
întreprinderi
raportează

Îndeplinit
• Industria regiunii Ploiești

Din datele centralizate la Direcția regională 
de statistică, reiese că joi colectivele de muncă 
din industria regiunii Ploiești au încheiat pla
nul de producție pe anul 1964. Ca urmare a 
modernizării și regrupării unor utilaje, a folosi
rii mai bune a suprafețelor de producție și a 
capacității utilajelor existente, producția in
dustrială a regiunii a sporit în acest an cu a- 
proape 8 Ia sută față de anul trecut. Creșteri
le cele mai mari s-au înregistrat în industria 
petrolieră, chimică și constructoare de mașini.

• Industria regiunii Cluj
După cum a fost informat corespondentul 

Agerpres de către Direcția regională de statis
tică Cluj, industria regiunii și-a îndeplinit îna
inte de termen sarcina anuală de producție. In 
cursul anului au fost realizate peste plan pro
duse în valoare de peste 218 milioane lei, de- 
pășindu-se cu mult angajamentul luat. Din 
sporul de producție realizat, peste 74 la sută 
a fost obținut pe baza creșterii productivității 
muncii.

• Regiunea Dobrogea și-a reaiizat
producția globală

CONSTANȚA (de la corespondentul nostru): 
La 25 decembrie, s-a realizat planul anual 

pe ansamblul regiunii Dobrogea Ia producția 
globală industrială. O serie de unități econo
mice ale industriei republicane și locale ca 
Trustul minier „Dobrogea", Fabricile de ci
ment Medgidia și Cernavoda, întreprinderea 
de prefabricate și materiale de construcție și 
altele și-au depășit cu mult sarcinile anuale de 
producție, dînd importante cantități de produ
se peste plan.

Printre cei mai buni strungari din 
sectorul 10 — motoare al Uzinei „E- 
lectromotor" Timișoara, se numără 
și tînărul Mihai Bach. Iată-1 conlro- 
lind cu micrometrul piesa pe care a 

executat-o

Foto ; I. CUCU

cinteia
tineretului

Muncitor
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Noi apartamente
date în folosință

• GALAȚI (de la 
corespondentul nos
tru).

Constructorii de 
pe șantierele din o- 
rașele Galați, Brăila, 
Focșani și Tecuci — 
aparținînd Trustu
lui regional de con- 
strucții-Galați — au 
obținut anul acesta 
succese importante 
pe linia dării la 
timp în funcțiune a 
apartamentelor pla
nificate. Pînă acum 
ei au construit și 
predat „la cheie" 
peste 1 000 de apar
tamente. La sfârși
tul acestui an, nu
mărul acestora va 
ajunge la peste 
1 350. Succese ase
mănătoare au obți
nut și constructorii

de la I.C.O.R., care 
au dat în folosință 
pînă acum aproape 
1100 apartamente.

• CONSTANȚA 
(de la coresponden
tul nostru).

Constructorii do
brogeni au dat anul 
acesta în folosință 
aproape 1 700 apar
tamente. La Con
stanța, de pildă, a 
fost terminat pri
mul microraion To
mis I, cu 980 de a- 
partamente. Tot aici 
au fost puse la dis
poziția muncitorilor 
constructori care lu
crează la extinde
rea și modernizarea 
portului Constanța, 
primele blocuri cu 
aproape 200 de a-

partamente și 100 
garsoniere din com
plexul de 618 apar
tamente.

In prezent se află 
în plină construcție 
al doilea microraion 
al orașului Con
stanța — Tomis II. 
Aici, primele blocuri 
însumează 345 de 
apartamente ce vor 
fi date în folosință 
zilele acestea. Cu a- 
cestea și cu noile 
blocuri care se vor 
termina la Medgi
dia, Tulcea, Măcin 
și Babadag, con
structorii din Do
brogea își îndepli
nesc angajamentul 
anual de a da în fo
losință oamenilor 
muncii peste 2 000 
de apartamente.

Dezbaterea sarcinilor

UTILAJE
MODERNE

în vederea ridicării indicilor de 
mecanizare a lucrărilor de exploa
tare, unitățile economiei forestiere 
din regiunea Maramureș au fost 
dotate în cursul acestui an cu noi 
instalații, mașini și utilaje de ma
re productivitate. Prin darea în 
funcțiune a încă 11 funiculare și 
aproape 70 de fierăstraie mecani
ce, s-a ajuns ca peste 75 la sută 
din volumul total de masă ce se 
exploatează acum în parchetele a- 
cestor unități, să fie doborîtă și 
selecționată mecanic, iar la o- 
perațiile de scos și apropiat buș
teni să se atingă un indice de 
mecanizare de peste 60 la sută. 
Rezultatul obținut, a permis fores
tierilor maramureșeni să îndepli
nească cu peste un an mai devre
me sarcinile șesenalului privind 
mecanizarea fazelor de doborit- 
secționat și scos-apropiat.

Prin introducerea noilor utilaje, 
s-au creat posibilități mai bune 
de valorificare a masei lemnoase, 
ceea ce a avut ca rezultat redu
cerea pierderilor de exploatare 
sub nivelul indicelui stabilit pen
tru sfîrșitul anului 1965. Din ace
lași volum de masă lemnoasă, fo
restierii maramureșeni au obținut 
de la începutul șesenalului și pînă 
acum mai mult cir 
m c lemn de lucru 
văzut.;

peste 100 000 
decît era pre-

(Agerpres)

de plan pe 19651965
La Trustul minier „Munte

nia" adunările pentru dezba
terea sarcinilor de plan pe 
anul 1965 au loc în condițiile 
unui bilanț rodnic al activită
ții pe anul în curs. Astfel, în 
ziua de 21 decembrie, la sfîrși- 
tul schimbului III, colectivul 
a raportat îndeplinirea planu
lui anual și Ia producția- 
marfă, urmînd ca pînă Ia 31 
decembrie să extragă în 
plus însemnate cantități de 
substanțe minerale utile, din
tre care circa 36 000 tone căr
bune. Tovarășul inginer șef

în abataje
drum larg
metodelor

Foto : AGERPRES

Constituirea
consiiiilor F. D. P

N. D. CARPEN

Premii de vechime
(Agerpres) minerilor

auzit 
șeful

în zilele de vacanță, la Pa
latul pionierilor au loc, ca șl 
în al ți ani, încîntătoare 
carnavaluri ale pionierilor și 

școlarilor din Capitală

vechime 
Borna a luat 2 975 lei.

de la recepția

ACTUALITĂȚII
CRONICA

acordate

a ora-

Prefață la sesiunea de examene
Și n

AJUTOR DIFERENȚIAT

DACĂ TOȚI STUDENȚII...

tut. Toate cadrele didactice și-au fixat 
și desfășoară ore de consultații. A fost 
formată o comisie care va urmări buna 
desfășurare a examenelor.

o vederea sesiunii

pe stradi 
spală a O- 
t prevăzute 
itre acestea

tale cu armane metalică în ve
derea însușirii tehnologiei de 
lucru.

Un punct comun în discuta
rea celor două probleme a fost 
acela al aprovizionării locu
rilor de muncă. In dezbateri 
s-a arătat că pentru reduce
rea timpului neproductiv al 
brigăzilor, pentru a nu stîn- 
jeni ritmul mai rapid de avan
sare impus de armarea meta
lică, trebuie asigurată o apro
vizionare mai bună decît 
pînă acum. Propunerea de a 
se crea în cadrul sectoarelor, 

în subteran, cît 
mai aproape 
de locurile de 
muncă, stocuri 
de materiale, 
a fost apreciată 
de conducerea 
trustului. Un 
alt punct co
mun in dezba
teri a fost ace
la al pregă 
rii prof es 
Armarea

avansate
adjunct al trustului, NICOLAE 
MANOLE, ne-a vorbit despre 
cîteva din aceste adunări, 
care au avut loc la exploată
rile miniere Filipeștii de Pă
dure, Ceptura și Șotînga.

„Numeroasele propuneri pe 
care minerii le-au făcut cu a- 
cest prilej, au avut cîteva di
recții principale. Este vorba 
de probleme care frămîntă 
colectivele de muncă din a- 
ceste exploatări miniere, mai 
ales extinderea abatajelor 
frontale și a armării metalice.

La Filipeștii de Pădure mi
nerii au discutat despre orga
nizarea unităților mari de 
producție, abatajele cu front 
lung și rezultatele obținute, 
în abatajele frontale este po
sibilă o mai bună amplasare a 
mijloacelor de producție, o 
organizare mai judicioasă a 
procesului de muncă. Și ceea 
ce este deosebit de important, 
posibilitatea armării metalice. 
Despre această 
marea metalică, 
toate adunările.

Pentru anul 
s-au angajat să 
ta jele cu armare metalică cu 
70 000 tone cărbune mai mult 
decît în anul acesta. Este un 
angajament care impune seri
oase eforturi. Oamenii s-au 
gîndit ce anume măsuri să ia, 
unde pot aplica acest sistem 
de lucru. Chibzuind cu spirit 
de răspundere asupra introdu
cerii armării metalice și în u- 
nele abataje cameră, minerii 
de la Filipești au hotărît ca 
experimentarea începută cu 
cîteva luni în urmă să fie 
continuată în cîteva locuri de 
muncă. La exploatarea mi
nieră Șotînga, colectivul de 
muncă a dezbătut în mod deo
sebit problema introducerii 
abatajelor frontale în stratul 
III, în locul celui de tip came
ră. S-au luat și unele măsuri 
concrete. Fiind vorba de un 
lucru nou pentru minerii de 
aici s-a hotărît ca din rînduJ 
lor mai mulți tovarăși să 
meargă la Filipeștii de Pădure 
și să lucreze în abatajele fron-

luat h 
vitatea de pi 
nală. Pentru an-, 
vor fi înființate a 
dicare a calificării 
lua parte și 120 df 
după cum s-a sub 
adunări, cursurile 
nizate pe meserii : 
mineri, mecanici de intreț 
re, electricieni etc. și vor < 
loc mai multe lecții despre 
tinderea noilor procedee și 
metode tehnologice de lucru-.

V. CONSTANTINESCU

problemă, ar
s-a vorbit în 
Și este firesc, 
viitor minerii 
dea din aba-

I

ION SLUJITORL, membru in 
comitetul U.T.M.: ^.organiza
ția 1ITM va r>cupa în con- 

intărirea

GH. RADU, maistru : „Este ne
cesar ca toate mașinile să tie 
mai bine întreținute, pentru ca 
întreaga linie să funcționeze 

din plin"

Vineri au continuat să aibă 
loc ședințe de constituire a 
consiliilor regionale ale Fron
tului Democrației Populare în 
regiunile Banat, Brașov, Cluj, 
Crișana, Dobrogea și Sucea
va. Ședințe asemănătoare au 
avut loc și în raioanele Ca
pitalei, în care s-au constituit 
consiliile raionale ale Fron
tului Democrației Populare.

Din consiliile F.D.P. fac 
parte reprezentanți ai organi
zațiilor locale de partid, ai 
organizațiilor de masă, mun
citori fruntași, colectiviști, oa
meni de știință, arta și cultu
ră, ingineri și tehnicieni, pro
fesori și învățători, activiști 
obștești.

Răspunderea pentru calitate

Orâ de curs la Facultatea de biologie din 
București

Foto : AGERPRES

Din atmosfera acestor zile de studiu, 
care preced sesiunea de examene a stu
denților, am încercat să desprindem unele 
aspecte pe care vi le prezentăm—

NU FACEM PREGĂTIRI 
SPECIALE !*

Este un răspuns colectiv — Ia între
barea „Cum vă pregătiți pentru exa
mene?" — al studenților din grupa nr. 212 
din anul V al Facultății de fizică (Univer
sitatea „Al I. Cuza“ din Iași). Intr-adevăr, 
în această grupă nu se fac pregătiri spe
ciale acum, în preajma sesiunii. Dar încă 
din anul I principiul „examenele se pre
gătesc din prima zi a semestrului" a că
pătat în această grupă „putere de lege". 
Rezultatul ? Anul trecut, de pildă, după 
două sesiuni de examene grupa a obți
nut media generală 9,50. Nici în iarnă și 
nici în vară n-a fost vreun restanțier.

— In sesiunea care se ■ apropie — ne 
spune studentul Gheorghe Zat — avem 
de dat patru examene: teoria cuantelor, 
teoria partlcolelor elementare, teoria nu-

cleului atomic, istoria fizicii, 
ste patru examene, toti.stud 
ceput pregătirile din vreme, 
țind numai cînd a doua zi a 
nar. Fiecare dintre noi, inaîn1 
citește prelegerea predată anterior pen
tru a-și putea împrospăta cunoștințele. 
Numărul de ore îl eșalonăm rational — 
pe tot parcursul săptămînii, în fiecare zi. 
nu numai în preajma seminariilor. Stu
diem întotdeauna și materialul biblio
grafic. Chestiunile pe care nu le înțele
gem le scoatem într-un caiet special și 
le lămurim la consultații sau cu prilejul 
unor discuții colective, care adeseori se 
organizează „ad-hoc“ la noi în grupă. 
Și încă ceva foarte important : în grupa 
noastră nu sînt absenți — nici la cursuri, 
nici la seminarii, nici la lucrările prac
tice, și nici la orele rezervate studiului 
individual. Este unul din „secretele" 
succeselor noastre.

La Institutul politehnic din Brașov to
varășul Petre Tudoran, decanul Facul
tății de mecanică, ne-a relatat cîteva din

Ieri, cind am intrat în hala 
de montaj a secției L.D.E. de 
la Uzinele „Electroputere“, 
montorii din echipa condusă 
de Sabin Popescu făceau o ul
timă „toaletă" unei locomotive 
Diesel-electrică. Are pe placă 
cel mai proaspăt număr: 
D-200. Tînărul inginer Marx 
Alber, șeful secției montaj, ne 
spune: „Prima probă s-a des
fășurat normal".

Privim ce-a de-a 200-a pa
săre albastră a drumurilor de 
fier. Vopseaua gri e proaspătă. 
In cabina de comandă se fac 
ultimele controale. „Totul e în 
ordine". Aceste cuvinte le-am

rostite de montori, de 
. . secției, de inginerul Mi
hai Pisică, 
C.F.R.

Intrăm pentry, o clipă în 
sala mașinii. Șeftd echipei, 
printr-o simplă apăsare pe bu
ton face ca puternicul motor 
Diesel să umple hala cu zgo
motul său. Accelerațiile cresc, 
marile uși de metal se dau la 
o parte.

Este ora 16. „Drum bun, în 
cursa de proba a locomotivei 
Diesel-electrice cu numărul 
200".

Teliuc și Ghelar s-a repartizat, 
pentru plata premiilor de vechime 
celor care au un stagiu mai înde
lungat în muncă, suma de 2 300 000

Pentru munca îndelungată in a- 
dincuriie Văii Jiului, maistrul mi
ner Victor Sorvoș a primit suma 
de 5 400 Iei, minerul Iosif Dra
ghi:’ care a lucrat 23 de ani în 
industria minieră, a primit ca pre- 

3 400 lei, iar

Termoficarea Grisului Oradea

de. examene.
— Ce bine ar fi daca pe toți studenții 

i-ar preocupa examenele din primele 
zile ale anului universitar 1 In ce ne pri
vește am discutat această problemă încă 
de la începutul semestrului, cînd, pe 
baza desfășurării ultimelor sesiuni de 
examene, am luat o serie de măsuri. 
Pentru a determina pe toti studenții să 
desfășoare o activitate profesională rit
mică, am alcătuit, împreună cu cate
drele, un plan de lucrări de control pen
tru fiecare an de studii. Catedra de me
canică și rezistența materialelor folosește 
pentru aceasta și sistemul interogării prin 
sondaj înaintea fiecărui curs. Rezulta
tele lucrărilor de control vor fi studiate 
pentru a-i putea ajuta efectiv în acea
stă perioadă pe cei rămași în urmă.

încă de la 5 decembrie a fost discutat 
într-un consiliu lărgit al cadrelor didac
tice un plan de măsuri în vederea des
fășurării cu succes a sesiunii. Conform 
acestuia, au foșt apoi planificate și afi
șate datele examenelor, au fost asigu
rate sălile de. studiu necesare pregătirii 
studenților atît la cămine, cît și în insti-

se alia lungirea conductei din 
central localității, cu ajutorul că
reia se vor racorda la rețeaua de 
tennoficare uneia instituții, hote
luri și clădiri social-culturale. 
Potrivit proiectului de ansamblu 
pentru tennoficarea generală a o- 
rașului, noile conducte vor fi ali
mentate cu aburi de la centrala 
electrică de termoficare, a cărei 
construcție se află intr-un stadiu 
avansat

Un rol important în stimularea preocu
părilor pentru pregătirea din timp a exa
menelor îl au, în această perioadă, a- 
dunările generale de an și discuțiile pe 
teme profesionale din grupele studen
țești. Acestea analizează stadiul actual 
de pregătire a studenților, realizează un 
schimb de experiență privind cele mai 
bune metode de studiu, analizează cau
zele care au determinat anumite rămî- 
neri în urmă și iau hotărîri concrete a 
căror îndeplinire este menită să asigure 
succesul în sesiune.

„In primul rînd, în adunări se va dis
cuta dfespre frecvență. Am primit re
cent din partea decanatului o listă de

A. VASILESCU 
I. TRONAC 
I. NEACȘU

(Continuare în pag. a IlI-a)



Cercul de foc

Uvertură
Doarme iarba somn de ziuă 
Lingă Dunăre, sub lună, 
Caii umblă prin oveze — 
Doarme iarba somn de lună. 
Tot din patru zări vin oameni 
Feluriți la ochi și vîrstă 
însetați adine și lacom, 
Apa Dunării o giistă.

Au ajuns aici să-și poarte 
Trupuri pline de unelte, 
Cucerind din cer o parte, 
Zburători pe schele zvelte. 
E un sens al vîrstei noastre 
Drumul spiralat în stele — 
Bat din aripi largi, albastre 
Tineri zburători pe schele.

F. un dor de țară-n spații
De-a ne ști urcați prin ginduri 
Limpezind în ecuații
Rînduri de etaje, rînduri...

Zbor în doi
N-ai să rămii nici o elipă in urmă 
Frumoasa mea, zburătoare egală, 
N-ai să rămîi în ziduri cîntînd.
De Ia scara cerului generoasă, 
Cînd aripile ard în umeri prea tare 
Ne aruncăm în Dunăre 
Răcorindu-ne zborul spre mare. 
N-ai să rămii nici o dată în ur.uă 
Cariatidă strălucind în uitare 
Vom fi în această navigație spre lună, 
Fiecare din noi,
Jumătatea de zbor a celuilalt...

14 000
de inimi bat 
la Combinat.
de inimi își inunaa

Paisprezece mii 
Pieptul fierului 
Paisprezece mii 
Herghelii de cai-putere pe secundă. 
Bate vînt de Dunăre sub lună 
Paisprezece mii de inimi se-mpreună. 
E o dragoste sonorizînd în timp 
Subterane căi pînă-n Olimp 
Cînd se scriu scrisori spre continente, 
Paisprezece mii de sentimente 
Sînt în rândurile de îmbrățișare 
în .final de cîntec și scrisoare.
...Trec prin aer anotimpuri multe î 
N-are vreme nimeni să le-asculte —

Anotimpurile se rostogolesc în vreme, 
Paisprezece mii de inimi scriu în oțel poeme.

Scrisori
Noaptea la dormitoare
Cînd băieții navighează în somnuri adinei, 
Cite unul din ei
își citește scrisoarea de dragoste a zecea oară,

•. 10 000
Zilele acestea, pe poarta Fa

bricii de mobilă din cadrul 
C.I.L. Pitești a ieșit sufrage
ria cu nr. 10 000.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni, care
preocupă continuu de îmbu-

nătățirea calității produselor, 
a realizat peste plan, pînă la 
data de 20 decembrie a.c., 127 
garnituri de mobilă și 202 ca
napele „Carpați4*.

se FLOREA TISTULEASA 
corespondent voluntar

Prof. univ. dr. Em. Repciuc

NE PREZINTĂ

Realizările
perspectivele

Tinerilor constructori
de la Combinatul

Siderurgic - Galați

Altul știind-o pe dinafară 
O șoptește in gind și-adoarme.

Luna intră prin geam și întirzie
Acolo între băieți
Și se îndrăgostește.
Ne știind pe care din ei să-l aleagă
Se întoarce mâncată de vârcolaci în cer...
A vrut să rămină cu unul, numai cu unul 
Dar și acesta i-a spus pe dinafară
O scrisoare de dragoste.

Tinerii
Strălucesc in alb la optsprezece ani 
Și-au făcut un dans numai al lor.
Pașii cind își despletesc distanțe
Se cutremură pămîntul, la adine, ușor.

Cei știați prea gravi, își domolesc 
Firea lor întoarsă cind intîia oară 
Poartă-n mina lor o mină albă, 
Mină nemaipomenit de albă și ușoară.

Sint solemni și mindri c-au știut
Să descopere pe lume cea mai albă mină 
Pieptul se încarcă de răcori,
Parcă stau și sorb dintr-o fîntînă. 
Și-au făcut un dans numai al lor, 
Strălucesc în aib iluminați de fete 
Și se clatină pămîntul, la adine, ușor 
Cind, întîmplător ,o mină tremură în plete.

Scrisoare mamei 
pe o frunză
Iți trimit pe-o frunză rînduri 
Mici și limpezi cum în stele 
Trec luceferi, plini de gînduri. 
Din adîncuri în perdele.

îți trimit pe frunze doruri, 
Albe, doruri, rînduri albe 
Cînd încep în codru nouri, 
Cînd încep din ploaie salbe-

Frunzele prin cer, spre tine, 
Curg foșnind ușor și poartă 
Timpul meu ce se cuvine 
Ridicat Ia tine-n poartă.

Pămîntul
Tu, Pămîntule, roditorule
Tu părinte al meu, tu zeul apei și-al pîinii
Va trebui să-ți modifici clima și plantele, 
Va trebui să-ți faci anotimpuri 
După căldura marilor vetre !

Vei fi mai sudic, mai ecuatorial,
Vei da pîine și sare mai mult 
Și vom uita cum arata zăpezile.

La primele șarje, toate ziarele lumii 
Vor anunța că-n Romînia 
Soarele și-a adăugat strălucirii sale 
înaltele străluciri din furnale.

ION CR1NGULEANU

Premieră Ia Iași

DIN POȘTA
DE IERI

Bilanț la sfîrșit de an

EXCURSII DE STUDII

TACEA DOINA 
coresp. voluntar

C. OLTEANU 
corespondent voluntar

Secția II montaj utilaj chimic a Uzinelor. „Grivița roșie". In 
lotogralie : George Căprărescu lucrînd la finisarea unui ca- 

zan

fruntașilor „HIPNOZĂ

In cadrul lotului 
de finisaje al Șan
tierului Ploiețti- 
nord lucrează mulți 
tineri. Sfârșitul a- 
nului ti găsește cu 
un bilanț bogat: la 
cele 1OOO de apar
tamente realizate 
în acest an. majori
tatea lucrărilor pe 
care le-au executat

au primit califica
tivele „bine' 
„foarte bine".

Din numărul ma
re al celor eviden- 
țiați amintim pe 
Ion Dobre, Cristei 
Bratu, Jana Pave- 
lescu, Marin Lazăr, 
Alexandru Ispas.

Rezultatele obți-

nute se datoresc în 
mare parte partici
pării tinerilor la 
cursurile de ridi
care a calificării și 
la alte forme orga
nizate în cadrul în
treprinderii noa
stre.

Peste cîteva luni, cei 70 de 
studenți din ultimul an al Fa
cultății de geologie tehnică de 

de petrol, gaze și 
Capitală vor ple- 
in cadrul exploa- 

rre, pe șantierele 
iu de construcții 
în anii de stu- 

i absolvenți au e- 
■tica in producție 
aceste locuri.

Recent, timp de 7 zile, stu- 
mjii tnsoțiți de profesorii Iu

lian Gavăț și Huber Panu Ion, 
membri corespondenți ai Aca
demiei RP.R. conferențiarul 
Radu Cădere și lectorul Sandu 
Dumitru au vizitat numeroase 
locuri din țară în cadrul unei 
ercursii de studii.

La minele din bazinul car
bonifer Comânești studenții au 
vizite: abatajele de lucru, au 
primit relații despre metodele

fectuat prac 
nulte cin

geologie din C 
ca să lucreze i
țărilor miniei
petroliere sa'.
hidrotehni.ce.
denție vuZorii

180 de colectiviști, tineri și 
virstnici, din comuna Potlogi, 
raionul Titu. au venit la cămi
nul cultural pentru a participa 
la ziua dedicată tinerilor 
zootehniști. Programul a fost 
bogat și interesant. Surorile 
Ioana și Maria Roșu au ocupat 
locu I la concursul „Cine știe, 
răspunde- pe tema „Căile de 
sporire a producției de lapte44, 
în cinstea fruntașilor, grupul 
vocal folcloric a interpretat 
mai multe melodii de muzică 
populară, iar brigada artistică 
de agitație a prezentat specta
colul „Expoziție 65“.

IONEL PROTOPOPESCU 
activist cultural

Recent a avut loc la Tea
trul Mic din Capitală, pre
miera cu piesa lui Dorel 
Dorian „Oricît ar părea de 
ciudat". In iotograiie, o sce

nă din piesă

Foto : AGERPRES

GENETICII MOLECULARE
— Dezbaterile cu privire la 

problemele geneticii iau 
amploare tot mai mare.

— E un fenomen pe deplin 
firesc, rezultat atit al necesi
tății de a da și pe această cale 
răspunsuri unor mari proble
me teoretice ale esenței și 
evoluției materiei vii, cit și de 
a folosi mai eficace cuceririle 
științei moderne în scopuri 
practice. Genetica, știință a 
eredității, cunoaște ca și cele
lalte științe ale epocii noastre 
un proces de diferențiere : 
constituită ea însăși ca știință 
îh epoca modernă prin des
prinderea din vastul domeniu 
al biologiei — genetica a cu
noscut o continuă subîmpăr- 
țire în ramuri distincte mai 
ales. în legătură cu dezvolta- 

. rea biofizicii și biochimiei. Pe 
lingă. genetica statistică, a 
apărut citogenetica al cărui 

. obiect de . studiu îl reprezintă 
cromozomii din nucleele celu
lelor. Ambele aceste domenii 

. sînt însă considerate în pre
zent drept „clasice" în geneti
că, constituindu-se în ultimul 
timp o nouă ramură, foarte 
tînără : genetica moleculară.

— în ce constă obiectul de 
studiu al acestei noi științe?

— Ea cercetează bazele bio
chimice adînci ale eredității. 
Dar pentru a înțelege, fie și 
în linii mari, problemele gene
ticii moleculare este necesar 
să reamintim cîteva din con
cluziile cercetărilor generale 
de genetică. Deși ideea că nu

o
toate substanțele din orga
nism ar juca un rol hotăritor 
în ereditate, deci că ar exista 
un substrat material precis al 
eredității este veche, demon
strarea riguroasă a acestei 
concepții a fost făcută abia 
acum vreo 10 ani. Numai pro
gresele mari ale biochimiei 
contemporane au permis re
zolvarea cu succes a acestei 
probleme.

De multă vreme se știa că 
acizii nucleici trebuie să fie 
un fel de păstrători ai „zes
trei44 ereditare și că după mo
delul lor se construiesc apoi 
albuminele și alte substanțe 
de care are nevoie organismul 
viu. Dar o dovadă precisă a 
putut fi adusă abia în momen
tul cînd omul a devenit capa
bil să producă sintetic acizi 
nucleici. Savanților americani 
— KORNBERG și OCHOA li 
s-a acordat Premiul Nobel toc
mai pentru sinteza artificială 
a primilor acizi nucleici.

Astfel s-a putut constata că 
structura acizilor nucleici de
termină structura albumine
lor. Este un lucru cunoscut că 
metabolismul — schimbările 
de orice natură din interiorul 
organismului viu — se reali
zează numai prin fermenți, 
cele mai multe albumine ac- 
ționînd ca atare. Or, în naște
rea fermenților, acizii nucleici 
au un rol primordial.

Trebuie adăugat la cele de 
mai sus că acizii nucleici ca 
păstrători ai eredității nu

transmit numai caracterele 
individului, ci și ale speciei și 
ale genului respectiv.

Ar fi insă greșit să se abso
lutizeze rolul acizilor nucleici 
în ereditate. Este o altă con
cluzie deosebit de valoroasă a 
cercetărilor de genetică mole
culară. Intr-adevăr, acizii nu
cleici înșiși au nevoie de fer
menți, deci de albumine. pen
tru a se autoreproduce. Sub
liniind rolul central in pro-

de complexă a acizilor nu
cleici au arătat posibilitatea 
ce o au aceștia de a se auto- 
copia, rolul lor matricial (de 
la matrița de pe care se scot 
copii). Ar fi prea complicat sâ 
descriem întregul proces, as
tăzi cunoscut în mare parte, al 
participării acizilor nucleici în 
procesul eredității- E suficient 
să precizăm că ei nu se trans
mit ca atare, ci intră în com
ponența nucleului fiind fixați

din cromozomi este faptul că 
o matriță defectă va da și co
pii defecte : un neajuns cît de 
mic în construcția unui acid 
nucleic va determina diferen
țe corespunzătoare în forma
rea albuminelor în acțiunea 
fermenților, ceea ce va provo
ca tulburări metabolice mai 
mult sau mai puțin grave.

— Ajungem astfel la apli
cațiile practice medicale ale

ANCHETA NOASTRĂ
Drumuri noi in știința contemporană

cesul eredității al acizilor nu
cleici — știința modernă arată 
totodată legătura lor recipro
că cu albumina. Ar fi tot atit 
de ridicul să căutăm răspunsul 
ce este primordial între acizii 
nucleici și albumina.

— Se vorbește curent des
pre rolul matricial al acizilor 
nucleici, despre „codul gene
tic". Ce ne-ați putea spune în 
această privință?

— Cercetările de genetică 
moleculară, îndeosebi cele pri
vitoare la structura extrem

pe cromozomi : abia aceștia 
din urmă, in urma unor com
plexe procese de alăturare și 
dedublare. determină trans
miterea la descendent’ a moș
tenirii ereditare. Faptul că pe 
același cromozom putem găsi 
atit material matern cît și pa
tern este una din 
riașei variabilități 
vii.

Dar să revenim-

cauzele u- 
a ființelor

Ceea ce ne 
interesează în legătură cu a- 
cest „cod genetic- transmis de 
cromozomi, de acizii nucleici

realizărilor din domeniul ge
neticii moleculare.

— într-adevăr. Aplicațiile 
geneticii în domeniul agroteh
nicii sau zootehniei sînt de 
mult cunoscute. Demnă de re
marcat pentru tendințele 
științei moderne este lărgirea 
cîmpului acestor aplicații în 
medicina umană. Cuceririle 
geneticii, în general, dar mai 
ales ale citogeneticii și geneti
cii moleculare au produs mo
dificări esențiale în privința 
studiului și terapeuticii boli-

de exploatare a straturilor de 
cărbune. La schela petrolieră 
de la Zemeș, viitorii ingineri 
geologi au cercetat programul 
unei sonde de foraj cu turbina. 
Ei s-au interesat de parametrii 
de foraj, au cerut lămuriri su
plimentare privind fișa geolo- 
go-tehnică care însoțește son
da. In curînd, ei însuși vor lu
cra la elaborarea acestui docu
ment deosebit de important 
pentru sondori.

La Exploatarea minieră de la 
Căpuș, inginerul șef și ingine
rul geolog le-au prezentat stu
denților geologia regiunii și ză
cământului, lucrările de pros
pectare, explorare și exploa
tare, date despre calitatea mi- 
.ereului, procedeul de prelu

crare.

La Opera de stat din Iași a 
avut loc, zilele acestea, spec
tacolul „Căsătorie secretă", o- 
peră bufă în două acte de Gi- 
marosa. Conducerea muzicală 
aparține dirijorului Traian 
Mihăilescu, regia lui Panait 
Coteescu, artist emerit iar 
scenografia lui Z. Gerzanich.

Soliștii Ion Prisăcaru, Livia 
Rusu, Gina Tripa, Ileana Co- 
jocaru, George Ionescu și Vic
tor Popovici au fost îndelung 
aplaudați.

Viitoarea premieră va fi o- 
pera „Boris Godunov*4 de 
Musorgski.

S. HOROVITZ 
secretar literar

la Teatrul „C. I. Notfara“
Așa-zisa piesă polițistă a is

pitit multe condeie, mai cu 
seamă prin latura ei senzațio
nală. Tocmai din această latu
ră i-au izvorît și păcatele, în- 
depărțînd-o tot mai mult de 
artă. Miza extremă pe senza- 
ționalism, mărginește intro
specția și pune revolverul mai 
presus decît sufletul. Trebuie 
spus însă că în acest gen 
de teatru s-au scris și opere de 
primă mină și dacă ne referim 
la „Inspectorul de poliție" al 
lui Pristley (chiar dacă aici 
inspectorul nu este de poliție) 
încă este deajuns. în drama
turgia noastră contemporană, 
Ștefan Berciu este autorul fi
del acestui domeniu ispititor. 
El îl cultivă cu insistență și 
uneori cu succese în sensul lo
gic, adică inteligent, de a stu
dia cu luciditate legătura din
tre cauză și efect. Este bine 
utilizat uneori neprevăzutul, 
în piesele lui Berciu. El in
tuiește cu pricepere taina care 
acoperă cazul în cercetare și 
pune mai multe ipoteze în ju
rul acestui caz. Nu aceleași 
cuvinte bune se pot spune însă 
și despre acoperirea în artă a 
pieselor sale. Oropsit în trans
figurările artistice, autorul nu 
găsește confluența dintre ade
văr și frumos, nu are real
mente imagini, restrîngînd to
tul la niște interesante discuții 
de ordin juridic. De aici și di
versitatea stilurilor de la o 
operă la alta, de parcă Ștefan 
Berciu ar avea patru stiluri, 
scriind cu fiecare cite Oi piesă.

„Hipnoza" este piesa lui re
centă. Acțiunea se ramifică în 
jurul unei crime — bine în 
prima parte, mult prea trans
parent în partea a doua. Mult 
prea succint, subiectul ar fi 
următorul: pentru a zmulge 
un proiect de primă importan
ță din mîinile unui inginer chi
mist, se recurge, prin forța îm
prejurărilor, la crimă. Bănuia
la cade pe o artistă de teatru, 
logodnica inginerului care, în 
urma crimei, suferă o amnezie. 
Suferă sau disimulează ? A- 
ceasta este întrebarea organe-

lor ereditare. Pînă nu de mult 
medicul le privea în chip ne
putincios : era clară eredita
tea unor atari boli, dar nefiind 
cunoscut mecanismul produ
cerii și transmiterii lor nu se 
puteau lua măsurile necesare. 
La începutul secolului nostru, 
medicul englez Garrod a avut 
intuiția că aceste boli s-ar da
tora unui defect în metabo
lism, în prelucrarea substan
țelor chimice din organismul 
viu. în ultimele decenii s-au 
făcut numeroase studii în do
meniul deficiențelor metabo
lice, astăzi fiind cunoscute 
peste o mie de cazuri de acest 
fel și tot atîtea boli de această 
natură. Dacă, luate fiecare în 
parte, sînt relativ rare — lua
te la un loc reprezintă un 
procent însemnat din morbi
ditatea generală. Din aceste 
1 000 de tipuri de dereglări 
metabolice sînt bine cunoscu
te abia cîteva zeci, în privința 
celorlalte desfășurîndu-se în 
prezent o vie activitate de 
studiu teoretic și clinic, bio
chimic și medical. Este vorba, 
de altfel, nu doar de un interes 
academic, ci și de unul prac
tic întrucît descifrarea meca
nismului concret al fiecăreia 
dintre aceste boli permite do- 
bîndirea mijloacelor de pre
venire sau tratament.

— Ce perspective deschid 
studiile de genetică moleculară 
în rezolvarea unor probleme 
medicale ?

— Așa cum am văzut, gene
tica moleculară a făcut pași 
importanți în studiul meca
nismului intim al producerii 
bolilor ereditare mai ales prin 
cunoștințele acumulate cu pri
vire la acizii nucleici. Se pro
filează ca o perspectivă de

lor de cercetare. La spitalul de 
boli nervoase sînt trimiși, o fe
meie simulînd demența și un 
malagambist care face pe ne
bunul — de fapt ambii fiind 
lucrători ai organelor de cer
cetare. Se descoperă că, de 
fapt, tocmai doctorul -curant și 
ajutoarea lui sînt autorii cri
mei. Deci, acțiune bine adusă 
din condei.

Păcat însă că artistic lucru
rile nu stau tocmai așa. In par
tea a doua a piesei deja spec
tatorul bănuie dacă nu chiar 
știe că medicul e criminalul și 
că cei doi intruși sînt lucrători 
ai organelor de cercetare. 
Desfășurarea piesei scade din 
motivare iar replicile de umor 
coboară' în zona de mahala. 
Așa, de pildă, într-o istorioară

CARNET
TEATRAL

în care o fată dementă se cre
de alcătuită din sticlă, se dă 
replica grosolană: „probabil că 
tatăl ei era geamgiu". în ge
nere, multe replici sînt spuse 
ca în tramvai și nu ca la tea
tru. Autorul nu are pasiunea 
limbii literare, nici a replicii 
decantate. Dialogul se desfă
șoară linear ca între judecător 
și avocat. De aceea „Hipnoza", 
cu toate că are sesizări inteli
gente este, prin structura ei, 
încă la granițele artei autenti
ce, rămînînd un exercițiu de a 
se tatona arta fără a intra însă 
și în zonele ei.

Regia lui G. Rafael își dă 
seama de acest capriciu dra
matic și lasă piesa să se des
fășoare cu dulce nonșalanță. 
Piesa este corectată scenic, pe 
ici pe colo, cu bunăștiința de-a 
nu putea face prea mult. Este 
adevărat că există o ordine și 
o acurateța scenică datorită

viitor posibilitatea de a vinde
ca aceste boli nu numai prin 
aplicarea unor mijloace care 
să ferească producerea sau 
agravarea bolii (regim dietetic 
etc.) cum se face în prezent, 
ci care să intervină direct în 
metabolism prin introducerea 
sau stimularea fermenților 
care lipsesc. Dar sîntem încă 
la începutul acestui drum. Se 
cunoaște azi existența cîtorva 
mii de fermenți; — ținînd
însă seama de structura lor 
extrem de complexă, cuprin- 
zînd multe mii de verigi (a- 
minoacizi) așezați într-o anu
mită ordine — nu s-a reușit 
sintetizarea artificială a nici 
unuia încă. Azi, se fac sinteze 
pînă la cel mult cîțiva ami- 
noacizi. Fără îndoială viitorul 
ne va aduce noi realizări pe 
această cale rodnică, realizări 
ce vor putea fi aplicate ulte
rior și în practica medicală.

— Ce ne puteți spune des
pre contribuția românească în 
studiul bolilor ereditare ?

— In Institutul de endocri
nologie condus de acad. Șt. 
Milcu se fac cercetări ample 
în această direcție legate de 
problemele de endocrinologie. 
Colectivul dr. C. Maximilian, 
de exemplu, face studii pri
vind anomaliile aparatului ge
nital condiționate de deficien
țe cromozomiale. ” 
ocupat îndeosebi 
tabolii și mai ales de două 
dintre acestea : oligofrenia fe- 
nil piruvică și galactozemnia. 
Realizările obținute în tera
peutica lor dovedesc limpede 
— fie și numai în aceste Ca
zuri — perspectivele largi 
deschise de genetica modernă 
și în mod concret de £ 
moleculară medicinii umane.

unui regizor pe care îl știm 
versat și inteligent. De fapt nu 
avea nici ce explora, nici ce 
exploata. De aceea, în chenarul 
textului scris, regia este tot 
ceea ce se putea face.

Din interpretare salutăm a- 
pariția lui Ion Punea intr-un 
rol pe care nu l-a mai încercat. 
Obișnuindu-ne să-l vedem nu* 
mai în roluri pozitive, pe un 
anumit ton sobru și con* 
denscendent, ni se pare că ac
torul deschide o nouă valență. 
Și încă cu real succes. Mobil, 
nuanțat, firesc și cu fantezie. 
Și simpatic. Totul însă în foca
rul unui studiu și ai unei a- 
tenții care depășesc iin exerci
țiu și-l fac realizare certă.

Reîntâlnim. distincția și rafi
namentul de joc al seriosului 
actor care este Val Săndules- 
cu. Sensibil la nuanțe, chiar 
pe parcursul unor roluri ase
mănătoare, Val Săndulescu 
știe cum să fie mereu altul. 
Este de admirat la acest actor 
echilibrul dintre sentiment ^și 
luciditate, în interiorizare și 
gest, în gîndire și ton.

G. Sion, cu pondere și so
brietate, realizează rolul-cheie 
al piesei, alternînd cu măies
trie stările de spirit diverse ale 
acțiunii de la siguranța de sine, 
la zbucium și dezechilibru — 
iar Dorin Moga interpretează 
cu căldură și firesc rolul pozi
tiv al omului de știință, cetă
țean cinstit.

Eugenia Bădulescu, evoluia- 
ză pe game apăsătoare, în 
stări sublimate de subcon
știent, fără ostentație: discret, 
disociat, liniștitor.

Băetană și volubilă, ca în 
rolurile-i de predilecție : Ma
riana Oprescu.

Eugenia Marian, Theo Partiș 
și Victorița Dobre și toți cei
lalți interpreți, în nota bună a 
spectacolului.

Neavînd acoperirea în artă 
piesa, cu toată țesătura ei di
bace, lasă impresia de hibrid. 
Fără imagine artistică, fără 
transfigurare artistică, nu se 
poate ajunge la teatru durabil. 
Oricum însă, o calitate a spec
tacolului datorată lucrării dra
matice e certă: acțiunea cap
tivează în bună măsură. Este 
doar una din condițiile genu
lui. Cînd vor fi împlinite șl 
celelalte...
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AL. ANDRIȚOITJ

Discuri noi

Muzică
lăutărească

Eu m-am 
de disme-

Veac după veac, lăutarii noștri 
au purtat din generație în genera- 
,1», marile creații artistice ale po
porului, au dus departe, peste gra
nițele țării, faima eîntecului și 

'_i roinînesc. ,,Să le mulțu- 
....... — spunea Enescu în 1921 —- 
că ne-au păstrat muzica, această 
comoară ce abia acum o prețu
im ; numai dînșii ne-au dezgro
pat-o, au trecut-o și au. dat-o în 
păstrare din tată în fiu, cu acea 
grijă sfîntă ce o au pentru ce Je 
e mai scump pe lume : cJntecuT'.

Două imprimări recent difuzate 
de casa de discuri „Electreeord'4, 
vin să pună la dispoziția iubito
rilor muzicii un buchet din cele 
mai remarcabile piese din vastul 

î de cîntece lăutărești 
(printre altele : ,,Ce mi-e drag 
pe lume mie44, „Pentr-un cal și-o 

1 șură44, ,,La Ploiești, la vale44, 
. , i nu ninge, nici nu plouă", 
„Unde-a pus mîndra casă").

fraților Gore) restituie auditoriu- 
i toate adîncurile substanței me

lodice, tot acel inedit farmec care 
dau creațiilor lăutărești o exis» 
tentă de veacuri.

I. 8.



«X- In sectoarele zootehnice
tineri bine pregătiți

animale-

ocupație

co-
Bucecea și 
dintre cele 
zootehnice 
dezvoltare, 
lui decem-

reșterea
lor de producție 
este o 
tradițională în sa
tele raionului Bo
toșani. Gospodă
riile agricole 

lective din Verești, ” 
Todireni sînt cîteva 
ale căror sectoare 
se află în plină 
Pînă la începutul 
brie, colectiviștii din Verești, 
de exemplu, au realizat din 
sectorul zootehnic un venit de 
546 000 lei. Ei au livrat statu
lui, pînă la această dată, 
172 000 litri lapte de vacă, 
10 020 kg carne de porc, 4 529 
kg carne de oaie, 923 kg carne 
de pasăre, sute de pielicele de 
karakul, lapte și lină de oaie 
și alte produse.

La obținerea acestor succese, 
așa cum au subliniat și dezbate
rile din recentele adunări de 
dare de seamă și alegeri 
U.T.M., o contribuție impor
tantă au adus și tinerii co
lectiviști care muncesc în ace
ste sectoare.

Din discuțiile purtate în a- 
ceste adunări, s-a desprins o 
concluzie deosebit de impor
tantă : rezultatele bune obți
nute de mulți tineri crescători 
de animale se datoresc perma
nentizării lor în sectorul zoo
tehnic.

în adunarea organizației 
U.T.M. de brigadă de la Ve
rești, vorbind despre rezulta
tele obținute de utemistul 
Gheorghe Cumpăratu, mulgă
tor fruntaș al gospodăriei, 
inginerul zootehnist Vasile 
Straton spunea :

— L-ați întrebat pe utemis
tul Cumpăratu ce a făcut de a 
reușit să mulgă zilnic mai mult 
lapte de la lotul de vaci pe 
care îl are în primire, cum a 
reușit să îndeplinească planul 
anual El v-a da un răspuns 
bun „a îngrijit vacile cu dra
goste, după program". Așa 
este, dar el nu a explicat ce 
înseamnă a îngriji animalele 
cu dragoste și după un pro
gram stabilit. Utemistul Cum
păratu, de 3 ani de cînd lu
crează în sectorul zootehnic, 
nu și-a schimbat lotul de vaci. 
A ajuns să le cunoască, cum 
spunem noi, toate năravurile. 
Animalele s-au obișnuit cu el. 
Pentru că la utemistul Cumpă
ratu programul e program, ma
sajul îl face ca la car-

Cinematografe
CAN-CAN — film, pentru ecran 

panoramic — rulează Ia Patria (ore
le 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). 
SĂLBATICII DE PE RlUL MORȚI1
— cinemascop — rulează la R
publica (orele 8,30; 10,15: 1
13,45; 15,30; 17,15; 19; 21). VIKI1 
GII rulează la Carpați (orele 9,3 
11,45; 14; 16,15). ROȘU ȘI NEGRU 
rulează la Luceafărul (orele 10,15; 
13,30; 16,45; 20). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI rulează Ia București 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Fe
roviar (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Aurora (orele 9,45; 12; 
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), Grivița (orele 9,45; 12,30; 
15,15: 18, 20,45), Modern (orele 
10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). ELE
NA DIN TROIA — cinemascop — 
rulează Ia Victoria (orele 9,30; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). CA
SA NETERMINATĂ 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 Ia 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 (orele 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). GHE
PARDUL rulează la Cosmos (orele

GHINIONISTUL
Giulești (orele 

. Fla-
10, 12; 16; 18,15;

ru-

16; 19,30).
rulează Ia 
10; 12,15; 15,30; 17,45: 20), 
mura (orele
20,30), Buzești (orele 11 j 15,45; 18; 
20,15). DRAGOSTE LA ZERO 
GRADE rulează la înfrățirea în
tre popoare (orele 10; 16; 18,20). 
JOCURI ÎNTRERUPTE rulează Ia 
Cultural (orele 16; 18,15; 20,30).
HATARI (ambele serii) rulează la 
Dacia (orele 8,30; 11,30; 14,30;
17,45; 21). STRĂINUL (ambele 
serii) rulează la Crîngași (orele 
16; 19,30). S-A ÎNTÎMPLAT LA 
MILIȚIE rulează la Ferentari (o- 

16; 18,15; 20,30). HAM-
— cinemascop — rulează 

la Bucegi (orele 10; 14;
17; 20). EXISTA UN ASEMENEA 
FLĂCĂU rulează la Unirea (orele 
16: 18,15: 20,30). ȘAPTE ANI DE 
CĂSNICIE —. cinemascop 
lează Ia Tomis (orele 9.30-, 11,45: 
14; 16,15; 18,30; 20,45). 30 DE ANI 
DE VESELIE rulează Ia Proaro-
sul (orele 15; 17; 19; 21).
TEAMA rulează la Vitan (orele
16; 18,15: 20.30). CARMEN DE LA
RONDA rulează Ia Colentina (ore
le 16; 18,15, 20,30). 1944-XX-1964 — 
RAID PRIN CINEMATOGRAFIE 
rulează la Munca (orele 15; 17;
19; 21). 40 DE MINUTE PÎNĂ ÎN 
’■ORI rulează Ia Popular (orele 16; 
8,15; 20,30) SEDUSĂ ȘI ABAN

DONATĂ rulează la Arta (orele 
’5,30; 18, 20,30), Pacea (orele
15,30; 18; 20,30). COMOARA DIN 
VADUL VECHI rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30). COCOȘA- 
TUL rulează la Melodia (orele 
9,45; 14,45; 16,30; 18,45; 21). MA
RIA rulează Ia L
15,30; 18; 20,30).
LA ACAPULCO rulează 
reasca (orele 16; 18,15;
Flacăra (orele 16» 18,15;

Ura (orele 
VESELIE 

la Flo-
20.30) ;
20.30) .

te și la el nu se înțîmplă ca la 
alții să-i mulgă cineva, o zi sau 
două, vacile. La început, vacile 
lui n-au fost mai bune decît 
ale celorlalți dar acum vedeți 
și voi că dau mai mult lapte. 
Vaci tot atît de frumoase a 
avut și utemistul Mihai Corcă- 
escu, dar uite că acest lot nu a 
realizat încă planul anual de 
lapte. Conducerea gospodăriei 
socotește că vinovat de nerea- 
lizarea planului de lapte la a- 
cest -lot este și utemistul Cor- 
căescu care a părăsit sectorul 
și ne-a obligat să dăm vacile 
în grija altui tînăr cu mai pu
țină experiență.

Tot la Verești, utemistul Lo- 
ghină Ion este socotit cel mai 
bun crescător de viței, și ni
meni nu se mai îndoiește că în 
curînd el va fi unul din cei 
mai buni mulgători ai gospo
dăriei. A luat — cum spunea 
el în adunare — 25 de vițelu- 
șe de 6 luni, le-a crescut 2 ani 
fără să piardă nici una, iar a- 
cum se va despărți de 15 din
tre ele și va rămîne cu un lot 
de 10. Cu siguranță, că în cu
rînd, va demonstra practic ce 
înseamnă pentru producție să 
cunoști bine caracteristicile a- 
nimalelor pe care le îngrijești.

Iată și alte exemple convin
gătoare.

Gospodăria colectivă din 
Bucecea își planificase să rea
lizeze anul acesta o creștere a 
efectivului de taurine, din pră- 
silă proprie, cu 448 de capete 
și a realizat o creștere de 581 
capete. Inginerul zootehnist 
Ionesei Savin spunea în adu
nare că această creștere se da- 
torește în cea mai mare mă
sură muncii tinerilor care au 
îngrijit aproape întreg lotul de 
viței și vacile gestante. Darea 
de seamă evidenția munca 
Măriei Șurubaru care, la grupa 
sa de tăurași, a realizat sporuri 
de greutate de cîte 800 de gra
me zilnic, pe Milvard Mihai, 
care, îngrijind și hrănind rațio
nal grupa pe care o are în 
primire, a obținut viței sănă
toși, cu o mare valoare zoo- 
tehnică.

Pentru contribuția adusă la 
creșterea producției animaliere, 
președinții, inginerii zooteh- 
niști, brigadierii participanți la 
adunări au adus cuvinte de 
mulțumire și altor utemiști ca 
Barbălată Irina și Iurcu Toma 
de la Bucecea, Ștefan Vale- 
riu, Costache Ion, Apărăloaie

Noi metodici destinate cadrelor didactice
în vederea modernizării 

procesului de predare a unor 
discipline în școlile de opt ani, 
Editura didactică și pedagogi
că a tipărit anul acesta noi 
metodici pentru profesorii de 
limba și literatura romînă, 
geografie și fizică. Noile lu
crări corespund cerințelor ac
tuale ale învățămîntului de 
toate gradele, renunțîndu-se 
la lecțiile neesențiale. Așa, de

Prefața 
la sesiunea
de examene

65 de studenți care au peste 15 
absențe, și pentru că cele mai 
multe din cazuri sînt conclu
dente pentru efectele pe care 
le are o slabă frecvență asupra 
pregătirii, am îndrumat birou
rile U.T.M. de an să discute în 
mod special despre acele ca
zuri de repetenție care se dato
rează tocmai numărului mare 
de absențe. în mod deosebit va 
fi discutată această problemă 
la anul al II-lea, an cu cel mai 
mare număr de repetenți și cu 
cele mai multe absențe nemo
tivate. In anul II se va analiza 
pe larg situația profesională a 
studenților. Am hotărît aceasta 
întrucît ei au o sesiune grea și 
o analiză atentă a stadiului de 
pregătire, făcută acum, poate 
preîntîmpina unele eșecuri.

La anul al III-lea se va ține, 
cu prilejul adunării, un simpo
zion metodic cu tema „Cum să 
folosim timpul din afara orelor 
de curs", la care se vor face 
recomandări și în legătură cu 
folosirea timpului în sesiune.
Pentru anii IV și V referirile 

la stadiul de 
făcute prin 
proiectelor.

pregătire vor fi 
analiza predării

Petru și Bujoreanu Zamfir de 
la Verești, Răuță Nicolae și 
Murgoaie Alexandru de la To
direni. Toți acești tineri au ve
chime în munca din sectorul 
zootehnic ; asta i-a ajutat să 
acumuleze o bogată experien
ță, să cunoască temeinic mese
ria de crescător de animale.

Cum era și firesc, pentru for
marea unor îngrijitori pricepuți 
și cu dragoste de animale, cele 
trei organizații U.T.M. de bri
gadă și-au îndreptat atenția 
spre calificarea tinerilor. în a- 
ceste zile, de exemplu, de două 
ori pe săptămînă — marțea și 
vinerea — alături de colecti
viști vîrstnici, toți tinerii din 
zootehnie iau parte la cursu
rile agrozootehnice de iarnă. A- 
tîtla Bucecea cît și la Verești, 
alături de îngrijitori cu multă 
experiență și activitate înde
lungată în sectorul zootehnic,

însemnări de Ia 
adunările de dare de 

seamă și alegeri 
ale organizațiilor U.T.M. 
din sectoarele zootehnice 

ale G.A.C. Verești, 
Bucecea și Todireni, 

raionul Botoșani

lucrează și tineri, reparti
zați numai de cîteva luni de 
zile în sector. Toți insă sini 
acum „elevi" la cursurile zoo
tehnice.

Pe baza planului de dezvol
tare a sectorului zootehnic, 
la propunerea organizațiilor 
U.T.M., au fost încadrați la 
cursurile zootehnice tinerii 
care, pe parcurs, odată cu cre
șterea efectivelor de animale, 
aveau să devină îngrijitori. A- 
cesta a creat posibilitatea ca 
tot timpul gospodăria să aibă 
la dispoziție un număr de ti
neri inițiați în creșterea ani
malelor Astfel, a fost înlăturat 
în bună măsură vechiul nea
juns de a începe pregătirea 
oamenilor chiar atunci cînd ei 
primeau în grija lor animale, 
ceea ce făcea ca o anumită pe
rioadă de timp producția ani
malieră planificată să nu fie 
realizată.

în sectoarele zootehnice ale 
celor trei gospodării au fost 
organizate biblioteci volante 
cu cărți de specialitate. La Ve

exemplu, în metodicile desti
nate predării limbii și litera
turii romîne se accentuează 
rolul conversației, analizei li
terare și exercițiilor grama
ticale în vederea însușirii unui 
vocabular variat și a unei ex
primări cît mai corecte. Me
todicile de geografie și fizică 
prevăd folosirea curentă a a- 
paratelor și diapozitivelor 
care formează elevilor deprir—

URMĂRI DIN PAQINA I
Analize profesionale vor a- 

vea loc numai în acele grupe 
în care situația profesională 
impune necesitatea lor. In cele 
ale anului I vor participa mem
bri ai comitetului U.T.M. pe fa
cultate, cîte un cadru didactic 
și un student foarte bun din 
anii mari" (Cîrstoc Gheorghe, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
facultății).

CÎTEVA 
RECOMANDĂRI

în„Ca impresie generală, 
comparație cu alți ani consider 
că actualul an I al Facultății de 
construcții civile din București 
este aproximativ de același ni
vel cu seria de anul trecut. Di
ficultățile care au fost sesizate 
la „analiza matematică" sînt 
provocate mai mult de lipsa de 
pregătire corespunzătoare la a- 
ceastă materie din anii de 
școală. In facultăți există un 
alt stil de predare față de cel 
din școală ; la școală, profesorul 
urmărea materia pe pagini; me
nirea cursului universitar este 
acela de a-i determina pe stu
denți să gîndească, să se poată 

rești, la cererea organizației 
U.T.M., inginerul zootehnist 
le-a citit și explicat tinerilor 
capitole din unele lucrări afla
te în biblioteca sectorului.

Pentru a stimula acumularea 
unui bogat bagaj de cunoștin
țe zootehnice, la Bucecea or
ganizația U.T.M. de brigadă a 
organizat și un concurs „Cine 
știe, cîștigă".

In toate cele trei adunări, în 
discuțiile purtate, utemiștii nu 
s-au declarat însă pe deplin 
mulțumiți de activitatea desfă
șurată în această privință de 
organizația U.T.M. în primul 
rînd ei au cerut și au propus 
să fie îmbogățite cu cărți de 
specialitate și beletristice bi
bliotecile, să se organizeze cu 
regularitate prezentarea unor 
lucrări nou sosite, să se orga
nizeze — în pauze — citirea și 
discutarea în colectiv a celor 
mai importante cărți, con
cursuri de verificare a cunoș
tințelor.

Concomitent cu pregătirea 
profesională, organizația U.T.M. 
de brigadă de la G.A.C. Ve
rești s-a ocupat, cu bune rezul
tate, de antrenarea tinerilor în 
întrecerea socialistă organizată 
între mulgători și îngrijitori. 
La grajduri există un grafic 
care arată exact în fiecare zi 
cu cit a crescut producția de 
lapte, sau greutatea fiecărui 
lot de animale. La sfîrșitul lu
nii, împreună cu inginerul zoo
tehnist, se oiganizează o 
dință de analiză 
care au determinat 
rile cît și scăderile.

Ar fi foarte bine 
experiență, a utemiștilor din 
Verești, prin intermediul Co
mitetului raional U.T.M. Boto
șani, să fie făcută cunoscută și 
în celelalte organizații U.T.M. 
în general organizațiile U.T.M.

șe- 
a cauzelor 
atît crește-

ca această

Întreprinderea „1 Septem
brie’ Satu Mare. Hala de 
montaj-asamblaj a mașini
lor de gătit Maistrul 
Ranovski Adalbert și mon- 
torii Alexandru Tasu și loan 
Știrb fac ultimele lucrări de 
iinisaj montaj la un lot de 
mașini înainte de a fi expe
diate unităților comerciale 

deri de orientare, relevă utili
tatea lucrărilor practice de la
borator.

Pînă la sfîrșitul anului ur
mează să apară și alte meto^ 
dici, destinate cadrelor didac
tice din învățămîntul de cul
tură generală, care predau 
chimia, limbile moderne de 
largă circulație, muzica, dese
nul și caligrafia.

(Agerpres)

descurca singuri 
cele mai diferite, 
lor sesiune cîteva 
frecvență foarte bună la cursuri 
și seminarii, disciplină, ca să 
se poată urmări în bune con
diții explicațiile și deci să se ia 
notițe complete; muncă pe par
curs, dat fiind că trecerea de la 
învățămîntul „mediu la cel su
perior creează uneori tentația de 
a nu munci ordonat (o zi liberă 
„te fură", iar la seminarii se 
dau note care nu implică cori- 
jențe, ca la școală) ; să fie gos
podari cu timpul lor și să vadă 
mai departe decît ziua de azi ; 
să vină la seminarii informați 
asupra materialului pentru că 
seminarul le lămurește proble
mele neasimilate la curs ; să 
creeze în grupă o opinie puter
nică împotriva indisciplinei, 
chiar ei să instituie autocon
trolul în pregătire, să nu fie in
diferentă o grupă față de ne- 
pregătirea unui student; e- 
xamenele au fost fixate lă- 
sîndu-se între ele spații pro
porționale cu 

în situațiile 
Pentru prima 
recomandări;

numărul orelor 
fiecărei materii (analiza se 
bucură de un interval mai 
mare). In această perioadă de 
pregătire a examenelor, studen
ții vor avea posibilitatea să

!
din sectorul zootehnic trebuie 
mai temeinic ajutate pentru a 
asigura — așa cum spunea în 
cuvîntul său din adunare și 
utemistul Iurcu Toma, de la 
G.A.C. Bucecea — un bogat 
conținut educativ tuturor acti
vităților întreprinse de ele. 
Plecarea unor tineri din secto
rul zootehnic se datorește în 
bună măsură și lipsei unei ac
tivități cultural-educative in
teresante, a lipsei de preocu
pare pentru a crea tinerilor 
condiții să-și petreacă timpul 
liber cît mai interesant. într-un 
an întreg o „seară" închinată 
colectiviștilor fruntași din sec
torul zootehnic Ia Todireni, un 
joc de șah la G.A.C. Bucecea și 
altul la Verești — este tot ceea 
ce au putut nota dările de sea
mă la acest important capitol. 
E drept, la Bucecea se organi
zează cu regularitate „Joi ale 
tineretului". Dar de cele mai 
multe ori ele nu corespund cu 
orele de repaus ale tinerilor 
din zootehnie. Cu puține efor
turi, conducerile gospodăriilor 
pot să-și îndeplinească repeta
tele promisiuni făcute tinerilor 
din zootehnie de a le asigura 
mai multe cărți în Bibliotecile 
volante, jocuri de șah, domino, 
instalarea de difuzoare în ca
merele îngrijitorilor etc.

.îndeplinirea tuturor acestor 
hotarîri și a celorlalte care au 
mai fost adoptate în adunările 

alegeri 
obliga- 
perma- 
muncă

de dare de seamă și 
U.T.M. sînt o condiție 
torie pentru a asigura 
nentizarea tinerilor la 
în sectorul zootehnic, pentru a 
spori contribuția lor Ia dezvol
tarea șeptelului de animale, 
la obținerea unor producții 
animaliere tot mai mari.

ION ȘERBU

Sport» Sport* Sport

Cu vreo opt ani în urmă, am 
primit o scrisoare a unui co
respondent din Ploiești, care 
își intitula astfel știrea: „Un 
elev de 12 ani, șahist de cate
goria I!...“ O fotografie înfă- 
țișînd un băiat care se ridica 
de pe marginea scaunului pen
tru a ajunge mai bine la tabla 
de șah, însoțea acele rînduri. 
Băiatul acela era Florin Ghe
orghiu.

Sub îndrumarea inginerului 
Paul Diaconescu, un pasionat 
jucător de șah, ca și a mae
strului Petre Seimeanu, antre
norul de atunci al secției de 
șah al „Petrolului", el a fă
cut progrese rapide. Dar pri
ma afirmare hotărîtă a prile
juit-o campionatul țării pe 
1960. Atunci Florin Gheorghiu 
a reușit o performanță fără 
precedent: a devenit campion 
la numai 16 ani. încă un titlu 
republican, în 1962, și apoi cu
cerirea primului loc în între
cerea mondială a tinerilor șa
hiști (Vrnacka Banja, 1963) a 
confirmat că Florin Gheorghiu 
este un valoros șahist al no
stru.

Acum, Florin Gheorghiu își 
sărbătorește a treia victorie în 
campionatul de șah al R. P. 
Romîne. Ea vine la puțin timp 
după ce tot el obținuse cea 
mai bună performanță dintre 
șahiștii noștri care ne-au re
prezentat la Olimpiada de șah 
de la Tel Aviv, încununată cu 
o binemeritată notă de mare 
maestru internațional.

în această finală, Florin s-a 
comportat la înălțime înche- 

participe la consultații și medi
tații la fiecare materie ; desigur 
aceste ore nu vor fi în număr 
prea mare pentru a nu le răpi 
timpul lor liber, li aștept să 
dea răspunsurile cele mai bune, 
(șef de lucrări Matei I.)

„Studenții anului I sînt încă 
deprinși cu modul de predare 
din școala medie, cu notele la 
fiecare lecție. In facultăți se țin 
seminarii, dar în seminarii nu 
se dau note și, de aceea, unii 
dintre studenți se pregătesc 
doar atît cît e necesar „să facă 
față", nu vin la consultații pen
tru că nu pregătesc curs după 
curs. Pentru primele lor exa
mene le recomand : muncă, 
multă muncă ritmică, însușire 
temeinică a materiei ca să nu 
rămînă lucruri neînțelese. Și 
mai ales, trebuie să folosească 
în mod util zilele libere. Le-aș 
recomanda și să-și facă caiete 
de studii individuale, ținute la 
zi" (conf. univ. Zager I.).

„In marea lor majoritate stu
denții anului I sînt disciplinați, 
conștiincioși, dovedesc interes 
pentru pregătirea necesară exa
menelor. Seminariile s-au dove
dit eficiente, determinîndu-i să 
învețe ; în cadrul lor s-au dat

privind schimbulSemnarea
1965anul

...S-ar părea că sînt Brazii, 
vestitele instalații de la 
Brazi. Și chiar așa și e ! Dar 
nu sînt coloanele de disti
lare a petrolului, nu e rafi
năria, ci Fabrica de olefine, 
prima unitate cu care înce
pe istoria Combinatului pe
trochimic din vecinătate. 
Realizare de înalt nivel 
tehnic, noua fabrică — diri
jată de la pupitrele camerei 
de comandă și aflată acum 
în ultimele probe tehnolo
gice — va ' 
35 000 tone

tone

produce anual 
etilena și 20 000 
protilenă

Foto text :
PAVEL GHERGHEL 

A treia oara
campion al tării

de 2 puncteind-ocu un avans 
față de următorii clasați. Ceea 
ce în șah înseamnă ■— victorie 
categorică. 10 partide cîști- 
gate, 8 remize și numai o sin
gură înfrîngere, acesta este 
palmaresul învingătorului. Re
zultat cifric care este susținut 
și de un foarte bun nivel teh
nic și teoretic al majorității 
partidelor susținute de el, de-a 
lungul celor 19 runde ale com
petiției.

Florin Gheorghiu n-a cedat 
locul întîi în întreaga desfășu
rare a turneului. Cine i-au 
fost adversarii principali ? In 
primul rind Soos, cel care a 
reușit să-i aducă singura în- 
frîngere. Acesta a adoptat însă 
un joc prea riscant t» mai 
multe partide pentru a putea 
spera la mai mult de 12 punc
te pe care le-a realizat in cîc- RADU VOIA

r
lucrări de control parțiale și o 
lucrare de control din întreaga 
materie pentru a se aprecia 
stadiul actual de pregătire. In 
general, cei care vin la faculta
tea noastră nu înțeleg de ce au 
nevoie de chimie la construcții, 
de aceea noi ne străduim să le 
dăm cunoștințe de chimie 
strîns legate de specialitatea de 
inginer constructor. Nu e un 
curs de chimie clasic, proble
mele sînt legate de specificul 
activității lor viitoare Pentru 
a-i ajuta, am urmărit ca acest 
curs să nu fie încărcat, să le 
dăm elementele esențiale, să-i 
ajutăm să Ie aprofundeze. Nu 
le recomand decît să învețe, să 
frecventeze consultațiile, pen
tru a-și elucida nelămuririle de 
la curs și din timpul studiului, 
să folosească timpul liber în 
mod judicios. Le doresc, desi
gur, succes, și aș fi bucuros 
dacă îl vom consemna în car
netele lor (conf. univ. Moldo- 
veanu V.).

Urîndu-le succes tuturor stu
denților, ne-am declara dornici 
să revenim în mijlocul lor, 
după ce rezultatele vor fi no
tate pe prima pagină a carne
telor de student din acest an 
universitar.

intre
s-a semnat 

privind
La București 

vineri Protocolul 
schimbul de mărfuri pe anul 
1965 între Republica Populară 
Romînă și Republica Arabă 
Unită.

R. P. Romînă va livra : ma
șini și utilaje, produse chimi
ce, ciment, produse petroliere, 
cherestea, hîrtie. bunuri de 
consum etc. R-A.U. va livra : 
bumbac, orez, țesături de 
bumbac, iarbă de mare, acu
mulatori, conserve de pește 
etc.

Volumul schimbului de 
mărfuri convenit pentru anul 
1965 prevede o creștere în- 

samentul final. Exact opus a 
fost stilul lui Șerban Neamțu, 
care împarte cu Soos locurile 
2—3. Au urmat apoi în clasa
ment Ciociltea — fostul cam
pion — Szabo — „campionul'’ 
necontestat al partidelor ra
pide, în care comite însă și 
greșeli uneori — apoi, C. Ra
dovici, Tr. Stanciu, AL Guns- 
berger, Em. Reicher, C. Partos 
și alții.

Toate, nume cunoscute, șa
hiști consacrați. Ai fi tentat, 
poate, să te întrebi: dar, alții 
nu mai sint ?_ Șahiștii de 
seama hti Florin Gheorghiu 
n-av destul curaj să se cali
fice în ultima etapă a campio
natului țării ? Și, pînă cînd va 
trebui să-l numim pe Florin 
CTheorjfcin ^mezinul finalei"?...

Răspunderea
pentru calitate

pre spiritul de răspundere în 
muncă. Există nefolosit în secție 
un dispozitiv de imprimare al 
datei și schimbului pe fiecare 
produs. Oamenii au cerut să i 
se aducă îmbunătățirile necesare 
și să fie pus in funcțiune. Ion 
Slujitoru, membru în comitetul 
U.T.M., a vorbit despre acțiunile 
organizației U.T.M. pe linia edu
cării spiritului de disciplină în 
muncă în rindul tinerilor munci
tori. Și alți vorbitori au insistat 

apoi asupra acestei probleme. Vic
tor Comșa și Ion Mitică au înfă
țișat ce greutăți provoacă întîr- 
zierile de la lucru sau nerespec- 
tarea disciplinei tehnologice.

...Oamenii au analizat propria 
muncă, au criticat, au făcut pro
puneri, și-au luat angajamente. 
Concluzia adunării ? Una esen
țială : planul de producție lunar 
va fi îndeplinit înainte de ter
men. Colectivul s-a angajat să 
dea 700 buc. camere de aer peste 
planul fiecărei luni.

față de anul prece-semnată 
dent.

Protocolul a fost semnat din 
partea țării noastre de Ilie 
Voicu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea R.A.V. de Husseim 
Khaled Hamdi, subsecretar de 
stat la Ministerul Economiei 
și Comerțului Exterior.

La semnare au fost de față 
ambasadorul R.A.U. în R.P.R., 
Mohamed Fahmy Hamad, pre
cum și membrii celor două 
delegații participante la tra
tative.

(Agerpres)
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Algeriei și Libi-1 
ei, federațiile de 
fotbal africane 
s-au retras din 
campionatul mon
dial de fotbal, a- 
nuță în ultimul 
său buletin da

presă Federația Internațională de 
Fotbal. Țările tare s-au retras 
sînt: Ghana, Guineea, Tunisia, 
Maroc, Liberia, Senegal, Mali, 
Etiopia și Republica Arabă Unită.

Federațiile acestor țări și-au ma
nifestat în acest fel nemulțumirea 
față de faptul că regulamentul 
campionatului nu prevede ca Afri
ca să aibă în mod sigur un repre
zentant la turneul final din An
glia. Regulamentul prevede ca e- 
chipa cîștigătoare în zona africa
nă să întîlnească în meci de baraj 
pe câștigătoarea zonei asiatice,

• Campionul olimpic de box la 
cat. grea, Joe Ftazier (S.U.A.), se 
află într-o situație foarte 
transmite corespondentul 
al agenției „Associated

grea, 
sportiv 

___ ,. Press’*. 
Fiind accidentat în timpul Jocuri
lor Olimpice, Frazier, de profesie 
măcelar, n-a putut să lucreze timp

PE SCURT
de două luni. După cum se știe, 
în finala olimpică Frazier, a boxat 
cu mîna stingă fracturată și a cîș- 
tigat partida cu Huber (R.F.G.). 
Boxerul negru a revenit luni la 
Philadelphia pentru a-și petrece 
sărbătorile alături de soția sa și 
cei trei copii. El a declarat că 
după Olimpiadă și-a cheltuit toa
te economiile cu îngrijirile medi
cale și mal are doar cîțiva dolari, 
din care ar vrea să cumpere ju
cării copiilor săi.

• Incepînd de duminică, 27 de
cembrie, la Miercurea-Ciuc, timp 
de trei zile, se va desfășura tra
diționala competiție de hochei pe 
ghoață „Cupa 30 Decembrie", o 
avanpremieră a campionatului re
publican. La întreceri vor partici
pa Steaua București, campioana 
țării, Voința Miercurea-Ciuc, Di
namo București și Tîrnava Odor- 
hei.

Campionatul republican de ho
chei pe gheață se apropie de fa
za finală. Pînă la 10 ianuarie vor 
fi cunoscute echipele campioane 
ale regiunilor, cars vor participa 
la faza zonală. între 13 și 20 ia
nuarie, la Cluj și Miercurea-Ciuc, 
se vor desfășura întrecerile din 
cadrul „zonelor" a doua și a treia 
(campionatul Capitalei constituind 
prima zonă). La etapa zonală de 
le Miercurea-Ciuc vor participa 
primele două formații din regiunea 
Brașov și primele 4 formații din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră. Echipele clasate pe primele 
două locuri se vor califica pentru 
finala campionatului republican. 
Campioanele regiunilor Cluj, Su
ceava și Hunedoara se vor în- 
tîlni la Cluj în „zonala a treia", 
urmînd ca prima clasată să parti
cipe Ia finala campionatului.

La etapa finală, alături de aces
te echipe, vor participa și prime
le trei clasate din campionatul 
Capitalei. Etapa finală se va 
fășura între 27 ianuarie și 14 
bruarie.

des
fi

ca-e Sferturile de finală din 
drul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal (masculin) se vor juca 
după sistemul tur-retur. Meciurile 
urmează să aibă loc între 2 ianu
arie și 2! februarie. Programul 
jucurilor din „sferturi" este urmă
torul : Grasshopers Zurich Ber
liner S. V. ; U. S. Ivry (Fran
ța) — Ajax Copenhaga •, • Rik 
Goteborg — Dinamo București și 
R.K. Medvescak Zagreb — Bure- 
vestnik Tbilisi.

Conform regulamentului, în se
mifinale vor juca : învingătoarea 
din întîlnirea Dinamo București — 
Rik Goteborg cu cea din partida 
Grasshopers — Berliner S.V. și 
învingătoarele din jocurile U.S. 
Ivry — Ajax și Medvescak — Bu- 
revestnik. Semifinalele se vor 
disputa între 27 februarie și 2î 
martie.

(Agerpres)



comuna

Simptome 
neliniștitoare

intre R. D. Germană

pentru rezolvarea problemelor Sudului

R. P. CHINEZA. Imagine de la 
laminorul de țevi al Combina
tului siderurgic de la Anshan

Acord comercial

repevA .

XL n:

Activitatea guvernului

BELGIA : La 
folosință un

V I. dl lurcici

proclamării Republicii Populare Romine
MOSCOVA 25. — Corespon

dentul Agerpres, Silviu Po- 
dină, transmite:

La 25 decembrie, Comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
Uniunea asociațiilor de prie
tenie și relații culturale cu 
țările străine și Asociația de 
prietenie sovieto-romînă au 
organizat la Casa prieteniei 
popoarelor o seară festivă con
sacrată celei de-a XVII-a ani
versări a proclamării Republi
cii Populare Romîne.

Roma
Urmează al 17-lea tur de scrutin
ROMA 25. — Corespondenții 

Agerpres, O. Paler și G. Pastore, 
transmit:

Vineri seara s-a desfășurat in 
Parlamentul italian cel de-al 
16-lea tur de scrutin pentru ale
gerea președintelui republicii. 
După cum s-a mai anunțat, îna
intea acestui scrutin au avut loc 
întruniri ale conducerii Partidu
lui democrat-creștin pentru sta
bilirea unui nou candidat oficial 
al partidului, în urma cererii Iui 
Giovanni Leone de-a fi scos de 
pe lista candidaților. întrunirile 
nu s-au soldat cu vreun rezultat 
pozitiv în acest sens. Conducerea 
partidului a hotărît însă să sus
pende din partid — pentru o pe
rioadă de un au — doi deputați 
din curentul de stingă, și anume 
Carlo Donat Cattin și Ciriaco de 
Mita pe motiv că în timpul scru
tinelor ei nu au votat pentru can
didatul oficial al partidului — 
Leone — ci au depus în urnă bu
letine albe. Suspendarea celor 
doi deputați a produs, o impresie 
deosebită în cercurile politice 
unde aceasta este interpretată ca 
tin semn al dorinței conducerii 
P.D.C. de a „aduce partidul la 
ordine".

La al 16-lea tur de scrutin, 
desfășurat vineri seara, paria- 
mentarii democrat-creștini s-au 
abținut de la vot „m așteptarea 
unei clarificări a situației”, după 
cutn s-a declarat din surse ale

Răspunsul 
lui Cyrankiewicz 

la mesajul 
lui Ciu En lai

VARȘOVIA 25 (Agerpres . — 
Agenția P.A.P. a dat publicității 
scrisoarea de răspuns la mesajul 
premierului Ciu En-lai, adresată 
de către J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone. în scrisoare se 
arată că guvernul polonez împăr
tășește părerea guvernului R. P. 
Chineze privind utilitatea convo
cării unei conferințe mondiale la 
nivel înalt pentru discutarea pro
blemei interzicerii generale și dis
trugerii totale a armelor nucleare. 
Se subliniază, de asemenea, că 
guvernul R. P. Polone a depus 
eforturi permanente în vederea 
consolidării păcii, dezarmării *i 
înlăturării primejdiei unui război 
nuclear și a sprijinit propunerile 
cu privire la înfăptuirea interzi
cerii generale și distrugerii totale 
a armei nucleare.

Sudan:

IIII
Itimele măsuri pe 
care guvernul pro
vizoriu sudanez le-a 
luat pentru a rezol
va cît mai bine 
problemele Sudului 
și pentru a institui 

relații de înțelegere între Nordul 
și Sudul țării au atras atenția 
comentatorilor de politică externă.

Aceste măsuri s-au făcut cu
noscute recent în cadrul unor în
tâlniri ale reprezentanților guver
nului care au luat parte la trata
tive cu lideri ai organizațiilor din 
Sud sau au întreprins vizite în 
țări africane unde se află cea 
mai mare parte a refugiaților su
danezi. Astfel, în cadrul unei în
tâlniri cu liderii organizației lo
cale ai Frontului sudului, care a 
avut loc în orașul Atbara, minis
trul de interne sudanez, Clement 
Mboro, a declarat că guvernul 
sudanez este hotărît să-și concen
treze toate eforturile pentru a 
rezolva într-un timp scurt pro
blemele Sudului. El a subliniat 
faptul că răspunzătoare de inci
dentele violente ce au avut loc 
la începutul lunii la Khartum 
sînt numai elementele reprezen- 
tînd interesele colonialismului.

Ministrul pentru problemele 
guvernelor locale din Sudan s-a 
întors recent dintr-o vizită în 
Kenya și Uganda.. La încheierea 
vizitei el a declarat că în cursul 
vizitei a realizat un acord cu gu- 

w------- ;

Adunarea a fost deschisă de 
E. I. Afanasenko, ministrul 
învățămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele Asociației de 
prietenie sovieto-romînă. Au 
luat cuvîntul V. I. Konotop, 
prim-secretar al Comitetului 
Regional Moscova al P.C.U.S., 
și Traian Florea, secretar 
prim al ambasadei R. P. Ro
mîne la Moscova.

Adunarea festivă a fost ur
mată de un program artistic.

acestui partid. Nici rezultatele 
acestui scrutin nu au rezolvat 
problema prezidențială. Pietro 
Nenni, lider al partidului socia
list, a obținut 349 de voturi. 
Pentru candidatura sa au votat 
— alături de socialiști — depu
tății și senatorii Partidului Co
munist Italian. Candidatul 
P.S.I.U.P., Malagugini, a obținut 
36 de voturi. Neofasciștii care 
l-au susținut la ultimele scrutine 
pe Giovanni Leone, au votat de 
data aceasta un candidat pro
priu. S-au înregistrat 368 de ab
țineri (electorii demociat-cre*- 
tinij.și 100 de buletine albe (din 
partea alegătorilor din par 
social-democrat, partidul 1 
și monarhist).

Următorul scrutin, al 1 
are loc sîmbâtă dimineața la 
11 (ora italiană).

vernul Ugandei referitor la reîn
toarcerea in fără a circa 100b* 1) 
de sudanezi refugiați în Uganda. 
El a subliniat, de asemeneG, 
faptul că la tratativele cu Uni
unea Națională africană din sud 
(organizație reprezentindu-i pe 
refugiații sudanezi in alte terito
rii) s-a constatat o poziție de 
înțelegere și acord pentru a se 
relua consultările cu reprezentan
ții guvernului sudanez în intere
sul țării. Un memorandum cu- 
prinzînd dorințele liderilor acestei 
organizații urmează să fie supus 
primului ministru Khalifa, înain
tea alegerilor generale. După 
cum a declarat ministrul infor
mațiilor, Balir, sarcina actualului 
guvern provizoriu al Sudanului 
nu este de a rezolva definitiv și 
imediat problemele existente, dar 
el își concentrează eforturile pen
tru a crea o atmosferă de încre
dere și lucru, în acest scop.

ATENA. — Ziarul grec „Akro- 
pol'is", publică o cronică despre 
expoziția artiștilor plastici romîni 
Brăduț Covaliu și Ion Vlad, care 
are loc la Atena.

Cronica cuprinde aprecieri fa
vorabile în legătură cu lucrările 
celor doi artiști plastici. Prin 
opera lor, prezentată la Zappion, 
artiștii ne oferă o imagine c?ară 
a nivelului înalt al artei contem
porane romîneștî, scrie ziarul. El 
apreciază opera lui Brăduț Co
valiu ca variată și multilaterală, 
sprijinindu-se pe un fundament 
artistic solid. „Akropolis" scrie, 
de asemenea, că Ion Vlad se re
marcă prin forță și 
expresie mereu noi.

i PNOM PENH. — Adunarea 
Națională a Cambodgiei a apro
bat vineri componența noului 
guvern al țării condus de Noro
dom Kantol. După cum s-a mai 
anunțat,^ fostul guvern, condus 
tot de Kantol a demisionat la 23 
decembrie. Șeful statului cam
bodgian, prințul Norodom Sianuk 
a însărcinat imediat pe aceeași 
persoană să formeze noul guvern.

în noul cabinet, Lon Noi ocu
pă funcția de viceprim-ministru 
și de ministru al apărării națio
nale. Ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Kun Vick, iar 
In Tam deține portofoliul aface
rilor interne.

O DELEGAȚIE PARLAMEN
TARA SOVIETICA VA 

VIZITA TURCIA

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a anunțat oficial că, la invitația 
parlamentului turc, la 4 ianuarie 
va pleca l’a Ankara o delegație a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
condusă de Nikolai Podgornîi, 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

STOCKHOLM. — Șantierul 
naval „Gotawerken" din Gote- 
borg a construit pentru Uniunea 
Sovietică o nouă navă frigorifică 
cu un deplasament de 8 750 tone. 
Aceasta este a treia navă frigori
fică din cele 4 comandate de 
Uniunea Sovietică șantierului din 
Goteborg.

SEUL. — Toți membrii con
ducerii Partidului republican 
democratic de guvemămînt din 
Coreea de sud și-au prezentat 
demisia. Potrivit relatărilor agen
ției . United Press International, 
această demisie urmărește să 
permită președintelui Pak Cijan 
Hi, care este și șeful partidului, 
să reorganizeze conducerea în 
preajma Congresului național' al 
partidului, care urmează să se 
deschidă la începutul săptămînii 
viitoare.

După cum se știe, acest partid 
a trecut în ultima vreme prin 
profunde frămîntări, cauzate de 
o acută luptă pentru influență 
între diversele personalități de la 
conducerea sa.

Pe de altă parte luînd cuvîn
tul la o conferință de presă or
ganizată joi la Khartum, primul 
ministru al Sudanului, Khalifa, 
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu faptul că populația din 
toate provinciile țării „a început 
să-și înțeleagă răspunderea și 
datoria ce-i revine în a participa 
la restabilirea păcii și ordinii în 
țară". Adresînd din nou un apel 
către toți cetățenii Sudanului, el 
le-a. „cerut, să respecte legea și 
ordinea publică".. „Trebuie să 
știm, a subliniat Khalifa, că în

Italia
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faptul ci 
cu liderii org 
sudanezi in L 
care s-au soldei 
nit să „salveze un 
Liderii acestei organizații 
unea națională din sud (S.A.N.U.) 
— au cerut convocarea unei con
ferințe naționale a șefilor tuturor 
partidelor din Sudan în vederea 
elaborării unei Carte naționale 
privitoare la provinciile din su
dul țării, încă înainte de organi
zarea alegerilor generale. Guver
nul provizoriu, a subliniat Kha
lifa, a acceptat organizarea unei 
asemenea conferințe, pentru a 
pune bazele unei politici sănă
toase în interiorul țării.
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cată politica S.U.A. în 
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localitatea de munte Spindleruv. Mlyn din R. S. .Ceho
slovacă, zilele trecute s-a așternut un strat gros de zăpadă. 
Ea a dat posibilitatea amatorilor spoiturilor de iarnă să pe

treacă timpul în mod plăcut

MOGADISCIO 25 (Ager
pres). — Congresul Partidului 
de guvernămînt — Liga tine
retului din Somalia — care a 
avut loc recent a subliniat în 
hotărîrile sale atașamentul 
Republicii Somalia față de 
principiile coexistenței pașni
ce a statelor cu sisteme sociale 
diferite, față de principiile 
Cartei Organizației Unității 
Africane și Cartei O.N.U. Tn 
rezoluțiile adoptate, Congresul 
a sprijinit politica de neanga- 
jare dusă de guvernul somalez 
și s-a pronunțat pentru lărgi
rea reprezentării statelor afri
cane în organele conducătoare 
ale O.N.U.

în domeniul politicii inter
ne, Congresul s-a pronunțat 
pentru planificarea economiei 
și dezvoltarea industriei pre
lucrătoare naționale. El a ară
tat necesitatea luării sub con
trolul statului a resurselor 
energetice ale țării și limitării 
licențelor acordate persoanelor 
străine în comerțul cu amă
nuntul. El a subliniat, de ase
menea, importanța instituirii 
unui control eficient asupra 
prețurilor, în deosebi la măr
furile de primă necesitate.

Anul politic britanic

ale guvernului laburist, in 1964 și 1965

despre problemele interne și externe

Agențiile Associated Press și France Presse

-Anglia întimpiaă anul 1965 
cu incertitudini de ordin politic, 
economic și financiar — trans
mite corespondentul din Londra 
a? agenției .Associated Press în- 
tr-un ccmentar consacrat ultime
lor evenimente petrecute în acea
sta tară și a perspectivelor de 
viitor. Potrivit agenției, -institu
irea suprataxei de 15 la sută 
asupra importurilor a iritat pe 
partenrru comerciali din Asocia
ta Europeană a Liberului 
Scseobt» ji amriSBtă sâ sporească 
tEccwea At-zL*-, fată de Piața 
r r.-. âlL Guvernul Wxkon
a pecuKS sâ anuleze această taxă 
pe măsmă ce economia britanică 
sa începe să meargă mai bine. 
Dar anularea, luată în considera
ție, trebuie să aștepte o nouă 
sporire a exporturilor engleze”.

Referindu-se la intenția pre
mierului Wilson de a naționaliza 
industria siderurgică, agenția 
consideră că aceasta va produce 
o ciocnire în Camera Comunelor. 
-Wilson controlează Camera Co
munelor cu numai cinci voturi 
— scrie Associated Press. Unii 
experți consideră că el ar putea 
să oganizeze noi alegeri în mai 
sau la începutul’ lunii iunie, con- 
siderind că o asemenea măsură 
va da partidului laburist o pozi
ție mai puternică".

La rîndul' ei, agenția France 
Presse a transmis un comentar 
consacrat bilanțului politic al 
anului 1964 în Marea Britanie în 
care scrie: „Anul 1964 — a fost 
înainte de toate anul victoriei 
electorale laburiste : pentru pri
ma oară în 13 ani un prim-mi- 
nistru laburist a trecut triumfă
tor pragul clădirii de pe Down
ing Street (sediul primului mini
stru britanic — n.r.). Cele „100 
de zile" glorioase pe care dl. Wil
son le-a promis Marii Britanii 
pentru a elabora o politică dina
mică și a da țării o nouă înfăți
șare au fost marcate, înainte de

Agenția France Presse transmite un bilanț al principalelor eve
nimente petrecute în cursul anului 1964 în Piața comună și al 
situației economice a celor „șase".

După ce subliniază că „acor
dul asupra „Europei agricole" de 
la 15 decembrie este nota domi
nantă pentru bilanțul „afacerilor 
europene" în 1964", agenția con
sideră că anul 1965 „se anunță 
încărcat și decisiv pentru inte
grarea economică și agricolă". Tn 
această ordine de idei, France 
Presse menționează că „diver
gențele nu au dispărut între cei 
„șase". Astfel, cu toate că se a- 
preciază că Piața comună agri
colă va fi în mod practic reali
zată cu doi ani și jumătate 
înainte de calendarul fixat de 
Tratatul de la Roma, se remarcă 
faptul că înainte de 1 iulie 1965 

. cei „șase" vor trebui să reglemen
teze problema finanțării politicii 
agricole europene după unificarea 
prețurilor cărnii, produselor lac
tate, fructelor și legumelor, za
hărului și materiilor grase. O 
problemă la fel de dificilă va fi 
și aceea a contribuțiilor la fondul 
european comun, chestiune lăsa
tă în suspensie în timpul „mara
tonului agricol" din decembrie și 
care urmează să fie luată din 
nou în discuție în luna aprilie a 
acestui an.

Referindu-se la declarația lui

toate, de o foarte gravă criză fi
nanciară. Pentru a face față unui 
deficit record de 800 milioane 
lire, guvernul laburist a adoptat 
măsuri severe anti-inflaționiste 
și un buget apreciat drepț con
servator.

în Marea Britanie, problema 
F.N.M. sau F.N.A. a fost în cen
trul disputelor în ultimul tri
mestru al anului. După cum a 
promis alegătorilor săi, guvernul 
laburist a respins forța nucleară 
multilaterală și preconizează în 
locul ei o forță nucleară atlan
tica. oferind arsenalului comun al 
alianței puterea nucleară a Marii 
Britanii. La strigătele de protest 
ale opoziției conservatoare care a 
acuzat guvernul laburist că aban
donează arma de descurajare in
dependentă a Marii Britanii, pri
mul ministru a răspuns ; „Inde
pendența nucleară a Marii Brita
nii nu există, ea este o iluzie"...

Pentru Commonwealth — con
tinuă France Presse — 1964 a 
fost un an de crize și al unui 
mare doliu : moartea lui Nehru. 
Anul 1964 a început cu o revo
luție în Zanzibar unde la 
săptămîni după obținerea 
pendenței monarhia arabă 
răsturnată de o revoluție 
blicană... Criză, de asemenea în 
Cipru, acest membru bolnav al 
comunității engleze, pentru care 
anul 1964 era cît pe ce să fie a- 
cela al 
dintre 
turcă.
O.N.U.

cîteva 
inde- 

a fost 
repu-

războiului civil deschis 
comunitățile greacă și 
Datorită unei forțe a 
și a diferitelor presiuni

internaționale a putut fi impusă 
o pace precară în așteptarea gă
sirii eventuale a unei soluții.

„Arta 
erei neolitice..

ii

Curtea de apel din New York a 
confirmat autorizația dală autori
tăților sanitare de a proceda la 
închiderea așa-numitelor ,,tatoo 
parlors" — saloane de tatuaj, care 
există la New York. In aceste lo
caluri, răspîndite în cartierele 
Manhattan, Brooklyn și Coney Is
landa, se practica o „artă“ pe care 
etnologii o atribuie încă erei ne
olitice, și care avea o clientelă de 
peste 10 000 persoane, de ambele 
sexe, anual. Vîrsța persoanelor 
care frcevenlează aceste saloane 
este între 17 — vîrsta minimă per
misă de lege — și 25 ani.

Decizia Curții de Apel pune 
capăt bătăliei dusă în fața tribu
nalelor încă din 1961 de proprieta
rii saloanelor, împotriva autorită
ților sanitare, care au dispus în
chiderea lor. La New York, în 
curs de 18 luni, s-au înregistrat 
numeroase cazuri de hepatită, une
le mortale, și s-a constatat că 30 
dintre acești bolnavi se supusese- 
ră unor operații de tatuare.

„Este adevărat, se spune în 
sentința Curții de Apel, gusturile 
diferă, dar sus-numita decorare a 
corpului omenesc prin tatuare în 
civilizația noastră e un obicei 
barbar". Se calculează că în Sta
tele .Unite există, în prezent, o în
treagă populație de tatuați. 17 
milioane de bărbați și 3 milioane 
de femei poartă pe epidermele lor 
ilustrațiile cele mai variate și 
fanteziste.

Tatuajul se execută cu ajuto
rul unui instrument prevăzut cu 
minuscule ace electrice care per
forează pielea la ■ o adîncime ■ de 
1 mm și cu viteza de 3 000 înțe
pături .pe minut, spre a permite 
introducerea de coloranți. Opera
țiile se efectuează fără a se ține 
seama de ‘cele mai elementare re
guli de dezinfectare.

Sicco Mansholt, care afirma, cu 
prilejul acordului de la 15 de
cembrie în problema prețurilor 
cerealelor, că „de acum nu se 
mai poate vorbi de o politică na
țională agricolă" și că „marile 
hotărîri în acest domeniu se voi 
adopta la Bruxelles", France Preș- 
se consideră că „un astfel de 
transfer al hotărîrilor de la scarăz 
națională la scară europeană este 
un fenomen ale cărui repercu
siuni sînt încă departe de a fi 
întrezărite".

Abordînd problema situației 
economice din țările Pieței co
mune, agenția menționează că 
„inflația" rămîne o preocupare 
pentru cei „șase". Dezvoltarea 
economică a C.E.E., care pînă în 
anul 1958 nu a pus probleme, 
scrie France Presse, „a început 
să prezinte simptome neliniștitoa
re". „In Franța, în Italia, în Bel
gia și Luxemburg, scrie agenția, 
inflația a adîncit deficitul balan
ței, a diminuat poziția competi
tivă în exterior, în timp ce pre
țurile și salariile și-au reluat 
cursa lor periculoasă". Ca ur
mare a acestui lucru, atît pe plan 
național cît și „european", au 
fost lansate „planuri de stabili* 
zare". Dacă în Franța acest plan 
a avut unele rezultate, apoi în 
Italia, „unde situația a fost la un 
moment dat foarte alarmantă", 
este necesară o politică mai ri
guroasă de redresare.

In ce privește R.F.G., ea a în
registrat o cifră a exporturilor 
foarte mare, fapt care a determi
nat-o, „pentru a calma inflația 
provocată de cererea din exte
rior", să stimuleze importurile 
din țările Pieței comune.
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