea ce au văzut dar și ceea ce ar fi vrut și ei, o dată cu 
dumneata, în plus și acum, iată, în această pagină însemnă
rile lor pe care de aici încolo te invităm să le completezi cu 
propria experiență, cu a celor între care trăiești și muncești.

Reportaj

de

anticipație

S-a lâsat seara, dar satul 
nu s-a cufundat în întuneric 
și nici liniștea nu s-a așternut 
pe ulițe. Dimpotrivă, de la un 
capăt la altul s-au aprins lu
minile ca niște șiraguri de 
mărgele, iar din case ies oame
nii, care se adună cite 3—4 și 
pornesc spre mijlocul satului. 
Sintem în comuna Mihai Vi- 
teazu din raionul Istria șt ne 
alăturăm unui grup de săteni. 
Ajungem la căminul cultural. 
Aici sala e plină. Sint cîteva 
sute de colectiviști, tractoriști 
de la S.M.T., salariați ai coo
perativei. După cîteva minute

se deschide cortina și în sală 
se așterne liniștea. O fată, 
îmbrăcată în costum național, 
face prezentările de rigoare: 
„în această seară veți asista 
la un spectacol dat de cele 4 
formații artistice de amatori 
ale căminului cultural. Pentru 

‘ început..."
Dar mai bine să urmărim 

spectacolul. Pe scenă, un cor 
masiv, de 80 de persoane, in
tonează, pe două voci, cunos
cutul cîntec „Mereu înainte'*, 
apoi „Hora în gospodărie". Un 
semn al dirijorului și zecile 
de voci contopite într-un ade-

văr at fluviu sonor s-au între
rupt. Din mijlocul corului se 
desprind surorile Pituleanu, 
meștere în interpretarea cîn- 
tecelor populare. Apoi pe rînd, 
apar în fața scenei Rotaru 
Tudor, care-i „zice" din caval, 
Constantin Roșoagă la fluier, 
și, în sfîrșit, este rîndul lui 
Ion Bardu să-și arate măies
tria, la cimpoi. Liniștea și a- 
țenția încordată din sală sînt 
retezate brusc, după fiecare 
număr al programului, de ro
pote de aplauze.

Prezentatoarea anunță un 
nou număr: brigada artistică

de agitație va interpreta, în 
premieră, un program dedicat 
Zilei Republicii. Tovarășul 
Mitrică Tudor, care este lîngă 
noi, ține neapărat să ne spună 
că textul a fost redactat în 
întregime de tinerele cadre 
didactice din comună, Chelcea 
Maria și Udrescu Rodica. In- 
terpreții Traian Zarzavat, 
Virgil Boia, Mircea Boia, co
lectiviști, tehnicianul veteri
nar Mihai Lioliu, sau ^profe
soara Loida Dumitrașcu.

Pe scenă apar apoi cele 8 
perechi de tineri dansatori 
într-o suită dobrogeană, din
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Trei luni de
Corul Căminului cultural din 
comuna Fierbinți, regiunea 
București — formație ajunsă 
la maturitate artistică — un 
colectiv puternic, cu expe

riență

Functe de reper
Serile frumoaselor călătorii

experiență
Un raid prin regiunea Ba

cău a scos în relief unele as
pecte ale desfășurării activită
ții cercurilor tinerilor natura- 
liști în acest an, pregătirile 
pe care comitetele raionale 
U.T.M. le desfășoară înaintea 
reluării ciclului de conferințe.

La Tazlău, raionul Buhuși, 
anul trecut activitatea cercu
lui s-a desfășurat în bune con
diții ca urmare a antrenării, 
în colectivul de muncă, a unor 
cadre calificate din diferite 
domenii de activitate, asigu- 
rîndu-se expunerilor un nivel 
științific ridicat. Lectorii au 
consultat un material biblio
grafic adecvat ceea ce a dus, 
în mod firesc, la explicarea 
detaliată a temelor, la înțele
gerea de către tineri a unor 
fenomene din natură. „Anato
mia și fiziologia omului 
„Cum a apărut viața pe pă- 
mînt", „Zborul omului în Cos
mos", sînt cîteva din expune
rile care au dat naștere la 
discuții vii, întrebări, comple
tări pe care tinerii le-au făcut 
cu competență. Acesta este un 
aspect al activității de care 
vorbim.

Participarea la cerc, nume
ric, s-a limitat însă la un nu
măr de 25 de tineri. Acest lu
crase datorează în mare mă
sură lipsei unei săli corespun
zătoare, dar mai ales faptului 
că s-a renunțat, fără nici o 
justificare, de a atrage la a- 
ceste, activități și pe alți ti
neri. Se mai poate vorbi, a- 
poi, de o anumită rigiditate 
în expunerea temelor, de fap
tul că nu s-au efectuat expe
riențe deși era la îndemînă 
laboratorul bine înzestrat al 
școlii de 8 ani.

„Anul acesta, ne spune me
dicul Mihail Volosinschi, res
ponsabilul cercului, am luat 
măsuri pentru găsirea unei 
săli corespunzătoare pentru 
folosirea laboratorului școlii, 
pentru ilustrarea „lecțiilor" cu 
planșe și alte materiale didac
tice". Față, de aceste promi
siuni frumoase, ne exprimăm 
o firească nedumerire : nu 
existau și anul trecut sala pe 

. .care o vor folosi anul acesta, 
laborator, material didactic ? 
întrebarea noastră sugerează 
organizatorilor cercului serio
zitatea pregătirii și desfășură
rii activității -de anul acesta.

„Nu doar la centrul 
de comună I"

O experiență pozitivă au a- 
' cumulat cei din comuna Că

ciulești, raionul Piatră Neamț. 
Aici planul de muncă a cu
prins și lucruri la prima ve
dere neesențiale, cum ar fi: 
„Cine răspunde de sală, de 
mobilizare^ de materialul ilus
trativ, de laborator", amănun
te care asigură însă buna des
fășurare a lecțiilor. Cei 50 de 
colectiviști înscriși au frec
ventat cu regularitate lecțiile, 
însușîndu-și prețioase cunoș
tințe.

La expunerile „Universul, 1 
sistemul nostru solar și Pă- 
mîntul“ sau „Cum a apărut 
viața pe Pămînt" au fost fo
losite hărți astrale, planșe, fo
tografii care au ușurat înțele

care nu lipsesc „Hora stingă", 
„Popîrlanul", „Ghimpele do
brogean". Mișcările repezi, 
pline de eleganță, strigăturile, 
coloritul costumelor, totul fi
xează atenția celor din sală. 
Mutiș Mihai, Petrică Dumitru, 
Victoria Pîrvuleț sau Bora 
Vasilica vor neapărat să-și 
dovedească tinerețea și entu
ziasmul nu numai la muncă, 
dar și la învîrtitul hOrei, pri
lej de satisfacții deosebite 
pentru instructoarea Ecateri- 
na Leachi, care își vede împli
nite roadele unor meticuloase 
repetiții. Și acum, ultimul nu
măr din program: o comedie 
într-un act a cărei acțiune se 
petrece într-o gospodărie co
lectivă.

Cortina se lasă din nou, se 
anunță sfîrșitul, oamenii se 
ridică să plece și... Dar este 
timpul să vă facem și noi o 
mărturisire: nu am asistat la 
spectacolul prezentat, ci doar 
la ultima repetiție a celor 4 
formații artistice ale căminu
lui cultural din Mihai Viteazu. 
Am reconstituit însă din po
vestirile colectiviștilor și ale 
directorului căminului cultu
ral — Mitrică Tudor — pri
mul spectacol, prezentat în 
ziua de 22 noiembrie, și am 
adăugat modificările și îmbu
nătățirile aduse ulterior la 
cele 2 repetiții care se fac 
săptămînal, pentru a ne. ima
gina cum va arăta el în ziua 
de 13 decembrie, adică mîine, 
cînd va fi prezentat pentru a 
doua oară, sau după aceea, pe 
scenele căminelor culturale* 
din Baia, Saraiu, în deplasarea. 
După cum se vede anticipația 
noastră are aici temeinice su
porturi concrete, activitatea 
artiștilor amatori din comună 
aflîndu-se în plină desfășu
rare.

GEORGE MIHĂESCU

La Recaș pierdem o oră (consumată 
între drumurile dintre școală, sfat, ci
nematograf, gospodărie) în căutarea 
directorului căminului cultural. Nil 
l-am găsit. Era probabil acasă. A aflat, 
împreună cu noi, că programata con
sultație științifică „Creșterea industria
lă a păsărilor" nu va avea loc. Moti
vul ? Nu sînt ascultători. Și nu pentru 
că nu i-ar interesa pe colectiviști, doar 
în gospodărie există un dezvoltat sec
tor avicol (o stațiune de incubație cu 
40 000 de ouă).

Să vedem ce spune secretarul comi
tetului comunal U.T.M., Nyani Emeric:

— Ce ați organizat în seara aceasta 
pentru tineret ? Dar mîine? Dar în vii
toarele zile ?

— N-am făcut încă planul de acti
vitate.

Ne întoarcem la Timișoara pe același 
drum. In mașină, aparatele de proiec
ție aduse, de conferențiari nu și-au 
schimbat locul. Ce au de spus directorii 
căminelor culturale, secretarii comite
telor U.T.M. din comunele Remetea, 
Izviru și Recaș ?

VIORICA GRIGORESCU

cu concursul orchestrei semisimfonice 
a căminului cultural.

In comuna Sînmartinul Sîrbesc o 
brigadă științifică de la raion a răs
puns la întrebările colectiviștilor des
pre mașinile electronice, rachetele ba
listice, dezvoltarea industriei chimice în 
țara noastră, cum se extrage și prelu
crează petrolul, folosirea energiei ato
mice în agricultură.

Faptele vorbesc: acolo unde activi
tatea nu este lăsată la voia întâmplării, 
ci constituie obiectul unor preocupări 
asidui a consiliilor de conducere ale 
căminelor culturale, a organizațiilor 
U.T.M., programul vine în întâmpina
rea receptivității tinerilor la tot ce e 
nou, frumos.

„.în raidul nostru am parcurs însă și 
o etapă in care n-am întâlnit asemenea 
pregătiri. In legătură cu cele întâlnite 
— mai bine-zis, neîntâlnite —•în a doua 
etapă, formulăm această întrebare:

De ce au rămas conferențiarii 
în mașină ?

în sală e întuneric. Scena este lumi
nată, iar pe harta regiunii Banat se 
văd cîteva puncte roșii, luminoase. A- 
colo sînt centrele industriale prin care 
tinerii aflați în sala căminului cultural 
din Gearmata vor trece în seara a- 
ceasta.

Profesorul Bărbosu Gheorghe îi con
duce pe ascultători la Arad, în mito
cul harnicilor constructori ai celor 16 
tipuri de strunguri, printre realizatorii 
elegantelor vagoane care cutreieră dru
murile țării. Reșița focului și metalu
lui salută pe „călători" (se face apel la 
imaginile diafilmului) din zare, prin 
cei doi voinici ai săi, două furnale au
tomatizate de 700 m cubi. Apoi, Bocșa 
și Văliug, Anina, Moldova Nouă, Orșo
va, Caransebeș, Oțelul Roșu, Lugojul 
— călătoria continuă, îmbogățită cu 
noi și noi cunoștințe, din imaginile 
diafilmelor, din paginile scrise de re
porterii noștri de frunte. Și probabil 
că în iarnă, tot acest drum va fi făcut 
„pe viu" cu ocazia unei excursii preco
nizate de pe acum. Dar, pînâ atunci, 
noutățile aflate astăzi se cer aprofun
date. Se anunță un „Concurs de me
morie". Cinci tineri fac dovada memo
riei lor intr-o disputată întrecere. 
Dansul încheie această manifestare 
tinerească, găzduită de căminul cultu
ral din Gearmata.

într-un alt capăt al raior.idui, la Pe- 
ciu Nou, duminică dnrdnea|a 300 de 
tineri au făcut o călătorie in captircr.- 
tul peisaj al liricii de dragoste e poeți
lor. Simpozionul organ tema
prietenie, tovărășie, « adus
în sala căminului t 
leaptă, experier.-a de 
țiarului universitar d 
Tinerele Br

Simbătă după amiază. Plecăm cu un 
microbuz din Timișoara in direcția 
Remetea, Izviru, Recaș. Călătoresc cu 
noi lectorii universitari loan Vancea, 
Grosu Matei, doctora Itineațu Valen- 

Aveau să susțină în cele trei loca
li: iți o expunere, o consultație științi
fică și „sfatul medicului".

Oprim la Remetea. Secretarul sfatu
lui popular este mirat. „V-am dșteptat 
acum două ore. Oamenii au plecat". Și, 
intr-adevăr, în nota telefonică primită 
de la Comitetul raional pentru cultură 
și artă — Timișoara este specificat nu
mai titlul conferinței : „Sectorul zoo
tehnic — factor de întărire economico- 
organizatorică a G.A.C.". Mergem îna
inte. La Izviru, elevii din sat urmăresc 
la cămin filmul „Galapagos**. Frigul îi 
hotărăște să plece din sală înainte de 
terminarea spectacolului. Locul sobei 
este gol. Nu sînt nici lemne: „Păi, 
de-acum să facem focul ?“ La Izviru, 
nici zăpada căzută din abundență nu-l 
convinge pe tovarășul director al că- 
'■nwaual cultural că totuși a venit iar- 

anotimpul cel mai bogat al muncii 
culturale. Din primăvară, corul nu mai 
repetă și nici formația de teatru. într-o 
.aiâ încălzită, la gospodăria colectivă 
t^e loc sfatul medicului.

a

FOILETON
S3

a 
supravegheată de me-

„O australiancă imediat după naștere 
dormit 20 de ani, 
dici. Scuiindu-se a cerut să alăpteze „co
pilul" și să-1 vadă pe „fericitul" tată.

(Ziarele — 1964)

convoacă pe tinerii din sat 
la 7 XI 1964 în vederea 
constituirii corului; la
14 XI1964 constituie corul 
și adoarme. Elena Năstase,

gerea legilor gravitației, 
elipselor, fenomenelor care 
favorizat apariția vieții 
planeta noastră. Folosirea 
tului experimental și a labors 
torului s-a făcut ori de c 
ori a fost necesar. O mar» 
tenție s-a a 
pregătire a 
du-se form 
prezentare care 
de nivelul de 
participanților.

în acest conte 
interesantă ni s 
nerea tovarășei | 
zarev Ana : -Ci _ 
bui să se studieze 
înființării unor 
cercuri, nu numai la 
trul de comuna, ci £ In 
lelalte sate. Cum in fie 
sat există o școală de 8 
deci și cadre competente 
iată premizele in fi in țâr 
tor cercuri care ar în 
dorință manifestată h 
tate rinduri de către 
Iată însă că răspuns 
la această propunere di 
rii din raionul Rz>rr_ar.

Simpozion
„Ion Creangă"

Macheta unui tractor, simbolul muncii harnicilor mecanizatori de la SM.T, 
Eliza Stoenești, in programul brigăzi! lor de agitaRe

Un raion 
cu 47 de cercuri

în cele 32 de 
raionului Roman 
cercuri ale tinerilor natura- 
liști, iar numărul celor can 
le frecventează este, la fieca 
cerc în parte, de aproxima' 
45 de tineri.

Există, desigur, o expli 
a acestei „performanțe-, 
chiar mai multe. Totul porneș
te însă de la preocuparea se
rioasă a comitetului raional 
U.T.M. și a cadrelor de spe
cialitate — profesori, inginer., 
medici, tehnicieni — față de 
orientarea și pregătirea activi
tății în aceste cercuri. Activi
tatea de anul trecut a arătat 
cît de importantă este pentrj 
curiozitatea vie și larg distri
buită a tinerilor, experiența 
ingenios pregătită, ca la o au
tentică lecție de chimie ori de 
fizică, biologie ori de științele 
naturale, precum și folosirea 
inspirată, potrivită cu necesi
tățile temei, a materialului 
ilustrativ. într-o expunere fă
cută în limbaj accesibil și an
trenant, planșa, modelul ce 
ghips sau harta curenților nu 
rămîn simple obiecte neînsu
flețite, ci stîrnesc fantezia, 
participarea activă a ascultă
torilor.

Toate aceste explicații le-am 
aflat, mai pe larg, cu prilejul 
consfătuirii care a avuf loc re
cent între colectivele de lec
tori ai celor 47 de cercuri de 
tineri naturaliști din raionul 
Roman. Tot atunci s-a subli
niat necesitatea recomandării 
unei bibliografii minime a te
melor prevăzute în planul cer
cului. Este sigur că în condi
țiile în care interesul și pre
ocuparea tinerilor au fost a- 
trase de o activitate bogată, 
interesantă, parcurgerea aces
tei bibliografii nu mai e o di
ficultate pentru nimeni.

Iată dar, că și în cazul a- 
cestei forme de activitate ști
ințifică, totul, sau aproape to
tul, depinde în bună măsură 
de interesul și seriozitatea lec- 

1 torilor, de alegerea temelor 
care să se apropie mai mult 
de specificul locului și preocu
pările tinerilor.

exiftâ 47 de

NICOLAE ADAM
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Ierbiceni (Hîrlău) 
s-au trezit azi, după un 
somn de o jumătate de se
col, instructorii de cor, 
brigadă și dansuri din 
1964. Evenimentul a fost 
sărbătorit de toată lumea 
— deoarece se știe cît de 
rare sint aceste cazuri de 
somn îndelungat. Marele 
Medic a hotărit imediat, 
în concordanță cu dorința 
istoricilor prezenți, ca cei 
trei să fie lăsați în pace 
pentru a se putea studia 
în liniște reacțiile lor. Intre 
timp cercetările în arhive 
au luat sfirșit prin desco
perirea unui vechi registru 
de cămin cultural din 
1964, în care erau scrise 
ultimele activități ale pa- 
cicnților în preajma ador
mirii. Le redăm în întregi
me (spațiul ne permite a- 
cest lucru) după o „Re
vistă de cercetări" nr. 4, 
anul 2014". Ștefan Nedel- 
cu (responsabilul corului)

»S&Loleca comunei 
tatl vastă acum, în

I un ireamăt
rioM ae pași, un ioșnet 

la o masă in 
cu cărți

mai tîrziu. Din informații
le pe care le-am putut 
primi de la contemporanii 
ei aflăm însă că primele 
semne ale somnului sînt 
mult mai timpurii, și a- 
parțin perioadei în care a 
adaptat un text de briga
dă dintr-o broșură, deși se 
cunoștea că la raion e- 
xista un text care a reieșit 
că fusese compus de o 
consăteană, Aurica Nedel- 
cu.

Deci acestea erau datele 
cunoscute pînă la trezirea 
celor trei.

Vecinul fiecărei case căminul cultural
(Urmare din pag. I)

mațiile artistice ale căminului 
cultural. Dansatorii, soliștii 
vocali, brigada artistică de 
agitație și-au dedicat progra
mul fruntașilor.

De altfel, în fiecare săptă- 
mînă pe scena căminului evo
luează formațiile artistice ale 
satului (în luna noiembrie au 
avut loc patru spectacole), în 
fiecare seară căminul cultural 
e un loc de întîlnire a nume
roși colectiviști. Aici se re
marcă pasiunea cu care lu
crează un colectiv de tineri, în 
frunte cu Mihai Melnic, secre
tar al comitetului consunai 
U.T.M. și director de cămin 
cultural. Elvira Tărpian, Ro
dica Pop, Ion Pop, Vaier 
Gherghel, colectiviști, loan 
Șandor tractorist și mulți alții 
sînt nu numai interpreți ta- 
lentați, dar și activiști cul
turali, stăpîniți de o pasiune 
cel puțin egală cu talentul.

O anchetă cu sute 
de răspunsuri

Conducerea căminului cul
tural din Tagu a primit zeci

s-au 
bo-

zoo-

de răspunsuri la ancheta efec
tuată în rîndul colectiviștilor: 
„Ce activități doriți la cămi
nul cultural în această iarnă". 
Zecile de sugestii primite 
concretizat într-un plan 
gat de activități.

Serile de calcul, „Ziua
tehnistului", activități menite 
să-i ajute pe colectiviști în 
acumularea de noi cunoștințe 
științifice sînt alternate cu ac
țiuni care au în vedere for
marea și consolidarea unei 
atitudini înaintate față de 
muncă, față de avutul obștesc, 
în această iarnă vor avea loc 
o serie de dezbateri, discuții 
pe tema „De la al meu la al 
nostru" în care se va da cu- 
vîntul celor mai harnici co
lectiviști, oamenilor care prin 
muncă și comportare bună o- 
feră tinerilor exemple demne 
de urmat. Ancheta de care am 
amintit a pus în circulație și 
alte manifestări: cicluri de 
expuneri, călătorii pe harta 
patriei cu temele: „Să cunoa
ștem locurile pitorești", „La 
drum pe traseele industriale", 
„Locuri și întîmplări din isto
ria patriei". Iată și o altă pre

Bă-și se credeau în 1964. 
trînii plîngeau.

— Copii, au spus 
trei, azi facem prima 
petiție. Acum, apelul !

— A. C.!
— Nu mai e, Suspină 

bătrînă.
— Deci absent. V. N. I
— Stă numai în pat, să

raca !
— Tot absent!
— I.M.I
— Aici, aici, țipă o 

trînă.
— Altistă ! (!)
— S. C.I

cei 
re-

O

bă-

spus adevărul. Au plîns și 
ei cînd au aflat ce li se-n- 
timplase. Au fost numiți 
directori al corului, dansu
rilor și estradei. După 
cum spun medicii, această 
numire le va ajuta să de
pășească momentul critic 
al adaptării la un regim de. 
activitate susținută. Alții 
însă susțin că, dimpotrivă, 
cunoscute fiind împrejură
rile primului somn, e ris
cant să fie repetate 
Timpul va împărți, desigur, 
dreptatea cum se cuvine. 
Pînă la închiderea ediției

condusă de Aurica Nedel- 
cu se bucura de o bună 
apreciere printre contem
porani. Ne întrebăm, dat 
fiindcă această activitate 
reușită e o dovadă a exis
tenței posibilităților de ac
țiune și a celorlalte, cît 
de mare trebuie să fi fost 
indiferența celor trei încît 
ei să fi căzut secerați de 
acest somn neobișnuit ? 
Specialiștii trebuie grabnic 
să hotărască 1

★

Marele somn
responsabila formației de 
dansuri, asistă la o repeti
ție de teatru, benevol, pe 
1 XI1964, merge la film 
(7X11964 și 14X11964) 
după care adoarme și ea. 
Elena Nicoară constituie 
brigada de agitație la 17 XI 
1964, face lectura textului 
la 24 XI1964 și împarte 
rolurile la 1 XII 1964. A- 
doarme".

Putem ușor constata că 
ultima pacientă a adormit

Acum, cu toată curiozi
tatea noastră, nu ne-am 
putut apropia de pacienți 
din cauza interdicției Ma
relui Medic. A trebuit 
deci să-i urmărim abia la 
căminul cultural (acum 
muzeu) unde se adunaseră 
toți bătrînii ce-i cunoșteau 
de mici. Revederea la care 
am asistat a fost neînchi
puit de ciudată, deoarece 
pqcienții nu știau nimic 
de somnul lor îndelungat

— Prezent !
— La călușari!
-N.I.I
- Da!
— Tu joci în iubita lui 

Lixandru, te ai bine cu el, 
8-a-nțeles ?

Femeia de 80 de ani ieși 
în față și plînse, dar cei 
trei nu observară nimic. 
Comportarea lor ciudată 
i-a întristat profund pe 
bătrîni, și de aceea Marele 
Medic a intervenit și le-a

știm că cei trei sînt per
fect sănătoși, că măntncă 
cu poftă și că declară că 
se simt minunat în secolul 
nostru.

REPORTER — ANUL 
2014

P. s.
S-a descoperit că la Ier- 

biceni, raionul Hîrlău, în 
același timp cu somnul ce
lor trei, echipa de teatru

punere făcută de foarte mulți 
colectiviști : serile folclorice, 
în cadrul acestora se vor face 
expuneri, tineri și vîrstnici 
vor recita și cînta piese fol
clorice cunoscute. Și, în para
lel, se inițiază o acțiune de 
valorificare a folclorului local.

Continuînd să găsim în nu
meroase sate ecourile acelor 
întîlniri instructive ale colec
tiviștilor cu activiști culturali 
și acțiunile organizate de a- 
ceștia, am mai aflat că în co
munele de munte a început 
organizarea unor duminici 
cultural-științifice, am asistat, 
după aceea, la o întâlnire a 
locuitorilor Bistriței-Bîrgăului 
cu o brigadă științifică. Mu
zeul raional a organizat aici, 
în aceeași zi, o interesantă 
expoziție care să ilustreze 
apariția omului. Consultațiile 
și discuțiile s-au desfășurat 
„pe loc“, argumentate și de 
un bogat material documen
tar. După masă, sute de spec
tatori au urmărit evoluția cî- 
torva renumite formații artis
tice din raion (echipa de dan
suri din Mărișel, orchestra de 
muzică populară a cooperati
vei meșteșugărești „Unirea" 
din Bistrița, fanfara din Să
rata).

O consultare a planurilor 
de muncă din alte cămine 
culturale he-ș. relevat și alte 
activități la care colectiviștii 
sînt invitați să participe. La 
Sînmihaiu de Cîmpie, Bu- 
dești, Unirea — reușite săr
bători pentru colectiviștii 
fruntași, acțiuni dedicate tine
rilor căsătoriți ; la Mirceștii 
de Cîmpie, manifestări inte
resante cu numeroși „prie
teni ai filmului", la Archiud 
— activități de popularizare a 
cărții științifice — iată tot 
atîtea întîlniri care se anunță 
a fi rodnice.

Sînt însă și locuri (Tihna 
Bîrgăului, Mureșenii Bîrgău- 
lui, Lechința, Budacul de Jos) 
în care vara s-a prelungit 
pînă la... sfîrșitul lunii noiem
brie. La aceste cămine mai 
sînt pregătiri neterminate, iar 
planurile de muncă cuprind 
ne justificat prea multe activi
tăți „în reluare". Vizibilă, în 
unele comune, din păcate, e 
lipsa de colaborare între con
ducerile căminelor culturale 
și comitetele U.T.M. Rezulta
tul : absența din programe a 
unor activități specifice tine
rilor. Printr-o accelerare a 
ritmului de muncă a activiș
tilor culturali se poate ajunge 
și în aceste locuri la organiza
rea acelor întîlniri interesan
te, fructuoase, de care a fost 
vorba în reportajul de față.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Adevărul este că activi- i 
tatea formațiilor artistice 
din Ierbiceni nu se bucură ■ 
de niciun fel de atenție, i 
nu numai din partea in
structorilor acestora, dar 1
nici comitetul organizației i
U.T.M. n-a luat vreo mă
sură pentru impulsionarea I
ei. De aceea, se impune <
grabnic activizarea forma- .
fiilor amintite, lucru pen- I
tru care comitetul U.T.M., .
activiștii culturali, din co
mună, trebuie să dea un |
sprijin concret, eficient, .
conducerii căminului cui- I
tural- Acestea toate pentru |
a preîntîmpina un autentic i
somn de mai mulți ani. I

IULIAN NEACȘU 
CONSTANTIN SLAVIC
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
în dezbaterea adunării După adunarea de dare

de dare de seamă și alegeri

Participarea
tineretului 

la întrecerea
socialistă

de seamă și alegeri

n adunarea gene
rală de dare de 
seamă și alegeri 
a organizației de 
bază U.T.M. nr. 2 
utilaj mecanic — 
unul din sectoa

rele cheie ale Combinatului 
siderurgic Reșița — utemiștii 
au privit retrospectiva activi
tății lor profesionale și 
ștești cu mult simț de 
pundere.

Darea de seamă cît și 
cuțiile s-au ocupat în 
special de activitatea desfășu
rată de organizația U.T.M. 
pentru antrenarea tuturor ti
nerilor la întrecerea socia
listă. Obiectivele principale 
urmărite în acest sector sînt 
de o mare însemnătate pentru 
toate celelalte secții ale 
combinatului. Acest sector 
asigură piesele necesare re
parațiilor capitale, mijlo
cii, curente și accidentale. 
Executarea unor piese de 
bună calitate și predate 
la timp ; asigurarea func
ționării mașinilor în bune con
diții — sînt sarcini de răspun
dere care au stat și în fața 
utemiștilor.

Urmărind îndeplinirea aces
tor • obiective, organizația 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de ;partid și în colabo
rare cu sindicatul, a antrenat 
întregul colectiv de tineri în 
întrecerea socialistă, l-a mobi
lizat la dezbaterile organiza
te de sindicat și conducerea 
sectorului, în legătură cu or
ganizarea cît mai bună a pro
ducției.

Ample dezbateri- au purtat 
utemiștii cînd s-a propus 
efectuarea, pentru prima dată 
în secția utilaj mecanic, a 
roților conice pentru un nou 
țip de mașină de găurit. Tre
buiau căutate cele mai eco
nomicoase, mai sigure și mai 
rapide mijloace de care dis
pune sectorul pentru realiza
rea lor. în acest scop, organi
zația U.T.M., împreună cu 
sindicatul, a organizat consfă
tuiri de producție in cadrul 
cărora utemiștii au dovedit 
mult spirit de răspundere și 
inițiativă. Ei au venit cu pro
puneri concrete și cei mai 
buni dintre ei și-au adus a- 
portul la executarea roților 
conice.

Situații similare s-au ivit și 
la alte agregate ca : macara
lele 23—24—25 de la O.S.M.. 
89—90—105 de la laminoare 
etc. Bătălia pentru cea mai 
bună piesă executată s-a dat 
între majoritatea utemiștilor

ob- 
răs-

dis- 
mod

sectorului. în adunarea gene
rală de dare de seamă și ale
geri s-au spus cuvinte frumoa
se despre măiestria și pricepe
rea utemiștilor Dumitru Vîl- 
ceanu» Aurel Caiman, Carol 
Ochsenfeld, Ion Borca și a al
tora. Popularizarea metodelor 
avansate ale utemiștilor frun
tași a sprijinit acțiunea dusă 
de biroul organizației de bază 
U.T.M. de a ridica pe toți tine
rii la nivelul fruntașilor.

De o mare eficiență s-au do
vedit a fi, în acest sens, cursu
rile de ridicare a calificării 
profesionale. Cele cîteva con
cursuri organizate pe tema : 
„Cine știe meserie, răspunde", 
discuțiile organizate în cola
borare cu sindicatul și condu
cerea sectorului despre: „în- 

! treținerea mașinii",
modernă la îndemîna 
gului sector",

; care s-au
• contribuție însemnată la ge

neralizarea
metode, la îmbogățirea cultu
rii tehnice de specialitate a ti
nerilor muncitori. Asigurarea 
condițiilor de funcționare a 
mașinii a stat în centrul aten
ției organizației U.T.M. Acea
sta deoarece pe lîngă tineri 
ca : Ion Borca, Ferdinand Ur
ban, Miklos Banto, care își 
îngrijesc cu multă atenție ma
șina, mai sînt unii tineri care 
își uită îndatoririle ce le au 
la locul de muncă. în aduna
rea generală de dare de sea
mă și alegeri au fost, pe 
bună dreptate, '*
miștii Gheorghe Lăban care 
din comoditate pornește ma
șina cu piciorul, Pavel Neda 
și Ion David care nu efectu
ează lucrările de întreținere a 
mașinii.

Pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate, adunarea ge
nerală a adoptat o serie de 
măsuri menite să canalizeze 
capacitatea și entuziasmul 
neresc spre noi realizări 
procesul de producție.

Propunerile utemiștilor 
adunarea generală s-au axat 
în deosebi pe problemele care 
să impulsioneze întrecerea so
cialistă. Astfel, s-a hotărît ca 
noul comitet al organizației de 
bază U.T.M . să țină o mai 
strînsă legătură cu conduce
rea secției, cu sindicatul pen
tru a se planifica mai judi
cios lucrările capitale, curente 
și mijlocii. Iar pentru a se 
insufla tinerilor un mai mare 
simț de răspundere față de 
colectiv și față de muncă, vor 
fi repartizate spre executare 
cît mai multor utemiști, piese 
de maximă importanță.

în acest sens se vor forma 
colective pe specialități, care 
să urmărească și să sprijine pe 
tineri în efectuarea unor lu
crări mai grele. Metodele cele 
mai bune se vor populariza 
în continuare prin gazeta de 
perete și stația de radioam
plificare. în ședințele sindica
le, astfel ca ele să poată fi 
generalizate în întregul sector 

Urmărind îndeaproape tra
ducerea în fapt a propuneri
lor adunării, neîndoelnic că se 
vor obține rezultate și mai 
bune în activitatea tineretului 
în producție.

Pregătim

secretarilor"

Cinematografe
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic — rulează la Patria 
(orele : 9,30» 12,30; 15,30» 18,30: 
21,15). ȘAPTE ANI DE CĂSNI
CIE — cinemascop — rulează Ia 
București (orele: 9: 11,30» 14;
16,30» 19» 21,15), Melodia (orefe : 
9,45» 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Grivița (orele : 9; 11,30; 14; 16,30: 
19; 21,15), Flamura (orele: 9,30» 
11,30» 13,45» 16; 18,15; 20,30).
CLIMATE — cinemascop -* .rulea
ză la Republica (orele : 8; 10,45;

2: cas^
. NETERMINATĂ rulează la Lucea

fărul (orele : 9,30, 11,45; 14» 16,15; 
18,30; 20,45). ZIUA FERICIRII — 
cinemascop — rulează la Tomis 
lorele j 9,15; 11,39; 13,45l 16;
18,45» 20,30), Modern (orele :
9,45» • 12; 14,15; 16,30; 18,45;

13,30» 16,15; 18; 21,40).

2f). GHINIONISTUL rulează la 
Capitol (orele: 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 16,45; 21)1 Excelsior (orele t 
10; 12» 14,15; H.30; 18,45; 21),
Floreasca (orele : 16; 18,15; 20,30). 
MARIA rulează la Festival (orele : 
9,30; 11,45; 14» 16,15; 18,30; 20,45). 
IVAILO rulează la Buzești (orele: 
15,30; 18; 20,30). HAMLET — ci
nemascop — rulează ' -------- -
(orele; 10; 14,30; ...................
VII SI MORTI — cinemascop —• 
rulează Ia Central
15; 19). HAINE APROAPE 
—■ cinemascop — rulează 
mina (orele t 10,15; 12,45;
18; 20,30). 1944-XX-1964 — RAID 
PRIN CINEMATOGRAFIE rulează 
ia Union (orele: 15,30; 17,15; 19» 
20,45). PROGRAM PENTRU CO
PII — (dimineața) (orele» 10). 
IOANA ÎN ATAC rulează la Doi
na (orele: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . 30 DE ANI DE VESELIE
rulează la Giulești (orele .* 10; 12; 
14; 16; 18; 20). Feroviar (orele : 
9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Arta (orele : 16; 18; 20). SEDUSĂ 
$1 ABANDONATĂ rulează Ia în
frățirea între popoare (orele : 10;
15, 17,30; 20 — duminică orele
11.30) . EXISTA UN ASEMENEA
FLĂCĂU rulează la Cultural (ore
le î 15,30, 18; 20,30). VIATĂ
PARTICULARĂ rulează la Dacia 
(orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). ÎNCURCĂTURA BLES
TEMATĂ rulează la Crîngași (ore
le : 15; 17,45; 20,30).

la Victoria
17,30: 20,30),

(orele : 10,30»
NOI 

ia Lu- 
15,30

„Tehnica 
între- 

conferințele 
ținut au adus o

celor mai bune

criticați ute-

ti-
în

în

OLIMPIA COLCEKIU

Televiziune
SÎMBĂTĂ 12 decembrie 1964

în jurul orei 13,45 — transmisie 
de la stadionul .,23 August- : In- 
tîlnirea de fotbal dintre echipele 
Steaua — Grișul. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii: 
„Cenușăreasa", 19,55 — Din viața 
animalelor (XXII) — Vulturi fi 
animale-mascotă. 20,20 — In fața 
hărții. 20,30 — Filmul documentar 
„Artiști amatori", 20,50 — Meda
lion G. M. Zamfirescu. 22,00 — 
Muzică ușoară. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

a șase zile după 
desfășurarea, în 
institutul nostru, 
a ultimei adunări 
de dare de seamă 
și alegeri U.T.M., 
a avut loc prima

instruire a cadrelor nou alese. 
In prealabil, membrii comite
tului U.T.M. pe institut au 
studiat cu atenție hotărîrile 
adoptate la adunările de dare 
de seama și alegeri, ceea ce 
le-a permis ca, in cadrul in
struirii, să indice căile de re
zolvare, de traducere în viață 
a hotăririlor adoptate de ute- 
miști.

După instruire, repartizați 
pe facultăți și atu de studii, 
membrii comitetului U.T.M. 
pe institut au ajutat practic 
comitetele și birourile organi
zațiilor U.TJf. să organizeze 
îndeplinirea hotăririlor adop
tate.

In această perioadă, în toate 
organizațiile au fost întocmite 
planuri de muncă și s-a trecut 
la înfăptuirea primelor ac
țiuni.

Aflindu-ne în preajma se
siunii de examene, ajutăm or
ganizațiile de baza ca in a- 
dunările generale U.TM. care 
se vor desfășura în decembrie, 
să pună în discuția studenților 
problemele care îi preocupă 
acum cel mai mult — pregăti
rea profesională.

Studenții anului VI medi
cină generală, spre exemplu, 
l-au invitat la adunarea lor 
generală U.T.M. pe dr. Truță 
Emil, medicul șef al regiunii 
pentru a le vorbi de răspun
derea ce-i revine medicului

din circumscripțiile sanitare 
rurale. Studenții anilor I vor 
primi, în cadrul adunărilor 
generale, din partea cadrelor 
didactice și a studenților frun
tași la învățătură din ani mai 
mari, pe care i-au invitat, in
dicații și sugestii valoroase cu 
privire la metodele de studiu, 
de pregătire a examenelor. 
De altfel, în același scop, co
mitetul U.T.M. pe institut a 
organizat zilele trecute un 
simpozion metodic cu partici
parea tuturor studenților din 
anul întîi cu tema „Studiul 
individual și împărțirea judi
cioasă a timpului destinat 
studiului".

Cu toată febra apropiatelor 
examene, ne-arn străduit să 
ajutăm organizațiile de bază 
să desfășoare în această pe
rioadă o activitate multilate
rală. Pregătim sărbătoarea 
majoratului, am organizat un- 
concurs de șah, aflat acum în 
plină desfășurare, am reorga
nizat brigada artistică de agi
tație care și-a și început re
petițiile. Am organizat, de ase
menea, primele acțiuni de 
muncă patriotică; cu prilejul 
unei asemenea acțiuni, în fața 
căminului studențesc din str. 
Grigorescu s-au plantat 80 de 
pueți de pomi.

Pregătim acum „Ziua secre
tarilor". Dacă prima instruire 
s-a mărginit (și datorită 
timpului scurt de care dispu
neam) la punerea la curent a 
cadrelor nou alese cu sarcinile 
din această perioadă, la unele 
indicații pentru organizarea 
acțiunilor ce le aveau de în
treprins acum, această noua 
instruire vrem să fie un bogat 
schimb de experiență. Cîțiva 
secretari ai unor organizații 
de bază U.T.M. cu o bună ex
periență sînt ajutați să pre
zinte la ziua secretarului re
ferate în legătură cu princi
palele probleme ale activității 
noastre din această perioadă.

Dr. C. DRAȘOVEANU 
de la I.M.F. Tg. Mureș 

secretarul comitetului U.T.M.

Două surori silitoare. Se iau 
la întrecere care învață mai 
bine. Cea mică — dintr-a 
IlI-a — Petrița Apostu, sau 
cea mare, dintr-a V-a, Ioni
ca (eleve la Școala de 8 
ani din comuna Vulturul, 
raionul Focșani). Rezultatul 
întrecerii îl vom afla la sfîr- 
șit de an. Pînă atunci, suc

ces amîndorura!

Foto: N. STELORIAN

Lucrările unor comisii 
permanente ale 
Marii Adunări 

Naționale
în cursul acestei săptămînî 

s-au întrunit în ședințe de lu
cru mai multe comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, printre care Comisia 
administrativă, Comisia pentru 
sănătate, prevederi și asigu
rări sociale și Comisia juri
dică.

Comisiile au examinat și 
avizat proiecte de decrete tri
mise în acest scop de către 
președintele Consiliului 
Stat.

BONCU
gels nr. 74

de

Constătuire pe

fertilizării solurilor
ORADEA (de la 

corespondentul nos
tru). — După o con
sfătuire s-mila-ă or
ganizată în toamna la 
Somoșcheș de stațiu
nea experimentală a- 
gricolâ Oradea, la 
Salonta s-a desfășu
rat zilele trecute din 
inițiativa consiliului 

_ agricol regional, o

tema

podzolice

tehnico-științifice
Vineri dimineața au începui 

în Capitală lucrările primei 
sesiuni de comunicări tehnico- 
științifice a Institutului de 
proiectări șl cercetări pentru 
utilaj petrolier.

Sesiunea, dedicată aniver
sării unui deceniu de la înfi
ințarea în țara noastră a ac
tivității de proiectare a utila
jului pentru industria de pe
trol» dezbate realizările și 
perspectivele în proiectarea și 
construcția de utilaj petrolier.

La lucrări participă cadre 
de conducere și specialiști din 
uzinele constructoare de uti
laj petrolier, schele și rafină
rii, din diferite institute de 
cercetări și proiectări, repre
zentanți ai Ministerului Indu
striei Petrolului și Chimiei» 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ai al
tor instituții.

Ion Tudose, secretar general 
al Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, a deschis 
lucrările sesiunii. A luat apoi 
cuvîntul ing. Ion Niculescu» 
directorul institutului.

w

Asistenta sanitară 
în Deltă

RĂSPUNDEM EA SESIZĂRILE
TINERILOR

PAUL, str. Fr. En- 
— Buzău

regională a coopera-Uniunea __
tivelor meșteșugărești — Ploiești 
nu a aprobat cererea dv. de 
transfer deoarece, ca absolvent al. 
Școlii profesionale UCECOM, a- 
veți obligația de a lucra în coo
perativă timp de 3 ani.

S-au luat însă măsuri ca uni
tății la care lucrați să i se repar
tizeze periodic lucrările din raza 
orașului Buzău care trebuie revi
zuite.

Conducerea cooperativei „Mun
citorul", în colaborare cu IREP 
— sectorul Buzău, va face iden
tificarea acestor lucrări.

De asemenea activitatea unită
ții la care lucrați se va dezvolta 
prin cooptarea unui electrician — 
instalator autorizat — care să gi
reze lucrările ce vor fi executate 
de cooperativă.

POPA D. ION, str. Pescărușu
lui .nr. 10, Techirghiol — Dobro- 
gea

Arhivă fostei școli agricole din 
Plenița este depușă la Centrul 
școlar agricol Calafat, de la care 
urmează să primiți . rezultatul. 
Secția de învățământ și propa
gandă a Consiliului Superior al 
Agriculturii a trimis cererea dv. 
direct acestei școli.

POPA FLORIAN, elev, comu
na Gherghie — raionul Âleșd

anticipat zilele nelucrătoare, dar 
eliberarea unui nou abonament 
este condiționată de prezentarea 
celui expirat, pentru a sa con
stata numărul călătoriilor efec* 
tuate peste numărul de zile lu* 
crătoare ale lunii expirate".

A. CODREA, Oravița— Banat

consfetuire pe tema 
fertilizării solului, la 
care au participat spe
cialiști de la stațiu
nea experimentala a- 
gricoiă Oradea, pre
ședinți, ingineri din 
gospodăriile colective 
din regiunea Crișana. 
Referatele prezentate 
au scos în evidență 
rezultatele cercetărilor

efectuate de stațiunea 
experimentală Oradea 
în direcția ridicării 
fertilității 
podzolice și 
tanța extinderii meto
delor recomandate în 
toate gospodăriile co
lective, pentru crește
rea producției de ce-, 
reale pe solurile 
acide.

solurilor 
impor-

CONSTANȚA (de la cores, 
pondentul nostru)

Anul acesta au fost luate noi 
măsuri pentru îmbunătățirea 
asistenței sanitare în Delta 
Dunării. In așezările Deltei au 
fost date în folosință de curînd 
două dispensare, o farmacie și 
12 puncte sanitar-farmaceuti
ce. Pentru deservirea Deltei în 
perioada înghețului și a înză
peziră, Aviasanul a fost dotat 
cu un nou avion sanitar tip 
IAU 818 H, care poate ateriza 
și decola scurt, pe orice teren..

CRISTEA GH., str. Dimbulul 
nr. 80 — București

Direcțiunea Școlii medii nr. 4, 
din Craiova v-a expediat actele 
solicitate pe adresa Școlii medii 
nr. 13, din Bd. Tolbuhm, raionul 
23 August — București. Luați le
gătura cu secretariatul acestei 
școli.

Abonamentul lunar pentru au
tobuzele IRTA este calculat nu
mai pentru zilele lucrătoare ale 
fiecărei luni.

Un asemenea abonament, pen
tru 26 de călătorii, costă 71 de 
lei.

IRTA Crișana ne-a comunicat: 
„Conform dispozițiunilor DGTA, 
s-a dispus ca, la eliberarea abo
namentelor lunare, să se anule
ze, cu anticipație, zilele de re
paus săptăminale arătate de abo
nați, iar pentru cei care nu arată 
acest lucru să se anuleze din abo
nament zilele 
lunii respective.

Conform unei 
D.G.T.A., nu se

nelucrătoare ale

noi dispoziții a 
vor mai anula

Direcția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor — din M.T.Tc. 
care a analizat propunerea dv. 
ne-a informat- că recepția pro
gramului de televiziune la Ora
vița va fi asigurată prin instala
rea unui translator de televiziune.

CRIȘAN ELENA — Arad, A- 
LEXANDRU VASILE — Drăgă- 
șani, RISTEA M. ELENA -- 
Ploiești, RADULESCU PETRE
— Ploiești, VAIDA DțJMITRU
— Brașov, CIOCAN CORNEL — 
Giurgiu.

Sperăm că în curînd vă vom 
putea da și dv. răspunsurile so
licitate. Nu am putut face acest 
lucru pînă acum deoarece Cen
trul regional de librării și difuza
rea cărții — Banat, Comitetul 
raional U.T.M. Drăgășani, Minis
terul Invățămîntului, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Giurgiu nu ni 
le-au comunicat, deși termenul a 
expirat.

I

Vedere de pe Postăvarii

SPORT Spartachiada de iarnă

întrecerile primei 
sistemul elimina-

d tineretului

Vineri «-a - înapoiat în 
pitală, Bujor Almășan, mini
strul minelor și energiei elec
trice, care împreună cu Ion 
Deleanu, adjunct al ministru
lui industriei petrolului și 
chimiei, și un grup de spe
cialiști au făcut o călătorie în 
Italia, Franța și R.F. Germa
nă, unde au vizitat întreprin
deri și institute de cercetări 
științifice din domeniul mini
er și chimic.

★
în seara zilei de 11 decem

brie s-a înapoiat în Capitală 
delegația U.A.S.R., condusă de 
tov. Ștefan Bîrlea, secretar al 
C.C. al U.T;M., președintele 
Consiliului U.A.S.R., care a 
participat la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al 
U.I.S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tov. Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
de membri ai Biroului și ac -- ~~ ...............și

al

și U.R.S.6., consacrata unui 
schimb de vederi în proble
ma planificării cercetărilor 
științifice.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de acad. Șt. Milcu, vi
cepreședinte al Academiei 
R.P. Romîne.

★

Vineri seara a părăsit Capitala 
Ansamblul artistic național' al 
R. P. Chineze care a întreprins 
un turneu în țara noastră. Timp 
de o lună oaspeții chinezi au 
oferit spectacole iubitorilor de 
artă din Capitală și din regiunile 
Brașov, Ploiești, Galați și ~ 
rești.

Bucu-

tiviști ai C.C. al U.T.M. 
ai Comitetului Executiv 
U.A.S.R.

★
Academia R. 
încheiat lucră- 
reprezentanților 
de Științe din 
R.S. Cehoslova-

R.P. Polo-

P.Vineri, la
Romîne, s-au 
rile întîlnirii.
Academiilor
R.P. Bulgaria, __
că, R.P. Mongolă, ______
nă, R.P. Romînă, R.P. Ungară

★

> Vineri dimineață a 
sit Capitala plecînd în 
Germană, delegația sindicate
lor din R. P. Romînă, care va 
participa la lucrările celei 
de-a Ii-a Conferințe plenare 
a Comitetului Sindical Mon
dial de consultare și unitate 
de acțiune antimonopolistă ce 
va avea loc la Leipzig între 
14 și 17 decembrie. Delegația 
este formată din tov. Constan
tin Drăgan, vicepreședinte al 
C.C.Ș., conducătorul delegației, 

' și Lărisa Munteanu, secretar 
ăl C.C.S.

pără-
R. D.

(Agerpreș)

Scurte știri sportive

de întrecere
(Urmare din pag. U

ajute să devină același munci
tor harnic de la început și în 
plus cu un înalt simț al răs
punderii.

Și acesta este tot. un fapt 
din întrecere.

...Șeful magaziei de produse 
finite s-a uitat la ceas. Era 
zece fix. Avea pe masă gata 
semnate 21 de dispoziții de 
livrare. însemna că pînă la a- 
cea oră de aici, din București, 
plecase în 21 de direcții 
(S.M.T.-Vînju Mare, Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvi- 
nești, etc.), zeci de pompe cen
trifugale. Făceau parte din lo
tul celor 1 896 de asemenea 
pompe date peste plan în 11 
luni. Și angajamentul anual 
era de 1 600 pompe peste 
plan! De fapt toate prevede
rile angajamentului anual au 
fost îndeplinite. La producția 
globală o depășire de 55 la 
sută, la producția marfă de 
18,5 la sută. Productivitatea 
muncii: o creștere de 0,5 la 
sută — angajament și reali
zat : 2,43 la sută.

Faptele de întrecere au 
efecte concrete : mii de pom
pe peste plan, milioane de lei 
economisiți.

Sesiuni științifice
a întrecerile spor
tive din cadrul 
Spartachiadei de 
iarnă, în regiunea 
Mureș — Autonomă 
Maghiară vor parti
cipa peste 180 000

de tineri. Dintre aceștia, mulți 
au și luat startul întrecerilor 
chiar din primele zile ale etapei 
I pe asociații, întreceri care au 
început la 1 decembrie. In le- 
fătură cu măsurile luate pentru 

una desfășurare a marii com
petiții de masă, și cu privire la 
primele întreceri, am stat de 
vorbă cu tovarășul Ionel Mihă- 
escu, președintele Consiliului re
gional U.C.F.S.

■— Ce măsuri au fost luate 
pentru ca întrecerile să poată 
începe chiar de la deschiderea 
Spartachiadei și să se desfășoare 
la vn nivel corespunzător?

In anii care au trecut, am 
întâmpinat unele greutăți în an
trenarea unui număr cît mai 
mare de tineri la faza pe asocia
ții. Aceasta, datorită faptului că 
nu în toate raioanele, organele 
noastre de specialitate au fost 
temeinic instruite. De aceea, 
pentru actuala Spartachiada am 
pus un accent deosebit, împre
ună cu comitetul regional 
U.T.M., pe constituirea la timp 
a comisiilor de organizare a în
trecerilor Spartachiadei și pe 
instruirea lor, potrivit condițiilor 
specifice din fiecare asociație. De 
pildă, în trecut, unele asociații

au organizat 
etape folosind 
toriu; dar avînd puțini sportivi, 
aceste întreceri s-au terminat re
pede după care activitatea spor
tivă a încetat. In prezent, ani 
luat masuri ca întrecerile să fie 
organizate pe sistemul tur retur 
sau chiar dublu în asociațiile

— Cum t folosită baza mate
riali m această populară compe
tiția sportivă ?

— In regiunea Mureș — Auto
nomă Maghiară, disciplinele 
sportiva practicate mai mult sînt 
cele de iarnă desfășurate în aer 
liber: schi, patinaj, hochei. Pen
tru practicarea lor este nevoie

PBIMEIE
IILE

mici, asigurîndu-se astfel o con
tinuitate în activitatea sportivă 
pe toată durata iernii. Iar pen
tru ridicarea nivelului acestor în
treceri, în numeroase asociații 
s-au organizat diferite competi
ții pentru reacomodarea sportivi
lor, mai ales în mediul sătesc. O 
metodă eficace pentru familiari
zarea sportivilor de la sate cu 
disciplinele cuprinse în regula
mentul Spartachiadei de iarnă 
s-a dovedit aceea a deplasării 
unor sportivi de performanță în 
centrele comunale pentru a face 
demonstrații. Asemenea metode 
s-au folosit la Toplița, Gheor- 
ghieni, Miercurea Ciuc și în alte 
locuri.

însă de unele amenajări. Pentru 
Spartachiada care abia a început 
asemenea amenajări s-au făcut 
aproape în toate raioanele. De 
pildă, la Sînsimion, raionul 
Miercurea Ciuc, s-a amenajat un 
patinoar modem. In orașul 
Miercurea Ciuc s-au amenajat o 
pîrtie pentru schii și 3 trambu
line pentru sărituri, la Odorhei 
s-au amenajat, de asemenea, un 
patinoar și o pîrtie de schi. La 
Tg. Mureș, asociațiile „Voința" și 
clubul sportiv „Mureșul", odată 
cu primul îngheț au început 
transformarea citorva terenuri de 
volei și handbal în patinoare, iar 
pista stadionului în patinoar 
pentru viteză. Antrenorii Eva

Farkaș, maestră a sportului, și 
Karol Gall sînt în plină activi
tate.

— întrecerile primei etape au 
început în toate raioanele regi
unii ?

— întrecerile se desfășoară din 
plin în asociațiile sportive din 
raioanele Gheorghieni, Tîrnă- 
veni, Toplița, în clubul sportiv 
„Mureșul" și altele. Dar trebuie 
să recunoaștem că avem și raioa
ne în care încă „nu s-a făcut nici 
o mișcare". O situație cu totul 
nesatisfăcătoare am constatat zi
lele acestea în raionul Mureș. 
Consiliul raional, cu toate indi
cațiile primite, încă nu a reușit 
să stabilească data la care să se 
convoace comisia raională pentru 
organizarea spartachiadei. Acea
stă sarcină trebuia rezolvată încă 
în cursul lunii noiembrie. Inte
resant este faptul că în unele a- 
sociații ale raionului Mureș ca 
Harghita, Miercurea Niraj, Spic 
de Aur și Dumbrăvioara, în
trecerile au început... fără să știe 
comisia raională de organizare. O 
situație asemănătoare se petrece 
și în raionul Reghin. In urmă
toarele zile vom lua măsurile 
care se impun privind activitatea 
comisiilor de organizare. Aceasta 
cu atât mai mult cu cît eveni
mentul cel mai așteptat pentru 
iubitorii sporturilor de iarnă — 
căderea zăpezii — a venit. II 
vom folosi din plin pentru acti
vități Cît mai bogate.

VIOREL TONCEANU

• Sala Floreasca din Capitală 'găzduiește astăzi o interesantă re
uniune pugilistică. De la ora 19, în cadrul turneului final al campio
natului republican de box pe echipe se întâlnesc formațiile Dinamo 
Craiova și Progresul Brăila.

• Pe stadionul „23 August" din Capitală se va desfășura astăzi o 
partidă restanță din cadrul campionatului categoriei A la fotbal. 
Fruntașa clasamentului, Steaua București, întâlnește formația Crișul 
Oradea. Jocul începe la ora 13,45.

• Duminică, de la ora 17, în sala Dinamo din Capitală se va des
fășura întâlnirea internațională de lupte libere dintre echipele Steaua 
București și Dukla Hodorin, Din formația luptătorilor cehoslovaci fac 
parte, printre alții, Vyskok, Kubin, Element și Ulman. Steaua va ali
nia cea mai puternică echipă, în frunte cu Geantă, Cîrciumaru, Tam
pa și Stîngu.

• In cadrul sferturilor de finală aje „Cupei campionilor europeni0 
Ia tenis de masă (feminin) duminică dimineața de la ora 10,30, echipa 
Voința București, deținătoarea trofeului, întîlnește formația A.C.B.B. 
Paris. Lotul formației franceze cuprinde patru jucătoare, în frunte cu 
campioana Franței, Martine Le Bras. Voința București va alinia ur
mătoarea echipă : Ella Constantinescu, Marta Tompa și Eleonora 
Mihalca.

• Echipa selecționată masculină de handbal a R.S. Cehoslovace va 
susține două întâlniri în țara noastră. Hanbaliștii oaspeți vor juca du
minică, 20 decembrie, în sala sporturilor de la Floreasca, cu echipa 
țării noastre, deținătoarea titlului mondial. Jocul începe la ora 19. 
Marți, 22 decembrie, tot la București, formația R-S. Cehoslovace va 
întâlni echipa de tineret a țării noastre.

Recent, handbaliștii cehoslovaci du învins în deplasare, cu 17—14, 
echipa Suediei, vicecampioană mondială. Cei mai buni jucători au 
fost Beneș și Trojan.

• Federația internațională de gimnastică a stabilit ca „mondialele0 
de gimnastică artistică să aibă loc în anul 1966 în orașul Dortmund. 
Campionatele se vor desfășura la sfîrșitul lunii mai.

9 In turneul internațional de șah de la Baku s-au desiășurat parti
dele din runda a 10-a. Iată rezultatele : Baghirov (U.R.S.S.) a cîștigat 
la Țvenkov (R.P. Bulgaria), Lilental (U.R.S.S.). la Damski (R. P. Polo
nă), Listengarten (U.R.S.S.), Ia Hoskins (Anglia). Partida Rabar (Iugo
slavia) — Halilbeili (U.R.S.S.) s-a încheiat remiză. Restul partidelor 
s-au întrerupt. In clasament conduce Nejmentdinov. (U.R.S.S.) cu 
6,5 puncte.
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la Cluj
în sala Casei Universitarilor 

din Cluj, vineri dimineață au în
ceput lucrările sesiunii științifice 
a filialei din Cluj a Academiei 
R. P. Romîne.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Raluca Ripan, 
președinta filialei, prof. Victor 
Preda, membru corespondent al 
Academiei, a prezentat raportul 
de activitate. în continuare s-^au 
desfășurat lucrările pe secții.

în aceeași zi au început lucră
rile sesiunii științifice a Institu
tului politehnic din Cluj. La se
siune participă cadre didactice 
de la institutele politehnice din 
București, Timișoara, Iași, Brașov 
și Galați, precum și numeroși 
specialiști și cercetători din în
treprinderile constructoare de 
mașini din țară, întreprinderi me
talurgice, institute de cercetări 
și proiectări.

Rectorul Institutului politehnic 
din Cluj, prof. ing. 
Domșa, a prezentat 
„Unele aspecte ale 
locului Romîniei în 
mondială".

Lucrările sesiunii continuă pe 
secții în cadrul cărora vor fi sus
ținute peste 90 de comunicări,

Alexandru 
referatul 

schimbării 
economia



BELGRAD: PARIS:
Vizita delegației PE SCURT

Comentariul zilei

C.C. al P.M.R.
BELGRAD 11 — Corespon

dentul Agerpres, C. Oprică, trans
mite : Vineri dimineața, delega
ția C.C. al P.M.R., condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care participă la Congresul U.C.I,, 
a vizitat întreprinderile industriei 
electronice din Niș. Delegația, 
însoțită de Stevan Doronski, vice
președinte al Vecei Executive a 
Serbiei și Arso Milatovici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R.P.R., a fost întâmpinată de re
prezentanți ai conducerii între
prinderii precum și ai organelor 
locale de partid și de stat.

După ce le-a fost prezentat un 
scurt istoric asupra dezvoltării 
întreprinderii, oaspeții romîni 
s-au interesat despre nivelul pro
ducției, prețul de cost al produ
selor, nivelul de trai al salariați- 
lor. Au fost vizitate apoi princi
palele secții ale întreprinderii.

Delegația a vizitat în conti
nuare noile construcții edilitare 
din orașul Niș precum și monu
mentul „Țele-Cula" (Turnul de 
capete) construit de turci în 
1809 din capetele sîrbilor uciși 
in lupta de la Țegan, în apropie
re de Niș.

La prînzul oferit în cinstea 
oaspeților romîni, tovarășii Ni
colae Ceaușescu și Radko Mitici, 
președintele Scupștinei Comunale, 
au rostit toasturi pentru priete
nia dintre popoarele romîn și iu
goslav, pentru continua dezvol
tare a relațiilor de colaborare 
între cele două țări și popoare.

Recepție cu prilejul

comercial romîno-francez
PARIS 11. — Coresponden

tul Agerpres. T. Vornicu. 
transmite: Cu ocazia pre
zenței la Pjris a tovarășului 
Alexandru Kxrlădeanu. xrice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, și cu prilejul para
fării acordului comercial din
tre Romînia și Franța, amba
sadorul R. P. Romine la Paris, 
dr. Victor Dimitriu, a oferit o 
recepție, la care au fost pre
zente numeroase personalități 
ale vieții politice, economice, 
financiare, științifice din 
Franța. Au participat Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul 
finanțelor și afacerilor econo
mice, Michel Maurice Boka- 
nowski, ministrul industriei, 
Gaston Palewski, ministru de 
stat însărcinat cu cercetările 
științifice și problemele atomi
ce și spațiale. Jean Wahl, mi
nistru plenipotențiar, șeful 
serviciului finanțe exterioare 
în Ministerul Finanțelor și

------- •-------

Lșural u

ÎNCHEIEREA SESIUNII 
SOVIETULUI SUPREM 

AL U.R.S S.

MOSCOVA. — La 11 de
cembrie s-cu încheiat lucrâ- 

a Sovietului Su- 
’em ai UJLSS. Au fost 
'joptaze In unanimitate legile 
i privire la planul de stat 
t dezvoltare a economiei nc- 
nale și bugetul UJLS-S. pe 

cr.ul 1965.
In cadrul sesiunii L. I. 

Brefnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.US., a fost ales preșe
dinte al Comisiei cor.sti 
nale in locul lui N. 
ciov, care a fost elv 
această funcție.

Au fost aprobate apoi 
cretele Prezidiului 
Suprem al UJLSS 
dupe cea de-a I 

loc ir.

te S

care a avut

DIN VIATA
TINERETULUI LUMII
Congresul I I. €. inoar

Conferința de presă
a lui I. B. Tito

ale tratativelor
anglo-americane

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
La 11 decembrie, președintele 
I. B. Tito a răspuns'" în cadrul 
unei conferințe de presă la în
trebări privind lucrările Con
gresului U.C.I. și politica in
ternă și externă a Iugoslaviei.

El a declarat că Iugoslavia 
a obținut mari succese 
cursul ultimilor 20 de ani 
că este foarte satisfăcut de 
lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al U.C.I., deoarece au 
fost discutate cu deosebită 
sinceritate și spirit critic lip
surile și deficiențele. I. B. 
Tito și-a exprimat convinge
rea că aceasta nu va duce la 
slăbirea influenței comuniști
lor ci, dimpotrivă, va duce la 
sporirea încrederii poporului 
în Uniunea Comuniștilor. Ac
tualul Congres, a spus el, are 
o foarte mare însemnătate 
pentru dezvoltarea pe viitor a 
Iugoslaviei.

Vorbitorul a subliniat im
portanța politicii de coexis
tență pașnică, declarînd că 
orientarea în direcția războiu
lui rece ar putea fi dezastru
oasă pentru întreaga lume. 
Popoarele, a spus Tito, au ne
voie să consolideze pacea pen
tru a-și putea rezolva proble
mele, inclusiv aceea a lichi
dării colonialismului. In 
cursul perioadei de relaxare a 
încordării internaționale au 
fost eliberate numeroase po
poare din Africa și Asia și au 
apărut numeroase state noi. 
Iugoslavia a sprijinit lupta 
națiunilor dependente și țări
lor în curs de dezvoltare și ea 
va continua să facă acest lu
cru, fără a ațîța însă războiul 
rece.

Conform hotărîrilor Confe
rinței de la Cairo, a spus vor
bitorul, Iugoslavia și celelalte 
țări neangajate vor milita în 
cadrul O.N.U. pentru codifica
rea principiilor coexistenței 
pașnice și pentru a soluționa o 
serie de probleme 
nale, cuprinse în 
de la Cairo.

in
și

internațio-
Declarația

Președintele a declarat că 
după părerea sa relațiile din
tre țările din Balcani sînt mai 
mult sau mai puțin normale. 
El a afirmat că este optimist 
in legătură cu dezvoltarea re
lațiilor dintre aceste țări. Gre
cia și Turcia aspiră la îmbu
nătățirea relațiilor interbalca- 
nice, la aceasta aspiră și Iu
goslavia și alte țări socialiste 
și de aceea perspectivele sînt 
bune.

Arătînd că este împotriva 
constituirii forței nucleare 
multilaterale, el a subliniat că 
înarmarea atomică actuală 
constituie în sine o primejdie 
gravă. Constituirea forței nu
cleare multilaterale ar spori 
primejdia, în deosebi dacă 
R.F. Germană ar dobindi ar
me atomice.

Relațiile dintre Iugoslavia 
și S.U.A., a spus el, sînt nor
male și a adăugat că discuția 
sa recentă cu senatorul Ful
bright a făcut să reiasă că 
există o dorință reciprocă 
pentru ca relațiile dintre cele 
două țări să fie pe viitor cit 
mai bune cu putință.

Președintele a apreciat că 
relațiile cu Franța s-au îm- 
bunățătit în ultimul timp, că 
cele cu Italia sînt foarte bune 
și că există dorința de a con
solida și mai mult relațiile cu 
Anglia.

Tito a confirmat că va face 
o vizită în R.D. Germană, in 
anul viitor. El a spus totodată 
că Iugoslavia 
îmbunătățească 
R. F. Germană.

Iugoslavia,. a
ședințele, a acordat și acordă 
sprijin moral și politic po
porului congolez în momen
tele grele prin care acesta tre
ce în lupta sa de eliberare na
țională. în caz de necesitate, 
a spus el, vom acorda proba
bil și ajutor de altă natură.

Președintele Tito a răspuns 
și la alte întrebări privind re
lațiile Iugoslaviei cu diferite 
țări.

BUDAPESTA- — La 
cembrie au început la 
pesta lucrările Congresului 
Uniunii Tineretului Comunist 
Ungar. La deschidere au asis
tat conducători de partid și 
de stat în frunte cu Janos Ka- 
dar. La congres participă de
legații ale unor organizații de 
tineret din alte țări. Din R. P. 
Romină. participă o delegație 
a U.T.M. condusă de G'neor- 
ghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T38.

Mehes La jos, prim secretar 
al C.C. al U.T.C.U. a prezen
tat raportul de activitate pe 
ultimii patru ani și sarcinile 
de viitor.

11 de- 
Buda-

Indlnirta tinerilor
din cele două

ficrmane
state

Berlin a
a repre-

BERLIN. — La 
avut loc o întîlnire 
zentanților tineretului din cele 
două state germane care au 
discutat ptoblema realizării 
unei înțelegeri reciproce și 
probleme politice actuale.

La întîlnire, la care a luat 
parte o delegație a Ligii stu
denților germani socialiști din 
R.F.G. și o delegație a Uniu
nii tineretului liber german 
(R.D.G.) s-a hotărît, printre 
altele, ca în februarie 1965 să 
se organizeze 
Frankfurt pe 
două forumuri 
la care vor fi 
bleme ale contemporaneității.

în qomun la 
Main (R.F.G.) 
ale tineretului 
discutate pro-

Demonstrații studențești 
In Pakistan

dorește să-și 
relațiile cu

declarat pre-

KARACI. — în localitatea 
pakistaneză Peshawar a avut 
loc un miting organizat de 
partidele de opoziție în semn 
de protest împotriva repre
siunilor antistudențești de la 
Karaci.

între timp, demonstrații 
studențești de protest au avut 
loc în localitățile Hyderabad, 
Lahore și altele. Poliția a ope
rat din nou arestări în rîndul 
studenților. Autoritățile din 
Lahore au declarat că Univer
sitatea din Punjab, precum și 
toate colegiile care aparțin de 
ea vor fi închise.

SESIUNEA O. N. U.
NEW YORK. — In cadrul 

discuțiilor politice generale din 
Adunarea Generală a O.N.U., 
în ședința de vineri dimineața 
a luat cuvîntul Ernesto Gue
vara, ministrul industriei al 
Republicii Cuba. El a vorbit 
pe larg despre necesitatea 
coexistenței pașnice și a tra
ducerii ei în fapt.

Referindu-se la problemele 
latino-americane, reprezentan
tul Cubei a arătat că în nu
meroase țări latino-americane, 
popoarele duc o luptă susținu
tă împotriva imperialismului. 
El a calificat Organizația Sta
telor Americane drept un „mi
nister al coloniilor" cerînd 
totodată să se pună capăt ac
țiunilor agresive duse împo
triva țării sale. „Noi dorim 
pacea, dorim o viață mai bună 
pentru poporul nostru și, de 
aceea, vom evita pe cît posi
bil provocările" a spus vorbi
torul. Șeful delegației cubane 
a respins propunerile cu pri
vire la un pact de denucleari- 
zare a emisferei occidentale, 
atîta timp cît Statele Unite își 
mențin bazele militare în 
Porto Rico și Panama. „Cuba 
nu va recunoaște dreptul Sta
telor Unite sau al oricui alt-

cuiva în a stabili ce tip de 
arme să dețină Cuba", a spus 
Guevara. El a afirmat că în 
acest sens, Cuba dorește „un 
acord multilateral realizat cu 
participarea noastră".

în continuare, ministrul Cu
ban a condamnat intervenția 
imperialistă în Congo și a ce
rut să se acorde independență 
tuturor teritoriilor aflate încă 
sub dominația colonialistă. El 
s-a pronunțat totodată, pen
tru acordarea imediată a lo
cului legitim al R. P. Chineze 
în Organizația Națiunilor 
Unite.

NEW YORK. — Vineri, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, șeful de
legației romîne la cea de-a 
19-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a oferit un de
jun la sediul misiunii perma
nente la care au participat: 
Alex Quaison Sackey, preșe
dintele celei de-a 19-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
miniștrii de externe ai Cam- 
bodgiei, Etiopiei, Irlandei, Si
riei, Mongoliei, reprezentanții 
permanenți ai Birmaniei, Ca
nadei, Cambodgiei, Irlandei, 
Mongoliei, Siriei și alte per
soane oficiale.

dorința de a merge în întâmpinarea Fran
ței. In cursul zilei de vineri agenția 
Reuter citind „surse de obicei bine infor
mate" anunța că ar avea loc pregătiri pen
tru o întîlnire Wilson — de Gaulle la mij
locul lui ianuarie. Aceeași agenție aiirma 
că Johnson i-ar fi declarat premierului bri
tanic că America „ar putea studia orice 
formă a unei forțe nucleare atlantice — 
alta decît forțele nucleare multilaterale".

Plecare lui Wilson de la Washington nu 
a diminuat cu nimic activitatea diploma
tică intensă americană în preajma sesiunii 
Consiliului N.A.T.O. In aceste zile au fost 
anunțate cifrele noului buget militar care, 
deși se situează la același (nivel cu buge
tul militar trecut, este — potrivit obser
vatorilor — mai redus ținînd seama de 
creșterea fizică la unele capitole militare. 
In același timp, optimismul diplomatic a- 
merican nu pare de loc diminuat, același 
comentator al Buletinului de știri al Casei 
Albe precizînd că oficialitățile americane 
au „certitudinea că in centrul arenei di
plomatice .se va ajunge în curînd la o 
concepție lărgită despre un aranjament 
nuclear al N.A.T.O.". Surse americane, au
torizate au relevat că secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Dean Rusk, și 
ministrul de externe britanic, Patrick 
Gordon Walker, vor folosi șederea lor la 
Paris cu prilejul sesiunii Consiliului Minis
terial al N.A.T.O. pentru a avea o serie 
de întrevederi bilaterale cu ceilalți repre
zentanți vest-europeni interesați în crea
rea unei forțe nucleare a N.A.T.O.. Aceste 
consultări ar avea ca scop pregătirea unei 
adevărate conferințe a celor opt țări care 
au făcut parte din Comisia de studiere a 
proiectului american privind crearea for
țelor nucleare multilaterale: S.U.A., An
glia, R. F. Germană, Italia, Olanda, Belgia, 
Grecia și Turcia. Potrivit unor versiuni, 
în timpul întrevederii de la Washington 
președintele Johnson i-ar fi încredințat ** 
premierului britanic Harold Wilson un /. 
adevărat mandat pentru a obține adeziu
nea majorității țărilor vest-europene la 
proiectul britanic.

și-a apărat punctul de vedere și chiar a 
influențat asupra poziției oficiale ameri
cane. Lipsa vreunei hotărîri ziarul o vede 
în dorința diplomației americane de a na 
manifesta „prea multă grabă" în problema 
forțelor nucleare multilaterale.

Alte ziare sînt de păreri diferite. Se 
constată în special în rîndurile presei la
buriste o anumită nemulțumire față de 
incertitudinea lăsată de comunicatul laco
nic și destul de imprecis publicat marți 
noaptea. Ziarul „SUN" este astfel de pă
rere că „Wilson nu a reușit să distrugă 
ideea forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.", rolul vest-german continuând 
să rămînă elementul principal al planului 
american.

Intr-un interviu acordat postului de ra
dio B.B.C., după înapoierea sa la Londra, 
premierul britanic a declarat că discuțiile 
pe care le-a avut cu președintele S.U.A., 
Johnson, au permis guvernului britanic 
„să stabilească numeroase puncte de con
tact cu Administrația americană". Wilson 
a subliniat că „aceste întrevederi au fost 
fructuoase în ciuda faptului că nu am ur
mărit să ajungem la hotărîri definitive". 
In ce privește problema forțelor nucleare 
multilaterale, premierul britanic a rele
vat : „Oricare va fi rolul ce i se va re
zerva în viitor acestei forțe nucleare mul
tilaterale, noi sîntem de părere că trebuie 
să se evite proliferarea armelor nucleare". 
„Noi, a declarat Wilson în încheiere, nu 
vom aproba propuneri în virtutea cărora 
alte degete, vest-germane sau altele, să 
aibă controlul asupra butonului atomic".

Semnificația mai evidentă a tratativelor 
de la Washington va apare, probabil, abia 
după tratativele lui Schroeder la Londra, 
după sesiunea Consiliului N.A.T.O., după 
declarațiile premierului Wilson în parla
mentul englez. Urmează să vedem, de pil
dă, implicațiile pe care aceste tratative le 
vor avea în ceea ce privește relațiile cu 
Parisul. Dorința diplomației britanice de a 
ocupa un loc mai important în lumea oc
cidentală s-a concretizat, după cum se 
știe, în tendințele de a căuta o reconci
liere a pozițiilor extreme, în cazul de față 
cea franceză și americană. In zilele vizitei 
lui Wilson în S.U.A. unii comentatori a- 
preciau că Washingtonul n-ar manifesta

ume roase comentarii america
ne în legătură cu rezultatul 
întrevederilor dintre premie
rul Harold Wilson și președin
tele Johnson insistă asupra 
necesității aprobării de către 
Germania occidentală a orică

rei initiative engleze în problema F.N.M. 
Acest fapt aruncă o lumină noua asupra 
tratativelor de la Washington, demonstrînd 
că amlnarea unei discuții de iond în pro
blema torțelor nucleare multilaterale rezi
dă în cea mai mare parte în dorința Wa
shingtonului de a condiționa acordul său 
ce o înțelegere prealabilă anglo-vest-ger- 
manâ. Corespondentul diplomatic al Bule
tinului de știri al Casei Albe scria joi că 
-ia Washington se așteaptă rezultatul tra
tativelor care vor avea loc la Londra 
săptămina aceasta între reprezentanți bri
tanici și germani. Ținînd seama că englezii 
sînt autorii noii propuneri și că germanii 
sînt interesați în crearea F.N.M., aceste 
convorbiri se numără printre cele mai im
portante dintre cele care vor avea loc".

Apare ostiei destul de firească discuția 
care are loc în presa engleză pe marginea 
călătorie: lui Harold Wilson în Statele 
Unite. După publicarea comunicatului, pă
rerile exprimate sînt mult nuanțate. Zia
rul „TIMES" susține că premierul britanic

— Intr-o cuvin- 
joi, președintei 
Britanic peutn 

comerțului inter-

LONDRA 
tare rostită 
Consiliului 
dezvoltarea 
național, lordul Boyd Orr, s-a 
pronunțat in favoarea unei in
tensificări a comerțului Marii 
Britanii cu țările socialiste. El 
a declarat că Anglia ar trebui 
să pregătească un plan de 
cinci ani care să prevadă o 
sporire anuală cu 20 la sută c 
comerțului cu aceste state.

ROMA. — Un purtător de 
cuvînt al delegației care îl în
soțește pe premierul congolez 
Moise Chombe în vizita sa la 
Roma a anunțat că sîmbătă 
acesta va pleca de urgență 
la Leopoldville.

Purtătorul de cuvînt preci
zează că, deși cu cîteva ore 
înainte se anunțase anularea 
vizitei în Statele Unite și ple
carea la începutul săptămînii 
viitoare la Bonn, „elemente 
noi" intervenite în situația din 
Congo l-au determinat pe pre
mierul Chombe să-și modifice 
programul. întrebat care sînt 
„elementele noi", purtătorul 
de cuvînt a refuzat să facă 
precizări, afirmînd numai că 
„situația actuală cere ca pri
mul ministru congolez să se 
întoarcă la Leopoldville".

INSPECȚIA ÎNTRERUPTA 
A GENERALULUI 

KHANH

SAIGON. — Surse din Sai
gon anunță că partizanii sud- 
vietnamezi au lansat vineri 
un puternic atac într-o locali
tate din provincia Phu Quoc, 
unde se aflau într-o vizită de 
inspecție generalul Khahh, 
comandantul forțelor armate 
și primul ministru adjunct 
Nguyen Luu Vien. Cei doi li
deri nici nu izbutiseră să co
boare din avioanele lor, cînd 
aruncătoarele de mine ale 
partizanilor au deschis focul, 
relatează agenția U.P.I., lă- 
sînd să se înțeleagă că acest 
atac a constituit o sfidare fă
țișă la adresa „celui mai pu
ternic om" din Vietnamul de 
sud, cum este considerat în 
anumite cercuri generalul 
Khanh. Khanh și Vien s-au 
grăbit să se înapoieze la Sai
gon în aceeași zi renunțînd la 
inspectarea garnizoanelor gu
vernamentale.

MOSCOVA. — In conformi
tate cu acordul dintre Comi
tetul de stat pentru folosirea 
energiei atomice al U.R.S.S. 
și Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A., la Moscova a 
sosit un grup de oameni de 
știință și specialiști americani 
care lucrează în domeniul pro
iectării și construcției reac
toarelor atomice energetice. 
Delegația este condusă de Y. 
Stevler, membru al Direcției 
Comisiei pentru energia ato
mică a S.U.A. pentru elabora
rea reactoarelor atomice.

PATRICK SOAMES

Londra, 11 noiembrie

privind
Noi planuri

Concorde" ?

8

Consiliul de securitate

Continuă

congolezeproblemei

CUBA: Recent, m localita
tea Baracoa din provincia 
Oriente a fost construit un 
spital modern. In fotografie : 
imagine exterioară a spita-

Proiectul anglo-francez de 
construire a avionului su
personic „Concorde4 a 

revenit din nou în atenția presei 
engleze. Ziarul „Daily Tele
graph" subliniază că guvernul en
glez a hotărît să se meargă îna
inte în producerea primelor ti
puri ale avionului. Coresponden
tul pentru problemele aviatice al 
ziarului, E. M. Donaldson, scrie 
că în prezent guvernul britanic 
examinează două planuri privind 
continuarea acestui proiect. U- 
nul din aceste planuri prevede 
producerea a două prototipuri, 
precum și fabricarea rapidă a a- 
celor avioane care au fost deja 
comandate. Celălalt plan prevede 
crearea numai a unui singur pro
totip însoțit de o amânare a pro
ducerii altor avione.

Acest plan prevede ca proto
tipul să execute zboruri de antre
nament timp de șase luni înainte 
ca noi fonduri să fie alocate con
struirii avionului. Planul, potri
vit lui Donaldson, ar amina cu 
doi ani furnizarea de avioane 
„Concorde" celor care le-au și 
comandat.

NEW YORK. — Vineri, 
Consiliul de Securitate și-a 
continuat dezbaterile în legă
tură cu problema congoleză.

Primul care a luat cuvîntul 
a fost Paul Henri Spaak, mi
nistrul afacerilor 
Belgiei.

După cum era 
ministrul belgian 
discurs menit să _ 
tervenția parașutiștilor bel
gieni împotriva forțelor pa
triotice din Stanleyville. El a 
negat faptul că parașutarea 
soldaților belgieni la Stanley
ville a fost o operațiune mili
tară premeditată. Spaak a 
afirmat că întotdeauna a fost

externe al

de așteptat, 
a rostit un 
justifice in-

: Imagine de la uzina de utâlcje grele de la Riazan

pentru o soluționare politică 
a problemei congoleze. El a 
recunoscut că Belgia are inte
rese economice în Congo, a- 
firmînd însă că Belgia poate 
în prezent să se lipsească de 
Congo dar Congoul ar fi acela 
care nu s-ar putea lipsi de 
Belgia. Guvernul belgian, a 
adăugat el, este gata să cola
boreze cu O.N.U., O.U.A. și 
guvernul lui Chombe, pe care 
îl consideră singurul legal, 
pentru a-1 ajuta să depășească 
dificultățile prin care trece".

Theodore Idzumbuir, repre
zentantul guvernului de la 
Leopoldville, a încercat, de 
asemenea, să justifice opera
țiunea de la Stanleyville, acu- 
zînd statele africane și arabe 
de amestec în treburile inter
ne ale Congoului.

devine republică
stăzi, în viața Ke- 

III iinye* are l°c un eve’ II UW nimerit deosebit de
I Ivll^L important: la un an

' de la obținerea in-
11 fi IMtu dependenței, tînă-
ImilliiH"i ru[ sțai se prociamă

republică.
Drumul parcurs de poporul 

Kenyei pînă la acest eveniment 
de importanță istorică în viața 
sa a fost drumul unei îndelunga
te lupte de eliberare națională, 
de făurire a unei vieți mai bune. 
Din timpuri străvechi teritoriul 
Kenyei a fost cotropit de arabi. 
Aceștia au fost în secolul al XV- 
lea înlăturați de portughezi, iar 
spre sfirșitul secolului trecut Ke
nya devenea colonie britanică.

Ca pretutindeni pe teritoriile a-

Guyana Britanică

Situație confuză
După alegerile parlamen

tare de luni, situația din 
Guyana Britanică rămî- 

ne confuză. Nici un partid po
litic nu a întrunit majoritatea 
cerută prin sistemul reprezen
tării proporționale care să-i 
permită să formeze singur gu
vernul. Liderul partidului care 
a întrunit cel mai mare nu
măr de voturi (partidul popu
lar progresist), primul mini
stru Cheddi Jagan, a propus 
liderului partidului de opozi
ție — Congresul național al 
poporului, Forbes Burnham, să 
formeze împreună un guvern 
de coaliție care să-și propună 
ca obiectiv principal obține
rea, cit mai curînd posibil, a 
independenței depline a țării. 
Potrivit agențiilor de presă, 
Forbes Bumham a refuzat co
laborarea cu partidul lui Ja
gan. Liderul partidului „Forța 
unită”, d’Aguiar, a acceptat joi 
seara să colaboreze cu Burn
ham la formarea unui guvern

de coaliție. Cheddi Jagan a de
clarat.însă că o astfel de coali
ție nu poate constitui o soluție 
pentru Guyana Britanică, de
oarece nu duce la realizarea 
obiectivelor care stau în fața 
țării. Agenția France Presse 
informează că guvernatorul 
Guyanei Britanice, englezul 
Richard Luyt, s-a întreținut 
joi cu liderii celor doua par
tide de opoziție, Burnham și 
d’Aguiar, cu care a discutat 
problema creării unui guvern 
de coaliție. La această între
vedere a fost de față, de ase
menea, consulul general al 
S.U.A. la Georgetown, Delmar 
Carlson. Agențiile de presă in
formează că după alegerile 
parlamentare în Guyana Bri
tanică s-a creat o situație în
cordată. Burnham a chemat pe 
adepții săi să fie gata de a 
acționa. Pe de altă parte, 1 300 
de soldați britanici și 3 000 de 
polițiști au fost puși în stare 
de alarmă.

frlbane dependente, și în Kenya 
mișcarea de eliberare, mai ales 
după cel de al doilea război 
mondial, a luat o amploare deo
sebită. Purtătorul de cuvînt al a- 
fricanilor devine partidul Uniu
nea naționala a africanilor din 
Kenya (K.A.N.U.) condus de 
Jomo Kenyatta.

In mai 1963 au loc alegeri 
generale în care partidul 
K.A.N.U. iese învingător iar Ke- 
nyata devine prim-ministru. La 
12 decembrie, același an, Ke
nya se proclamă independentă. 
Ea continuă însă să facă parte 
din Commonwealth, șeful statu
lui fiind în mod oficial regina 
Angliei.

In cursul primului an de inde
pendență în Kenya s-au inițiat în
semnate realizări pe plan econo
mic, menite să contribuie la îm
bunătățirea vieftif poporului. Pe 
plan politic se remarcă constitu
irea partidului un.c din Kenya 
„Umoja" (Unitate) creat prin fu
zionarea partidului de guvernă
mânt K.A.N.U., cu partidul de o- 
poziție Uniunea democratică a- 
fricana din Kenya (K.A.D.U.). 
Astfel Kenyatta, liderul partidului 
„Umoja", a obținut sprijinul în
tregii țări.

Luna trecută, Senatul Kenyei 
a adoptat în unanimitate proiec
tul de lege cu privire la procla
marea Republicii Kenya. Proiec
tul fusese adoptat anterior de 
Camera Reprezentanților. S-a 
hotărît ca proclamarea oficiala 
să aibă loc pe data de 12 decem
brie cu prilejul primei aniversări 
a independenței țării.. Funcția de 
șef al statului, pe care a deținut-o 
pînă acum regina Angliei, va fi 
preluată astăzi de primul mini
stru Jomo Kenyatta. Din punct 
de vedere politic, Kenya va de
veni un stat pe deplin suveran.

Cu prilejul acestei importante 
zile cînd Kenya se proclamă re
publică, poporul romîn, tineretul 
nostru, trimit un cald salut po
porului și tineretului 
urîndu-le succes în lupta 
progresul patriei, pentru 
ritate și pace.

Kenyei, 
pentru 

prospe-

I. G.
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