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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Ministerul Industriei Alimentare

• Ministerul Industriei Alimentare și-a 
îndeplinit planul anual Ia producția globală 
cu șapte zile înainte de termen. Trei sec
toare din această ramură economică : indus
tria conservelor, industria băuturilor și in
dustria panificației, au atins nivelele prevă
zute de Directivele Congresului al III-lea 
pentru anul 1965.

In acest an au fost puse în funcțiune 88 
de obiective industriale noi în subramurile 
laptelui, cărnii, peștelui, panificației, uleiu
lui, frigului și vinului, dotate cu mijloace 
modeme. S-a îmbogățit gama sortimentelor 
și s-a îmbunătățit calitatea produselor. Au 
fost puse în fabricație peste 340 sortimen
te noi.

Pe baza realizărilor obținute, pînă la sfîr
șitul anului se vor realiza în total peste pre
vederile planului mărfuri în valoare de 500 
milioane lei. La principalele produse se vor 
obține depășiri de : 15 000 tone zahăr, 5 000 
tone ulei comestibil, 5 000 tone conserve de 
legume și fructe, 640 tone paste făinoase, 
2 070 tone biscuiți, 770 tone conserve de 
carne, 1 150 tone unt, 1 130 tone brînzeturi, 
2 890 tone produse zaharoase, 470 tone con
serve de pește, 6 340 tone orez, 800 vagoane 
vin din vinificație proprie, 850 vagoane 
bere.

Sectorul de prelucrare a țițeiului

• Muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
sectorul de prelucrare a țițeiului au realizat 
planul anual la producția globală și marfă. 
Pînă Ia finele acestei luni, colectivele rafi
năriilor vor livra peste plan însemnate can
tități de benzine, uleiuri minerale, bitum, 
parafină și alte produse, a căror valoare de
pășește cu mai mult de 50 milioane Iei an
gajamentul anual. Sporurile de producție

înregistrate s-au obținut atît prin intrarea în 
funcțiune a unor noi instalații, cît și prin 
perfecționarea regimului tehnologic.

Anul acesta, cifra octanică medie a benzi
nelor este cu aproape 10 unități mai mare 
decît în 1959, obținîndu-se cantități însem
nate de benzine cu cifra octanică peste 90. 
Valoarea produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut în acest an cu 41,78 la sută 
față de realizările din anul 1959, îndeplinin- 
du-se astfel cu un an înainte prevederile 
celui de-al III-lea Congres al P.M.R., pri
vind valorificarea superioară a țițeiului.

(Agerpres)

întreprinderea de transporturi 
aeriene civile TAROM

• întreprinderea de transporturi aeriene 
civile T.A.R.O.M. și-a îndeplinit înainte de 
termen planul anual Ia transportul de călă
tori și mărfuri pe liniile aeriene.

Avioane moderne și de mare capacitate, 
purtînd tricolorul romînesc aterizează în pre
zent în 15 orașe din Europa.

S-au transportat aproape 40 000 de turiști 
din țară și străini, ceea ce înseamnă o creș
tere de circa 80 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

(Agerpres)

Regiunea Suceava și-a realizai 
producția globală

• SUCEAVA (de la corespondentul nos
tru). — In ziua de 24 decembrie a fost rea
lizat planul anual al producției globale pe 
regiunea Suceava. De la începutul anului 
colectivele întreprinderilor sucevene au dat 
peste prevederile planului aproape 6 000 tone 
celuloză, 1000 tone plăci fibrolemnoase, 
peste 6 400 tone barită și alte produse.

In 11 luni, prin reducerea prețului de

cost, întreprinderile economice din regiune 
au realizat economii suplimentare în valoare 
de peste 19 milioane lei. Din datele comu
nicate de Direcția regională de statistică 
Suceava reiese că, datorită depășirii sarcinii 
de creștere a productivității muncii cu 2,2 la 
sută și ca urmare a depășirii planului de 
către marea majoritate a întreprinderilor, 
pînă la sfîrșitul anului vor fi date peste pre
vederile planului la producția globală pe 
1964 produse în valoare de aproape 
77 260 000 lei.

întreprinderile orașului Brăila
® GALAȚI (de la corespondentul nostru). 

— Unitățile economice din raza orașului 
Brăila și-au realizat planul anual la produc
ția globală și marfă. In legătură cu aceasta, 
tovarășul Nicolae Dan, prim secretar al Co
mitetului orășenesc Brăila al P.M.R., ne-a re
latat următoarele :

„Colectivele întreprinderilor din orașul 
nostru au reușit ca la data de 17 decembrie 
să realizeze planul anual Ia producția glo
bală, iar la 19 decembrie planul să fie înde
plinit și la producția marfă. Cu ocazia unui 
bilanț succint făcut cu acest prilej, s-a ajuns 
la concluzia că pină Ia sfîrșitul anului se va 
realiza o depășire a economiilor suplimen
tare la prețul de cost de cca. 16 800 000 lei, 
iar a beneficiilor peste plan de peste 
18 875 000 lei, valori care sînt superioare 
sarcinilor trasate de Conferința orășenească 
de partid din luna decembrie a anului tre
cut. și angajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Succese deosebit de importante au 
obținut în această perioadă colectivele de Ia 
Combinatul de celuloză și hîrtie-Chișcani, 
Șantierul naval Brăila, Complexul de indus
trializare a lemnului, Fabrica de biscuiți „7 
Noiembrie", întreprinderile industriei locale 
și altele, care și-au îndeplinit sarcinile anuale 
de plan cu mult înainte de termen".

Modernizarea 
materialului rulant
în cursul acestui an, rețea

ua feroviară a fost înzestrată 
cu 77 locomotive Diesel-elec- 
trice și cu peste 4 200 vagoa
ne de marfă. De asemenea, au 
început să circule garniturile 
formate din noile tipuri de 
vagoane de persoane.

Dotarea continuă cu loco
motive Diesel-electrice, care 
se caracterizează printr-o 
creștere a vitezei comerciale 
cu 50 la sută, a contribuit Ia 
obținerea unor importante a- 
vantaje tehnico-economice. 
Potrivit calculelor specialiști
lor din Direcția generală a 
căilor ferate, locomotivele 
Diesel-electrice primite în 
1964 aduc, o economie anuală 
de aproape 140 milioane lei.

----- •-----

Reparațiile în S.M.T.
Mecanizatorii din stațiunile 

de mașini și tractoare din ța
ră lucrează intens pentru ter
minarea la timp a reparațiilor 
la tractoare și mașini agricole.

Pînă la 20 decembrie, așa 
cum rezultă din ultimele date 
ale Trustului S.M.T., au fost 
reparate peste 8 600 tractoare, 
9 300 pluguri, 8 700 semănători 
de porumb etc. Mai avansate 
cu această lucrare sînt stațiu
nile de mașini și tractoare din 
regiunile Crișana, Brașov, Ga
lați, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Hunedoara și Dobro- 
gea.

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Castelu au terminat complet 
reparațiile la tractoare și ma
șinile agricole, cu care vor lu
cra în campania de primăva
ră.

Rămase în urmă cu repara
țiile sînt stațiunile de mașini 
și tractoare din regiunile Ol
tenia, Suceava și Ploiești.

(Agerpres)
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In depozitul de produse fi
nite al secției de tuburi 
„Piemo" — întreprinderea 
de prefabricate „Progresul" 
din Capitală — se sortează 
tuburile de beton în vede

rea depozitării

Foto: AGERPRES

Semnături in filele calendarului
Două imagini îți apar, în prim 

plan, la intrarea în întreprinde
rea de prefabricate „Progresul" 
din Capitală. Cea a unui panou 
mare, care consemnează angaja
mentele luate în întrecerea so
cialistă pe acest an de colectivul 
fabricii, și cea a halelor princi
pale. Aici, poduri rulante, cu 

/brațe puternice de oțel, rostogo
lesc mereu în aer panouri uriașe 
din beton — pereții viitoarelor 
blocuri.

înfiripăm aici, în fața panou
lui, o discuție cu secretarul co
mitetului U.T.M., tovarășul Ion 
Fieraru :

— Vă uitați la panou ? Nu 
mai e demult la zi. Toate an
gajamentele — de la primul pînă 
la ultimul punct — au fost 
depășite. Am livrat șantierelor 
2 188 apartamente din panouri 
mari prefabricate. Cu produsele 
date se pot construi aproape 55 
de blocuri cu 7 etaje și 5 in
trări. Nu degeaba întreprinderii 
noastre i se spune fabrica de
case.

Aveam în față, în mai puțin 
de un minut, sinteza celor 330 
de zile de întrecere în marea fa
brică producătoare de case. De 
ce 330 de zile ? Atâtea zile a a- 
vut anul pentru constructorii de 
prefabricate. Aici, la 25 noiem
brie a fost sărbătorit... revelio
nul. O sărbătoare scurtă — de 
cîteva minute. Directorul între
prinderii a anunțat vestea înde
plinirii planului anual.

Și oricît de scurte ar fi mi
nutele, în asemenea împrejurări, 
sînt parcă mai lungi. Oamenii 
au tot timpul să-și amintească 
multe, despre ei și despre tova
rășii lor...

Eugen Prelicz, un tînăr de 
19—20 de ani, este electrician 
de întreținere. L-am întrebat: 
„Cu ce crezi că ai contribuit la 
acest succes al colectivului ?

— Cu nimic deosebit — ne-a 
răspuns eL Am intervenit și eu 
acolo unde a fost nevoie pentru 
ca mașinile să lucreze tot timpul. 
Asta-i tot

Șeful secției nu este „mulțu

mit" de răspuns. Și ne poves
tește o întîmplare.

— Era în jurul orei prânzului 
— ne spune dînsul — și lă co
loana de alimentare a stației de 
beton s-a auzit un zgomot. A- 
vusese loc un scurt-circuit. Pri
mul a fost la fața locului Eugen. 
Coloana alimenta trei secții. Ma
șinile amuțiseră. M-am deplasat 
la fața locului și mi-am dat sea
ma că reparația va dura pe pu
țin 2 zile. Eram îngrijorat. Nu 
știu de ce, dar înțelegîndu-mi 
gîndurile, Eugen a zîmbit „Fiți 
fără grija, o reparăm repede", 
mi-a spus el. A mers la echipa 
de întreținere și a mai chemat 
câțiva băieți cu eL Au lucrat 8 
ore fără întrerupere. La orele 20 
coloana și-a reluat activitatea...

Anton Dumitru, conducăto
rul unei echipe de montori, 
ne-a întâmpinat cu o vorbă care 
i-a adus un renume în secție: 
la noi a mers treaba ceas. Și 
asta înseamnă că am muncit 
bine. Echipa pe care o conduce 
Anton Dumitru — ne spune

maistrul — este printre puținele 
din fabrică care deservesc un loc 
de muncă cu activitate continuă. 
Dacă Ia oțelăriile Hunedoarei și 
Reșiței, focul nu se stinge nici 
o clipă, la noi instalația de apă 
sub presiune nu trebuie să se 
oprească niciodată. Spre bucuria 
noastră — și spre meritul lui 
Anton și al celorlalți băieți din 
echipa lui — instalația n-a avut 
măcar o oră de întrerupere. A 
mers — cum spunea Anton — ca 
un ceasornic !

în secția tuburi l-am întîlnit pe 
Gheorghe Colef. La prima ve
dere ești tentat să crezi că are 
cea mai ușoară muncă : să ajus
teze, la dimensiunile prevăzute 
de STAS, tuburile mari de beton. 
Nimic mai simplu — ai putea 
spune. La tuburile acestea — de 
15—20 m lungime și diametre 
pînă la 500 de milimetri — ce 
contează cîțiva milimetri ? Totuși 
contează. Și încă foarte mult. 
Tuburile nerectificate corect nu 
rezistă la presiunea pentru care 
sînt calculate. Chiar dacă aici, în 
hala aceasta spațioasă, în care se

rostogolesc unul după altul tu
buri albe de beton, nu se lucrea
ză cu^șublere, micrometre și 
alte aparate de precizie, munca 
lui Colef și a tovarășilor săi nu e 
cu nimic mai prejos decît a la
boratorului care privește totul 
prin lentila microscopului.

★

Am cunoscut și v-am prezen
tat trei dintre tinerii întreprinde
rii. Secretarul comitetului U.T.M. 
ne-a asigurat că despre fiecare 
din cei aproape 1000 de tineri 
ai întreprinderii s-ar putea vorbi 
la fel. Faptele lor — în ce au ele 
mai obișnuit: entuziasmul și răs
punderea față de muncă, dorința 
de a învăța mereu — se asea
mănă cu ale celorlalți tineri, îneît 
nici nu pot fi deosebite. Așa că 
vorbind despre ei, am vorbit de 
fapt despre toți tinerii întreprin
derii care, alături de întregul co
lectiv în care lucrează, au pus 
semnături de onoare în filele ca
lendarului pe acest an.

C. PRIESCU 
IORDAN POPESCU

Construcții noi
Locuințe

In orașete Iași, Bîrlad, Huși, 
Vaslui și Pașcani s-au terminat 
construcțiile tuturor celor 2 270 
de apartamente prevăzute pen
tru acest an.

In ultimii cinci ani, în orașele 
regiunii Iași au fost executate a- 
firoape 9 000 de apartamente. A- 
ături de cartierele noi de locu

ințe au apărut școli, unități sa
nitare, unități comerciale și ale 
cooperației meșteșugărești.

La noile clădiri se constată o 
îmbunătățire substanțială a cali
tății, aspectului și confortului lo
cuințelor. S-a extins zugrăvirea 
fațadelor cu vinacet; tot mai 
multe fațade au fost ornamenta
te cu material ceramic ; mozaicul 
și parchetul au fost înlocuite în 
mai mare măsură cu covoare din 
material plastic, iar la ferestre 
au fost montate jaluzele colorate 
în nuanța zugrăvelii fațadelor.

Cămine culturale
La Rachitova, raionul Hațeg 

s-a terminat recent construcția 
noului cămin cultural ridicat 
cu contribuția voluntară a ce
tățenilor. El este cel de-al 8-lea 
clădit anul acesta în regiunea 
Hunedoara. Căminele sînt pre
văzute cu săli de spectacole și 
de lectură, bibliotecă etc. Alte 
67 noi cămine culturale se află 
în prezent în diferite stadii de 
construcție.

Concomitent, în regiune au 
luat ființă și alte unități pen
tru răspîndirea culturii. La 
Apoldul de Jos și Vingard, ra
ionul Sebeș, s-au deschis bi
blioteci comunale, iar în 30 de 
sate au fost amenajate cinema
tografe.

(Agerpres)
----- •-----

Perspectivele unei retrospective
■ asele de cultură ale tineretului au un rol de seamă 

în îndeplinirea unor asemenea obiective. Dotate cu 
tot ceea ce este necesar unei activități cultural-ar- 
tistice foarte diferite, ele pot fi — și cel mai adesea 
sînt — lăcașe în care amatorii de teatru, film, folclor, 
foto, artă plastică etc., își găsesc răspunsuri compe
tente pasiunii lor, îndrumării atente și calificate. Se 

întocmesc programe care să răspundă cererii tinerilor de a duce 
o activitate cît mai variată și complexă. Sugestiile solicitanților 
în acest sens au fost numeroase. In ziar s-a scris despre acestea 
și de multe ori s-au propus — pe baza unor schimburi de experi
ență între instituții similare, — noi forme de activitate, metode 
de muncă.

Multe din programele alcătuite de casele de cultură ale tinere
tului au dovedit că se pot realiza manifestări deosebite. Raidurile 
ziarului au arătat că mai toți metodiștii, instructorii, conducătorii 
acestor case de cultură știu ce trebuie făcut și cum trebuie rea
lizat practic un program de activitate reușit Sublinierea în presa 
a unor interesante inițiative a lor stă dovadă. O pagină întreagă 
din „Scînteia tineretului" (3 octombrie a. c.) era consacrată oglin
dirii activității caselor de cultură ale tineretului din Capitală și în 
special a cercurilor de educație estetică, planificării activităților de 
perspectivă. Erau prezentate acolo proiectele frumoase cuprinse 
în programele de activitate, programe întocmite pe baza unei ex
periențe de ani de zile. Cititorii își amintesc constatările și apre
cierile ziarului și mai ales îndemnul la intensificarea muncii. 
„Această experiență, precum și eficiența dovedită de metodele

folosite îndreptățesc în mare măsură o atenție sporită față de 
aceste colective ale cercurilor. Antrenarea unui cît mai mare nu
măr de tineri în activitatea cercurilor, intensificarea acțiunilor de 
mai largă rezonanță, destinate masei largi a tineretului" — iată 
cîteva din obiectivele asupra cărora ziarul atrăgea atenția.

încheiam cu invitația către membrii conducerilor caselor de cul
tură de a ne scrie pentru a împărtăși experiența lor și a populariza

PREZENȚA CERCULUI 
LITERAR

Raid prin casele de cultură
ale tineretului

acțiunile interesante. Și, firește, invitația o adresăm în primul rînd 
celor despre care scriam în pagina citată.

Pentru a urmări mai exact evoluția lucrurilor vom prezenta in
formațiile pe care în urmă cu 2—3 luni casele de cultură le-au 
furnizat reporterilor noștri în pagina dedicată lor, comparîndu-le 
cu situația prezentă.

Așadar,

Se vorbea în acest capitol de 
rolul pe care-1 poate avea un 
cerc literar în rîndul tinerilor. Se 
subliniau succesele cercurilor li
terare de la Uzina „23 August", 
Fabrica de confecții, „Semănă
toarea", indicîndu-le ca exemple. 
Și era evidențiată Casa de cultură 
a tineretului „16 Februarie" ca 
îndemn pentru celelalte: „Co
lectivul de conducere al acesteia 
a prevăzut anul trecut ca și pen
tru anul acesta seri literare or
ganizate cu concursul membrilor 
cercurilor literare din cele două 
întreprinderi". (Fabrica de con
fecții și „Semănătoarea").

La o confruntare cu faptele, 
după două luni de zile consta
tăm că nici o casă de cultură a 
tineretului n-a înființat un cerc 
literar. Casa de cultură „16 Fe
bruarie" n-a trecut la organiza
rea unui cerc propriu. Casa de

cultură a tineretului „T. Vladi- 
mirescu“ care atunci cînd apărea 
pagina ziarului dedicată cercu
rilor de educație estetică avea 
înscriși 45 de membri dar... a re
nunțat la înființarea cercului din 
neputința de a se organiza I

Reluăm alt capitol al paginii 
din 3 octombrie :

ADMIRATORII FILMULUI

Cerc de prieteni ai filmului 
exista atunci unul singur: la 
Casa de cultură a tineretului 
„23 August" cu 70 de mem
bri. Dintre celelalte 5 case 
de cultură doar „16 Februarie" 
anunța înființarea unui aseme
nea cerc. Cităm: „Condiții priel
nice pentru deschiderea unui a- 
semenea cerc există și la Casa

V. GRIGORESCU 
M. UNGUREANU

(Continuare în pag. a II-a)
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Constituirea
Consiliilor F. D. P

Joi a avut loc la Sfatul Popu
lar al Capitalei ședința de consti
tuire a Consiliului orășenesc 
București al Frontului Democra
ției Populare în legătură cu a- 
propiatele alegeri pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare. La ședință au luat 
parte reprezentanți ai organiza
ției orășenești București a P.M.R., 
ai sindicatelor, ai organizațiilor 
cooperatiste, de tineret, de femei, 
ai asociațiilor științifice și cultu
rale și ai altor asociații obștești, 
care au fost desemnați de organi
zațiile respective pentru a face 
parte din Consiliul orășenesc 
București al F.D.P.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tovarășul Florian Dănălache, 
care a înfățișat sarcinile Consi
liului orășenesc București 
F.D.P. în viitoarele alegeri.

După constituirea Consiliului 
orășenesc București al F.D.P., al
cătuit din 90 de membri, a fost 
ales Biroul Consiliului orășenesc 
al F.D.P., din care fac parte 
tovarășii Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Ion Cosma,

al

membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, Gheorghe Borș, președin
tele Consiliului local al sindicate
lor din orașul București, Gheor
ghe Calcan, vicepreședinte al Sfa
tului Popular al Capitalei, Costică 
Chițimia, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
U.T.M., Ion Cîrcei, secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., Vasile Drăgoiescu, se
cretarul Sfatului Popular al Capi
talei, Traian Dudaș, secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., Georgeta Dumitru, 
președinta Comitetului orășenesc 
al femeilor din Capitală.

Tot joi a avut loc constituirea 
consiliilor regionale ale Frontului 
Democrației Populare în regiunile 
București, Bacău, Galați, Iași, 
Hunedoara și Ploiești. Din con
silii fac parte reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid, ai 
organizațiilor de masă, muncitori 
fruntași, colectiviști, oameni de 
știință, artă și cultură, ingineri și 
tehnicieni, profesori și învățători, 
activiști obștești.

(Agerpres)

Economii prin reducerea prețului de cost
în întreprinderile aparținînd Mi

nisterului Industriei Ușoare se rea
lizează în acest an economii supli
mentare prin reducerea prețului 
de cost la întreaga producție marfă 
în valoare de circa 100 milioane 
lei. Aceasta se datorește folosirii 
de către colectivele de muncă a 
condițiilor create — prin intrarea 
în funcțiune a unor noi fabrici, do-

tarea întreprinderilor cu utilaje 
moderne, introducerea de noi pro
cedee tehnologice — atît în scopul 
creșterii permanente a producției, 
cît și al reducerii continue a 
cheltuielilor de producție. Au fost 
mai bine folosite materiile prime 
și materialele, redueîndu-se în a- 
cest fel consumurile specifice.

(Agerpres)

BUCURIILE
PRIMELOR ZILE

DE
însoțiți de aparatul 

fotografic, am trecut, 
in aceste prime zile 
de vacanță, prin cî
teva locuri din Capi
tală unde, cu siguran
ță, îi puteam întîlni 
pe elevi.

Palatul pionierilor. 
De la poartă ne-a în- 
tîmpinat animația și 
voia bună care ne-au 
întovărășit tot timpul. 
Peste 600 de pionieri, 
îmbrăcați în cele mai 
pitorești costume erau 
oaspeții — și reali
zatorii — totodată — 
ai primei „ediții** a 
Carnavalului fulgilor 
de nea. Actori — 
prieteni de mult în
drăgiți — au venit în 
mijlocul copiilor. 
N-au lipsit de la a- 
ceastă sărbătoare tra
dițională distracțiile, 
jocurile pionierești și, 
bineînțeles, punctua
lul Moș Gerilă. După 
ce vor fi „epuizate" 
toate edițiile „Cartea 
de onoare a carnava
lului" va purta apro
ximativ 7 000 
semnături.

în sala de festivi
tăți răsuna glasul grav 
al căpitanului Val

de

VACANȚĂ
Vîrtej (al cărui echi
paj fotoreporterul no
stru l-a fixat în ima
ginea nr. 3) pornit in 
dezlegarea misterioa
sei dispariții a podoa
belor pentru pomul 
de iarnă. Aventură ? 
Nu I Avanpremiera 
piesei „In căutarea 
lui Moș Gerilă", care 
avea să se prezinte a 
doua zi în fața celor 
mai tineri spectatori.

Numărul acțiunilor 
interesante care vor 
captiva în această 
vacanță interesul ce
lor ce vor trece poar
ta Palatului, este însă 
mult mai mare.

„Cunoașteți-vă ap
titudinile, apoi ale
geți drumul viitoarei 
voastre profesiuni!" 
— acesta a fost în
demnul pe care l-au 
adresat celor 400 de 
elevi din școlile medii 
din Capitală, acad. 
Gri go re Motsil, prof, 
univ. ing. Radu Voi- 
nea — prorector al 
Institutului politehnic, 
conf. univ. Florica 
Dimitrescu — prorec
tor al Universității 
bucureștene, și arhi
tectul Jan Făinaru —

director al Școlii teh
nice de arhitectură în 
cadrul simpozionului 
„La vîrsta marilor 
răspunderi", organi
zat de comitetul oră
șenesc U.T.M. pentru 
elevii claselor a Xl-a, 
și care a avut loc ieri 
dimineață în sala 
Teatrului Mic (foto 
nr. 1).

în drum spre re
dacție am întîlnit un 
grup de 50 de elevi 
de la Școala medie 
din Găiești, plecați în 
excursie pentru a cu
noaște Capitala. După 
vizitarea Combinatu
lui poligrafic „Casa 
Scînteii“ — de unde 
au ținut neapărat să 
aibă și o amintire 
pentru albumul școlii 
(foto nr. 2), grupu? 
de excursioniști și-au 
continuat călătoria 
spre noile cartiere de 
locuințe ale Bucu- 
rețtiului.

Calendarul consem
nează epuizarea a nu
mai două zile de va
canță Alte file își 
așteaptă rindul.

I. ANDREIȚĂ 
Foto : GH. CUCU 
N. STELORIAN



a metodelor aplicate
Este una din pauzele pre

văzute în programul activită
ții zilnice și brigadierii, în- 
grijitorii-mulgători de la 
G.A.C. din comuna Biled, re
giunea Banat, asemenea unor 
școlari silitori, au luat loc în 
bănci. Sînt cursanții din ulti
mul an al cercului zootehnic. 
Se face liniște și medicul ve
terinar Francisc Haupt anun
ță tema lecției: „Cum putem 
obține producții mari de lap
te".

Gospodăria colectivă din 
Biled este de mult cunoscută 
pentru realizările obținute în 
sectorul zootehnic. Anul tre
cut, de plidă, producția de 
lapte, pe cap de vacă furaja
tă, a depășit 3 000 de litri. 
Mulți dintre cei prezenți a- 
cum în sală au o experiență 
valoroasă în creșterea anima
lelor. E explicabil, deci, ca
racterul acesta de neîntrerupt 
dialog dintre lectori și îngri
jitori. Unul dintre ei tocmai 
face o trecere în revistă a 
factorilor care influențează 
în mod direct producția de 
lapte: furajarea, îngrijirea 
deosebită în ul
timele luni a va
cilor gestante, 
mulsul, adăpa
tul, igiena cor
porală etc. E- 
rau, de altfel, 
probleme cu
noscute. Acum, 
însă, prin dis
cuții, nu o 
dată contradic
torii, ele sînt 
adînclte.

— Pentru bri
gada noastră, 
spune îngrijito
rul Ștefan To
ma, hrănirea științifică a va
cilor a constituit problema că
reia i-am acordat cea mai 
mare atenție. în vară, cînd re
sursele de nutrețuri sînt mai 
mari, printr-o îngrijire atentă, 
am reușit să creștem producția 
de lapte la fiecare vacă. în 
pragul iernii, am ajuns la o 
producție medie ridicată...

... — care — intervine Ion 
Carmăzan — poate și trebuie 
să se mențină la nivelul aces
ta și în condițiile hrănirii vi
telor la grajd. Acum furajele 
sînt limitate ; resurse supli
mentare, nu mai avem de un
de să luăm. Menținerea pro
ducției de lapte atinsă în ul
timele zile de toamnă se 
poate realiza numai dacă a- 
ceste nutrețuri sînt cu grijă 
păstrate și folosite. E bine să 
avem furaje multe, dar am 
socotit valoarea lor nutriti
vă? Știți ce cantități mari 
de coceni avem. Se spune că 
valoarea lor e mai mică, dar 
iată că, uscîndu-i bine, a- 
șezîndu-i în „banchete" sînt 
acum ca fînul. De aproape 
două luni îi folosim în hrana 
animalelor și producția de 
lapte nu a scăzut cu un gram.

— Și totuși, reia firul lecți
ei lectorul, lucerna rămîne u- 
nul dintre cele mai valoroase 
nutrețuri. Vă aduceți aminte 
că în strîngerea și depozita
rea ei anul acesta am proce
dat cu totul altfel de cum 
eram obișnuiți. A fost strînsă 
de pe cîmp devreme, cu un 
procent ridicat de umiditate 
și apoi uscată cu ajutorul cu- 
renților de aer ? Știți de 
ce ?

— Păi, răspunde Petre To- 
mescu, dacă și în vara aceas
ta o strîngeam tot cînd era us
cată, iar pierdeam un sfert 
din ea. Și de cînd la animale- 
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TOrOK DEZIDERIU — elev 

Grupul școlar „Unio" Satu 
Mare.

După cum știi, recent am 
sărbătorit 15 ani de cinemato
grafie romînească socialistă, 
perioadă în care s-au obținut 
remarcabile succese. Dorești 
să cunoști filmele premiate la 
cîteva concursuri internațio
nale. Iată pe scurt:

Moscova

„Setea" (scenariu Titus Po- 
povici; regia Mircea Drăgan) 
medalia de argint — 1961.

„Lupeni 29“ (scenariu — 
Eugen Mândrie, Nicolae Țic, 
Mircea Drăgan ; regia Mircea 
Drăgan) medalia de argint
1963.

Karlovy-Vary

— Valurile Dunării (scena
riu — Francisc Munteanu, Ti
tus Popovici; regia Liviu Ciu
lei) medalia de aur — 1960.

„Homo Sapiens (scurt metraj
— scenariu și regia Ion Popes
cu Gopo) medalia de aur 1960.

Cannes

„Scurtă istorie" (scurt metraj
— scenariu și regia Ion Popes
cu Gopo) marele premiu „Pal
ma de aur“ — 1957.

„Codin“ (după Panait Istrati
— scenariul Yves Jamiaque, 
Henri Colpi, Dumitru Carabăț, 
regia Henri Colpi) premiu pen
tru scenariu (cea mai bună a- 
daptare cinematografică) 1963 
și premiul Comisiei superioa
re tehnice franceze (pentru 
calitatea fotografiei și imagi
nii în culori).

Buenos Aires

„Tudor" (scenariu Mihnea 
Gheorghiu; regia Lucian 
Bratu) premiul special al ma
relui juriu „Crucea Sudului" —
1964.

Filmele romînești au mai 
fost distinse și la alte festiva
luri. Ne-am referit la cele 
citate de dumneata în scri
soare.

în curînd vă vom răspunde 
și la celelalte întrebări.

POPA TRAIAN — elev — 
Școala medie Cogealao — re
giunea Dobrogea.

I-am transmis actorului Se
bastian Papaianl salutările 
dumitale. Ele l-au bucurat 
cu atît mai mult cu cît în 
acea zi sărbătorea două săp- 
tămîni... de la nașterea pri
mului său copil.

Papaianl s-a născut la Pi
tești în august 1936. A absol
vit școala medie locală după 
care a lucrat un timp ca func
ționar la Centrofarm. în anul 
1956 a intrat la Institutul de 
teatru și cinematografie, clasa 
profesoarei Beate Fredanov. 
După absolvire a fost reparti
zat la Teatrul de Stat din Si
biu, unde se află și acum. 
Printre rolurile sale din tea
tru menționăm Mihai — din 
Passacaglia de Titus Popovici 
și rolul titular din „Șeful sec
torului suflete" de Al. Mirodan.

A debutat în cinematografie 
cu filmul „Partea ta de vină“ 
(regizor Mircea Mureșan), apoi

a fost ales de Geo Saizescu 
pentru rolul Făniță din „Un 
surîs în plină vară". Acesta 
din urmă i-a adus satisfacția 
unui premiu la Festivalul de 
la Mamaia (1964).

Literatura l-a pasionat din 
copilărie. Citește în special 
proză și teatru. Fiecare rol îl 
preocupă serios, determinîn- 
du-1 să facă observații înde
lungate asupra oamenilor din 
jurul său, pentru a descoperi 
la ei trăsăturile caracteristice 
eroilor pe care îi interpretează.

în prezent se pregătește 
pentru un nou rol în cinema
tografie în filmul „La porțile 
pămîntului," realizatorii și sce
nariștii fiind tot cei din „Un 
surîs în plină vară" (Geo Sai
zescu și D. R. Popescu).

MAGDA NEAGOE — str.
Carașova nr. 32 Reșița, CIO
BANII DRAGOMIR str. Re
publicii nr. 40 Jimbolia, regi
unea Banat, GHEORGHIU 
ALEXANDRU str. Dr. Pasteur 
nr. 57 Loco, BIȘAG VASILE 
colectivist comuna Mihăești 
regiunea Argeș. SCHIROKY 
A. GERTRUD și PlRVU SIL
VIA — eleve str. Cloșca nr. 10 
— Odorhei, conducerea Cen
trului școlar agricol Buzău.

Vă mulțumim pentru intere
sul manifestat față de ziarul 
nostru. Materialele pe care ni 
le-ați trimiș sînt interesante, 
în mare măsură bine concepu
te. Nu le publicăm deoarece 
le-ați trimis și altor organe de 
presă. Gîndiți-vă ce s-ar în- 
tîmpla dacă același material 
ar apărea în aceeași zi în mai 
multe ziare. Ar fi o situație 
anacronică. Vă rugăm să reți
neți observația noastră pen
tru activitatea viitoare.

FILIP MIHAI — Școala pro
fesională a Combinatului side
rurgic Galați.

Dacă nu se găsesc în libră
riile orașului cărțile de care 
ne-ați scris, vă puteți adresa 
Librăriei „Cartea prin poștă" 
București str. Biserica Enei 
nr. 1—6, pentru a vi le pro
cura.

STEGĂROIU IULIANA — 
studentă, Facultatea de econo
mie generală •— Loco — 
cursuri fără frecvență.

Ne-am adresat Ministerului 
învățămîntului care ne-a răs
puns următoarele :

....Dispozițiile în vigoare 
prevăd că studenții de la a- 
ceastă formă (cursuri fără 
frecvență) care au fost spitali
zați mai mult de 60 de zile, în 
caz de nepromovare a anului 
de studiu, pot fi reînscriși în 
același an de studii în condi
țiile medicale".

Dvs. nu beneficiați de pre
vederile dispozițiilor în vi
goare.

ION BOB — student Loco.

Dv. și alți tineri care stu
diază la învățămîntul superior ț 
fără frecvență ne-ați sesizat 
că nu v-au sosit programa a- 
nalitică și temele lucrărilor de 
control ca să vă pregătiți în 
bune condiții pentru sesiunea 
de examene din iarnă. Lucru
rile sînt adevărate. La mul
te facultăți nu s-au luat 
măsuri pentru trimiterea la 
timp a acestor programe, in
dispensabile în pregătirea 
studentului la fără frecvență 
și situația s-a întîmplat și în 
alți ani. Pentru a veni în spri
jinul studenților, noi am sesi
zat Ministerul Invățămîntu- 
lui de a interveni să se ia mă
surile necesare.

Gh. Roșu : Problemele principa
le ale planului de stat în centrul 
activității de partid ; Virgil Acta- 
rian : Progresul tehnic și calitatea 
produselor în industria construc
țiilor de mașini; Ștefan Pascu : 
Răscoala populară de la 1784 } Gr. 
Posea, V. Cucu : Predarea geogra
fiei în învățămîntul superior ; 
Zoe Dumitrescu-Busulenaa : 75 de 
ani de la moartea lui Ion Crean
gă ; Ada Brumaru: Prezentarea 
muzicii universale contemporane 
în reviste ; N. Ivanciu : „Societa
tea industriala unică" șl realita
tea. LECȚII ȘI CONSULTAȚII — 
Gh. Badrus, 1. Clrje, C. Florea : 
Mișcarea de eliberare națională : 
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE — 
I. Stroie : Un ajutor în studiul 
materialismului dialectic. PE UR
MELE MATERIALELOR PUBLICA
TE — Articole publicate în revis
ta „Lupta de clasă" în anul 1964.

că pregătirea vacilor pentru 
fătare e un factor care nu 
poate fi trecut cu vederea.

O nouă temă în discuție și 
zeci de mîini ridicate. A luat 
cuvîntul Emil Popa, care, 
concis, a epuizat problema fă- 
cînd inutilă chiar intervenția 
lectorului:

— Am observat că unii în
grijitori, spunea el, continuă 
mulsul chiar la vacile gestan
te aflate în ultima lună. Au 
impresia că așa se cîștigă în 
plus 100 — 200 litri de lapte. 
Dacă e adevărat sau nu, o să 
deduceți din următoarea în- 
tîmplare. Mai de mult și eu 
am crezult la fel. Așa că o 
vacă n-am lăsat-o în repaus 
mamar decît cu 20 de zile 
înainte de fătare. Eram bucu
ros. Mai smulsesem vreo sută 
și ceva de litri. Abia pe ur
mă mi-am dat seama ce gre
șit am procedat: vițelul s-a 
născut mort, iar vaca — una 
dintre cele mai bune 
grajd — nu dădea nici pe ju
mătate lapte ca înainte. Ne- 
respectînd cele 60 — 70 de zile 
de repaus mamar indicat, am 

pierdut în anul 
următor cam 
100 zile de lac- 
tație pînă am 
adus-o la nor
mal.

— Să vor
bim ceva și 
despre muls, 
interveni la 
sfîrșit lectorul.

— Unii poate 
îl trec pe pla
nul doi, spune 
Matei Muntea
nu. Dar nu-i 
așa. Am fost 
accidentat la o 

n-am putut mul- 
După cîteva zile 
pe lot a scăzut

Initiative bune

l- Ia școală producției

agricole

le tinere brigada noastră 
administrează măcinată, 
economisesc în medie cîte 
— 120 kilograme la tonă, 
cantitatea pe care o „< 
misim" în felul acesta mai 
putem hrăni încă 60 de viței 
pe zi.

— Poate știți, continuă lec
torul, după ce sublinie și al
te idei despre păstrarea și 
administrarea nutrețurilor,

din

mină și 
ge eu. 
producția 
cu 20 — 25 litri zilnic. Vacile 
se obișnuiseră cu mine. Se 
poate întîmplă ca și alți în
grijitori să nu-și poată îngri
ji la un moment dat vacile 
din lot. înseamnă atunci că 
noi să pierdem azi 50 litri, 
mîine tot atît? Și dacă am 
face un calcul am vedea că 
într-un an se adună. Avem 
instalațiile de muls automat, 
le-am experimentat. Dar încă 
nu le folosim în producție. E 
drept, nu știm încă să lucrăm 
bine cu ele, dar cine ne opre
ște să învățăm ? Și asta cît 
mai repede.

în favoarea acestei păreri 
s-au adus și alte argumente.

N-au lipsit nici propuneri
le pentru îmbunătățirea 
muncii.

— Să introducem adăpatul 
automat? Asta, da. La prima 
vedere lucrarea pare scum
pă. (Eu cred că putem s-o fa
cem la un preț de cost mai 
redus decît cel prevăzut). Dar 
dacă ne gîndim că producția 
de lapte poate crește cu 15—20 
la sută, cînd vacile ar avea 
apă la discreție, atunci se 
schimbă lucrurile. (Am aflat 
după lecție că lucrarea e 
prevăzută a se efectua în anul 
viitor).

Timpul s-a scurs pe nesim
țite. Lecția s-a terminat. în 
final, doctorul a tras unele 
concluzii, a mai punctat cî
teva idei. îngrijitorii s-au în
tors la grajd cu multe proble
me noi, pe deplin clarificate. 
Căci lecția a fost învățată 
chiar de la predare. Intere
sant modul acesta de desfă
șurare a lecțiilor.

— Dar mai ales foarte util, 
adăuga lectorul. Aducem în 
lecție cele mai bune metode 
de îngrijire a animalelor, ex
perimentate la noi sau la ve
cini. îngrijitorii însăși parti
cipă la explicarea lor. Luînd 
parte activă la lecție, căre 
dezbate tocmai problemele e- 
sențiale ale producției, cu
noștințele se însușesc și ime
diat se aplică în practică.

ION RUS

Și-au îmbogățit repertoriul
In cinstea sărbătorii de Za 30 

Decembrie, formațiile artistice 
ale căminului cultural din co
muna Avram lancu, raionul Gu- 
rahonț, și-au îmbogățit reperto
riul. Componența echipei de 
teatru au pus în scenă piesa 
„Mirele furat" de Ștefan Hara- 
lamb și Stela Neagu.

Formația de dansuri, condusă 
de tovarășul Tiberiu Ștefano- 
vici, cunoaște și ea o intensă ac
tivitate. In prezent, repertoriul 
echipei este îmbogățit cu noi 
dansuri populare locale.

IOAN ZIMBRAN 
corespondent voluntar

Adeseori, după lecții, cursanții anului III de la cercul de cultura plantelor de cîmp de la 
G.A.C. Ianca, regiunea Galați, vin în fața hărții miniaturale din casa laborator pentru a se 

edifica asupra amplasării cultu iilor
Foto : N. STELORIAN

Schimbul de mîine
Continuul d discuția des

pre organizarea practicii 
elevilor școlilor profesio
nale de construcții, dăm 
cuvîntul unor tovarăși din 
conducerea acestor școli.

• Experiența bună
ciștigă teren

• Despre ce vorbesc
cele zece scrisori

• Pledoarie pentru
consecvență

Școala profesională de con
strucții din Tîrgu Mureș se 
numără printre școlile frun
tașe din această ramură. In- 
cercînd să precizez care au 
fost factorii care ne-au ajutat 
să obținem rezultate bune, 
trebuie să mă opresc mai în- 
tîi la problema principală — 
aceea a organizării practicii, 
mai exact a procesului in- 
structiv-educativ, a cărui com
ponență organică este această 
activitate. Datorită sprijinu
lui pe care l-am primit din 
partea organelor de partid și 
de stat, școala noastră a tre
cut cu doi ani în urmă la în- 
vățămîntul continuu, expe
riență care o încercase mai 
înainte Clujul și pe care, re
cent, a preluat-o și Bucureș- 
tiul (vezi „Scînteia tineretu
lui" din 10 decembrie fix.). 
Trecerea la acest sistem a a- 
vut ca urmare nu numai în
lăturarea unor neajunsuri se
rioase care se manifestau în 
pregătirea viitorilor muncitori 
constructori, ci o îmbinare 
mai strînsă a pregătirii teore
tice cu cea practică, o crește
re calitativă însemnată a acti
vității instructive și educati
ve. Semnificativ în acest sens 
este numărul mare de scrisori 
pe care școala le-a primit, în 
ultimii doi ani, din partea di
feritelor întreprinderi sau 
șantiere unde elevii au făcut 
practica sau au fost reparti
zați după absolvire. Numai în 
trecutul an școlar am primit 
mai mult de 10 scrisori de 
acest fel. Ele ilustrează fap
tul că învățînd alternativ — 
o zi în școală, alta pe șantier, 
că efectuînd practica la fron
turi de lucru bine stabilite, 
sub conducerea unor maiștri 
care au exclusiv sarcina de 
îndrumători ai practicii, elevii 
învață mai mult și mai bine. 
Am reușit, în colaborare cu 
șantierele de construcții, să 
dobîndim o experiență destul 
de bogată. Pe baza ei, stăruim 
să ridicăm în continuare ca
litatea practicii, atît în ceea 
ce privește aspectele organi
zatorice cît și ale îndrumării 
elevilor de către școală, de

Unul din dansurile Ansam
blului artistic U.T.M., care 
vor fi desigur aplaudate cu 

frenezie

al șantierelor
șantiere, 
întîmpi-

către specialiștii din 
Se întîmplă însă să 
năm și greutăți.

Așa, de pildă, în acest an 
Trustul regional, care a apre
ciat rezultatele bune obținute 
prin metoda învățămîntului 
continuu, pe motivul unor 
sarcini urgente, ne-a cerut, în 
cazul meseriilor umede — zi
dari îndeosebi — să revenim 
la instruirea... sezonieră. E ade
vărat, aceasta s-a făcut numai 
parțial, dar cu atît mai mult 
dăunează bunei desfășurări a 
muncii de pregătire a viitori
lor conducători. în activitatea 
practică este necesar să ne 
străduim să îmbinăm intere
sele „la zi" ale șantierelor cu 
cele ale pregătirii științifice, 
metodice ale elevilor. Este un 
obiectiv căruia i-am acordat 
permanentă atenție. Trebuie 
însă ca acest lucru să nu se 
facă unilateral, neglijînd un 
aspect sau altul. Numai în 
acest fel, școala producției își 
va pune pe deplin în valoare 
rolul imens pe care trebuie 
să-1 aibă în formarea schim
bului de mîine al șantierelor.

Ing. SZEKELY NICOLAE 
director-adjunct, 

Centrul școlar construcții 
Tg. Mureș

• Cum a fost
ciștigată o oră?

• Nu-i suficient că
„există condiții**

Sint cîteva cerințe esențla» 
le pentru ca practica să-și a- 
tingă scopul. Elevii si aibă

, .performanță" de lucru și să 
se bucure de o îndrumare 
tehnică și pedagogică perma
nentă. Ne-am străduit, cu 
sprijinul întreprinderilor pen
tru care se pregătesc elevii 
noștri, să satisfacem intr-o 
măsură cit mai mare cu pu
tință aceste cerințe. Elevilor 
li se asigură în permanență 
sarcini concrete, lucrări cali
ficate, corespunzătoare pregă
tirii pe care trebuie să și-o 
însușească fiecare dintre ei. 
Pentru îndrumarea elevilor, 
șantierele au repartizat maiș
tri, muncitori cu înaltă califi
care. Ajungind la concluzia că 
repartizarea elevilor în echi
pele existente pe șantiere, fie 
ele chiar cele mai bune, nu 
este metoda cea mal bună, de
oarece nu permite o evidență 
clară a lucrărilor încredințate 
elevilor, o instruire conform 
programei, de cîțiva ani 
ne-am îndreptat eforturile 
spre crearea unor brigăzi al
cătuite numai din elevi, a că
ror conducere si fie încredin
țată unui maistru sau unui 
muncitor cu experiență. A- 
ceastă metodă dă rezultate 
mai bune. Motiv pentru care 
în momentul de față, peste 60 
din elevi tși desfășoară prac
tica c-pa^tsați în acest feL 
Tmpftrțtrea s-a făcut chiar 
de la începutul practicii. 
Vreau să «-Mntese un fapt 
cere valoarea aces
tei forma de organizare. Ele- 
vtt dta mu II fac practică 
cita • ore pa zi. Se întîmplă 
ea K realitate să lucreze cel 
rault S ore. O oră o pierdeau 
piimbrndu-se
deoarece nu
Aceasta, deoarece programul 
de lucru al muncitorilor nu

prin șantier, 
aveau ce face.

alcorespundea exact cu cel 
elevilor. Acum a fost cîștigată 
și această oră.

Menționez încă un aspect. 
Necesitatea de a trece elevii 
pe la diversele locuri de mun
că, pentru a putea cunoaște 
toate lucrările privind mese
ria lor, prezenta și prezintă 
încă — în cazul repartizării 
elevilor în echipe — următo
rul aspect negativ. Cei care-i 
instruiau pe elevi erau me
reu alții, cerințele, ca și meto
dele de lucru cu elevii se 
schimbau și ele etc. Și acest 
neajuns a fost înlăturat. Lu- 
crînd în brigăzile lor, elevii, 
deși își schimbă locul de mun
că, rămîn în grija acelorași 
instructori, activitatea instruc
tivă, ca și cea educativă pe 
șantier, dobîndind astfel un 
atribut prețios — continuita
tea.

Desigur, nici aceasta însă nu 
poate duce la rezultatele care 
se obțin în cazul învățămîn
tului continuu. Aceasta este o 
organizare evident superioară, 
corespunzătoare dezvoltării 
mari pe care o cunoaște do
meniul construcțiilor, cerințe
lor acestei dezvoltări. Și în o- 
rașul nostru, ca și în celelalte 
orașe mari, activitatea în con
strucții și-a pierdut în cea 
mai mare parte caracterul se
zonier. Șantierele lucrează din 
plin, și iama ca și vara. Con
diții, prin urmare de a orga
niza practica continuă, există. 
Iar pregătirea viitorilor con
structori trebuie să meargă în 
pas cu ceea ce realitatea im
pune ca nou.

Ing. COTOROBAI VASILE 
director-adjunct 

al Grupului școlar profesional 
și tehnic — Iași

Sîmbătă seara,
Ansamblul 

artistic al U.T.M.
prezintă un 

nou spectacol:

(Urmare din pag. I) 

de cultură „16 Februarie" unde 
sînt programate săptămînal seri 
de film și unde s-a format de a- 
cum un nucleu constant de ti
neri participanți care ar putea 
constitui baza viitorului cerc".

La 15 decembrie lucrurile stau 
astfel: nici una din casele de 
cultură, care nu avea un aseme
nea cerc de educație estetică, 
n-a întreprins nimic concret pen
tru înființarea lui. Proiectele Ca
sei de cultură „16 Februarie" au 
rămas doar proiecte. Serile de 
film nu numai că n-au devenit 
aici cerc de prieteni ai filmului 
dar s-au rărit pînă la dispariție, 
iar la Casa de cultură „23 Au
gust" în afară de începuturi, 
în decurs de două luni doar 
o singură acțiune. Rezultatul: 
de la 70 de oameni numărul a 
scăzut la 50, dacă această cifră 
e cea reală.

Iată și situația cercurilor plas
tice de la 3 octombrie, expusă 
sub titlul:

LA ȘEVALET ȘI DINCOLO 
DE ȘEVALET

Erau trecute în revistă cercu
rile de la casele de cultură „16 
Februarie", „23 August", „T. 
Vladimirescu", „30 Decembrie". 
„Experiența bună a cercului de 
arte plastice de la Casa de cul

tura a tineretului din raionul 
23 August, sau a celor de la ca
sele de cultură ale tineretului 
din raioanele T. Vladimirescu și 
30 Decembrie va fi continuată și 
anul acesta. Planurile de măsuri 
prevăd o creștere numerică a 
participanților la cercuri printr-o 
muncă mai susținută de popu
larizare".

ventiv, de forme de activitate a- 
tractive, înființind cercuri noi. 
Aici se oglindea din plin ceea ce 
observam mai sus că privind pla
nurile de muncă și inițiativele 
caselor de cultură nu se poate 
vorbi de incompetență ci, dim
potrivă, de pricepere.

S-a putut vedea atunci cum 
cîteva case de cultură înființa-

ecou, despre trecerea Ia cuprin
derea unui număr mai mare de 
tineri în asemenea cercuri și în
ființarea altora noi nu putem 
spune nimic. Dimpotrivă I Adău
găm câ cercul de foto promis 
de Casa de cultură „16 Februa
rie" n-a mai fost înființat (ne 
pare rău că sîntem obligați să

cîteodată manifestări frumoase, 
reușite (dar foarte rar, rămînînd 
apoi în admirație față de trecu
tele lor realizări). S-au făcut și 
se pot face numeroase alte ob
servații subliniindu-se mai ales 
faptul că în mică măsură au de
venit centre metodice ale muncii 
culturale în rîndul tinerilor din 
raioanele de care aparțin.

Perspectivele unei retrospective
Ce a însemnat munca „mai 

susținută de popularizare" ne 
stă dovadă cercul de artă plasti
că de la Casa de cultură a raio
nului Tudor Vladimirescu des
ființat după un firav început, cel 
de la Casa de cultură Grivița 
numai cu 8 oameni sau cel de la 
„30 Decembrie" unde cifrele 
care ni s-au înfățișat asupra nu
mărului de participanți sînt con
tradictorii și dau de gîndit asu
pra exactității informației și ac
tivității cercului. într-un alt ar
ticol :

PRIETENI 
AI INIȚIATIVELOR

Evidențiam casele de cultură 
care dădeau dovadă de spirit in

sera cercuri foto : „N. Bălcescu", 
„T. Vladimirescu"; se preconi
zau expoziții, iar Casa de cultură 
„16 Februarie" promitea și ea 
înființarea unui asemenea cerc. 
Inițiativa Casei de cultură „23 
August" de a înființa un cerc de 
prieteni ai folclorului și ai tea
trului a fost popularizată pentru 
a găsi ecou și imitatori.

După informațiile ultimului 
raid și aici activitatea e puțin 
susținută. Intrebînd conducerea 
casei de cultură despre ultimele 
activități ale celor două cercuri 
nou înființate ne-au fost citate 
aceleași activități pe care le 
știam de acum mai bine de două 
luni, activități ce urmau să se 
desfășoare în... viitor. Cît despre

plictisim cititorul cu aceeași for
mulare !).

MAI E NEVOIE 
DE CONCLUZII?

Din pagina dedicată activită
ții cercurilor, dar și din alte ma
teriale publicate în ziar, s-ar pu
tea da numeroase alte exemple, 
s-ar putea cita și intervenția și 
propunerile noastre în alte pro
bleme privind sarcinile ce revin 
caselor de cultură și modul cum 
sînt îndeplinite. Ne oprim însă 
aici, convinși fiind că un exem
plu în plus sau în minus nu 
schimbă datele problemei, în 
discuție: slaba activitate ce se 
desfășoară la casele de cultură 
din Capitală, care organizează

Se naște însă o întrebare fi
rească ? Cum de nu au reușit co
mitetele raionale U.T.M., comi
tetul orășenesc U.T.M. să se o- 
cupe mai îndeaproape de rezol
varea acestor lucruri, să ajute 
casele de cultură să-și înplineas- 
că menirea, scopul pentru care 
au fost create ? Rămîn zile în
tregi săli nefolosite, uși închise 
la casele de cultură ale tinere
tului din Capitală. De ce ? Și-au 
propus să răspundă prin fapte și 
măsuri concrete la aceasta comi
tetele raionale U.T.M. ? Situația 
de pînă acum nu îndreptățește 
nici pe departe un răspuns afir
mativ.

Și ne mai surprinde și nedu
merește un lucru. Cum de au 
putut acum aproape trei luni de 
zile conducători ai caselor de 
cultură să deschidă cu amabili
tate programe și planuri temati
ce în fața reporterilor, încredin- 
țîndu-i de o bogată activitate ? 
Cum de au putut să sugereze și 
realizarea altor activități, să 
împărtășească perspective gene
roase, optimiste ?

CE NE SPUNE 
REALITATEA ?

Lăsată pe un plan secundar 
activitatea cercurilor s-a desfă
șurat în cele mai multe locuri 
(cînd s-a desfășurat) la voia în
tâmplării. Rezultatul ? S-a micșo
rat numărul tinerilor cît și nu
mărul cercurilor. Colectivele de 
conducere ale caselor de cultură 
ale tineretului nu au realizat deci 
ceea ce singure își propuseseră.

O statistică va fi cel mai bun 
semn de întrebare : din zecile de 
mii de tineri din Capitală, doar 
310 sînt cuprinși în activitatea 
tuturor cercurilor de educație es
tetică. Lăsăm să mediteze și să 
ia măsuri în legătură cu aceasta 
situație cei în drept, precizînd 
încă o dată că asemenea mod de 
a concepe îndeplinirea sarcinilor 
ce stau în fața Caselor de cul
tură ale tineretului va trebui de
finitiv înlăturat.

I 
I 
I 
I
I
I 
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„Tinerețe, ani de aur“
In zilele de la în

ceputul stagiunii, 
prezentînd cititorilor 
noștri cîteva dintre 
preocupările viitoare 
ale Ansamblului ar
tistic al U.T.M., a- 
minteam febrilitatea 
cu care conducătorii 
formațiilor ansamblu
lui concep numerele 
unui nou spectacol.

După cîteva săptă- 
mîni de intense pre
gătiri, ne găsim a- 
stăzi în preziua pre
mierei, programată 
sîmbătă 26 decembrie 
în marea sală a Pala
tului.

La solicitarea noa
stră, directorul An
samblului, dirijorul 
Marin Constantin, ne 
prezintă cîteva dintre 
numerele ce compun 
noul spectacol dedi
cat aniversării Repu
blicii — intitulat „Ti
nerețe, ani de aur".

Titlul „premierei" 
este și titlul cîntecu- 
lui cu care corul an

samblului va deschi
de noul spectacol.

Alături de cor, toa
te celelalte formații 
artistice — echipa de 
dansuri, orchestra de 
muzică populară, or
chestra de muzică u- 
șoară — vor colabora 
în cadrul noului spec
tacol.

Orchestra de mu
zică populară — con
dusă de Ionel Budi- 
șteanu, (avînd ca so
liști pe P. Manoilă, 
B. Sinulescu, M. Bu- 
taciu, R. Simion) va 
prezenta un program 
special din care a- 
mintim tabloul „Jos 
la Porțile de Fier".

„Zii vioară", „Sîrba 
pe loc" iată titlul ce
lor două prelucrări 
de Constantin Amin
te și respectiv Gh. 
Danga pe care orche
stra populară le va 
prezenta în noul 
spectacol în colabo
rare cu ansamblul 
coral.

Un interesant pro

gram se pregătește să 
prezinte și orchestra 
de muzică ușoară di
rijată de George Gri- 
goriu (printre primele 
audiții pe care le vom 
putea asculta sîmbătă 
seara amintim „Să 
cînte tinerețea" de G. 
Grigoriu, „La 18 ani" 
de M. Constantin, 
„Celor ce iubesc" 
de T. Popa și 
printre artiști pe Con
stantin Drăghici,
Pompilia Stoian, Cri
stian Popescu.

Interesante se a- 
nunță și numerele co
regrafice.

După cum vedeți 
cele cîteva detalii ale 
programului sînt sufi
ciente pentru a trezi 
interesul iubitorilor 
de artă în fața unui 
spectacol muzical de 
amploare, căruia spe
răm să-i dăruin după 
„premieră" califica

tive din cele mai 
înalte.

L SAVA



Ne scriu
corespondenții

Al 640-lea sat electrificat
Zilele acestea, lu

mina electrică a pă
truns intr-un alt sat 
bănățean, Răchito- 
va, raionul Oravița. 
Aprinderea becu
rilor pe străzile sa
tului și în casele lo
calnicilor a fost în- 
tîmpinată cu bucu
rie, O sărbătoare a- 
semănătoare va a- 
vea loc zilele vii
toare într-un alt 
sat bănățean, Băl- 
cescu, raionul Lipo- 
va, unde au fost 
terminate lucrările 
de electrificare.

Numărul localită
ților rurale în care 
s-a aprins lumina

anul acesta se ridi
că la 130. Astăzi, în 
regiune sînt electri
ficate 7 raioane: 
Arad, Bozovici, Ca
ransebeș, Deta, Ora
vița, Orșova și Sîn- 
nicolau Mare pre
cum și satele apar
ținătoare orașelor 
Timișoara și Reșița.

In raioanele Lu
goj, Făget, Lipova 
și Timișoara lucră
rile de electrificare 
se găsesc într-un 
stadiu avansat. La 
extinderea rețelei e- 
lectrice au partici
pat mii de cetățeni 
din regiune printre 
care și numeroși

Ziua colectivistului fruntaș5
Cei mai buni membri ai 

G.A.C. din comuna Oneaga — 
raionul Botoșani — au fost săr
bătoriți de tovarășii lor de 
muncă în cadrul „Zilei colec
tivistului fruntaș". Cu acest 
prilej, utemista Maria Agavri- 
loaie a primit steagul de șefă 
de echipă fruntașă pe gospo
dărie.

Tinerii din gospodărie au 
prezentat un bogat program 
artistic. Dansatorii au inter
pretat cu talent „Moldovean-

Expoziția celor
La Galeriile de artă ale 

Fondului plastic din Timișoara 
s-a deschis o expoziție cu rea
lizări ale elevilor Școlii medii 
de muzică și arte plastice din 
localitate. Sînt expuse 53 de 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică.

Se impun atenției lucrările

CINEMATOGRAFE Foto: AGERPRES

CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic — rulează ia Patria (ore
le 9,30? 12,30? 15.30; 18 30; 21.15). 
SĂLBĂTICII DB PE RlUL MORTU 
— cinemascop — rulează la Re
publica (orele £.30? 10.151 12?
13,45? 15.30, 17.15, 19, 21) CON
FIDENTUL DOAMNELOR mleaâ 
Ia Carpati (orele 10, 12, 14; 1«.
ROȘU ȘI NEGRU rulează Ia Lu
ceafărul (orele 10.15, 13.30: 1*.45? 
20). DIAVOLUL DEȘERTULUI ru
lează la București (orele 9; 
11, 13? 15, 17, 19; 21). Feroviar 
(orele 9,30? 11,45» 14, 16.15, 18.45;

12,21.15), Aurora (orele 9.45, 
14.15, 16,30, 18 45, 21). JUDECĂ
TORUL DE MINORI rulează la 
Capitol (orele 9, 11,15, 13.30;
16, 18.30, 21), Excelsior (orele 10? 
12? 14,30; 16,30? 18.30? 20,30). Vol
ga (orele 10; 12; 14.30, 16.30; 18.30, 
20,30). CLIMATE - cinemascop — 
rulează la Festival (orele 9; 12,15; 
18-, 21) Grivita (orele 9.45, 12.30, 
15,15; 18; 20.45) Modem (orele 
10, 12.45; 15.30, 18.15, 21). ELE
NA DIN TROTA — cinemascop — 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
12, 14,15? 16.30, 18.45 , 21). CA
SA NETERMINATÂ rulează la 
Central (orele 9,30? 11,45? 14,
16,15? 18,30-, 20,45), Moșilor (ore
le 16; 18,15? 20,30). CARTOUCHE 
— cinemascop — rulează la Lu
mina (orele 9,30? 11.45, 14? 16,15? 
18,45? 21). ÎNCURCĂTURĂ BLES
TEMATĂ rulează la Union (orele 
15,30? 18,15: 21), Rahova (orele 
15, 17,45; 20,30). PROGRAM PEN
TRU COPII -- dimineața (orele 
10) — IVAILO (după amiază) ru
lează la Doina 
16? 18,15? 20,30),

(orele 12,15?
Miorița (orele
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Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune: Apa
ratură de telemecanică, de 
ing. Mario Duma, de la Insti
tutul de proiectări și aparataj 
electrotehnic și instalații de 
automatizare. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știți 
să desenați, copii ? „Ursul pă
călit de vulpe*, povestire de 
Ion Creangă. Desenează Iurie 
Darie. 19,25 — Joacă-te ou
noi, Fanți. 19,35 — Din viața 
animalelor (XXIII). Adaptare 

tineri, contribuind 
prin muncă patrio
tică la transportul 
materialelor nece
sare, la săparea 
gropilor și fasonatul 
stîlpilor, realizînd 
economii în valoare 
de sute de mii de 
lei.

Firele purtătoare 
de curent electric 
au pătruns pînă as
tăzi în 640 sate din 
regiune. Față de a- 
nul 1944, în satele 
bănățene există în 
prezent de peste 10 
ori mai multă lumi
nă electrică.

ION MEDOIA 
profesor

ca*, „Bătuta ca la Oneaga", 
„Geamparalele". Aplauze în
delungate au răsplătit pe ar
tiștii amatori care au prezen
tat piesa „Șapte" vaci slabe".

Programul a cuprins și nu
meroase cîntece „Are mama 
opt feciori", interpretat de tî- 
năra Irina Pușcașu, „Ca la noi 
la Fălticeni" prezentat de tînă- 
ra Evghenia Atroce.

NELU MORARU 
profesor

mai tineri pictori
elevilor Petrone Dorina (cl.
XI) — pictură și grafică ; Baia 
Traian (cl. XII) — pictură și 
sculptură ; Cociuba Viorel (cl.
XII) — pictură și grafică; 
Mageriu Viorica (cl. XII), Bin- 
țințean Nina (cl. XI), ș.a.

GHEORGHE JURMA 
student

10; 12; 14, 16; 18,15; 20,30). GHE
PARDUL roleazi la Cosmcs (orele 
16; 19,30). GHINIONISTUL
ruleaxi la Giulești (orele 
10; 1X15; 15,30; 17.45; 20). Fla
mura (orele 10, 12; 16; 18.15,
20J0». Butert (orete îl; 15.45, 18 
20.15» DRAGOSTE LA ZERO 
GRADE rz ear! U îafrătrrro la
tre poooare forete Kh 16; 18.20" 
JOCURI ÎNTRERUPTE -^««1 «a 
Caitnra) forele 15; 1815: 20 3C«
HAT ARI 'srbe’-e tarii) _ ecxl St 
Daca (orela R3T 11-», 14J6-.
17.45; 21). STRĂINUL (anzieie 
serii) m>axl la Crfscasi 'ore’e 
16 19JR. S-A XNTMPLAT LA 
MTUTIE roieez4 la Toeattri W- 
rv4a 16, 11.15? X JB1. HAM-

la W M>

F-ĂCĂU rr eaxi la Ur-*t arele 
16; 18.15: 3X3R. ȘAPTE ANT DC 
CĂSNICIE — fw-TT-p — ro- 
leazi la ToerS fe*e'a 93C !! 45 
14, 16.15, 1830; 20.45». 30 DE ANI 
DE VESELIE a PtJg»
sul (orele 15; 17; 19; 2JL
TEAMA rc’eaz4 la
16, 18.15; 2OJO». CARMEN DE LA 
RONDA rulează la Coîexnxa ore
le 16: 18.15; 20,30) 19U-XX-19M — 
RAID PRIN CINEMATOGRAFE 
rulează Ia Sfunca (orele 15, 17:
19, 21). 40 DE MINUTE PÎNĂ ÎN 
ZORI rulează la Popular (orele 16< 
18.15, 20,30) SEDUSĂ Șl ABAN
DONATA rulează la Arta (orele 
15J0? 18, 20.30). Pacea (orele
15.30, 18 , 20 30). COMOARA DIN 
VADUL VECHI rulează la Vî-tonii 
(orele 16? 18,15? 20.30), COCOȘA- 
TUL rulează la Melodia (orele 
9,45? 14,45? 16,30? 18,45; 21). MA
RIA rulează la Lira (orele 
15,30? 18? 20,30). VESELIE
LA ACAPULCO rulează la Flo- 
reasca (orele 16? 18.15? 20,30),
Flacăra (orele 16? 18,15? 20,30).
ZIUA FERICIRII — cinemascop — 
rulează la Drumul Sării (orele 

UMBRELELE 
rulează 

(orele 14,30? 16,45?

15,30? 17,45? 20).
DIN CHERBOURG 
Adesgo
21,15).

la 
19?

I Z I U N E

la mediu. 20,00. — Săptămîna. 
21,00 — Documentarul „Pe 
drumul Thaliei". 21,20 —
Cîntă Nicolae Nițescu. In în
cheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Semnarea Protocolului 
privind schimbul 

de mărfuri pe anul 1965 
intre R. P. Romînă
și R. S. F. Iugoslavia
La 24 decembrie 1964 s-a sem

nat la București Protocolul pri
vând schimbul de mărfuri pe a- 
nul 1965 între Republica Popu
lară Romînă și Republica Socia
lista Federativă Iugoslavia.

Tratativele pentru încheierea 
Protocolului s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, co
laborare și înțelegere reciprocă.

Republica Populară Romînă va 
livra în Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia: motorină, 
bitum de petrol și bitum natural, 
ciment, policlorură de vinii, to- 
luen, sare, produse laminate, rul
menți, mașini și utilaje, anvelope, 
geamuri, diverse bunuri de larg 
consum și altele.

Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia va livra în Republi
ca Populară Romînă : cabluri, 
electrozi de sudură, produse la
minate, materiale refractare, celo
fibră, polietilenă, țesături de lînă, 
mașini și utilaje, acumulatori, 
ferodouri, izolatori, diverse bu
nuri de larg consum și altele.

Volumul schimburilor pe anul 
1965 marchează o creștere im
portanta față de anul 1964.

Din partea romînă Protocolul 
a fost semnat de Ilie Voicu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea iugoslavă 
de Teodosie Glisici, secretai 
adjunct în Secretariatul federal 
pentru comerțul exterior.

La semnare au asistat Ante 
Ciudina, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
în R. P. Romînă, precum și mem
brii celor două delegații partici
pante la tratative.

(Agerpres)

Noi blocuri de locuințe la 
Brăila

La Teatrul pentru copii
Joi dimineața. Teatrul pentru 

caph din Capitală și-a de-îahis 
ftagiunea cu premiera spectaco
lului Ciorap Alb", dramatizare 
de Dan Nasta după cuncurutul 
baren al lui lan Creangă Direc-

nsent Ian Ltim. iar ecanogra- 
im Ștefan

-Casa Determinată* a stimit 
discuții și amendamente Înain
te de contactul cu marele pu
blic. La verificarea lui cu 
spectatorul avid de peliculă 
artistică rominească -Casa De
terminată* nu avea deci o car
te de vizită intactă. Rezervele 
exprimate s-au dovedit a fi a- 
devărate în mare măsură. FH- 

■ mul lui Andrei Blaier și Dimas 
, Rendis deși se vrea purtătorul 
• unei problematici de actualita- 
I te comună tinerilor nu reflectă 

decît parțial aspirațiile acesto
ra. In scenariul său, Dimos 
Rendis își propune o dezbatere 
etică cu trei personaje, mili- 
tînd pentru frumusețea mora
lă : o fată naivă și lipsită de 
discemămînt, îndură pînă la 
obsesie, s-ar părea din film — 
purtarea autoritară și umili
toare a prietenului ei, pentru 
ca să descopere într-o singură 
zi, de-a lungul unei excursii 
citadine, adevăratul aspect mo
ral al unui bărbat integru, în 
accepțiunea autorului scena
riului. Meritele sau scăderile 
acestui film trebuie judecate 
— ca în cazul altora — pe 
compartimentele artistice: sce
nariu, regie, interpretare.

Filmul pleca de la o idee a- 
parent generoasă, aceea a 
orientării sufletului unei femei 
spre echilibrul sufletesc.

Dimos Rendis face aici ope
rația opunerii de tipuri mascu
line : Andrei este opus lui Pe-

Aspect din sala de lectură a Bibliotecii centrale universitare din Iași. Studentul Costin Cos
tine! — din anul V, Facultatea de filologie — se pregătește pentru ultima sesiune de exa

mene Foto: GH. CUCU

Sport • Sport
Pornind Florin Gheorghiu

de la experiența
campion republican

de șah

anilor
Chiar din primele zile ale 

lunii decembrie în majorita
tea asociațiilor sportive din 
regiunea Maramureș, s-a dat 
startul întrecerilor din prima 
etapă a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

Experiența anilor trecuți a 
dovedit însă că această acțiu
ne sportivă de masă la care 
iau parte zeci de mii de tineri 
cînd nu este organizată temei
nic numărul celor care se pre
zintă la fazele ulterioare este 
considerabil redus. De aceea, 
în acest an, au fost luate mai 
multe măsuri care să evite re
petarea situațiilor din anii 
trecuți. Spre exemplu, pentru 
atragerea tineretului la între
cerile de schi, sport cu adevă
rat popular în Maramureș, 
s-au organizat un număr de 
12 centre de antrenament cum 
sînt cele de la Baia Mare, Vi- 
șeul de Sus, 
Baia Borșa, Si- 
ghet și Tg. Lă- 
puș unde spor
tivi fruntași și 
specialiști a- 
cordă îndru
mările necesa
re începători
lor în această 
disciplină spor
tivă. In alte 22 
de centre de 
inițiere organi
zate la căminele culturale șl 
cluburile muncitorești, au loc 
antrenamente, zilnic, pentru 
disciplinele : tenis de masă, 
haltere și trîntă.

In ce privește asigurarea 
bazei materiale, de asemenea, 
s-a pus un accent deosebit. 
Multe asociații sportive cum 
sînt Voința și Oțelul-Baia 
Mare, Bradul-Vișeul de Sus, 
Forestiera-Sighet, și-au îm
bogățit inventarul de materia
le, iar secțiile de performanță 
au fost dotate cu echipament 
sportiv nou.

Comisia orășenească de or
ganizare a Spartachiadei din 
Baia Mare a pus la punct pir- 
ria de schi de la Mogoșa unde, 
de altfeL vor avea loc și în
trecerile în cadrul -Cupei Mo
goșa* precum și tradiționalele 
concursuri republicane. în a- 
ce-las timp asociația sportivă 
OCeLul-Baia Mare, s-a ocu-

Spartachiada 
de iarnă

„CASA NETERMINATÂ"
tre și țfc - î sub obiec
tiv ea exemple Nu tocepem o 
discuție de erieă di’.ematică. 
dacă Andrei e mai bun ca Pe
tre, superioritatea morală pe 
care încearcă s-o ilustreze pri
mul fiind evidentă. Contrastul 
insă e prea evident și schema 
fundamentală a desfășurării 
epice se ghicește de la început 
Teza morală este expusă prea 
nud, filmul fiind prea mult o 
lecție de atitudine etică. Dar 
ce este în fapt „scris* pe e- 
cran ? O fetiță dezorientata, 

CARNET CINEMATOGRAFIC
sentimentală, cu un orizont al 
vieții mărginit la cîteva ches
tiuni, obsedată de ideea căsă
toriei, divorțului, fericirii con
jugale. Apărînd o asemenea 
configurație morală, scenariul 
apare prea puțin retușînd di
mensiunile fericirii pînă la a 
le potrivi la micul vis, idilicul 
vis în fond, al fericirii conju
gale.

Sînt chestiuni intime — în 
semnificația mică a cuvîntu- 
lui — (opuse marilor frămîn- 
tări intime ale tinereții descri
se de N. Labfș — de pildă) 

trecuți
pentru dublarea capacității de 
cazare. La Baia Mare, Baia 
Sprie și Ferneziu au fost 
amenajate alte 3 pîrtii de 
schi. " ' ‘ •'
alte 3 săli de gimnastică 
au " ‘ “ ‘ ‘
noi materiale sportive și apa
rate pentru gimnastică. Sînt 
aproape gata materialele con
fecționate pe plan local: 250 
perechi de schiuri simple, 200 
perechi patine și 500 săniuțe. 
Cluburile sînt dotate cu 50 
garnituri de șah, noi.

O preocupare oarecum mul
țumitoare, însă nu pe măsura 
posibilităților existente, desfă
șoară comisia raională Satu 
Mare. Concomitent cu defini
tivarea unora din pregătiri 
(care puteau fi efectuate mai 
dinainte) au loc și întreceri la 
unele discipline. Dar acestea 
se desfășoară

Sala sporturilor și

fost înzestrate

din

însă într-un 
mod necores
punzător. Și 
este cu atît 
mai grav cu cît 
în orașul Satu 
Mare, unde 
sînt posibili
tăți incompa
rabil mai bune 
ca în celelalte 
localități 
regiune, com
petițiile orga
nizate în ca

drul etapei pe asociații se des
fășoară anevoie, organizarea 
și participarea tinerilor este 
nesatisfăcătoare.

Și aici, ca șl în alte orașe și 
centre raionale, organizațiile 
U.T.M. pot și au datoria să 
mobilizeze un număr mai 
mare de tineri și tinere la în
trecerile spartachiadei. Acea
stă acțiune nu este privită cu 
toată seriozitatea și de multe 
ori se crede că odată planurile 
de măsuri întocmite îi scutesc 
pe cei care au obligația să ur
mărească, în continuare, apli
carea lor în activitatea aso
ciațiilor sportive.

Ceea ce trebuie făcut acum, 
deși e destul de tîrziu, ținînd 
cont că ne aflăm în a doua 
jumătate a lunii decembrie, 
este ca toate comisiile raiona
le, asociațiile sportive orga
nizațiile U.TAL să depună 
toate eforturile pentru termi
narea amenajării bazeior 

ber. prec;

de sală.

▼. MOINTAGU 

pune tipuri și conduite, adică 
oferă exemple de urmat In
tenția pedagogică nu ține sea
mă însă de regula esențială a 
pedagogiei și a artei: morala 
trebuie inclusă, esențialul în 
opera de artă nefiind delimita
rea albului de negru și crea
rea credibilă, convingătoare, 
emoționantă pînă la transfigu
rare. Ideea morală va fi scoa
să de cititor sau spectator, de
venit exeget pentru sine, din 
imaginea artistică a cărei va
loare îi asigură sugestii mora
le de o latență neobișnuită.

fi Cea de-a 17-a
s-JWImKX) ediție a cam- 

pionatului repu- 
blican masculin 
de șah s-a în- 
cheiat aseară în 
Capitală cu vic
toria tînărului 
maestru interna

țional Florin Gheorghiu, care a 
totalizat 14 puncte din 19 posi
bile, cu 10 victorii, 8 remize și o 
singură partidă pierdută la Soos, 
cucerind pentru a treia oară tit
lul de campion al țării.

In ultima rundă, Partos a câș
tigat la Szabo, Neamțu la Șuteu 
(neprezentare) și Stanciu, cu ne
grele, la Giinsberger. S-au termi
nat remiză partidele: Gheorghiu 
— Pușcașu, Ciocîltea — Reicher, 
Gavrilă — Nacu, Mititelu — 
Bozdoghină, Șuta — Radovici, 
Soos — Pavlov, Alexandrescu — 
Voiculescu.

FOTBAL
La București și Brașov s-au dis

putat ieri două' meciuri restante 
din cadrul campionatului republi
can de fotbal, in Capitală, pe sta
dionul „23 August", Dinamo Bucu
rești a învins cu 3—1 (2—0) for
mația Rapid, la capătul unui joc 
interesant, în care rapidiștii au 
dominat steril, în timp ce partene
rii lor au știut să se apere bine și 
să, fructifice cu brio ocaziile de 
gol. Scorul a fost deschis în mi
nutul 12 de Frățilă, apoi Ene 11 
a marcat încă un gol și prima re
priza s-a terminat cu două puncte 
avantaj pentru dinamoviști. Ime
diat după pauză, feroviarii reduc 
scorul prin Ion Ionescu fdintr-o lo
vitura de la 16 m) și presează in
sistent, dar nu reușesc să egale
ze. Cu cinci minute Înainte de 
fluierul final, la un contraatac 
dinamovist, Frățilă trece de clțiva 
adversari și, intrat în careu, șutea- 
ză imparabil, făcînd inutil plonjo
nul portarului Vrziceanu.

Celălalt meci, desfășurat la Bra
șov într-un decor de iarnă și pe 
un teren înghețat, a opus echipele 
Steagul Roșu și Steaua. A cîștigat 
echipa Steagul Roșu cu scorul de 
1—0 (0—0). Fotbaliștii de la
Steaua, neînvinși pînă ieri în ac
tualul campionat, au rezistat 
asalturilor echipei gazdă pînă 
în minutul 75, cînd centrul a- 
tacant Gone a marcat unicul punct 
al partidei, aduclnd o prețioasă 
victorie formației brașovene, care 
termină turul campionatului pe 
local patru.

Clasamentul In urma rezultate
lor de ieri: 1-2. Steaua, Dinamo 
București 19 pmete fiecare și un 
joc restanța ; 3. Rapid București 
17 pasele : 4 Steagul Roșu Bra
șov 14 puncte i 5. CSJLS. lași 
14 paz-cte ; 6. Petrolul Ploiești 13 
puncte, 7. Farul Constanța 13 
pemrtr , 9. S-nie C3af 12 puncte 
tec. MerisJ rettuzli (Lntre echipe
le Drmo Borzrești șl Steaua

Nu mai comentăm postura 
spectatorului obligat să con
state în cazul filmului de față 
că i se neglijează capacitatea 
de a înțelege lucruri elemen
tare. de a-i fi arătate cu de
getul direcții și slogane etice. 
Evident că în asemenea ca
zuri reacția celor cărora se 
adresează filmul — să nu ui
tăm ci eroii sînt studenți! — 
nu-i poate fi favorabilă, decît 
printr-un efort de detașare și 
transportare a discuției în do
meniul clasificărilor, avîndu- 

se în vedere mai ales — 
uneori numai — intențiile. Un 
elocvent colocviu studențesc 
avînd ca temă „Casa netermi- 
nată“ a dovedit dezacordul ce
lor cărora le era în primul 
rînd destinat filmul cu ma
niera în care e conceput. S-a 
mers în discuție pînă la a se 
nega postura excesiv medita
tivă a eroilor în contrast cu o 
vîrstă care, neexcluzînd re
flecția, e mai ales a mișcării, a 
acțiunii.

Regizorul a încercat să facă 
din scenariu un film-poem al

Și

Prezentam scrisorilor de acreditare 

de către ambasadorul 

Statelor Unite ale Americii

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit joi 
la amiază pe William A. Craw
ford, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare ca amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite ale 
Americii în R. P. Romînă. Cu 
această ocazie au fost rostite 
cuvîntări.

Exprimînd satisfacția gu
vernului S.U.A. față de pro
gresele pe care le-au înregis
trat relațiile dintre cele două 
țări în anii din urmă, amba
sadorul S.U.A. a spus, printre 
altele: Rezolvarea pretențiilor 
financiare a fost urmată de 
aranjamente succesive care 
au dus la schimburi mai largi 
în domeniul culturii, educației, 
științei, tehnologiei. Acestea, 
la rîndul lor, au contribuit la 
o mai strînsă cunoaștere și în
țelegere reciprocă. El a scos 
în evidență, de asemenea, im
portanța pe care au avut-o 
pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și în special a celor 
economice, tratativele de la 
Washington dintre delegațiile 
guvernamentale ale celor 
două țări.

în timpul misiunii mele — a 
continuat ambasadorul S.U.A. 
— am reușit să cunosc acea
stă țară minunată și să-i res
pect poporul ei mîndru și os
pitalier Trebuie să declar că 
relațiile de lucru constructive 
cu membrii guvernului Exce
lenței Voastre mi-au ușurat 
îndeplinirea misiunii mele.

El a subliniat că în noua sa 
calitate va face tot ce-i va sta 
în putință pentru dezvoltarea 
colaborării pașnice dintre Sta
tele Unite ale Americii și Re
publica Populară Romînă.

în încheiere, ambasadorul 
S.U.A. a transmis președinte
lui Consiliului de Stat, din 
partea președintelui Lyndon 
Johnson, cele mai bune urări 
pentru prosperitatea poporu
lui romîn și de fericire per
sonală.

în cuvîntul său, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu acest moment 
important în relațiile romîno- 
americane, a mulțumit pentru 
urările adresate și a transmis 
președintelui Lyndon Johnson 
urări pentru fericirea sa per
sonală și pentru prosperitatea 
poporului american.

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat a spus : 
Guvernul Republicii Populare 
Romîne a constatat că în ulti-

Vernisaj la
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru)
Marți seara s-a deschis în 

sălile Muzeului de artă din Tg. 
Mureș o expoziție regională de 
artă plastică cuprinzînd 140 de

i

I Codru din filmul „Casa ne- | 
terminată"I

mediului orășe- 
poematică fiind 
scenariu, fără

străzilor, al 
nesc, tratarea 
cerută și de ______ f
însă să poată evita banalitatea 
și epigonismul unor asemenea 
tratări, cu antecedente strălu
cite în cinematografia euro
peană. Un oarecare sentimen
talism critic ne-ar cere să ab
solvim pentru intenție — do
rința de a face film-poem — 
regia, dar ceea ce interesează 
la scara valorii sînt doar re
zultatele.

Remarcabili sînt cei doi in
terpret, Valeria Seciu (Lia) și 
Valeriu Săndulescu (Andrei), 
prin doza minimă de afectare 
teatrală care lasă loc maxim 
naturaleții jocului, autenticită
ții. Valeriu Săndulescu și-a 
compus uneori o detașare în
țelegătoare față de Lia care dă 
o mai mare veridicitate situa
țiilor și care se pare că e și 
detașare actoricească față de 
indicațiile scenariului, ceea ce 
denotă inteligența jocului, în 
ciuda stîngăciilor. Sensibilita
tea deosebită a Valeriei Seciu, 
puterea de a trăi, de loc comu
nă și, ceea ce este deosebit, 
naturalețea atît de necesară e- 
cranului i-au permis susține
rea timp de 90 de minute, 
alături de Valeriu Săndulescu, 
a unui rol greu de fructificat 
datorită lipsei de substanță e- 
pică și, fie, chiar lirică.

M. TTNGHEANTJ 

gu- 
două

mii ani relațiile romîno-ame- 
ricane au înregistrat progrese 
însemnate în diferite domenii, 
care au contribuit la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă a popoarelor noas
tre. împărtășesc aprecierea 
Dv, că înțelegerile la care s-a 
ajuns cu ocazia tratativelor 
de la Washington din iunie 
trecut dintre delegațiile 
vemamentale ale celor
țări au pus bazele și pentru 
dezvoltarea relațiilor noastre 
economice.

Referindu-se la politica ex
ternă a țării noastre, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
spus: Guvernul Republicii 
Populare Romîne militează 
consecvent pentru pace trai
nică în lume, pentru relații de 
respect mutual și înțelegere 
reciprocă, pentru soluționarea 
tuturor diferendelor prin tra
tative, pentru crearea în lume 
a unui climat de prietenie și 
colaborare între popoare. Po
trivit cu principiul său de 
coexistență pașnică, guvernul 
romîn este animat de dorința 
de a dezvolta relațiile dintre 
Republica Populară Romînă 
și Statele Unite ale Americii 
și consideră că există multi
ple posibilități care să fie va
lorificate în interesul ambelor 
țări.

Exprimîndu-și convingerea 
că eforturile celor două gu
verne, îndreptate spre dezvol
tarea colaborării pașnice în 
interesul ambelor popoare, vor 
duce la înțelegere și cunoaș
tere reciprocă, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a felicitat pe 
William A. Crawford, ca pri
mul ambasador al Statelor 
Unite în Republica Populară 
Romînă, și l-a asigurat de 
sprijinul Consiliului de Stat, 
al guvernului romîn și al său 
personal, în îndeplinirea mi
siunii sale în țara noastră.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, și ambasadorul Sta
telor Unite ale Americii, 
William A. Crawford, a avut 
loc apoi o convorbire.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii a fost însoțit de 
membrii ambasadei, în frunte 
cu John P. Shaw, consilier.

(Agerpres)

Tg.-Mureș
picturi, sculpturi și lucrări de 
grafică, aparținînd celor 35 de 
artiști plastici din regiune.

încă din prima zi expoziția 
s-a bucurat de un succes deo
sebit.

Informații
In sala mică a Palatului R.P.R. a 

avut Ioc joi după-amiază un sim
pozion cu tema „Prezențe romînești 
peste hotare*, 
siliul 
taior 
tetul 
Artă.

Cu 
Joja, 
nale

organizat de Con- 
pentru răspîndirea cunoștin- 
cultural-științifice din Comi- 
de Stat pentru Cultură și

acest prilej, acad. Athanase 
președintele Comisiei națio- 
a R. P. Romîne pentru 

U.N.E.S.C.O. și vicepreședinte al 
Consiliului executiv U.N.E.S.C.O., 
prof. univ. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învătămîntului și 
vicepreședinte al Comisiei națio
nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., și Valentin Lipatti, 
delegat permanent al R. P. Romîne 
la U.N.E.S.C.O., membri ai delega
ției romîne la cea de-a XlII-a 
Conferință generală a U.N.E.S.C.O. 
au vorbit despre această manifes
tare internațională.

*
Joi dimineața, acad. Mihai Be- 

niuc, președintele Uniunii Scrii
torilor din R.P. Romînă, a sosit 
din Italia, unde a participat la 
ședința Comitetului de conduce
re a Comunității Europene a 
Scriitorilor, al cărui membru este.

Joi după-amiază, la Teatrul de 
păpuși „Țăndărică" din Capitală o 
avut loc premiera spectacolului 
„Ocheșel și Bălăioara" de Stefan 
Iureș. Regia noului spectacol a 
parține lui Nicolae Massim, păpu 
șile sînt realizate de Ioana Con- 
stantinescu, decorurile de Ștefan 
Hablinski, iar muzica aparține lui 
Wilhelm Berger.

Oficiul de spectacole și turnee 
artistice — O.S.T.A. — a oferit 
joi, în saloanele Athenee Palace, 
un cocteil cu prilejul turneului 
întreprins în țara noastră de or
chestra cubaneză condusă de 
Enrique Jorrin.
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Schimb de vederi
privind 

sesiunea O.N.U
NEW YORK 24. — Cores

pondență specială de la Geor
ge Serafim : Fără să mani
feste un optimism exagerat, 
delegațiile prezente aici spe
rau că proiectata ședință de 
joi dimineața a Adunării Ge
nerale a O.N.U. va aduce une
le clarificări în problemele fi
nanciare. în cursul serii de 
miercuri însă, președintele 
Adunării Generale a O.N.U. 
Alex Quaison Sackey, a făcut 
o laconică declarație în care 
anunța că viitoarea ședință a 
Adunării Generale va avea 
loc marți 29 decembrie — ora 
19,30 GMT — și că, în cursul 
după-amiezii de miercuri a 
avut o întîlnire cu reprezen
tanții unor puteri interesate 
— U.R.S.S., S.U.A., Anglia, 
Franța și liderii unor grupuri 
regionale ale țărilor membre.

Dat fiind aceste fapte, este 
evident pentru toată lumea 
că soluția propusă de pre
ședintele Sackey și de grupul 
afro-asiatic privitor la pro
blemele financiare — nu a în
trunit încă acordul unanim si 
că mai sînt necesare unele 
consultări.

Italia

Alt scrutin
fără rezultat

ROMA 24. — Coresponden
ții Agerpres, Octavian Paler 
și Giorgio Pastore, transmit: 
Joi a avut loc la Roma cel 
de-al cincisprezecelea tur de 
scrutin în vederea alegerii 
președintelui republicii. Ca și 
la precedentele scrutine, nici 
de data aceasta, niciunul din 
candidați nu a putut întruni 
majoritatea simplă de voturi.

Toate încercările făcute de 
reprezentanții partidului de
mocrat-creștin, în cursul nop
ții de miercuri spre joi, de a 
convinge celelalte partide ale 
coaliției guvernamentale de 
centru stînga (partidul socia
list, partidul social-democrat 
și partidul republican) să spri
jine un candidat comun, au 
eșuat.

Rezultatele celui de-al cinci
sprezecelea tur de scrutin 
sînt următoarele: Giovanni 
Leone, candidatul partidului 
democrat-creștin, 386 de vo
turi; Pietro Nenni, candidatul 
partidului socialist, 348 de vo
turi ; Malagugini din partea 
P.S.I.U.P. 37 de voturi. Faptul 
cel mai remarcat de către ob
servatorii politici italieni este 
creșterea continuă a număru
lui de buletine albe .

După ce s-a anunțat oficial 
rezultatul celui de-al 15-lea 
tur de scrutin, Giovanni Leo
ne, candidatul oficial al parti
dului democrat-creștin, a 
adresat o scrisoare președinți
lor grupurilor parlamentare — 
din Cameră și Senat — ale 
partidului democrat-creștin și 
secretarului partidului, în care 
cere retragerea imediată a 
candidaturii sale.

Bolivia:

Semnarea aranjamentului 
de schimburi culturale

romino-american
WASHINGTON 24 (Agerpres). 

— In urma tratativelor purtate, 
la 23 decembrie, au fost semnate 
la Washington, Aranjamentul de 
schimburi în domeniile culturii, 
învățământului, științei și tehnicii 
dintre R. P. Română și S.U.A. pe 
anii 1965—1966 și programul de 
aplicare a Aranjamentului pe 
anul 1965.

Aranjamentul conține preve
deri de principiu referitoare la 
dezvoltarea 
științifice și 
două țări.

Programul 
vede printre_______________
ciprocă de burse pentru studenți 
și specialiști, vizite reciproce de 
cadre universitare, oameni de 
știință și delegații de specialiști 
din diferite domenii tehnice șt 
științifice, schimb de lectori de 
limbă și literatură, oameni de 
cultură și artă, formații artistice

relațiilor culturale, 
tehnice între cele

instituțiile din cele

Vizita tov. C. Mănescu in S.U.A
NEW YORK. — Comeliu 

Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, șeful delegației Re
publicii Populare Romîne la 
cea de a 19-a sesiune a Adu
nării Generale O.N.U., a ple
cat la 23 decembrie de la New 
York, într-o călătorie prin 
Statele Unite ale Americii.

în cursul vizitei, care are 
loc la invitația Departamentu
lui de Stat al Statelor Unite 
ale Americii, ministrul aface
rilor externe al 
Populare Romîne 
de Mircea Malița,

afacerilor externe

Republicii 
este însoțit 
adjunct al

ministrului 
și Vasile Pungan, director în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Ro
mîne.

Cu această ocazie, vor fi vi
zitate orașul Atlanta, comple
xul hidroenergetic din valea 
rîului Tennessee, orașul isto
ric Williamsburg, obiective 
culturale și științifice din ora
șul San Francisco și împre
jurimi, precum și reactorul 
atomic „Yankee“ din statul 
New York.

R. P. UNGARĂ: Calea fera
tă îngustă 
pionierilor

pentru trenul 
de pe dealul 

Szechenyi

Un nou complot?

După cum s-a aflat la Rio 
de Janeiro, forțele ar
mate ale Boliviei au fost 

puse în stare de alarmă. Or
dinele difuzate de la centru 
prevăd ca efectivele militare 
să rămînă în cazărmi pregă
tite de acțiuni. Această măsu
ră a fost adoptată după ce în 
capitala Boliviei au circulat 
zvonuri că membrii partidu
lui fostului președinte Paz Es- 
tenssoro — Mișcarea națio
nală revoluționară — ar pre
găti o lovitură armată. Intr-un 
interviu acordat presei, colo
nelul Oscar Quiroga, ministru 
în junta guvernamentală, sus
ține că ar fi în posesia unor 
dovezi sigure despre existența 
unui complot a cărui declan
șare ar fi o chestiune de zile. 
După unele surse, autoritățile 
boliviene au și arestat de alt
fel cîteva zeci de persoane. 
Există însă păreri potrivit că
rora știrile despre mișcarea 
conspirativă ar fi fost puse în 
circulație în scopul exclusiv de

a trage foloase politice din 
crearea unui climat de neli
niște in țară. Deocamdată lip
sesc indicii mai precise asu
pra acestei probleme. Rezer
vați în pronosticuri, comenta
torii de presă apreciază ta ge
nere că atunci cind este verba 
chiar și de fapte relație mă
runte ele pot sa capete peste 
noapte semnificații «ebcxxăre, 
întrucît climatul poiizic cX fi
rii, deși calmat 
evenimentele care
nat cu înlăturarta tsă Esteus- 
soro, rămiue faci err-r~. ze 
sensibil la orice mcuațri In 
presă se asâxtește ei pe Ic 
mijlocul laaa septeatirie c- 
nunfarea complot in con
diții cproape săszz-cre a con
stituit n paact de pLeesre 
spre tulbur&i grave, care, 
după csm se știe, s-cx setâc 
cu răsturnarea gncemlxL

LA ADRESA
LUSAKA. — După cucerirea in

dependenței, poporul Zambiei li
chidează treptat vestigiile trecu
tului colonial de pe teritoriul 
țării. De pe bulevardul Indepen
denței, una din principalele ma
gistrale ale capitalei Zambiei, a 
fost scoasă statuia uriașă a unui 
cavaler (7 tone) care se ridica in 
centrul orașului ca simbol al do
minației coloniale engleze. Aceas
tă statuie a fost ridicată de către

PE SCURT
BRUXELLES — Dupi cum 

relatează agenția D-P_A_ comi
tetul consumatorilor de pe lin
gă Comunitatea economică eu
ropeană și-a manifestat scep
ticismul în legătură cu conse
cințele armonizării prețuhii 
griului, stabilită recent- Intr-o 
luare de poziție a comitetuhri 
se exprimă regretul că consi
liul ministerial al Pieței co
mune a putut cădea de acord 
numai asupra unui singur preț 
— 425 mărci per tona de grin 
moale — ..ceea ce trebuie să 
ducă în unele țări ale comu
nității la o scumpire conside
rabilă a costului vieții*.

ATENA. — Inir-o anintare 
rostită la un dineu oferit de Lsșt 
industriașilor greci, pnaâeni 
Papandreu a expus poziția £*- 
cemului față de indușirichz^res 
Greciei. El a menționat ci gu
vernul acordă o importanță pn- 
mordială industrializării țirs n 
creării unei industrii competitive, 
viabile, aceasta fiind prenăc 
dezvoltării economice a țăn je 
asigurării unui nivel de trâ taa 
ridicat. Papandreu a decicrst ai 
următorii cinci pînă la zece est 
cor fi deosebit de critici pestn 
economia țării, înirucit m acto- 
stă perioadă va trebui ca ecoao- 
mia să fie restructurată, rrcrgz- 
nizată și modernizată.

Vorbind despre orientarea ac
tuală a politicii mdustrszLe 
Greciei, Papandreu a arâtot 
dezvoltarea industriei grecești 
trebuie orientată numai spec io- 
locuirea importurilor, ci, â 
mul rind, către exporturi.

Comentariul zilei

IMPLICAȚII ALE
DIFICULTĂȚILOR

ECONOMIEI
BRITANICE

hjctuațnlor lirei sterline nu li 
s-a pus capăt în pofida măsu- 
r_cc excepționale luate de gu- 
veruui laburist și a creditului 
de 3 ooliarde de dolari con
tractat in străinătate. Uniunea 
bancherilor elvețieni, organiza- 
hdere mare în viața financiară 
a aomlat în analiza economică 

decoaboe că Jira sterlină nu și-a 
credit”, a- 

că ^sratond internațional de ur- 
■ a coâstibrit o soluție a crizei pro- 

weatt de defirihd habnțfi de plăți a An- 
Panici, s-a îarfghtTat contestarea de 

ci&e CJLT-T- a Regalității" măsurii de 
- - - l britanice cu 15 la

_ ’ //.•./.Arii de către 
G-AT.T a nisarSor excepționale luate de 
Aagfa a anacad da partea Indiei a consti- 
!■& • ddbft toribBâ: în primul rînd, s-a 
lncg|*at nferea nenbrdor G.A.T.T. aces- 
tan poKt de vedere, iar în al doilea rînd 

:poziția unuia din principalii 
K. Cccxncowealth-rdui față de po- 

a noului guvern laburist,

care anunțase ca un punct de onoare tocmai- 
strîngerea relațiilor în Commonwealth.

Guvernul laburist nu s-a arătat însă dis
pus să dea înapoi și, cu riscul unor compli
cații suplimentare, recurge la noi și noi mă
suri pentru apărarea lirei. Anunțarea sporirii 
la 7 la sută a taxei de scont pentru atrage
rea investițiilor a fost privită cu malițiozitate 
da opoziția conservatoare, care a remarcat 
că repetarea unor măsuri proprii guvernării 
trecute nu este de fel conformă cu „filozoria 
laburistă". Paralel cu noua sporire a taxei 
de scont, guvernul laburist a cerut Statelor 
Unite și Canadei să amîne scadența credi
telor contractate în perioada de după război, 
care urmau să fie achitate pînă la sfîrșitul 
anului 1964. Cu toate că această cerere este 
în perfectă concordanță cu acordul financiar 
anglo-american din 1957, anunțarea ei în 
Camera Comunelor de către ministrul finan
țelor, Callaghan, a fost urmată de lansarea 
unor zvonuri noi privitoare la inevitabila 
devalorizare a lirei sterline. Cei ce au pus 
în circulație aceste zvonuri în City au amin
tit că și guvernul francez luase măsuri de 
consolidare a vechiului franc, pentru ca apoi, 
brusc, să anunțe o devalorizare. Reacția față 
de aceste zvonuri nu a întîrziat să se facă 
simțită și Banca Angliei a fost nevoită să in
tervină la bursă pentru a împiedica scăderea 
vertiginoasă a cursului lirei sterline. Potrivit 
unor evaluări neoficiale, această operație a 
costat Banca Angliei, în numai două zile, 50 
milioane de dolari. Desigur că intervenția 
salvatoare a Băncii Angliei nu ar fi fost po
sibilă dacă nu ar fi existat „fire invizibile" 
de legături cu alte instituții financiare, în 
primul rînd americane, care și-au dat nu 
numai consimțămîntul, dar și un anumit spri
jin material.

Motivele pentru care măsurile laburiștilor 
au găsit înțelegere peste ocean, într-o mai 
mare măsură decît în rîndurile altor parte
neri ai Angliei, sînt complexe. Pe plan strict 
economic, poziția americană de acordare de 
credite Angliei are două țeluri bine definite : 
pe de o parte, o prăbușire a lirei sterline ar

FESTIVITĂȚILE DE LA 
PORT SAID

MAMLL DE SUD: O

SOFIA. — Agrafa B TA. a- 
nunțâ că Todc* Jiciax. 
tde Consiliuiiu de 11 
R. P. Bulgaria, e 
gația economici 
cu Targan 
te ei Dep

PORT SAID. — La 23 de
cembrie, în R.A.U. a joss xr- 
bătorită Ziua victoriei. Ca o- 
cest prilej au avut loc o se—& 
de manifestări la Port Sfii 
unde cu opt ani in «rrxâ rr.- 
treaga populație s-a nc^zz -z. 
luptă pentru a respzn^e ce
siunea anglo-franco-zzrzejc- 
nă. Dimineața, in Puzza Marti
rilor din acest oraș, fă prezen
ța președintelui Gamei Aboe 
Nasser, a vicepreșeă:-:-:- re
publicii și a membrilor gu
vernului a avut loc o pc-zzz 
militară, după care c x-roc 
un festival sportiv pe 
nul din localitate.

zsria. T. Jictzc x

In timpul

unei lupte

SEMNIFICAȚIA
UNEI PRIMIRI RECI

afecta inevitabil dolarul și acest lucru nu 
este, evident, considerat acceptabil la Wa
shington, cu atît mai mult, cu cît și S.U.A.
— în pofida volumului mare al exporturilor
— înregistrează deficite în balanța de plăți. 
Pe de altă parte, creditarea Angliei creează 
un mecanism capabil să influențeze orienta
rea viitoarei politici economice a acestei țări. 
Aici se ajunge inevitabil la un punct con
vergent în sfera relațiilor politice anglo-ame- 
ricane. Guvernul laburist — în analiza fă
cută în discursul de politica externă rostit 
de premierul Wilson în Camera Comunelor
— a dovedit realism în analizarea primej
diilor actuale din lume, dar, dacă ar inten
ționa să acționeze, în viitor, de sine stătător, 
inițiativele sale ar fi, într-un anumit sens, 
ipotecate. Este vorba deci de un joc subtil 
care plasează guvernul laburist într-o situație 
cu totul neobișnuită : întîi, în S.U.A. se ma
nifestă oficial „înțelegere" pentru dificultă
țile economiei engleze, iar apoi se elaborează 
planuri pentru a reteza Angliei statutul do 
„partener special", conferit în întreaga pe
rioadă postbelică. Referindu-se la recentele 
directive date diplomației americane de Casa 
Albă, ziarul parizian „LE FIGARO “ scrie că 
elementul capital îl constituie încetarea a- 
cordării de către S.U.A. a unui statut „pri
vilegiat" Angliei, adăugind: „Este de re
marcat că președintele Johnson a vrut să 
sublinieze această reorientare a politicii ame
ricane. Acesta este un avertisment dat alia
tului britanic și domnul Wilson nu-și va 
putea face prea multe iluzii privind posibi
litățile oferite țării sale...".

Este greu de precizat — în actualul stadiu 
al primelor „100 de zile", cînd în mod tra
dițional se stabilește orientarea politicii gu
vernului englez — în ce măsură apărarea 
lirei și aprecierile lucide asupra consecințe
lor nefaste ale vechii orientări se vor contopi 
într-o politică engleză de sine stătătoare. 
Deocamdată, trebuie înregistrate strădaniile 
guvernului laburist de a lua diverse măsuri 
pentru a cîștiga timp.

Z. FLOREA

Declarația

guvernului

sovietic

F

Criza politică 
din Vietnamul de sud

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
guvernul Uniunii Sovietice a dat 
publicității o declarație în legă
tură cu hotărîrea guvernului 
R.F.G. de a înceta, cu începere 
din mai 1965, urmărirea judicia
ră a criminalilor de război na
ziști, pe motiv că crimele comise 
de ei se prescriu conform preve
derilor Codului penal german 
din 1871. Prevederile acestui 
cod — se arată în declarație — 
nu sînt aplicabile criminalilor de 
război hitleriști, întrucît ele con
travin normelor dreptului in
ternațional contemporan. Crimi
nalii naziști — vinovați de fără
delegi monstruoase — nu trebu
ie, în nici un caz și în nici un 
fel de împrejurări, să scape de 
pedeapsa cuvenită.

Pînă la încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, S.U.A., 
Marea Britanie și Franța conti
nuă să poarte răspunderea pen
tru aplicarea pe teritoriul Repu
blicii Federale Germane a preve
derilor acordului internațional cu 
privire la lichidarea militarismu
lui și nazismului german și pre
întâmpinarea unei agresiuni ger
mane. De aceea, guvernul sovie
tic — se arată în încheierea de
clarației — speră că guvernele 
celor trei țări vor lua măsuri 
care să asigure acționarea în ju
decată și pedepsirea tuturor cri
minalilor de război naziști, aflați 
pe teritoriul R.F.G., în deplină 
conformitate cu normele dreptu
lui internațional contemporan. 
Republica Federală Germană, ca 
una din succesoarele fostului 
Reich german, are, la rîndul său, 
obligația să sancționeze pe fieca
re criminal de război.

Agenția FRANCE PRESSE 
a transmis la 24 de
cembrie un comentariu 

pe marginea crizei politice din 
Vietnamul de. sud. „Publicarea, 
joi dimineața, a unui nou co
municat al Consiliului forțelor 
armate n-a adus nici un ele
ment în plus în clarificarea si
tuației actuale din Vietnamul 
de sud. Cele două blocuri (al 
militarilor și al civililor) con
tinuă să rămînă pe pozițiile 
lor", arată agenția citată.

Criza rămîne deschisă. Con
ferințele, întrevederile care au 
continuat de-a lungul întregii 
zile de 23 decembrie, nu par să 
fi dat rezultate. în cercurile 
politice sud-vietnameze, se 
crede că șeful statului inten
ționează să ia contact cu „ti
nerii generali" și că o acțiune 
autoritară ar putea fi luată în 
legătură cu „puciștii". La a- 
ceastă „soluție", scrie France 
Presse, șeful statului și primul 
ministru nu vor recurge decît 
în ultimă instanță, deoarece 
„cercurile americane — nu sînt 
de loc favorabile, pentru mo
ment, unei asemenea interven
ții care ar putea scinda forțele 
armate'.

Potrivit agenției U.P.I., se-

natorul democrat din partea 
statului- Oregon, Wayne Mor
se, unul din membrii Comisiei 
senatoriale pentru afacerile 
externe, a cerut miercuri pre
ședintelui Johnson „să aducă 
problema Vietnamului de sud 
în fața Națiunilor Unite'. 
„Pierderea în continuare a 
vieții unui singur american 
în apărarea haosului lipsit de 
speranțe din Vietnamul de 
sud, va fi de nescuzat“, a 
declarat Morse.

★

Agențiile americane de presă 
anunță că joi s-a produs o pu
ternică explozie într-o mare clă
dire din centrul Saigonului, care 
a provocat rănirea a 52 de mili
tari americani, 13 vietnamezi și 
un australian. în clădire locuiau 
aproximativ 125 de militari ame
ricani, în majoritate ofițeri și sub
ofițeri. Postul' de radio al forțe
lor militare ale S.U.A. din Viet
namul de sud, instalat tot aici, a 
fost distrus. Aceeași soartă au 
avut-o și 20 de mașini militare 
garate în subsolul clădirii. Potri
vit relatărilor agențiilor de presă, 
explozia a fost provocată de o 
mină puternică, instalată într-una 
din mașinile din garajul' clădirii.
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CAIRO. — Corespondentul 
din Cairo al agenției U.P.I. a- 
nunță că în urma întreruperii 
negocierilor din Yemen în ve
derea găsirii unei soluții care 
să pună capăt actualelor cioc
niri dintre regaliști și repu
blicani, luptele au reînceput. 
Potrivit corespondentului, a- 
ceste lupte au fost reluate în 
prezent pe o scară largă.


