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S33ZSProiectele pentru construcțiile de locuințe din 1963 predate din timp!

Una din condițiile importante pentru realizarea la termenele stabilite a construcțiilor de locuințe 
prevăzute în anul viitor este asigurarea din timp a șantierelor cu documentația tehnică. Avînd la 
îndemînă proiectele, înainte de începerea lucrărilor, constructorii pot să-și organizeze temeinic 
munca, să stabilească în mod real necesarul de materiale, utilaje și brațe de muncă.

Cum sînt asigurate șantierele cu proiecte pentru construcțiile de locuințe din anul viitor ?
Iată ce ne transmit cîțiva din corespondenții regionali ai ziarului nostru.

Economii de metal
BOCȘA (coresp. „Scînteii"). — Colectivul Uzinei 

de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa, 
regiunea Banat, se străduiește în întrecerea socialistă 
să micșoreze consumul specific de metal prin îmbu
nătățiri constructive aduse produselor pe care le exe
cută uzina și prin introducerea tehnologiei avansate 
în producție.

Prin îmbunătățirile constructive aduse cultivatorului 
universal se realizează o economie de aproape 3 000 
kg metal anual. La grapa cu discuri, cu toate îmbu
nătățirile aduse în ultimul an, s-a constatat că mai 
există posibilități de a se reduce consumul de me
tal. S-a revizuit din punct de vedere constructiv su
portul de lagăr, obținîndu-se astfel însemnate eco
nomii de metal la fiecare reper.

De la începutul anului și pînă acum, economiile de 
metal pe întreaga uzină se ridică la aproape 800 de 
tone. Muncitorii, tehnicienii și inginerii caută noi posi
bilități de gospodărire rațională a metalului, pentru 
ca anul viitor să realizeze produse de bună calitate 
și cu un consum specific redus de materie primă.

Premieră 
teatrală

pe 
do

A început Festivalul Ulmului la sate"

Cînd se respectă graficul 
de proiectare

„Spre deose
bire de alți ani 
— ne spune tov. 

ing. Ion Cotae, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Ploiești 
— întreprinderile Trustului re
gional de construcții vor avea asi
gurată, pînă la sfîrșitul anului, a- 
proape în întregime documentația 
tehnică pentru construcțiile de lo
cuințe din anul 1963. Pînă acum au 
fost întocmite proiecte pentru 60 la 
sută din valoarea planificată a lu
crărilor din anul viitor“.

In orașul Ploiești, constructorii 
vor lucra pe două șantiere impor
tante : unul situat lîngă gara de sud, 
unde se vor ridica în total blocuri 
cu 2 400 de apartamente (din care 
546 apartamente în anul 1963) și 
celălalt — în partea de nord a ora
șului, cu 5 800 de apartamente 
(1 000 apartamente în 1963). Execu
tarea unor asemenea ansambluri de 
locuințe creează posibilitatea con
centrării lucrărilor și asigurării unui 
front de lucru suficient de la un an 
la altul. La Cîmpina și Tîrgoviște 
documentația tehnică pentru con
strucțiile din anul 1963 este complet 
asigurată. Proiectanții ploieșteni exe
cută, în prezent, proiectele nece
sare pentru cartierul de locuințe 

Ploiești-nord și pentru blocurile de 
locuințe care se vor ridica 
viitor la Azuga, Sinaia, 
Băicoi și în alte localități 
giune. Aceste proiecte vor 
date constructorilor pînă la
anului. Este nevoie însă să se ur
genteze obținerea avizelor pentru 
cartierul Ploiești-nord și întocmirea 
proiectelor de execuție.

Decalajul între proiectare și exe
cuție, la care s-a ajuns în prezent, 
este urmarea măsurilor luate de co
mitetul executiv al sfatului popular 
regional pentru îmbunătățirea orga
nizării muncii la D.S.A.P.C. Pentru 
lucrările din anul viitor elaborarea 
proiectelor a început cu mult timp 
în urmă, pe baza unui grafic bine 
întocmit. Respectarea lui a fost ur
mărită îndeaproape. In cadrul ate
lierului de arhitectură, au fosț orga
nizate 3 colective, alcătuite din pro- 
iectanți cu experiență. Fiecare co
lectiv are de întocmit documentația 
pentru lucrările de bază ; de lucră
rile mici și de serie se ocupă alți 
tehnicieni și ingineri. La atelierul de 
sistematizare, un colectiv se ocupă 
de stabilirea schițelor de sistemati
zare și altul cu detaliile.

Proiectanții au căutat să introducă

Ploiești

în anul 
Moreni, 
din re- 
fi pre- 
sfîrșitul

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 
La Uzina mecanică din Galați se 
desfășoară o acțiune susținută de ri
dicare a calificării muncitorilor. Pe 
secții și sectoare au fost organiza
te 18 cursuri de ridicare a califică
rii profesionale la care participă a- 
proape 400 de cursanți. Pe lîngă 
lecțiile de specialitate, programul 
cursurilor cuprinde și 17 lecții de 
cultură generală.

Pentru lucrătorii de la serviciul de 
control tehnic de calitate s-a orga
nizat, de asemenea, un curs spe
cial de ridicare a calificării.

Ca urmare a ridicării calificării 
muncitorilor, timpul de lucru și ma
șinile au fost mai bine folosite, ceea 
ce a avut drept rezultat depășirea 
planului de producție și creșterea 
productivității muncii. în 10 luni, 
colectivul uzinei a realizat econo
mii suplimentare la prețul 
de 360 000 lei.

de cost

Noi articole Je uț casnic
articoleFabricile producătoare de 

de uz casnic din cadrul industriei 
ușoare au introdus în producție o 
serie de noi articole, printre care 
unele din cele expuse la cel de-al 
4-lea Pavilion de mostre. Printre 
acestea se află cărucioare din ma
terial plastic în combinație cu me
tal, scări pliante pentru gospodă
rii, cuțite cu miner din material 
plastic și altele.

O parte din aceste produse au 
și fqst livrate comerțului.

Un grup de mecanizatori de Ia 
S.M.T.-Teiu care a primit drape
lul de stațiune fruntașă pe raion.

(Foto î M. Andreescu)

Sesiune tehnico-științifică în uzină
la construcțiile de locuințe diferite 
soluții noi, să prevadă folosirea 
acelor materiale care să asigure un 
ritm de lucru mai susținut pe șan
tiere și un confort sporit pentru vii
torii locatari- In 1963 se va începe 
la Ploiești construcția de locuințe 
din panouri mari prefabricate ; pe 
șantierul Ploiești-nord se vor con
strui, din panouri mari, blocuri cu 
2 700 de apartamente, din care 600 
în anul 1963.

In scopul îmbunătățirii confortului 
și a aspectului interioarelor, s-a 
prevăzut folosirea faianței la bucă
tării și băi, executarea finisajelor 
cu vopsea din vinacet, extinderea 
utilizării maselor plastice. La fața
dele clădirilor ce se ridică în piața 
gării de sud se vor utiliza plăci ce
ramice fălțuite, care au o rezistență 
mare și un aspect frumos. Piatra 
naturală, care va fi folosită la so
clurile blocurilor din orașul Cîm- 
pina, va da o notă aparte construc
țiilor din acest oraș.

Rămîneri în urma
nejustificate

valului la cinematografele căminelor J 
culturale din raion vor ti în pre
mieră. In comunele Cimpineanca, Po
pești, Dălhăuji, Risipifi, Suraia sînt....'
prezentate filme documentare cu caî.' 
racler agricol, care răspund unor
preocupări actuale ale colectiviștilor. 
Odată cu acestea rulează filme ar
tistice ca „Flăcări și' flori“, „49 de 
zile in Pacific“, „Două viefi“ și „La 
răscruce de drumuri" ș.a.

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — în 
92 de localităfi din raionul Beiuț^-j 
Șimleu, Salonta, Ineu și Gurahonf din 
regiunea Crișana a început puma eta
pă a Festivalului filmului la sate, 
așteptat cu viu interes de către co
lectiviști. In prima săptămînă a Ul
mului, consacrată fruntașilor din agri-,,.... 
cultură, sînt prezentate numeroase 
filme artistice și documentare, pre7 
cum și filme speciale pentru colecti
viștii care urmează cursurile agro
zootehnice de 3 ani. 1n prima zi a 
festivalului, mii de colectiviști au 
participat la aceste spectacole cine
matografice.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri în regiunea Banat s-a deschis 
(estivalul filmului la sate. Această ac
țiune are rolul 
diul rural — 
tistice — cele 
vind experiența 
în sporirea producției de 
dezvoltarea creșterii animalelor, 
tura legumelor etc. In desfășurarea a- 
cestei acțiuni își vor aduce contribuția 
și cele 6 caravane din regiune, care 
vor face deplasări în localitățile în 
care nu există pînă acum cinemato
grafe. De menționat că numai în acest 
an au lost dotate cu aparate de pro
iecție încă 32 de localități și odată 
cu aceasta au fost în întregime cine- 
ficate raioanele Timișoara, Arad, Sînni- 
colau-Mare, Deta și Moldova Nouă.

FOCȘANI (coresp. „Scînteii"). — 
Pentru buna desfășurare a festivalu
lui s-a format o comisie raională 
condusă de un vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului popular 
raional Focșani. Peste 80 la sută din 
filmele care vor rula în timpul festi-

de a duce în me- 
alături de filme ar
mai bune filme pri- 
unor unități fruntașe 

cereale, 
cui-

BAIA MARE (co
resp. „Scînteii”). 
Duminică seara 
scena Teatrului
Stat din Baia Mare a 
fost prezentată in 
premieră comedia 
„Generalul și nebu
nul” de dramaturgul 
bulgar Angel Va
genstein.

Regia este semnată 
de Petru Meglei și 
Mihai Radoslavescu. 
Rolurile principale 
sînt interpretate de 
actorii Petre Dinuliu, 
Ion Ufă, Julieta 
Strîmbeanu, Radu 
Dumitriu și alții.

Cu acest spectacol, 
actorii Teatrului de 
Stat din Baia Mare 
se vor prezenta la 
concursul tinerilor 
actori și regizori ai 
teatrelor de stat, care 
va avea loc în’'‘cu
rînd.

ne-au spus tovarășii din conducerea 
D.S.A.P.C.

Lucrurile stau într-adevăr așa. 
Dar din vina cui a întîrziat avi
zarea ? însăși din vina D.S.A.P.C.- 
Deva. Acesteia i-au fost restituite 
proiectele de două ori pentru a fi 
refăcute, întrucît la un ansamblu 
de 433 de apartamente au fost pre
văzute nu mai puțin de 4 sisteme 
constructive.

Proiectanții din Deva mai au de 
proiectat un număr mare de apar
tamente pentru șantierele de la Si- 
meria, Sebeș, Orăștie, Petrila etc. 
Aceste proiecte se mai află încă pe 
planșete. Pe bună dreptate se în
treabă constructorii dacă-și vor pu
tea îndeplini la vreme sarcinile din 
anul viitor, cu un asemenea „spri
jin" din partea proiectantilor.

In ziarul nostru s-a criticat în cî- 
teva rînduri faptul că în regiunea 
Hunedoara nu se fac suficiente efor
turi pentru ridicarea nivelului teh
nic al construcțiilor. Uncie proiecte 
pentru anul viitor mai prevăd so
luții neeconomice, iar materialelor 
noi nu li se deschide larg poarta 
șantierelor. Este nevoie de măsuri 
grabnice și hotărîte din partea sfa
tului popular regional Hunedoara, 
care să asigure îndeplinirea inte
grală și la termen a locuințelor ce 
urmează 
viitor.

In uzina noastră continuă 
pregătirile pentru producjia 
anului viitor. O atenjie deo
sebită se acordă introducerii 
pe scară largă, în toate sec
țiile, a unor procedee tehno
logice avansate, cu eficiență 
economică ridicată. De curînd, 
pe această temă, a lost or
ganizată o sesiune tehnico- 
științifică la care au partici
pat numeroși ingineri, tehni
cieni, maiștri și muncitori frun
tași în producție. Au fost pre
zentate 6 referate. Ele s-au 
ocupat de eficacitatea fo
losirii metodei de uscare a 
miezurilor cu ajutorul radianți- 
lor iniraroșii, introducerea su-

durii semiautomată sub gaz 
protector și a sudurii în baie 
de zgură, craițuirea „arc-aer“ 
etc.

Ar fi bine ca 
teoretice susținute în 
sesiunilor 
din uzină 
probleme 
reluate și 
secțiilor productive cu 
citorii care urmează să le a- 
plice în producfie.

DUMITRU
E. GHEORGHE 

tehnician 
Uzinele „Grivița Roșie“- 

București

IN RAIONUL TG, NEAMȚ

Acum, în pragul 
unui nou an de 
muncă, construc

torii de pe șantierele regiunii Hune
doara dispun de o mare parte din 
proiecte. Aceasta le-a dat posibilita
tea să ia din vreme o serie de mă
suri privind organizarea muncii pe 
șantiere și aprovizionarea cu mate
riale. La Hunedoara, unde se con
struiesc în anul viitor 850 de apar
tamente, proiectantul (I.S.C.A.S.- 
București), a trimis de mult proiec
tele de execuție pentru 740 de apar
tamente și se află într-un stadiu văzute anul viitor în planul'trustului 
avansat proiectul de ansamblu al regional de construcții. Această si- 
microraionului III. In acest fel, con
structorii au putut să ridice la roșu 
un mare număr de blocuri și să-și 
asigure pentru începutul anului un 
front de lucru

Constructorii de la Lupeni au 
primit proiecte pentru 800 de apar
tamente, cifră care întrece necesa
rul anului viitor. In schimb, con
structorii de la Petroșeni nu au pro
iecte decît pentru o mică parte din 
lucrările pe care le au de executat 
anul viitor.

Sarcini importante în proiectarea 
locuințelor din 1963 a avut și 
D.S.A.P.C. Deva. Cum le-a dus la 
îndeplinire ? In unele localități — 
Vulcan și altele — proiectele sînt 
predate constructorilor ; la Deva 
însă nu s-au primit pînă acum pro
iectele pentru etapa a treia a noului 
centru al orașului.

— N-au avut toate avizele

Deva

în interior.

să se construiască anul

Se impun măsuri operative
Colectivul de 

proiectantă de la 
D.S.A.P.C. - Galați 

va asigura, pînă la sfîrșitul anu
lui, numai 25 la sută din necesa
rul de proiecte pentru lucrările pre-

Galafi

Se dezvoltă rețeaua 
cooperației de consum

In raionul Tg. Neamț s-a dezvoltat 
o puternică rețea a unităților de des
facere ale cooperației de consum. In 
raion funcționează 21 de magazine uni
versale și specializate, 105 magazine 
mixte, cîteva zeci de bufete, cofetării 
și alte unități

De la începutul anului și pînă în pre
zent prin aceste unități s-au vîndut co
lectiviștilor din raion mărfuri în valoa
re de aproape 130 milioane lei, cu 21 
milioane lei mai mult decît s-au vîndut 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
Printre alte mărfuri s-au vîndut mașini 
de cusut, aparate de radio, biciclete, 
acordeoane, motociclete, mașini ara
gaz etc.

referatele 
cadrul 

tehnico-știinjifice 
privind astfel de 
importante să fie 

discutate în cadrul 
mun-

Co nsf ătuire

In noul car
tier de locuințe 
„Partizanul Ro
șu" din Brașov 
a fost dat de 
curînd în folo
sință un cine
matograf cu8C0 
de locuri.

în fotografie: 
Aspect din in
teriorul noului 
rinematograf.

(Foto Agerpres)

Plecarea delegației P. M. R 
ia Congresul P. C. din CehoslovaciaSUCEAVA (coresp. „Scînteii”).

In-, sala- de festivități a școlii me
dii „Ștefan cel Mare“, din Sucea
va a avut loc ieri o consfătuire cu 
responsabilii colectivelor de confe
rențiari ale căminelor culturale din 

' comunele regiunii Suceava, și se
cretarii comisiilor pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-științifi- 
ce de la raioane și orașele de subor
donare regională.

Cu acest prilej s-a arătat 
mai în trimestrul al Til-lea 
cest an au fost expuse în fața a 
circa 560 000 țărani colectiviști 
peste 4 600 conferințe din care 2 000 
agrozootehnice, 1 577 pe teme de po
litică internă și internațională etc.

Cu acest prilej s-a făcut o expu
nere privind pregătirea și ținerea 
informărilor politice la căminele 
culturale.

N. D. KARNAZIU 
coresp. voluntar(Continuare în pag. II-a)

Fabrica 
gresie din ca
drul Combina
tului chimic de 
la Tîrnăveni.

In fotografie: 
maistrul Nico
lae Matache și 
lasonatorul Ion 
Suciu contro- 
lînd vasele de 
1 000 litri desti
nate transpor
tului de acizi.

(Foto : R. Costin)

Ieri in raionul Costesti

SÀRRÀTOAREA
MECANIZATORILOR FRUNTAȘI

în ajun peste plaiurile argeșene a 
căzut prima pulbere argintie a iernii. 
Semnificativ decor pentru sărbătoarea 
mecanizatorilor acum, după sfîrșitul 
campaniei de toamnă. Ieri, duminică, 
tractoriștii din cele 3 S.M.T.-uri ale ra
ionului Costeșfi s-au adunat laolaltă 
pentru a face bilanțul muncii lor 
și pentru a petrece în colectiv o plă
cută zi de odihnă. Dis-de-dimineafă, 
drumurile tuturor s-au întîlnif în fața 
Casei raionale de cultură din Costești. 
Rînd pe rînd au sosif mecanizatorii

— peste 400 — precum și reprezen
tanți ai gospodăriilor colective din în
tregul raion, invitați la aceasfă sărbă
toare, numeroși artiști amatori în fru
moasele lor porturi argeșene.

Mecanizatorii fruntași de la cele trei 
S.M.T.-uri din raion — Teiu, Miroși și 
Costești — au fost călduros salutați în 
cuvîntul tovarășului Gheorghe Drafta, 
prim-secretar al Comitetului raional de 
partid Costești, care a relevat munca 
plină de abnegafie a tractoriștilor ce 
au executat lucrări de bună calitate și
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la timp. Vorbitorul a scos în evidență 
faptul, subliniat de altfel și de aplau
zele celor prezenți, că în toamna a- 
ceasfa spre deosebire de alți ani, toate 
lucrările de arat și semănat au fost e- 
fecfuafe numai cu mijloace mecaniza
te. Cele mai bune rezultate le-a obți
nut colectivul stațiunii de mașini și 
tractoare Teiu care execufînd lucrări 
de bună calitate, și-a depășit sarcinile 
de plan și a obținut economii în 
valoare de aproape 2 milioane lei. 
Tractoriștilor de la S.M.T. Teiu li s-a 
înmînat drapelul de stațiune fruntașă 
pe raion. De asemenea, steaguri roșii 
de fruntași precum și premii în diferite 
obiecte au fost decernate brigăzilor 
clasate pe primele 3 locuri în cadrul 
întrecerii socialiste din fiecare stațiune 
din raion. în întrecere brigăzile con
duse de D. Vișinescu (S.M.T. Teiu), Ște
fan Nuță (S.M.T. Costești) și P. Dumi- 
Irache (S.M.T. Miroși) s-au situat pa 
primele locuri. Fiecare tractorist a pri
mit din partea organelor locale o scri
soare de felicitare.

Cînfecul și dansul au fost bogat re
prezentate la această sărbătoare. Ore 
întregi s-au perindat pe scenă cele mai 
bune formații artistice de amatori din 
raion. Au venit și oaspeți din Pitești ! 
Orchestra de muzică populară „Doina 
Argeșului", avîndu-l ca solist pe Ale
xandru Grozuță, formația de dansuri a 
palatului de cultură și orchestra Trus
tului regional de construcții. Numeroa
se cînfece au fost închinate mecaniza
torilor fruntași. Astfel Florica Micu din 
Gliganu a inferDretat un cînfec pentru 
brigada de tractoriști condusă de Ște
fan Popa care a lucrat pe ogoarele 
gospodăriei colective din comună. 
Aplauze au cules pînă seara tîrziu „că
lușeii“ din Pădureni, brigăzile artistice 
din S.M.T Teiu și Costești, precum și 
cele ale căminelor culturale din Corbu, 
Izvoru, Gliganu și altele.

De un deosebit interes s-a bucurat 
concursul „Cine știe, cîștigă“ cuprin- 
zînd întrebări despre mecanizarea a- 
griculturii.

GHEORGHE CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

că nu- 
din a-

Sate electrificate
Recent s-au terminat lucrările de 

electrificare a satului Cireșelul Nou 
din raionul Lugoj. Aceasta este cea 
de-a 15-a localitate din raion elec
trificată de • la începutul anului și 
pînă acum. In curînd vor fi gata și 
lucrările de electrificare a satelor 
Silagiu, Găvojdia și altele.

Duminică seara a plecat spre 
Praga delegația Partidului Munci
toresc Romîn, condusă de tovară
șul Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al C. C. al P.M.R., 
care va participa la lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Virgil Cazacu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional-Iași al P.M.R.,

Barbu Zaharescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., și Gheorghe Ni- 
țescu, ambasadorul R.P. Romîne în 
R.S. Cehoslovacă.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Mihai Dalea, de 
membri ai C.C. al PiM.R., de acti
viști de partid.

Au fost prezenți Vladislav Plesek, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace în Republica 
Populară Romînă, și membri ai am
basadei. Agerpres)
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CONGRESUL 

NIST ITALIAN 
Roma. Palmiro 
tat raportul la 
ordinea de zi 
IlI-a).

PARTIDULUI COMU- 
s-a deschis ieri la 
Togliatti a prezen- 
primul punct de pe 
(Amănunte în pag.

A. I. MIKOIAN S-A ÎNAPOIAT LA 
MOSCOVA din călătoria sa în Cuba 
și Statele Unite.

Adenauer și Strauss urmau să le 
aibă astăzi cu partidul liber-demo- 
crat au fost amînate pentru mîine.

LUPTA GREVISTĂ A 500 DE MUN
CITORI ENGLEZI de la două uzine 
constructoare de mașini din Crow
ley (comitatul Sussex) a intrat în cea 
de-a patra lună.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „RAPSO
DIA ROMÎNĂ" a prezentat sîmbătă 
seara la New York, în satla Car
negie Hcdl, un spectacol mult apre
ciat de public. (Corespondența din 
New York în pag. 4-a).

SUTE DE PERSOANE AU PARTICI
PAT LA STOCKHOLM 
monstrație care s-a desfășurat 
lozincile luptei 
armei nucleare,

la o de- 
sub 

pentru interzicerea 
pentru dezarmare.

SE SEMNALEAZĂ NOI DIFICUL
TĂȚI în legătură cu rezolvarea cri
zei de guvern din R.F. Germană. 
Tratativele pe care partidele lui

AEROPORTUL
CARE SE CONSTRUIEȘTE IN APRO
PIERE DE MOSCOVA va fi cel mai 

. mare aeroport din U.R.S.S. El va pu
tea deservi pînă la 3000 pasageri 
pe oră.

„DOMODEDOVO“,

Venituri mari 
din creșterea animalelor
La gospodăria noastră 

colectivă din comuna Pe
troșani, raionul Adam
clisi, se dă o mare aten
ție atît sporirii produc
ției de cereale și mai ales 
de grîu și porumb, cît și 
creșterii animalelor. De 
la fermele de animale se 
realizează mari venituri 
bănești. -Față de anul 
1961, cînd din sectorul 
zootehnic gospodăria a 
obținut peste un milion 
de lei, la sfîrșitul aces
tui an venitul va fi du
blu : 2 000 000 de lei.

Iată cum s-a ajuns la 
aceste rezultate. Folosind 
creditele acordate de stat 
și fonduri proprii, gospo
dăria colectivă a cumpă
rat animale de prăsilă, 
care apoi s-au înmulțit 
de la un an la altul. Pînă 
la sfîrșitul acestui an nu
mărul vacilor cu lapte va 
ajunge la 215, al porcilor 
la 1 300, al oilor la 6 300

al păsărilor la pesteși
3 000.

Colectiviștii au căpă
tat și o bună experiență 
în hrănirea și îngrijirea 
animalelor, ceea ce a a- 
vut ca rezultat creșterea 
producției de lapte, car
ne, lină. In obținerea a- 
cestor realizări au con
tribuit și îndrumările 
date de inginera zooteh
nică Tisica Popa.

Pentru obținerea unor 
producții și venituri tot 
mai mari, colectiviștii au 
asigurat cantitatea nece
sară de furaje însilozate, 
fînuri etc. Cu cele două 
grajduri, două saivane și 
o maternitate pentru 
scroafe, construite în 
cursul anului, întregul 
efectiv de animale are a- 
sigurate adăposturi bune.

AUREL TOADER 
tehnician agronom

Oespre obiectivele întrecerii 

in întreprinderea noastră
In 

stră 
Mai“ 
problemele de asigurări 
sociale, cultural-educati
ve, ca și cele care pri
vesc protecția muncii, 
se bucură de multă aten
ție din partea comitetu
lui sindicatului. De a- 
ceea se și obțin rezultate 
bune în această privință 
Există însă o sarcină de ' 
mare însemnătate de care 
sindicatul nostru nu se 
ocupă cum trebuie. Este 
vorba de organizarea în
trecerii socialiste. Fiind 
lăsată la voia întâmplării, 
în unele sectoare întrece
rea a căpătat un caracter 
formal. In sectorul III 
construcții și montaj, spre 
exemplu, muncitorii din 
cele trei grupe sindicale 
se întrec de mai multe 
luni, dar n-au fost stabili
te cu grijă obiective pre
cise ale întrecerii. Comi
tetul de secție sindicală a 
propus, iar comitetul sin
dicatului întreprinderii a 
acceptat drept obiective

întreprinderea noa-
— Atelierele „9 
din București —-

îndeplinirea planului și 
participarea la acțiuni • 
obștești. Nimic în ce 
privește calitatea lucră
rilor, productivitatea, e- 
conomiile în producție. 
Aceasta în timp ce unele 
produse executate în sec
torul III necesită tema- ’ 
nieri care înseamnă timp, • 
cheltuieli în plus. Nu mai 
vorbim că în ultima vre
me colectivul sectorului 
nu stă prea bine nici cu ; 
productivitatea muncii.

Cu alte cuvinte, între- • 
cerea în sectorul III con
strucții și montaj este 
lipsită de obiective mobi
lizatoare, fapt care ara
tă superficialitate și for
malism în munca comite
tului de secție sindicală.

N-ar trebui ca de a- 
ceastă problemă să se o- 
cupe mai îndeaproape 
organizația de bază din 
sector și comitetul de 
partid din întreprindere ?

ION CODREA 
mecanic



Nr. 5731R f. î N T R T ACum organizăm studiua marxism-leninismului
In ultimul timp, ca urmare a 

creșterii numărului membrilor de 
partid care au urmat diverge forme 
de învățămînt, îmbogătindu-și cu
noștințele politice, ideologice și de 
cultură generală. în Capitală a că
pătat extindere studiul individual 
al marxism-leninismului. Fată de 
anul trecut, în acest an numărul 
celor care studiază individual s-a 
dublat.

Sînt îndrumați să urmeze această 
formă de învătămînt tovarășii care 
posedă o pregătire politico-ideologi- 
că și de cultură generală superioa
ră: cadre de partid, de stat, din eco
nomie, cadre care lucrează pe fron
tul ideologic sau au absolvit școli 
superioare de partid și de stat. La 
încadrarea tovarășilor la studiul in
dividual s-a ținut seama de dorința 
acestora de a se ocupa de o anu
mită lucrare a clasicilor marxism- 
leninismului sau de o anumită temă; 
în același timp, ei au fost ajutați să 
se orienteze spre acele teme care 
corespund 
și-i ajută 
lor.

De cea
pentru buna desfășurare a studiului 
individual este îndrumarea grupe
lor de studiu de către tovarăși cu 
temeinică pregătire politico-ideolo- 
glcă și o bogată experiență metodi
că. în acest scop, sarcina de a lu
cra cu tovarășii care studiază indi
vidual, de a conduce dezbaterile 
și convorbirile lunare a fost în
credințată de comitetul orășenesc 
de partid unor cadre din cele mai 
bine pregătite din rîndurile activiș
tilor de partid, de stat, din econo
mie, din învătămîntul 
riodic, la cabinetul 
partid se organizează 
cești tovarăși asupra
ridicate de studiul individual.

Anul acesta ani pus un accent deo
sebit pe studierea unor lucrări 
ale clasicilor marxism-leninismului, 
printre care „Dialectica naturii“ de 
F. Engels, „Materialism și empirio- 
criticism" și „Statul și revoluția“ de 
V. I. Lenin, culegerea Marx-Engels- 
Lenin „Despre internaționalismul 
proletar“ și altele. în același timp, 
programul cuprinde probleme de 
economie politică, filozofie, construc
ție de partid, istoria P.M.R. șl isto
ria mișcării muncitorești internațio
nale.

In stabilirea programului, ca și în

pregătirii pe care o au 
mai mult în activitatea

mai mare însemnătate

superior. Pe- 
orășenesc de 
discuții cu a- 

problemelor

întreaga organizare 
studiului urmărim 
citații sale practice 
sale la îndrumarea 
lupta pentru 
partidului.

Necesitatea 
cu viata, cu
socialiste, cerință ce se impune în 
toate formele 
partid, este cu 
în organizarea 
cu cît aci lipsa

îndrumări atente poate 
la un studiu abstract, 
aceea, pe baza indicației 
orășenesc de partid, nu-

și desfășurare a 
creșterea efica- 

a contribuției 
cursanților în 

înfăptuirea politicii

unei strînse legături 
practica construcției

învătămîntului de 
atît mai imperioasă 
studiului individual, 
unei orientări preci-

se, a unei 
duce lesne 
Tocmai de 
comitetului
mărul de teme la studiul individual 
a fost sporit anul acesta, cele mai 
multe dintre ele fiind orientate spre 
problemele cele mai importante iz- 
vorîte din documentele partidului 
nostru. Amintim dintre acestea : 
„Victoria definitivă a socialismului 
în R. P. Romînă. Programul desă- 
vîrșirii construcției socialiste în tara 
noastră elaborat de Congresul al 
III-lea al partidului", „P.M.R. — 
conducătorul poporului muncitor în 
lupta pentru construirea socialismu
lui". Pentru cadrele din economie 
au fost stabilite teme despre : gos
podărirea întreprinderilor socialiste, 
rentabilitatea și prețul de cost,
productivitatea muncii și căile
creșterii ei, progresul tehnic, princi
piul leninist al cointeresării materia
le, planificarea activității economice 
a întreprinderilor economice și al
tele. Cadrele didactice vor studia 
teme despre : bazele educației co
muniste, morala — formă a con
științei sociale, dezvoltarea uni
tății moral-politice a oamenilor 
muncii din R. P. Romînă etc. Au fost 
stabilite și teme pe probleme actua
le ale vieții internationale, despre 
noua etapă a crizei generale a ca
pitalismului, relațiile economice 
în cadrul sistemului socialist mon
dial, marxism-leninismul și proble
mele păcii și războiului și altele.

După stabilirea temelor mari am 
precizat 
dezbătute 
fiecărei 
operelor
nismului, a documentelor partidului 
nostru, precum și documentelor miș
cării comuniste și muncitorești in
ternationale.

Ce forme folosim spre a ajuta pe

problemele care vor fi 
în seminarii. Studiul 

teme se face pe baza 
clasicilor marxism-leni-

tovarășii care urmează studiul indi
vidual ?

Rezultate bune dau convorbirile 
lunare. In cadrul discuțiilor și a 
schimburilor de păreri pe marginea 
celor studiate, sînt dezbătute, în 
mod aprofundat, problemele princi
pale ale temei.

Altă formă o constituie dezbate
rile pe marginea referatelor prezen
tate de cursanți. Planul tematic al 
referatelor este întocmit la începu
tul anului de studiu și cuprinde 
teme axate pe probleme deosebit de 
actuale. Așa. de pildă, la tema des
pre progresul tehnic vor fi pre
zentate referate despre îmbunătă
țirea tehnologiei producției prin a- 
plicarea pe scară tot mai largă a 
procedeelor tehnologice cele mai mo
derne și economice, determinarea 
eficacității economice a introducerii 
tehnicii noi și altele. La tema „Mo
rala — formă a conștiinței sociale* — 
sînt prevăzute referate cu privire la 
dezvoltarea atitudinii noi față de 
muncă și rolul ei în desăvîrșirea 
construcției socialiste în țara noas
tră, opinia publică înaintată și 
rolul ei în combaterea manifestări
lor antisociale etc.

Cu mult interes sînt urmărite de 
cursanți lecțiile de sinteză pe pro
bleme de bază ale marxism-leninis
mului și ale politicii partidului, pre
cum și consultațiile colective cu pri
vire la unele opere ale clasicilor mar
xism-leninismului.

Paralel cu aceste expuneri, to
varășii vor fi informați periodic 
asupra sarcinilor actuale ale organi
zațiilor de partid.

Ultimii ani au dovedit eficienta 
studiului individual atît pentru ri
dicarea nivelului cunoștințelor ideo
logice ale cursanților, cît și pentru 
selecționarea din rîndurile lor a u- 
nor propagandiști cu temeinică pre
gătire. Sîntem hotărîți ca în noul 
an de învățămînt să asigurăm îmbu
nătățirea în continuare a studiului 
individual, legarea lui mai strînsă 
de preocupările multilaterale ale 
partidului, îndreptate spre dezvol
tarea economiei naționale, științei, 
culturii, spre educarea socialistă 
oamenilor muncii.

GH. FLOREA 
director al Cabinetului 

Comitetului orășenesc de partid 
București

în Capitală
Ferhan Onat pe scena OpereiSoprana

Scena din lilmul „Fata cu care am fost prieten
„Lucia din Lam- 

au sunat ca un fot omo- 
îndoială că la aceasta a 
faptul că artistei I s-au 
parteneri cu care să sa

bun început, că ea 
ambasador al artei 
din fara sa, confir- 
făcută de basul A. 

al Concursului

Onot — prim-so-

Artiști de peste hotare

a

Bl
«SAR

Fala cu care am fost prieten — 
producție a studioului „Lenfilm“. 
Uțt film care redă cu multă sen
sibilitate povestea simplă a priete
niei ce se înfiripă între doi copii 
sovietici de astăzi.

Moartea In insula de zahăr — 
producție a studiourilor din R. S. 
Cehoslovacă — redă întîmplărlle dra
matice prin care trece o familie ori
ginară din Cehoslovacia care 
lește de un număr de ani 
insulă tropicală.

Magistratul — coproducție
spaniolă. Acțiunea filmului se desfă-

tră- 
intr-o

ltalo-

șo-ară pe două planuri, urmărind pe 
de o parte decăderoa materială și 
morală a familiei Luigi Bonelli, în 
urma destituirii lui din modesta 
slujbă de funcționar, icrr pe de altă 
parte drama docherului șomer Or
lando care împins de mizerie, să- 
vîrșește o crimă.

Miracolul lupilor — coproducție 
franco-italiană. Filmul, a cărui ac
țiune se desfășoară în Franța, în a 
doua jumătate a secolului al XV-lea, 
prilejuiește apariția actorilor Jean 
Marais, Jean Louis-Barrault.

Hamlet — producție a studiouri
lor engleze (in reluare).

Soprana Ferhan 
listă a Operei din Ankara — esie 
cea dinfîi artistă de operă din Tur
cia pe care avem prilejul s-o 
aplaudăm pe scena unu' teatru 
muzical din Romînia. Și trebuie să 
spunem, de la 
este un bun 
interpretative 
mînd impresia 
Baran — laureat 
„George Enescu".

Cele două roluri — Gilda, din 
„Rigoietto“ de Verdi și Lucia, din 
„Lucia din Lammermoor“ de Do- 
nizzett.1 — pe care le-a întruchipat 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne, sînt roluri 
complexe din punct de vedere mu- 
zical-dramatic, și pretind din partea 
interpretei înalte calități vocale, o 
prezență scenică pregnantă. La 
București, ca și la Cluj, Ferhan Onat 
a răsplătit interesul manifestat do 
publicul nostru. Dotată cu un fru
mos gias de coloratură, de mare 
extensie, ea a obținut meritate și 
calde aplauze ; e de remarcat, de 
pildă, ușurința cu caro a Interpretat 
pasajele da bravură, siguranța cu 
care a atacat notele acute — bună
oară „mi“-ul natural al ariei mari 
din „Rigoietto" și „mi-bemolul" din

aria Luciei. Cîntăreafa oaspete a 
dat măsura talentului ei și în dueful 
cu artistul poporului Petre Șfefănes- 
cu-Goangă (în „Rigoietto"), ca, da 
altfel, și în întreg finalul actului III 
ai opere! — excelent realizat. Jn 
„Lucia din Lammermoor“ momentul 
cel ma* jzbyfif l-a constituit, cred, 
scena nebuniei — scenă ale cărei 
dificultăți au fost rezolvate de Fer- 
han Onat cu brio. în spectacole s-a 
putut observa că Ferhan Onat este 
preocupată îndeosebi de latura mu
zicală a interpretării, și mai puțin 
de jocul de scena. Muzicalitatea 
deosebită a cîntăreței s-a vădit șl 
în ușurința cu care artista s-a înca
drat în ansamblul nostru — astfel 
încît atît cuartetul din „Rigoietto“, 
cît și sextetul din 
mermoor" 
gen. Fără 
contribuit 
asigurat
poată acomoda fără dificultate.

întregul colectiv de Inferprejl, 
orchestra șl corul Teatrului de Opo- 
ră și Balet au adus — sub bagheta 
dirijorului Cornel Trăilescu — o 
contribujle prețioasă la reușita celor 
două spectacole.

CONSTANTIN CÎRJAN

Pîanista Monique de la Bruchollerie 
cu Filarmonica

A

In sălile de concert
Marți, 4 decembrie, ora 20 00, in sala 

Studio a Ateneului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de pian dat de Georgeta 
Ștefănescu-Bainea cu lucrări de Rameau, 
Schumann, Șostakovici, Adalbert Winkler 
și un recital de lieduri dat de tenorul Ion 
Mutiu cu lucrări de Mozart, Schubert, 
Brahms, Grieg, Rimski-Korsakov, Enescu, 
K. Böhm și alții.

Miercuri, 5 decembrie, ora 20 00, în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne, Vio
rica Diaconu va da un recital de pian 
cu lucrări de Beethoven,' Prokofiev, S. To- 
duță : Virginia Gudzichevici prezintă un 
recital de lieduri, de Schumann, Brahms, 
H. Wolf, R. Strauss, Debussy, Dupont, 
Koechlin, MussoTgski, Vlasov, Enescu, 
Meitus, Al. Hrisapjde.

Joi, 6 decembrie, ora 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii romîne pre-

smĂMîm
Prin numeroase scrisori 

corespondenfii voluntari 
din întreprinderi ne in
formează despre 
sele realizate de colecti
vele unor fabrici și uzi
ne care au încheiat pri
mele 11 luni ale anului 
cu însemnate 
plan și bune 
obținerea de

succe-

depășiri de 
rezultate în 
economii.

din secția„Muncitorii 
croit a fabricii de pielărie 
și încălțăminte ,,N. Băl- 
cescu“ din București — 
ne scrie cunoscutul croi
tor în piele Nico'ae Mi
litam — au economisit 
de la începutul anului și 
pînă în prezent 1 79 288 
decimetri pătrați de pie
le, depășindu-și cu mult 
înainte de termen anga
jamentul anual. Este re
zultatul creșterii pregăti
rii profesionale a munci
torilor, care au participat 
anul acesta la cursuri de 
perfecționare organizate 
în secție.

țosif Dcman, 
cian, ne scrie 
nou lunicular a 
în exploatare zilele tre
cute la sectorul Valea 
Si'iului al Întreprinderii 
forest ere Nenoiu, regiu
nea Ploiești. în actualul 
sezon, în exploatările în
treprinderii funcționează 
peste 30 luniculare. Me
canizarea largă a lucrări
lor a permis muncitorilor 
forestieri să-și îndepli
nească și să depășească 
sarcinile de plan, să rea
lizeze pînă acum econo- 

de

electri
că un 

fost dat

mi1 suplimentare 
peste 1 000 000 lei.

Odată cu astfel de 
scrisori corespondenții 
voluntari din industrie se
sizează și lipsuri în acti
vitatea economică a unor 
întreprinderi.

Pentru că n-a descăr
cat la timp vagoanele so
site pe adresa sa în sta
ția C.F.R. Chitila, între
prinderea ,,Zarea"-Bucu- 
rești a plătit în luna 
octombrie locații în va-

ioare de 4 950 lei — ne 
scrie muncitorul ceferist 
Zaharia D. Ciulei. Cum 
justifică conducerea aces
tei întreprinderi îniîrzie- 
rea cu care au fost des
cărcate cele 21 vagoane 
cu produse sosite în gara 
Chitila ? — întreabă în 
scrisoarea sa corespon
dentul voluntar.

De la sate corespon
denții 
trimis în această săptă- 
mînă vești despre întă
rirea 
zatorică a 
colective.

Instructorul de partid Astfel, din scrisoarea tri- 
Patru Verigă ne scrie că 
gospodăria colectivă ,,Au
rel Șe|u" din comuna Bal
ta Albă, raionul Făurei, 
are un puternic sector 
zootehnic. încărcătura de 
animale la suta de hecta
re a ajuns acum la 33,2 
bovine, 12S ovine, 34,4 
porcine etc. Pentru între
gul electiv au fost asigu
rate adăposturile necesa
re Anul acesta s-au con
struit, din materiale pro
curate pe plan local, un 
grajd pentru 100 de vaci, 
un complex cu flux con
tinuu pentru 500 de 
porci și a fost mărit sai
vanul pentru a putea a- 
dăoosfi încă

In prezent se execută 
lucrările de 
cu apă a adăposturilor.

Peste 800 000 lei venit 
au realizat anul acesta 
colectiviștii din comuna 
Zebil, raionul Istria, din 
valorificarea strugurilor, 
arată în scrisoarea trimisă 
redacției Constantin Dol- 
niceanu, responsabilul 
centrului de radioficare 
Babadag. Anul trecut 
au plantat 14 hectare, 
iar anul acesta și-au pla
nificat să planteze 15 ha. 
Lucrările de terasare au 
fost terminate. Materialul 
sădifor a fost pregătit în 
pepiniera gospodăriei.

Mai mulți colectiviști 
ne-au scris despre cursu
rile învățămîntului agro-

voluntari ne-au

economică-organi-
gospodăriilor

400 de oi.

alimentare

zootehnic, fon C. Marin 
din comuna Pietroiu, ra
ionul Fetești, ne infor
mează că la cele cinci 
cercuri de Învățămînt a- 
gro-zootehnic care func
ționează în gospodăria 
colectivă din comună sini 
înscriși 300 de colecti
viști. Pînă acum, la toate 
cercurile au fost predate 
cite 3 lecfii. Frecventa 
a fost bună.

Și in această săptămî- 
nă scrisorile sosite la re
dacție ne-au informat 
despre diferite realizări 
locale de interes obștesc.

misă de învățătorul Ffîfiț 
lamșec aflăm că in co
muna Cofușca, raionul 
Săveni, a fost construită 
o școală nouă prin con
tribuție voluntară. Este a 
doua școală ridicată 
anii puterii populare în 
această comună.

1n ultimii doi ani — 
ne scrie D. Constantin 
— 11 sate din raio
nul Istria au fost ra
cordate la rețeaua elec
trică de înaltă tensiune. 
Printre acestea se nu
mără Fînfînele, Baia, Pan- 
duru, Beidaud, Cogea- 
lac etc. Cu puțin timp 
în urmă a fost electrifi
cată comuna Zebil. Pe 
străzi a fost introdusă 
lumina fluorescentă. In 
multe dintre casele co
lectiviștilor au apărut 
televizoare și aparate de 
radio.

O nouă centrală tele
fonică a fost instalată re
cent în orașul Huedin, 
aflăm din scrisoarea co
respondentului voluntar 
Gh, Benga. Convorbirile 
telefonice cu toată țara 
se efectuează în prezent 
în condifii bune.

In aceste zile la redac
ție ne-au mai sosit scri
sori în care se arată că 
la căminele culturale ac
tivitatea culturală de 
masă este intensă. Se fin 
conferințe, lecții, au loc 
spectacole, recenzii etc.

în

(Urmare din pag. I-a)
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Proiectele pentru construcțiile de locuințe 
din 1863

tuație este o urmare a faptului 
beneficiarii au definitivat lucrările cu 
mari întârzieri, neglijînd pregătirea 
proiectării.

Pentru construcțiile de locuințe 
din 1963, D.S.A.P.C.-Galați are de 
elaborat proiecte' pentru un număr 
de 2 761 de apartamente, care se vor 
ridica la Galați, Brăila, Mărășești și 
în alte orașe din regiune. Din acestea, 
numai un număr mic de apartamente 
vor putea fi definitivate în faza de 
proiect de execuție pînă la sfîrșitul 
acestui an, restul urmînd a se ter
mina în 1963. Volumul proiectelor 
executate de D.S.A.P.C. este în con
tinuă creștere față de anii prece- 
denți. Aceasta cere proiectanților o 
muncă mai susținută și rezolvarea 
mai operativă a problemelor de or
din tehnic care se ivesc pe parcurs. 
Dacă pentru orașul Galați elabora
rea proiectelor necesare completării 
ansamblului central s-a făcut în 
termene foarte scurte, creînd con
structorilor posibilitatea executării 
pînă la sfîrșitul anului 1962 a unul 
volum sporit de locuințe, față de. cel 
planificat inițial, nu același lucru 
se poate spune despre proiectele 
locuințelor pentru orașul Brăila (din

str. Sf. Constantin, Victoriei, 
Tolbuhin). Aici, pe lingă greutățile 
de ordin tehnic întâmpinate, au exis
tat unele lipsuri ale colectivului de 
proiectare care au dus la întârziere 
în elaborarea documentației.

La întârzierea realizării lucrărilor 
au contribuit și lipsurile sau erorile 
strecurate în unele proiecte. Măsu
rile luate din inițiativa comitetului 
executiv al sfatului popular regional 
Galați, de a stabili pentru toate lu
crările grafice coordonatoare între 
beneficiari, proiectanți și construc
tori, nu au dat încă rezultatele scon
tate, întrucît unii beneficiari nu 
și-au respectat obligațiile prevăzute 
în grafice. Printre aceștia se numără 
chiar sfatul popular regional și sfa
tul popular orășenesc Galați.

Pe lîngă dificultățile întâmpinate 
din partea beneficiarilor, proiectanta 
au avut unele greutăți și la avizare 
— prelungirea timpului de avizare 
(teme sau proiecte de ansamblu), mo
dificarea unor soluții avizate la faza 
anterioară de proiectare etc.

Cu sprijinul sfatului popular regio
nal, prin eforturi mai susținute din 
partea proiectanțilo.r, rămînerea in 
urmă în asigurarea șantierelor cu 
documentația tehnică poate fi înlă
turată.

zintă în studioul de concerte un con
cert simfonic. In program: Serenada pen
tru orchestră de coarde de Ceaikovski; 
Concertul pentru pian și orchestră de 
Sabin Drăgoi (primă audiție). Solistă — 
Maria Fotino, artistă emerită: Simfonia 
Il-a în re major de Brahms. Dirijor: Con- 
staptin Bobescu. artist emerit.

Sîmbălă, 8 decembrie, ora 20 00, or
chestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu” prezintă un concert 
simfonic la Ateneul R. P. Romîne. In 
program: Trei miniaturi pentru orchestră 
de coarde de Wilhelm Bergen Concertul 
pentru vioară și orchestră de Sibelius, so
list: Valerii Klimov (U.R.S.S.) și simfo
nia în trei părți de Strawinsky (primă au
diție). Dirijor: Mircea Basarab. Concertul 
va avea loc și duminică, 9 decembrie, ora 
11,00 la Ateneul R. P, Romîne.

Duminică, 9 decembrie, ora 20 00, îd 
sala mică a Palatului R. P. Romîne' va 
avea loc un concert de muzică de came
ră „Schubert“ în cadrul ciclului „Muzica 
de-a lungul veacurilor” organizat de Fi
larmonica de Stat „George Enescu“ pentru 
studenții Universității din București: la 
ora 20 00, orchestra ,,Barbu Lăutaru” a 
Filarmonicii de stat „George Enescu”, di
rijată de Nicu Stănescu, prezintă la Ate
neul R. P. Romîne un concert de mu
zică populară. Soliști: Maria Lătărețu, 
Ana Ispas, Ion Cristore_anu și Vlad Dior 
nisie.

CÂRTI NOI
O lucrare despre Lucia Sturdza-

Bulandra

A apărut de cqrînd în colecția 
„Figuri de seamă ale teatrului ro
mînesc" a Editurii Meridiane lucra
rea consacrată vieții și activității 
multilaterale a artistei poporului Lu
cia Sturdza-Bulandra.

Textul, semnat de Mihai Vasiliu, 
prezintă cititorului momente din 
viața marei noastre actrițe, în 
strînsă legătură cu evenimentele 
viefii teatrale din tara noastră. Ur
mărind biografia neuitatei artiste, 
autorul aduce informații privind 
munca neobosită și devotamentul a- 
cesteia și a altor figuri de seamă ale 
teatrului romînesc — Alexandru 
Davilla, Paul Gusty, Tony Bulandra, 
Vladimir Maximilian, Ion Manoles
cu — pentru statornicirea tradi
ției realismului în arta noastră 
dramatică. Numeroase date și fapte 
relevă contribuția însemnată pe care 
Lucia Sturdza-Bulandra a adus-o în 
anii regimului nostru la dezvoltarea

Publicul nosiru i-a păstrat pianis
tei Monique de la Brt chollerie, de 
la prima sa vizită în țara noastră, 
acum 15 ani, acea simpatie pe care 
ți-o inspiră artistul 
sensibil și exuberant, 
știe să „treacă rampa" 
inimile. Reîntîlnirea 
franceză — în concertul de sîmbătă 
seara al Filarmonicii „George Enes- 

— ne-a dezvăluit, din nou, a- 
califăți.
ascultat, cu acest prilej, con- 
în do minor de Beethoven, 
interpretare profund perso- 

fotodafă, 
deosebit 
rezultă

siguranța cu

comunicativ, 
artis’ul care 
și să cîștige 
cu pianista

ÇU" 
ceste

Am 
certul 
într-o 
nală și, totodată, convingătoare. 
Farmecul deosebit a1 acestei 
interpretări rezultă din sinceri
tatea și siguranța cu care Mo
nique de la Bruchollerie imprimă 
concertului impulsurile temperamen
tului și viziunii sale. A fost un 
Beethoven surîzător, luminos și în 
același timp logic (ne referim, de 
pildă, la cadența părții întîi, din 
care solista s-a ferit să facă un mo
ment de virtuozitate) și poetic 
(partea a doua). In ce privește „for
ma sonoră” a concepției interpre
tative, aceasta este de cea mai bună 
calitate ; sunetul și rezolvările feh-

a con- 
a con
ta ma- 
accen-

„George Enescu“
nice atesfă un înalț nivel profesio
nal și posibilifăfi de expresie consi
derabile (care ml s-au părut însă 
suprasolicitate în cel de-al doilea 
supliment, cîntaf într-o viteză ame
țitoare).

Maestrul George Georgescu a 
deschis programul cu Preludiul sim
fonic de Ion Dumitrescu, cîntaf în 
tonuri ample de baladă, și 
sacraf cea de-a doua parte 
certului Simfoniei a lll-a în 
jor de Brahms — în care a
tuat, cu precădere, elementul liric ■ 
și expansiv. Sub bagheta sa, aceas
tă simfonie este proiectată în linii 
generoase și mișcări ample, și nu
mai finalul aduce un copleșitor dra
matism. Filarmonica a creat sîmbă- 
fă unele momente cu fotul împli
nite, alături de fragmente în care 
au existat decalaje (în orima parte 
a simfoniei lui Brahms). In ansam
blu, s-a simțit permanent suflul a- 
nimalorului sub bagheta căruia 
Filarmonicii îi place atît de mult 
să cînte și care reușește totdeauna 
să „sculpteze" fraza muzicală în- 
tr-un fel inimitabil.

RADU GHECIU

teatrului, elanul cu care a participat 
la viata artistică și obștească a tării.

Lucrarea cuprinde peste 50 de 
ilustrații — fotograf*!, facsimile — 
realizate pe baza materialelor puse 
la dispoziție de Muzeul Teatrului 
National „I L. Caragiale“ și de Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra".

Ion Manolescu : Aminîsirl

In aceeași editură a apărut recent 
volumul „Amintiri“ de artistul po
porului Ion Manolescu.

în cele aproape 300 de pagini, 
marele actor împărtășește cititorilor 
aspecte interesante din viața tea
trului romînesc, pé care regretatul

actor l-a slujit mai bine de 50 de 
ani.

Scrisă cu grija de a fi folositoare 
„actorului tînăr" cartea lui Ion 
Manolescu aduce mărturiile unei 
lupte cu greutăți și piedici de tot 
felul ridicate în calea artiștilor de 
orînduirea burghezo-moșierească, și-i 
îndrumă totodată pe drumul unei 
munci perseverente în slujba nobilei 
lor profesiuni.

Volumul „Amintiri“, prefațat de 
Tudor Teodorescu-Braniște, înfăți
șează nu numai viața și activitatea 
unui mare actor, ci aduce totodată 
o contribuție de seamă Ia cunoaște
rea istoriei teatrului nostru contem
poran.

M. P.

TEATRE: Teatrul de stat de operetă 
(Sala Palatului R.P. Romîne): Lysistrata— 
(orele 19,30); Teatrul Evreiesc de stat : O 
seară de folclor muzical evreiesc — (o- 
rele 20); Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Tănase și Revista 
— (Orele 20); Cricul de stat : Ansam
blul „Deutsche Zirkusarena" — din R.D. 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Cltermesa: Repu
blica (Bd. Maghcru 2), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), G. C'oșbuc (piața G. Coșbuc 1). 
Magistratul rulează la cinematografele Ma- 
gheru (Bd. Magheru 29). București (Bd. 
6 Martie 6), Gh. Doja (Cal. Grivitel 80). 
Moartea în insula de zahăr — cinema
scop : V. Alecsan.drl (str. Grlgorescu 24), 
Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), 1 Mai 
(Bd. 1 Mai 322), 23 August (Bd. Dimitrov 
118). Alibiul nu ajunge rulează la cine
matografele I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 
16), Flacăra (Cal. Dudești 22), Miorița 
(Cal Moșilor 127), 30 Decembrie (Cal. 
Ferentari 86). Mizerabilii — cinemascop 
(ambele serii) : Victoria (Bd. 6 Martie 
7). Fata cu care am fost prieten — ci
nemascop: Lumina (Bd. 6 Martie 12), în
frățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi). Alex. Sahia (Cal. Văcărești 21). 
Misterul celor doi domni „N" : Central 
(Bd. 6 Martie 2), V. Roaită (Bd. 1 Mai 
57), Arta (Cal. Călărași 153). Program spe
cial pentru copii — dimineața : 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). Celebrul 702 — 
după-amlază : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Program de filme documentare : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). Un om tre
ce prin zid rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7). Băieții 
noștri : Cultural (Cal. Griviței 190). Petre 
cel isteț rulează la cinematografele Alex. 
■Popov - dimineața (Cal. Griviței 137), 
Unirea (Bd. 1 Mai 143). Culisele varieteu- 
lui — după-amiază : Alex. Pooov (Cal. 
Griviței 137). Vară romantică : 8 Mar
tie (str. Buzești 9—11), Luceafărul (Cal. 
Rahovei 118). 713 cere aterizarea : Gri- 
vița (piața Ilie Pintilie 2). Cazacii rulea
ză la cinematograful C-tin David (șos. 
Crîngași 42). Fantomele din Spessart ru
lează la cinematograful T. Vladlmirescu 
(CaJ. Dudești 22). Acord final : Munca 
(șos. Mihai Bravii 221). Cartouche — cine
mascop : Poouiar (str. Mătăsăvi 31). Lupii 
la ștînă : Moșilor (Cal. Moșjlnr 221). G. 
Bacovia (sps, Giurgiului 3). Vîrsta dra
gostei : Donca Simo (str. Avrig ljî Hai
ducii din Rio-Frio j 19 Februarie (Bd. 30

Decembrie 89). Omul aml’ilue : uletiză la 
cinematografele M. Eminescu (sir. M 
Bminescu 127), Ilie Pintllié (șos. Colen- 
tlna 84). Flăcări și flori : 8 Mal (Str. Ll- 
zeanu 19). Hamlet : Volga (șos. ilie Pinti
lie 61). Oameni și fiare - ambele serii 
rulează la cinematografele Olga Banele 
(cal. 13 Septembrie 195)). B. Delavrancea 
(Bd. Libertății 70—72). Contele do Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii) : Dru
mul Serii (str. Drumul Serii 30). Carmen 
de la Ronda: Aurel Vlaicu (șos. Cotro- 
ceni 9).
TELEVIZIUNE ; Orele 19,00-rJmmalul te

leviziunii. 19.15 — Pentru școlari :
„Cîte ceva despre... energie". 19 30 — 
Filmul artistic : „Sentința se va dJ 
joi" — o producție a studiourilor din 
R.P. Polonă. 20,50 — Recital vocal-co- 
regrafic. 21.35 — Telespoit. In înche
iere : Buletin de știri.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
rece în toate regiunțțe Urii. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit în Ol
tenia, estul Munteniei. Dobrogea și su- 
hpl Moldovei și mai mult senin ma> 
ales după-ămiaza, în rost. Au căzut pre
cipitații sub formă de ninsoare în Ol 
tenia și izolat în celelalte regiuni. Vin 
tul a suflat slab pînă la potrivit îr- 
Ardeal, Banat și Moldova, cu Intens! 
ficări pînă la tare în sudul țării dir 
nord și nord-est. Temperatura la ort 
14 înregistra valori cuprinse între : 
grade la Mangalia și minus 6 grade 1: 
G’neorghieni. In București : Vremea f 
fost rece, cu cer variabil, mal mult a 
coperit. A fulguit ușor în cursul dim: 
netii. Vîntui a suflat moderat cu In 
tensificări pînă Ia tare, din nord-es' 
Temperatura maximă a atins :î grade

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
șl G decembrie a.c. : Vremea se mențin 
rece, cu cer schimbător. Va ninge lo 
cql, mai ales în sudul țării. Vîntui vi 
predomina din est. slăbind din Intens! 
täte. Temperatura se menține coborî 
tă. Minimele vor fi cuprinse între mi 
nus 4 grade și minus 14 grade, loca) 
mal coborîte în Ardeal, iar maximele 
între minus 5 și plus 4 grade. în Bucu
rești : Vremea se menține rece, cu cer 
schimbător. Temporar va ninge. Vintul 
va slăbi din intensitate. Temperatura as 
menține coborâtă.O noua policlinică la Satu-Max®

Jt-jȘS

Se extinde rețeaua unităților de prestări 
de servicii

Rețeaua unităților de prestări de 
servicii pentru populație din cadrul 
cooperativelor meșteșugărești se ex
tinde continuu. în regiunea Ploiești, 
de pildă, au fost înființate în ulti
mele 3 luni peste 30 de noi centre 
pentru reparații de obiecte metalice 
de uz gospodăresc și reparații moto; 
în orașele Buzău, Rîmnicu-Sărat, 
Tîrgoviște și Breaza au fost des
chise centre pentru repararea mobi
lei și de tapițerie la domiciliul clien-

ților, unități de tricotaje, pielărie, 
foto etc.

Această formă de deservire rapidă 
a populației de către cooperația 
meșteșugărească s-a extins mult și 
în regiunile Brașov, Suceava, Crișa- 
na, Banat, Iași, unde în ultimele 4 
luni au fost înființate aproape 250 
de noi unități de prestări de ser
vicii.

(Agerpres)
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S-a incheiat activitatea 
competiționafă

Oficial, activitatea competițio- 
nală. la fotbal s-a încheiat ieri, 
odată cu desfășurarea meciuri
lor ultimei etape a turului cam
pionatului republican. Caracte
ristic acestei etape a fost faptul 
că în majoritatea partidelor e- 
chipele învingătoare au înscris 
multe goluri. La Cluj localnicii 
au realizat scorul etapei (6—0 
cu C.S.M.S.), iar la Timișoara și 
Ploiești, gazdele au cîștigat cu 
4—0. Prin victoria obținută ieri, 
Farul continuă să se mențină în 
■fruntea clasamentului. „Lanterna 
roșie” o deține acum echipa 
Dinamo-Bacău.

Clasamentul va mai suferi însă 
unele modificări în urma dispu
tării meciurilor-restanță.

Iată mai jos relatări de la 
partidele care au avut loc ieri.
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Deschiderea Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Italian

. Deschid erei Cen^resuliii il X-lei
al Partidului Comunist Italian
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Cuplajul din Capitală
Fază din meciul Viitorul—Dinamo București

Știința Cluj — C.S.M.S. 6—0

în Capitală, pe un vînt tăios, de 
decembrie, pe un teren alunecos, 
care a influențat în mare măsură 
jooul, meciurile programate pe 
stadionul Republicii au prilejuit, 
în finalul turului campionatului de 
fotbal, ultimul cuplaj interbucureș- 
tean din acest an. Steaua a cîștigat 
de o manieră categorică — deși 
scorul (3—1) nu arată această supe
rioritate — meciul cu Progresul, iar 
Viitorul a reușit să păstreze (eroic, 
putem spune) un avantaj minim 
(1—0) în fața echipei Dinamo.

Primul meci (Progresul — Steaua) 
a început și s-a terminat în nota de 
dominare a echipei militare. In 26 
de minute scorul devenise 3—0 pen
tru Steaua. înscriseseră Voinea (de 
două ori) și Constantin. După star
tul luat și după aspectul jocului 
care nu avea decît un singur sens
— incursiuni spre poarta lui Cosma
— era greu de precizat cîte puncte 
vor înscrie pînă la sfîrșit înaintașii 
militari !... Evoluția jucătorilor de 
la Progresul, care ieri pe teren 
au tost depășiți din toate punctele 
de vedere, a lăsat, pe alocuri, im
presia că ei întîlnesc, pentru prima 
oară, o echipă din categoria A, 
sau că au fost introduși pe teren 
să servească drept partener de an
trenament echipei Steaua. Specta
torii au avut rareori prilejul să în
registreze o asemenea scădere la 
vreuna din echipele noastre. Lipsa 
de voință a jucătorilor, de pregăti
re tehnică și tactică în ansamblu, 
comportarea sub orice critică au 
ieșit puternic în evidență. Ce se în* 
tîmplă la 'Progresul ?

Să revenim însă asupra meciului. 
După primele goluri marcate de 
Steaua, se așteptau în continuare 
altele. Dar echipa militară, deși a- 
vea în față un adversar complet 
șters, și-a irosit acțiunile, ratînd de 
nenumărate ori ocazii clare de a 
înscrie. Cacoveanu s-a complicat în 
driblinguri inutile (cu toate că a- 
cest procedeu tehnic nu-1 stăpîneș- 
te mai deloc), Tătara a cen
trat și a șutat imprecis etc. Abia 
spre sfîrșit, Constantin, Voinea și 
Raksi au început să încerce poarta 
de la o mai mare distanță. De ce 
așa de tîrziu ? Și astfel, echipa mi
litară, în loc să înregistreze un re
zultat mai categoric, a rămas 
cu cele trei goluri înscrise ia în
ceputul primei leprize și... cu un șut 
trimis în bară de Raksi în repriza 
a doua. Militarii au avut chiar 
unele emoții. Voinea (Progresul) a 
rămas la un moment dat singur în 
fața porții adverse. Dar acest ju
cător cu posibilități leduse (titular 
al echipei naționale în meciul din 
Spania 1) a ratat de la doi metri. 
Tabela de marcaj se modifică, to

it

Știința Timișoara — Minerul

tuși, în favoarea echipei Progre
sul. în minutul 65 Ioniță înăcrie sin
gurul punct pentru echipa sa prin- 
tr-o lovitură de la 11 m.

Fără să aibă prea multe situații 
de rezolvat, apărarea echipei Steaua 
s-a achitat conștiincios de misiunea 
pe caro a avut-o. Trebuie remarcat 
jocul bun al lui Staicu (care l-a ani
hilat pe Oaidă).

Jocul a fost condus cu competență 
de arbitrul Gyula Gere (R.P. Ungară), 
care ne-a declarat următoarele : 
„N-am avut o misiune prea grea. 
Steaua este o echipă valoroasă, a 
practicat un joc spectaculos și e- 
ficace în prima repriză, cînd a fo
losit mult extremele. în repriza a 
doua, înaintașii, înghesuind jocul pe 
centru, unde terenul devenise im
practicabil, n-au mai putut iniția ac
țiuni deosebite. Publicul bucureștean, 
obiectiv și bun cunoscător, mi-a lă
sat o impresie deosebit de plăcută“.

La ora 14, pe un teren „răscolit" 
de prima partidă, a început meciul 
Viitorul—Dinamo. A fost un joc de 
mare luptă, în care fotbaliștii echipei 
Viitorul au făcut eforturi serioase să 
mențină rezultatul realizat în min. 15 
prin golul înscris de Ghergheli. în 
această partidă, ambele formații au 
jucat deschis, reușind ca pe par
cursul meciului să ofer© faze apre
ciate de public. Cei mai dezavan
tajați de starea proastă a fere

au fost fotbaliștii echipei 
care n-au reușit să în- 

! acțiunile

nulul 
Viitorul, 
chege la înaintare acțiunile Iot 
pline de finețe. Cu mai multă stabi
litate au jucat în cîmp dinamoviștii. 
Ei au dominat cea mai mare parte a 
timpului dai n-au reușit să egaleze. 
Au ratat ocazii favorabile : Țîrcov- 
nicu, Ene, Varga (în prima parte a 
jocului), Nunweiller III (trecut, spre 
sfîrșit, la înaintare), Vasile Alexan- 
dru și Ivan...

Fotbaliștii echipei Viitorul au avut 
în Suciu pe cel mai bun om din a- 
părare. Cine a fost la meci sau a 
urmărit la televizor partida a putut 
vedea cum acest tînăr și talentat 
portar — apărînd excepțional — și-a 
adus partea lui de contribuție la 
victoria echipei sale. în ordine se 
cuvine a fi menționat Ghergheli,. re
alizatorul golului, dar nu numai pen
tru aceasta ci și pentru eforturile 
depuse, atît în apărare cît și în atac, 
din primul și pînă în ultimul minut 
de joc. Apărătorii echipei au 
șit, cu eforturi, să destrame, 
după altul, atacurile inițiate 
Pîrcălab, David și Varga.

în general, partida a avut o 
fășurare palpitantă, păcat însă 
fost condusă de un arbitru neinspi
rat (V. Dumitrescu), care a dat mul
te. decizii anapoda, fără a influența 
totuși rezultatul.

CRISTEA MANTU

reu- 
unul 

de

dos
ea a

9—0

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Cu tot timpul rece, iubitorii 
fotbalului au fost prezenți în număr 
mare la meciul dintre Știința din 
localitate și Minerul-Lupeni.

în minutul 11 Bîtlan înscrie pri
mul punct. După 10 minute Remus 
Lazăr introduce din nou mingea în 
poârtă. 2—0 pentru Știința.

în minutul 43 Manolache înscrie 
cel de-al 3-lea gol pentru studenți. 
La un contra-atac al echipei oaspe
te, Țurcan în cădere lovește mingea 
cu mîna și arbitrul acordă un 11 
metri. Lovitura este ratată de Dră- 
goi. Din acest moment Știința atacă 
din nou. Scorul devine apoi 4—0, 
prin golul înscris de Manolache.

*
tează imparabil : 1—0 pentru Cri
șana.

Formația din Brașov prestează mai 
mult un joc de apărare. înaintarea 
Crișanei ratează nenumărate ocazii 
de a înscrie.

în repriza secundă, odată cu in
trarea în formația brașoveană a lui 
Seredai, oaspeții desfășoară un joc 
mai închegat, inițiind numeroase 
contraatacuri. Localnicii luptă însă 
cu toată vigoarea pentru păstrarea 
rezultatului. Astfel tabela de marcaj 
rămîne neschimbată, orădenii obți- 
nînd o victorie meritată.

Petrolul — U.T.A. 9—0

Crișana — Steagul Roșu 1—O

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Partida de fotbal Crișana—Steagul 
Roșu, care a avut loc ieri pe stadio
nul „Libertății“ din localitate, s-a 
desfășurat pe un timp frumos. încă 
din primele minute, înaintarea oră- 
deană încearcă poarta adversă, dar 
nu reușește să deschidă scorul de
cît în minutul 17, cînd Kăszegl șu-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în- 
tîlnirea dintre petroliști și arădeni a 
satisfăcut pe miile de spectatori pre- 
zenți ieri pe stadionul din Ploiești, da
torită rezultatului obținut de echipa 
locală : 4-0 (2-0).

Pînă în minutul 25 jocul s-a desfă
șurat de la egal la egal, cu faze ra
pide la ambele porji. Scorul este des
chis de Badea. După 10 minute, același 
jucător înscrie din nou pentru ploieș- 
teni.

In a doua parte a înfîlnirii, Petrolul 
atacă insistent și reușește să schimbe 
cifrele de pe tabla de marcaj prin 
golurile marcate de Dridea I și A. Mun- 
feanu.

Campionatele republicane de baschet

Ziua de ieri a marcat un eveni
ment important în activitatea bas
chetului din țara noastră : reluarea 
campionatului republican masculin. 
Concomitent, s-a desfășurat și eta
pa a IlI-a a campionatului feminin. 
Ne-am adresat cu acest prilej tov. 
Aurel Predescu, antrenor federal, cu 
rugămintea să facă o scurtă apre
ciere a principalelor aspecte și re
zultate în urma acestor etape.

— Am urmărit, în două zile,
București, zece echipe feminine și 
am observat un salt calitativ în com
portarea jucătoarelor. Trebuie, de 
asemenea, subliniată tendința ac
centuată a cluburilor pentru promo
varea jucătoarelor tinere și talenta
te, dintre care am remarcat pe Ma- 
darasz. și Domianschitz (Mureșul-Tg. 
'Mureș'), Cristina Moțoi (I.C.F.) și al-

la

tele. Antrenorii se preocupă totodată 
de aplicarea unor procedee tehnice 
variate.

Și în campionatul masculin, subli
niem cu satisfacție prezența a nu
meroase elemente tinere, la echipele 
Rapid și Steaua. Primele jocuri au 
arătat, din păcate, un pronunțat de
zechilibru de valori și de pregătire, 
ca și insuficienta grijă a antreno
rilor față de promovarea jucătorilor 
înalți.

REZULTATE ÎNREGISTRATE : 
masculin : Rapid — C.S.O. Galați 
58—43 ; Steaua — Progresul 78—39 ; 
feminin : Rapid — Progresul 88—3.2 ; 
Olimpia — Voința Tg. Mureș 42—32 ; 
Știința București — S.S.E. Constan
ța 69—32 ; I.C.F. — Mureșul Tg. Mu
reș 45—53 ; Unirea București — Cri
șana Oradea 70—45.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Me
ciul de fotbal dintre Știința Cluj și 
C.S.M.S. Iași s-a desfășurat în ca
drul unui decor de iarnă. Zăpada a 
atins cîțiva centimetri. Ambele 
echipe au făcut risipă de energie, au 
jucat frumos. Au cîștigat clujenii, 
care s-au impus de la început și 
pînă la sfîrșitul partidei.

Au înscris Adam (în minutele 20, 
57 și 62), Marcu (minutele 10 și 54) 
și Matei (minutul 59).

Farul — Dinamo Bacău 9—1

.Scînteii"). 
; din nou 

a plăcut 
10 000 de 
tribunele

CONSTANȚA (coresp. „I 
— Echipa Farul a învins 
pe Dinamo Bacău, Meciul 
doar în parte. Cei aproape 
spectatori prezenți ieri în 
stadionului din Constanța au remar
cat din nou la echipa locală impre
cizia șuturilor la poartă, înghesuirea 
jocului pe centrul terenului, nu
meroase execuții tehnice greșite. Lo
cul întîi în clasament ce-l ocupă 
acum 
ceasta

Rugbiștil Grivifei Roșii 
ieri o victorie destul de muncită (dar 
cu afîf mai meritată) în meciul susți
nut pe teren propriu cu echipa 
C.S.M.S. lași, Scor 9-3 (3-0). Ieșenii 
s-au arătat deciși să facă o partidă 
mare — au dominat teritorial — dar 
propriile animozități (jucătorii s-au 
certat deseori pe teren) i-au împiedi
cat în bună parte de la aceasta.

Echipa ceferistă a inițiat o serie de 
acțiuni frumoase, unele dintre ele —• 
cum au fost cele din minutele 10 și 61 
— fiind finalizate cu precizie de Bos
tan și respectiv M. Rusu, care au cul
cat balonul în terenul de țintă advers. 
Grivița Roșie a înscris 3 puncte și prin 
Țibulcac, autorul transformării unei lo
vituri de pedeapsă acordată de arbitru 
în min. 48. Cu puțin timp înainte ca 
meciul să se termine, ieșenii atacă por
nind chiar din apropierea liniei lor de 
22 m. După cîteva pătrunderi ale jucă
torilor de la înaintare, balonul ajunge 
pe aripa sfîngă la Mănescu care în
scrie.

Nu s-ar putea spune că actualii li
deri ai clasamentului — și totodată 
pretendenți serioși la titlul de cam
pioni ai țării — au dovedit cu priso
sință valoarea lor reală. Echipa n-a 
acționat ca un tot omogen, concepția 
de joc a fost destul de neclară. De la 
o formație cu afîia experiență și cu in
dividualități de certă valoare — ca De
mian, Moraru, M. Rușu, Wusek, Sfă- 
nescu, Iliescu — se cere, fără îndoială, 
mult mai mult decît a arătat de această 
dată Grivița Roșîe.

Tot ieri, pe terenul Olimpia echipa

Steaua — a doua în clasamentul cam
pionatului — a jucat cu ultima clasată, 
formația clubului Olimpia. Militarii au 
obfinut victoria, dar mai greu decît 
arată scorul final 16-3.

Un rezultat oarecum neașteptat s-a 
înregistrat în meciul Știința București 
— Progresul. Studenții au dominat cu 
insistență în prima repriză, folosind cu 
succes pasele la mînă. După circa 10 
minute de joc, Știința înscrie trei 
puncte în urma unei greșeli a funda
șului Alexandrescu, care a înfîrziat să 
culce balonul în propriul teren de țin
tă. Mai decis, Nagel a atins primul ba
lonul. Nu mult după aceea, la un nou 
atac al Științei, Milea marchează încă 
3 puncte, prinfr-un drop-gol din fata 
buturilor.

Tn repriza secundă, jocul este ceva 
mai echilibrat. Studenții înscriu o nouă 
încercare prin Gudov (min. 52), astfel 
că aceștia conduc cu 9-0. Scorul se 
menține nemodificaf pînă către sfîrșL 
ful meciului, cînd E. Dumitrescu (Pro
gresul) reușește o încercare. Scor fi
nal 9-3 pentru Știința.

Pe stadionul din șos. Olteniței, rug- 
bișfii de la Metalul au obfinut o pre
țioasă victorie (6-3 cu Unirea), care îi 
menține încă la distanfă de zona retro
gradării.

ROMA 2 — Corespondentul Ager- 
pres, Giorgio Pastore, transmite :

într-o atmosferă de mare entu
ziasm s-a deschis duminică la 
Roma, în „Palazzo dei Congressi“, 
cel de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Italian. La lucrările 
congresului iau parte 876 de dele
gați aleși în cadrul conferințelor fe
derațiilor de partid, care au prece
dat Congresul P.C.I. în sala con
gresului se află peste 1 000 de invi
tați.

La congres participă, de aseme
nea, delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești frățești din 33 
de țări. Delegația Partidului Mun
citoresc Romîn este alcătuită din 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R.

în prezidiul congresului au fost 
aleși membrii Secretariatului și ai 
conducerii P.C.I., precum și nu
meroși muncitori, reprezentînd or
ganizațiile de partid de la cele mai 
mari întreprinderi din Italia.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Armando Cosutta, secretar al 
Federației din Milano a P.C.I., a fost 
aprobată următoarea ordine de zi : 
1) Unitatea claselor muncitoare pe 
calea spre socialism în condițiile 

, democrației și păcii ; 2) Cu privire 
la unele modificări care urmează să 
fie aduse statutului partidului ; 3) 
Alegerea organelor de conducere ale 
P.C.I.

Palmiro Togliatti, secretar gene
ral al P.C. Italian, a prezentat apoi 
raportul la primul punct de pe or
dinea de zi.

echipa Farul o obligă pe 
la mai mult...

CLASAMENT
Farul
Știința Timișoara
Știința Cluj 
Petrolul
Viitorul
Steagul Roșu 
C.S.M.S.
Dinamo București 
Steaua
Rapid
Progresul
U.T.A.
Crișana
Minerul
Dinamo Bacău

a-

14 7 3 4 35:24 17
13 7 2 4 25:19 16
13 7 2 4 22:18 16
13 6 3 4 29:12 15
14 8 3 5 33:28 15
13 7 1 5 23:23 15
14 4 7 3 27:28 15
12 4 6 2 15:11 14
12 5 4 3 28:21 14
13 5 4 4 23:22 14
14 4 4 6 19:22 12
14
13

4 2 8 23:28 10
4 2 7 13:28 10

14 3 3 8 15:35 9
14 2 4 8 12:25 8

c.
PRONOSPORT

Concursul nr. 48 din 2 decembrie
Italia — Turcia 
Slovan Bratislava — Dukla Praga 
Progresul — Steaua 
petrolul — U.T.A.
Farul — Dinamo Bacău 
Știința Cluj — C.S.M.S.
Știința Timișoara Minerul 
Crișana — Steagul Roșu 
Padova — Leçco
Parma — Messina 
Alessandria — Verona 
Udinese — Lazio
Viitorul — Dinamo București

a.
1
x.
2
1
1
1
1
1
1
X 
X
X
1

I. DUMITRIU

Rezultatele meciurilor din provincie: 
Știința Cluj — Știința Timișoara 9-3 ; 
Știința Petroșani----- Dinamo București
5-3.

Carnet pugilistic

Boxerii noștri fruntași au încheiat sîm- 
bătă seara in sala Floreasca activitatea 
lor internațională din acest an. După vic
toriile realizate in fața Scoției, Iugosla
viei, R. P. Bulgaria și echipei orașului 
Varșovia, boxerii romîni și-au mai înscris 
In palmares un succes cu 7—3 în dauna 
puternicei selecționate a Berlinului. Spre 
deosebire de meciurile precedente, cînd 
au primit calificativul „foarte bine“, de 
data aceasta reprezentanții noștri nu au 
mai boxat la adevărata valoare, în unele 
cazuri chiar decepționând. Dacă N. Puiu, 
I. Dinu, I. Monea și I. Mihalik au arătat 
că au resurse fizice, fapt care le-a permis 
să-și pună în valoare cunoștințele lor 
tehnice pentru a depăși rezistența puțin 
comună a unor adversari energici, în 
schimb tinerii C. Anton și H. Löw s-au 
comportat sub orice critică. Anton, care 
se anunța o mare speranță a boxului 
nostru, continuă să bată pasul pe loc de 
cînd a cucerit centura de campion repu
blican, pierzînd meci după meci în ga
lele internaționale, In ceea ce-l privește 
pe Löw, a cărei vitalitate impresiona pur 
și simplu, în trecut, probabil că s-a în
fumurat după victoria realizată la Bel
grad în fața lui Jakpvlevic, privind cu 
superficialitate antrenamentele și viața 
sportivă. Nici A. Olteanu nu a mai im
presionat. Metalurgistul are însă scuza că 
recent a susținut în R. P. Polonă două 
dificile examene cu Kuleța și Guttman,

pe care le-a cîștigat la capătul unor 
mari elortwi fizice. Mariuțan a demon
strat încă o dată că nu știe să lupte cu 
boxeri pe gardă „inversă“, oferind un 
meci anost pe care l-a cîștigat numai 
pentru o sclipire avută în final. Discu
tabilă decizia în meciul Henry—Moldo- 
veanu, primul — mai tehnic decît repre
zentantul nostru — fiind defavorizat. De 
asemenea, a fost trustât de victorie I. 
Dinu abandonat nejust de arbitru pentru 
rănire într-un moment cînd conducea la 
puncte și controla cu siguranță partida.

O. A.

M A G A Z I N—
numeroasele campionate mon- 
din acest an, sportivii sovietici

! în cei trei ani care au trecut de 
la cel de-al IX-lea congres al parti
dului, a declarat Palmiro Togliatti, 
s-au produs numeroase evenimente 
de mare importanță. Partidul co
munist a fost întotdeauna în cen
trul acestor evenimente, le-a întîm- 
pinat cu cinste, în mod combativ, 
cu un simț profund al răspunderii, 
conștient fiind de importanța mă
rețelor țeluri pentru care luptă. A- 
ceste țeluri sînt pace, democrație, 
socialism.

Referindu-se la situația interna
țională, vorbitorul a spus : Astăzi 
nu este suficient să vorbim despre 
posibilitatea coexistenței pașnice, 
în fața perspectivei catastrofale a 
unui conflict atomic, trebuie arătat 
că coexistența pașnică constituie o 
necesitate imperioasă atît pentru 
statele socialiste, cît și pentru cele 
capitaliste.

Amintind de recentele evenimente 
din zona Mării Caraibilor, raporto
rul a subliniat că tocmai prietenia 
și" ajutorul efectiv al marelui stat 
sovietic și al celorlalte țări socia
liste au dat posibilitate poporului 
cuban să trăiască și să se consacre 
muncii sale. Imperialismul ameri
can nu și-a putut realiza planurile 
agresive și, în momentul hotărîtor 
cel mai acut, cînd se părea că ex
tremiștii americani se pregăteau 
șă-și sărbătorească victoria, iar un 
conflict atomic era gata să izbuc
nească, Uniunea Sovietică, marea 
putere socialistă, a știut să înlăture 
primejdia izbucnirii unui război, 
propunînd și acceptînd un compro
mis onorabil, și anume să-și retragă 
armele rachetă ca răspuns la re
nunțarea de către imperialiști la 
planurile lor de invadare a Cubei.

în această ordine de idei, rapor
torul s-a referit la posibilitatea 
preîntîmpinării războiului în condi
ții istorice noi cînd există și se în
tărește necontenit sistemul statelor 
socialiste, cînd există un puternic 
grup de țări neangajate care se pro
nunță pentru pace, cînd năzuința 
popoarelor spre pace este exprimată 
prin marea mișcare antirăzboinică. 
Se înșeală amarnic cei care nu văd 
aceste transformări în condițiile o- 
biective ale situației actuale, tot așa 
cum se înșeală și cei pentru care im
perialismul este un simplu tigru de 
hîrtie care poate fi răsturnat cu un 
bobîrnac, a spus P. Togliatti.

Subliniind că reglementarea, deși 
nu definitivă, a problemei cubane, 
prin garantarea independenței aces
tei țări, precum și încetarea opera
țiunilor militare la frontiera dintre 
China și India ar putea deschide o 
perioadă de destindere în relațiile 
internaționale, raportorul a arătat că 
Italia trebuie să întreprindă acțiuni 
pozitive pentru a contribui la crea
rea acestui nou climat în relațiile 
internaționale.

Togliatti a relevai Importanța 
noului program al P.C.U.S. care 
trasează sarcini privind crearea ba
zei tehnice-materiale o societății co
muniste. El a arătat că acest pro-

gram a fost primit cu entuziasm de 
masele muncitoare și de toate for
țele progresiste ale omenirii.

Raportorul a transmis un salut 
conducătorilor marelui partid leni
nist, lui N. S. Hrușciov, arătînd că 
legătura care unește pe comuniștii 
italieni cu primul partid care a re
purtat victoria în revoluție și care a 
construit societatea socialistă, — 
P.C.U.S. — a fost întotdeauna și este 
deosebit de strînsă, profundă, vie.

Acum, luptătorii pentru cauza 
muncitorească, printre c ire comu
niștii italieni ocupă un loc de frun
te, își dau pe deplin seama, a spus 
Togliatti, de profunzimea hotărâri
lor Congreselor al XX-lea și al 
XXII-lea ale P.C.U.S. și sînt con- 
știenți de importanța uriașă, hotărâ
toare pentru soarta revoluției, a a- 
celei activități înnoitoare pe care a 
desfășurat-o, din inițiativa și sub 
conducerea lui N. S. Hrușciov, Co
mitetul Central al P.C.U.S.

Problema principală care stă în 
fața noastră, a spus în continuare 
raportorul, este problema unității 
mișcării noastre. Problemele care ar 
putea duce la divergențe trebuie să 
fie rezolvate în spiritul solidarității. 
Campania desfășurată de conducă
torii Partidului Muncii din Albania 
nu are nimic comun cu discutarea 
problemelor între comuniști. Condu
cătorii albanezi au transformat a- 
ceastă discuție într-o campanie de 
calomnii și jigniri îndreptată împo
triva întregii mișcări comuniste.

Relevînd necesitatea luptei împo
triva revizionismului și dogmatis
mului în mișcarea muncitorească. 
Togliatti a declarat că această 
luptă necesită o dezvoltare continuă 
a teoriei, căreia hotărîrile Congre
sului al XX-lea al P.C.U.S. i-au dat 
un puternic imbold. Trebuie să ur
măm cu fermitate aceste hotărîri și 
să înaintăm călăuziți de ele.

Referindu-se la situația internă, 
raportorul a spus că dezvoltarea 
producției industriale în Italia nu a 
contribuit Ia rezolvarea problemelor 
atît de acute pentru Italia cum sînt 
șomajul, înapoierea regiunilor din 
sudui țării, ruinarea satelor, lipsa 
de locuințe, spitale și instituții de 
învățămînt, neconcordanța dintre 
nivelul salariilor și cerințele cele 
mai vitale ale oamenilor muncii. 
Tocmai de aceea, mișcarea grevistă 
se extinde în întreaga țară.

Raportorul a criticat încercările 
partidelor din coaliția guvernamen
tală de a se eschiva de la îndepli
nirea pînă și a celor • mai timide 
promisiuni pe care ele le-au făcut 
atunci cînd s-a format așa-numitul 
guvern de „centru-stînga“. El a a- 
dresat tuturor comuniștilor chema
rea de a desfășura o luptă hotărîtă 
pentru o adevărată cotitură spre 
stingă.

Vorbitorul a 
zadarnice de a 
munist. A izola 
tru de masele 
oameni ai muncii, a spus el, este o 
încercare fără sorți de izbîndă.

diale 
au obținut 57 medalii de aur, iar spor
tivii americani numai 9. Este cea mai 
mare diferență înregistrată în istoria 
sportivă paralelă a celor două țări.

k
O medalie olimpică de aur, datînd 

de 2 000 de ani — care ajunsese, nu 
se știe prin ce împrejurări, în muzeul 
din Basel — a fost răscumpărată de 
guvernul grec pentru suma de 94 000 
franci elvețieni. Medalia cîntărește 
120 de grame.

k
Specialiștii japonezi apreciază că Ia 

viitoarele Jocuri Olimpice de la To
kio, sportivii din Japonia vor putea 
cîștiga 30 de medalii de aur : la gim
nastică (8), lupte (6), judo (4), înot (4), 
volei, tir, box (cîte 2), atletism și hal
tere (cîte 1).

★
în R. S. Cehoslovacă există în pre

zent 7 183 asociații sportive, în cadrul 
cărora activează 1 568 000 de persoane. 
Mai mult de jumătate din numărul to
tal al sportivilor cehoslovaci sînt ti
neri pînă Ia 20 de ani.

■fc
Federația franceză de baschet a pro

pus organizarea unui turneu al celor 
5 națiuni, la care să participe echipele 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovace, Franței, 
Italiei și R. P. Polone. Primele două 
clasate s-ar califica automat pentru 
ediția a n-a. Iar celelalte ar fi înlo
cuite cu echipe ale altor trei țări.

ironizat încercările 
„izola“ partidul co- 
un partid ca al nos- 
de muncitori și de

Turneul final al celui de-al XV- 
lea campionat masculin de șah al 
țării noastre a început sîmbătă 
după-amiază în sala de festivități a 
clubului sportiv Dinamo-București 
(șos. Ștefan cel Mare 43). După cum 
s-a mai anunțat, la întrecerea pen
tru titlul de campion republican 
participă 20 de șahiști fruntași, din 
rîndul cărora se remarcă V. Ciocîl- 
tea — campionul de anul trecut — 
Th. Ghițescu, Fl. Gheorghiu, O. Tro- 
ianescu, Drimer și alții.

în prima' rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ghițescu —> 
Bozdoghină 1—0 ; Mititelu — Weis-

sman 1—0 ; Seimeanu — Voiculescu 
0—1 ; Szabo — Partos 1—0 ; Dri
mer — Gheorghiu remiză ; Soos — 
Șuteu remiză ; Ciocîltea — Gunsber- 
ger 1—0 ; Troianescu — Pavlov 
1—0.

Ieri seară, în runda a Il-a, au 
cîștigat cu albele Gheorghiu (la 
Troianescu), Weissman (la Soos), și 
Günsberger (la Szabo). S-au termi
nat remiză partidele Radovici — 
Pavlov, Voiculescu — Ghițescu și 
Rădulescu—Ciocîltea. Restul partide
lor au fost întrerupte.

în fotografie : aspect din timpul 
primei runde.

în prima zi a turneului international de 
hochei pe gheață de la Belgrad, echipa 
Știința București a învins cu 2—1 (0—0; 
2—1; 0—0) pe Steaua Roșie Belgrad. 
Punctele echipei romîne au fost înscrise 
de Varga și Florescu.

Meciul dintre A.C. Klagenfurt (Austria), 
la care joacă mai multi canadieni, și 
Partizan Belgrad s-a încheiat cu scorul de 
12—2 (3—0; 5—1; 4—1) în favoarea for
mației austriece.

★
După o zi de repaus, campionatul de șah 

al U.R.S.S. a continuat cu disputarea par
tidelor din runda a 7-a. Marele maestru 
Tșimanov, jucînd cu negrele apărarea si
ciliana, a dat greș în fața lui Tal, care la 
întrerupere are avantaj material decisiv 
(două figuri pentru turn). Cu șanse de 
cîștig a întrerupt și liderul clasamentului 
Korcinoi, partida sa cu Novapoșcin.

k
Atletul sovietic Valeri Brumei, record

man mondial la săritura în înălțime, a 
fost desemnat, ca și in 1961, cel mai bun 
sportiv din lume al anului care se 
cheie. Alegerea lui Brumei s-a făcut 
baza tradiționalei anchete organizate 
„Internazionale Sport Korrespondenz” 
Stuttgart. La anchetă au răspuns ziariști 
sportivi din 26 de tărl ale lumii. Anul

acesta, Brumei și-a corectat de două ori 
propriul record mondial, care este acum 
de 2,27 m.

k
Maratonul Internațional de Ia Fukuoka, 

organizat în fiecare an de ziarul „Asahi”, 
a fost cîștigat la actuala ediție de atletul 
japonez Tetsu Terasawa. Acesta a parcurs 
distanța de 42,195 km în 2h 16’18”4/10. 
Dintre concurență europeni, cel mai bine 
s-a clasat cehoslovacul Kantorek (pe lo
cul 5).

în-
pe 
de 

din

★
Selecționatele de fotbal ale Belgiei și 

Spaniei s-au întîlnit duminică la Bruxelles, 
îritr-un joc amical încheiat cu scorul de 
1—1. La pauză rezultatul era 1—0 pentru 
spanioli. Au asistat 50 000 de spectatori.

★
Duminică, la Bologna, în cadrul „Cupei 

Europei” inter-țări, echipa de fotbal a 
Italiei a învins cu scorul de 6—0 (4—0) 
selecționata Turciei. Extrema dreaptă, 
Orlando, a marcat 4 goluri, iar interul 
stînga Rivera — două. Italienii au ratat 
și un 11 m în minutul 65.

k
într-un meci internațional amical de 

fotbal, echipa Internazionale Milano a în
vins cu scorul de 5—2 (4—1) reprezenta
tiva R. P. Polone. I

In legătură cu situația din 'Yemen 
și amestecul puterilor occidentale 
în treburile interne ale acestei țări, 
ziarul turc „Vatan" publică, sub 
titlul „Regatele din Orientul Mijlo
ciu și S.U.A.“ un articol în care se 
spune printre altele :

„Proclamarea Republicii Yemen a 
provocat panică printre regatele din 
Orientul Mijlociu. Puternica emoție 
și spaimă din palatul lui Ibn Saud 
este explicabilă. Se știe că seraiul 
(palatul — N. R.) saudit este stăpî- 
nul atotputernic al petrolului din A- 
rabia. Anual 350 000 000—400 000 000 
de dolari curg în tezaurul lui Ibn 
Saud de pe urma petrolului, fără a 
fi supus vreunui control din partea 
statului. Fondurile afectate pentru 
căile de comunicații, învățămînt, 
spitale și instituții sociale se cifrea
ză la o sumă infimă din bugetul A- 
rabiei Saudite.

La rîndul său, petrolul Arabiei se 
află sub dominația capitalului ame
rican, prin intermediul trustului 
ARAMCO. în modul acesta, intere
sele lui Ibn Saud coincid cu intere
sele capitalului american în ce pri
vește exploatarea 'zăcămintelor de 
petrol din Arabia. Dacă într-o zi 
proclamarea Republicii Yemen va 
avea repercusiuni și în Arabia Sau- 
dită și, drept consecință, regimul re
gal din această țară va fi zguduit, va 
păgubi din aceasta atît regatul lui 
Ibn Saud cît și America. De aceea, 
între Ibn Saud și S.U.A. s-a dezvoltat 
o nouă colaborare cu scopul imix
tiunii în treburile interne ale noii re
publici Yemen. în acest scop, stocul 
de aur al lui Ibn Saud, precum și 
armamentul american pe care îl de
ține se află mobilizate simultan. A- 
merica continuă să trimită în scop 
de agresiune avioane lui Ibn Saud apărarea păcii. Și tot S.U.A. nu văd 
și nu-și ascunde intențiile de a în- deloc cu ochi buni țelurile nobile 
tinde o mînă de ajutor pentru re- ale noii republici în sensul de a

instaurarea vechiului regim monar
hic oprimator și exploatator în Ye
men. Or, vechiul regim se baza pe 
un sistem de înrobire a omului. în 
această țară, aceia care s-au co
coțat la conducere și-au asigurat 
huzurul și domnia bunului 
prin suprimarea părinților, 
lor și altor rude apropiate, 
mijloace sîngeroase tipice, 
fel, imamul Ahmet, care a 
cu o săptămînă 
revoluție, și-a 
prin exterminarea a 27 de persoane 
dintre rudele sale. Nu trebuie pier-

plac 
frați- 

prin 
Ast- 

murit 
înainte de ultima 

consolidat situația

Răsfoind presa străină

dut din vedere însă faptul că în de
cursul stăpînirii sale de nouă ani, a 
fost exact do nouă ori obiectul a- 
tentatelor organizate împotriva sa. 
în acest interval de timp, sute de 
oameni au pierit prin decapitări, din 
vina de a se fi revoltat împotriva 
stăpînirii sale samavolnice și brutale 
și de pe urma sistemului său de stă- 
pînire teocratică nu au rămas decît 
robia, exploatarea și tirania între 
granițele acestei țări de la extremi
tatea sudică a Peninsulei Arabice, 
însă aliata noastră America nu se 
știe din ce motive (de fapt motivele, 
respectiv interesele trustului ARAM- 
CO, reies chiar și din acest articol 
— N.R.) dorește continuarea acestor 
metode de guvernare și acestor re
gimuri tipice Evului Mediu. America 
consideră aceste sisteme de opri
mare compatibile cu noțiunile de 
dreptate, libertate și virtute într-o 
lume care luptă pentru independen
ța popoarelor șl care luptă pentru

construi. în fără căi de comunicații, 
școli, spitale, instituții juridice, so
ciale și alte realizări menite să sa
tisfacă nevoile urgente ale unui po
por ținut în obscurantism și în sără
cie. S.U.A. să nu se gîndească să 
ceară de la noi vreun ajutor în ac
țiunile sale îndreptate împotriva a- 
cestei tinere republici.

Mult mai ridicolă apare însă pozi
ția Iordaniei în legătură cu Repu
blica Yemen. Iordania este un regat 
care în fiecare lună este nevoită 
să-șl asigure veniturile din surse 
străine, dat fiind situația sa de țară 
săracă fără venituri șl fără resurse 
naturale. Cu ajutorul avioanelor 
străine însă această țară trimite 
trupe sub comanda oamenilor lui Ibn 
Saud pentru a participa la niște ac
țiuni cu totul incompatibile cu prin
cipiile dreptului de autodeterminare 
al popoarelor în epoca noastră. De 
altfel, refugierea comandanților mi
litari din această țară în Republica 
Arabă Unită arată că poziția casei 
regale din Iordania nu este accep
tată nici măcar de comandamentul 
său militar.

Datorită politicii sale de sprijinire 
a unor regimuri despotice din Orien
tul îndepărtat, din Asia de sud-est, 
din Arabia, din America Centrală și 
din America de Sud, aliata noastră 
America trece printr-o perioadă de 
mari neplăceri. Direcția greșită a 
politicii americane se datorește de
sigur faptului că în vocabularul a- 
merican nu-și găsește încă loc for
mula „problemele sociale“. De a- 
ceea, America nu înțelege esența 
evoluției sociale și, ca o consecință, 
ea nu poate merge înaintea evolu
ției sociale din lume, ci pășește tot
deauna în urma ei. Avioanele ame
ricane pot distrage sate șl orașe, dar 
niciodată ele nu vor rezolva proble
mele sociale și nu vor stîrpi robia 
și exploatarea din viața popoarelor“.
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care pînă acum știau pufine lucruri 
despre Romînia au fost entuziasmați 
de bogăția și frumusețea artei 
populare romîneșfi. Artiștii romîni 
au izbuti’ să evoce poezia melea
gurilor noastre dragi, munca pașni
că, creatoare a poporului 
Peste 130 000 de

Luca, clarine- 
Bălujă, țambalele

A# L Mikoian 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 2 decembrie s-a îna
poiat la Moscova A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Pe aerodromul Vnukovo, Anastas 
Mikoian a fost întîmpinat de Alexei 
Kosîghin, Mihail Leseciko, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S. și alte 
persoane oficiale.

Printre cei sosiți la aerodrom se 
afla Carlos Olivares Sanchez, amba
sadorul Republicii Cuba în U.R.S.S., 
și membri ai Ambasadei cubane.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Co
respondentul din Washington al zia
rului „Pravda“, S. Vișnevski, scrie 
că convorbirile Iui Anastas Mikoian 
cu președintele Kennedy și secreta
rul de stat Rusk au trezit în S.U.A. 
cel mai mare interes.

Ziariștii americani, care în mod 
obișnuit reflectă punctul de vedere 
al cercurilor guvernamentale, subli
niază în unanimitate că convorbi
rea dintre Kennedy și A. I. Miko
ian a fost concretă, sinceră și calmă. 
Participanții la întrevedere au 
consimțit să dea instrucțiuni repre
zentanților lor la New York să con
tinue tratativele, pentru a pune la 
punct reglementarea pașnică în ba
zinul Mării Caraibilor.

In continuare, corespondentul 
„Pravdei" scrie : „în ciuda faptului 
că unele persoane care manifestă 
tendințe spre agresiune s-au stră
duit să învenineze atmosfera, ame
ricanii rezonabili au aflat cu satis
facție în ziua plecării lui A. I. 
Mikoian din Washington spre patrie, 
că aceste convorbiri au fost utile, 
întrevederile sovieto-americane au 
contribuit la întărirea înțelegerii 
reciproce dintre cele două părți, au 
precizat pozițiile lor, au adus mai 
multă lumină în complexul proble
melor internaționale litigioase. Iar 
cînd vizibilitatea se îmbunătățește 
este mai ușor de căutat și de găsit 
căi pentru asigurarea păcii. Aceasta 
a fost prima reacție a tuturor celor 
rezonabili din Washington la între
vederile sovieto-americane“.

Exceptional, extraordinar. Aceste 
cuvinte le-am auzit rostite de zeci 
și sute de ori de cei aproape 3 000 
de spectatori prezenji sîmbătă sea
ra în sala Carnegie Hall, din New 
York la spectacolul prezentat de 
ansamblul folcloric 
mină". Apropierea 
sală s-a stabilit 
chiar de la în
ceput. Vioara lui 
Ionel Budiștea- 
nu, vocea An- 
gelei Moldovan, 
naiul 
tul 
lui 
au 
rii, 
meroși șefi de delegajii și repre
zentant! ai multor fări, participanfi 
la lucrările O.N.U., au răsplătit pe 
artiștii romîni cu ropote de aplauze. 
Dansurile au constituit la rîndul lor 
o adevărată încînfare ; exuberanta, 
vigoarea, prospețimea și vioiciu
nea dansatorilor au fost mult apre
ciate.

Doina, ciocîrlia, 
nate oricînd le-ai 
departe de patrie, 
că și mai frumos.

romîn, 
americani au vizi

onai pînă acum 
spectacolele an
samblului „Rap
sodia Romînă”, 
în 45 de orașe 
din S.U.A. Alte, 

milioane de americani au văzut 
fragmente din aceste spectacole la 
televiziune, sau au audiat muzica 
populară romînească transmisă de 
posturile de radio americane. Ca și 
în spectacolele de pînă acum, cel 
prezentat ia New York a făcut cu
noscut americanilor bucuria, feri
cirea de a trăi a poporului romîn, 
hofărîrea și năzuința sa de a con
viețui în pace și prietenie cu toate 
popoarele..

încă o dată arfa se dovedește un 
ambasador care vorbește în toate 
limbile. Prin spectacolele sale, 
„Rapsodia Romînă“ contribuie la o 
mai bună cunoaștere a țării și po
porului nostru în S.U.A.

N. PLOPEANU

De săptămîni și luni in grevă
LONDRA 2 (Agerpres). — A in

trat în a patra lună lupta grevistă a 
500 constructori de mașini de la" 
două uzine din Crowley (comitatul 
Sussex — Anglia). La 13 august au 
declarat grevă muncitorii de la în
treprinderile „Enoch Tools Compa
ny” în apărarea drepturilor lor sin
dicale; două săptămîni mai tîrziu a 
început o grevă la uzina societății 
„Edwards High Vacuum”. Adminis
trația societății a anunțat concedie
rea a aproape o treime din munci
torii întreprinderii. în primul rînd 
au fost concediați activiștii sindicali.

Greviștii sînt ferm hotărîți să ob
țină victoria. La 30 noiembrie, în 
fața porților uzinei au fost postate 
pichete. Participanții la pichete pur
tau pancarte cu lozinci prin care ce

Dificultăți la Bonn în legătură 
cu formarea noului guvern

BONN 2 (Agerpres). — Corespon
dentul agenției TASS, V. Iurinev, 
transmite :

Cercurile politice de la Bonn sînt 
cuprinse de febră. La 1 decembrie, 
cancelarul R.F.G., Adenauer, a con
vocat pe neașteptate o ședință a 
Comisiei U.C.D.-U.C.S. pentru a dis
cuta problema constituirii viitorului 
guvern. Potrivit celor afirmate de 
agenția DPA, la ședință, care a du
rat șase ore. au fost discutate pro
bleme în legătură cu apropiatele 
tratative cu partidul liber-democrat 
cu privire la coaliție, desemnarea 
succesorului lui Adenauer în funcția 
de cancelar și a succesorului 
Strauss în funcția de ministru 
război al R.F.G.

După ședință s-a anunțat că 
cererea U.C.D.-U.C.S. tratativele
partidul liber-democrat cu privire la 
o coaliție guvernamentală au fost 
amînate de la 3 la 4 decembrie. La 
3 decembrie vor avea loc ședințe 
extraordinare ale organelor de con
ducere ale U.C.D.-U.C.S.

După aprecierea comentatorilor 
politici de la Bonn, toate acestea 
constituie 0 dovadă a greutăților în- 
tîmpinate în calea formării noului 
guvern al R.F.G. După cum se știe,

lui 
de

la 
cu

deLucke, ministru al construcției 
locuințe, considerat candidat pentru 
funcția de ministru de război, a de
clarat că nu intenționează să ocupe 
această funcție. Același lucru l-a 
spus la 1 decembrie și Dufhues, unul 
din liderii U.C.D., care a fost pre
zentat de asemenea ca succesor al 
Iui Strauss „Cine va fi succesorul 
lui Strauss, scrie la 2 decembrie zia
rul „Welt am Sonntag", nu se știe 
nici pînă acum“ într-un interviu a- 
cordat acestui ziar. Mende, președin
tele partidului liber-democrat, a de
clarat că „U.C.D.-U.C.S. dispune de 
o serie de oameni potriviți pentru 
această funcție". După părerea lui 
Mende, în caz extrem, funcția de 
ministru de război poate fi deținută, 
„în mod provizoriu, de unul din ge
neralii vest-germani — Speidel, 
Heusinger sau Foertsch".

în legătură cu formarea guvernu
lui R.F.G., prezintă dificultăți și 
problema desemnării unui succesor 
al lui Adenauer în funcția de can
celar. După cum arată ziarul „Welt 
am Sonntag”, două treimi din mem
brii fracțiunii U.C.D.-U.C.S. din Bun
destag cer ca succesorul lui Ade
nauer să fie Erhard, vicecancelar și 
ministrul economiei al R.F.G.

reau să se boicoteze produsele so
cietății.

Lupta muncitorilor din Crowley se 
bucură de sprijinul constructorilor 
de mașini din întreaga țară. După 
cum anunță ziarul „Daily Worker”, 
secțiile din alte orașe ale Sindicatu
lui unit al muncitorilor din industria 
constructoare de mașini acordă aju
tor financiar muncitorilor greviști.

LIMA 2 (Agerpres). — Cel mai bo
gat zăcămînt de cupru din lume, mi
nele „Tokepala” din Peru, ce aparțin 
societății nord-americane „Southern 
Peru Mines”,. și-a încetat producția, 
ca urmare a grevei minerilor — a- 
nunță agenția Prensa Latina. Minerii 
cer majorarea salariilor, aplicarea 
măsurilor de securitate în mină și 
îmbunătățirea condițiilor de locuit.

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
In Argentina continuă de o lună 
greva salariaților de la toate uni
versitățile din țară. Greviștii reven
dică majorarea salariilor, 
sprijiniți de studenți.

In semn de solidaritate 
viștii, 10 000 de studenți 
versității din Buenos Aires au în
cetat cursurile pe trei zile.
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KENYA: 0 nouă tactică colonialistă
La Londra s-a anunțat oficial că gu

vernatorul Kenyei, Patrick Renison, va 
fi înlocuit, la începutul anului viitor, cu 
Malcolm Macdonald, fost copreședinte 
din partea Angliei la conferința inter
națională în problema Laosului.

La prima vedere, faptul poate să 
pară obișnuit : un guvernator îl schim
bă pe altul. Dar evenimentul are sem
nificația sa Patrick Renison era guver
nator din 1959 și la Londra se presu
punea că el va ocupa acest post pînă 
la proclamarea independenței Kenyei. 
Tocmai din această cauză înlocuirea 
lui a dat naștere la numeroase comen
tarii.

Despre ce este vorba ?
în cei trei ani de cînd este în Kenya, 

Renison și-a căpătat o faimă tristă. El 
este acela care a încercat din răsputeri 
să împiedice eliberarea din închisoare 
a lui Jomo Kenyatta, conducător al 
luptei de eliberare a populației afri
cane. Tot de numele guvernatorului 
este legată crearea partidului Uniunea 
democratică africană din Kenya, partid 
condus de marionetele colonialiștilor 
care urmăresc scindarea forțelor de eli
berare națională. Cum se vede, actua
lul guvernator i-a slujit cu zel pe co
lonialiști. Se pune întrebarea de ce a 
fost înlocuit? Răspunsul nu-i greu de 
găsit.

Prin acțiunile sale fățișe îndreptate 
împotriva mișcării de eliberare națio
nală, Renison era prea compromis. în 
noile condiții cînd, după cum arată 
evenimentele, Kenya se află în preaj
ma cuceririi independenței, vechiul gu
vernator, cu metodele lui discreditate, 
nu mai este corespunzător. Colonia
liștii au simțit nevoia de a-și plasa 
acolo un „om nou“, abil, care să poată 
perpetua în fapt vechile stări de lu
cruri, însă prin metode mai rafinate. 
Un asemenea om a fost găsit în per
soana lui Macdonald. Despre Macdo
nald se știe că a ocupat în urmă

cu ani funcfiile de guvernator-general 
al Uniunii Malayeze, 
în Asia de sud-esf, 
în India.

Cei ce l-au numit 
zează, deci, pe faptul că abilitatea di
plomatică a lui Macdonald le va aduce 
mai multe avantaje decît „duritatea fă
țișă“ a înaintașului său. După cum au 
remarcat unii comentatori, în cercurile 
colonialiste se consideră că el ar putea 
aranja un contact mai strîns cu vîrfurile 
exploatatorilor locali și ar putea pre
găti terenul pentru menținerea privi
legiilor colonialiste în Kenya și după 
proclamarea independentei tării.

Desigur, în planurile lor împotriva 
populației din Kenya colonialiștii nu 
contează doar pe „farmecul“ personal 
al lui Macdonald. Potrivit celor mai 
cente știri ei operează deocamdată 
metode mai „sigure“ încercînd 
compromită și să înăbușe mișcarea 
eliberare. Astfel, ei încearcă să pre
zinte lucrurile ca și cum în Kenya ar 
exista „bande organizate“ care „af 
pune în primejdie securitatea și liniștea 
tării“. Această campanie n-a fost de
clanșată întîmplător, ea a coincis cu 
începerea tratativelor de la Londra cu 
privire la stabilirea datei alegerilor 
generale pentru organul legislativ și la 
crearea guvernului autonom al Kenyei. 
Alegerile generale fixate pentru toam
na acestui an au fost amînate pentru 
începutul anului 1963, iar acum se fac 
pregătiri pentru a le amîna pînă în 
iulie 1963 Așa că versiunea de mai 
sus este folosită de colonialiști ca pre
text pentru amînarea alegerilor și, 
totodată, intimidarea forjelor patrio
tice.

Dar nici înlocuirea guvernatorului, 
nici manevrele perfide îndreptale îm
potriva mișcării de eliberare națională 
nu vor putea prelungi la nesfîrșit zilele 
colonialismului în Kenya.

I. ALEXANDRESCU
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Președintele Tito 
a plecat în U.R.S.S

BELGRAD 2 (Agerpres). — TASS 
La 2 decembrie, răspunzînd invi

tației lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Iosip Broz-Tito, președin
tele R.P.F. Iugoslavia, cu soția, au 
plecat din Belgrad cu un tren spe
cial în Uniunea Sovietică, unde își 
vor petrece concediul de odihnă. Pre
ședintele Tito este însoțit de A. Ran- 
kovici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, I. Veselinov, pre
ședintele Scupșcinei Populare a Re
publicii Populare Serbia, L. Arsov, 
președintele Scupșcinei Populare a 
Republicii Populare Macedonia, I. 
Krajacici, vicepreședinte al Vecei 
Executive a Republicii Populare 
Croația, B. Kraiger, membru al Ve
cei Executive Federative, D. Vidici, 
președintele Comisiei pentru relații 
internaționale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
și de alte persoane.

Președintele Tito este însoțit de a- 
semenea de A. M. Puzanov, amba
sadorul U.R.S.S. în R. P. F. Iugo
slavia.

Colaborarea pașnică — 
calea apropierii celor 
două state germane

O declarație a guvernului 
R.D.G.

BERLIN 2 (Agerpres). — Intr-o 
declarație transmisă de agenția 
A.D.N., guvernul R.D.G. salută in
tenția celei de-a XVII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. de a a- 
naliza principiile dreptului interna
țional referitoare la relațiile de 
prietenie și colaborare între state, 
în conformitate cu Carta O.N.U.

După cum se subliniază în decla
rație, guvernul R.D.G. se pronunță 
pentru traducerea în viață a prin
cipiilor Cartei O.N.U. El consideră 
că numai printr-o colaborare paș
nică și constructivă între R.D.G. și 
R.F.G. s-ar putea realiza apropierea 
lor treptată pentru crearea unei 
confederații și în cele din urmă 
pentru contopirea într-un stat na
țional unit.

în declarație se atrage atenția 
statelor membre ale O.N.U. asupra 
faptului că acțiunile agresive din 
R.F.G. și din Berlinul occidental 
împotriva R.D.G. implică o gravă 
primejdie. In aceste condiții, guver
nul R.D.G. consideră drept o dato
rie a sa de mare importanță lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial prin încheierea cît 
mai grabnică a Tratatului de pace 
german și soluționarea problemei 
Berlinului occidental.

Situația din
SANAA 2 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al comandamentu
lui militar al Yemenului a decla
rat unui corespondent al agenției 
MEN că forțele armate unificate ale 
Yemenului și R.A.U. controlează în 
întregime partea de nord a Yeme
nului, inclusiv regiunea Saad și re
giunile de litoral.

El a subliniat că în momentul 
de față în întreaga țară domnește 
liniștea.

1 000 de recruți din tribul Beida 
și-au încheiat instrucțiile. în ca
drul festivității care a avut loc cu 
acest prilej la 1 decembrie în ora
șul Sanaa, El Baidany, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Ye
menului, a declarat că acești re
cruți vor fi trimiși la frontiera Ye
menului, pentru a apăra republica 
împotriva mercenarilor aflați în 
slujba imperialiștilor, care sînt tri
miși în Yemen din Arabia Sau- 
dită și Iordania.

La 1 decembrie aproximativ 100 
de yemeniți care au fost la lucru 
în Arabia Saudită au trecut fron
tiera în regiunea Arhab și și-au ex
primat dorința de a se încorpora 
în garda națională a Yemenului. Ei 
au declarat că autoritățile din A- 
rabia Saudită au încercat să-i re-

Experiență interesantă 

în medicina cosmică

La Geneva și-a reluat lucrările Comitetul celor 18 state pentru 
de ședințe din Palatul Națiunilor.

După vizita făcută în Cuba, 
A. I. Mikoian, piim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a oprit cîteva zile la 
New York și Washington, unde a 
avut întrevederi cu președintele 
S.U.Ä., J. Kennedy, cu reprezen
tanți ai O.N.U. și diplomați ame
ricani. In fotografie, A. I. Miko
ian, însoțit de A. F. Dobrînin, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., 
pe aeroportul din New York.

republican

FRANKFURT PE MAIN (R.F.G.). 
O demonstrație în apărarea păcii 
și drepturilor cetățenești, împotri
va legilor de stare excepțională 
și cursei înarmărilor.

în rîndurile mercenarilor, 
a lupta împotriva Yemenu-

din Yemen", a

Yemen
cruteze 
pentru 
lui republican.

In urmă cu cîteva zile, relatea
ză ziarul ,,A1-Ahbar”, trupele unifi
cate ale Yemenului și R.A.U. au 
zădărnicit tentativa mercenarilor 
lui Saud și Hussein de a pătrunde 
în Saad. Mercenarii au suferit mari 
pagube. Au fost capturate numeroa
se arme.

★
CAIRO. „Nu există nici o scuză 

pentru guvernul englez care să-i 
permită amînarea recunoașterii re
gimului republican din Yemen", a 
declarat deputatul conservator Wil
liam Yates, care împreună cu o de
legație parlamentară engleză a vi
zitat Yemenul.

MOSCOVA. La 1 
Hrușciov și alți 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic au 
vizitat timp de cîteva ore Expoziția 
artiștilor plastici 
ganizată în sala 
ziții a capitalei, 
versării a 30 de
țarea filialei din Moscova a Uniunii 
artiștilor plastici.

decembrie N. S. 
conducători ai

din Moscova, or* 
centrală de expo- 
cu prilejul ani* 
ani de la înfiin-

lui ajutor în pregătirea de cadre 
tehnice naționale.

★
La 1 decembrie a părăsit Mosco

va plecînd spre Pekin delegația gu
vernamentală comercial-economică 
a Laosului.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: Pentru prima oară în is
toria medicinei cosmice, animale de 
experiență au suportat solicitări de
pășind de 75 de ori pe cea normală. 
Medicii sovietici au obținut acest' 
succes în condiții de laborator dato
rită reducerii temperaturii corpului 
animalelor (șobolani) la plus 6 și 4 
grade C.

După părerea specialiștilor, cu cit 
este mai mare accelerația pe care 
o poate suporta un organism viu, 
fără să-și riște viața, cu atit mai 
perfecționată din punct de vedere 
tehnic va fi nava cosmică. Posibili
tatea chiar și a. unei creșteri neîn
semnate a accelerației permite să se 
sporească greutatea utilă a navei 
cosmice și. să se extindă gama even
tualelor orbite.

Oamenii de știință au constatat că 
la o temperatură a- corpului micșo
rată pe cale artificială, animalele 
suportă mult mai bine anumiți fac
tori ai zborului cosmic. în momen
tul experienței, animalele se află 
sub controlul unor aparate care, în 
caz de pericol, dau semnalul că este 
necesară ridicarea temperaturii.

Reducerea temperaturii corpului 
șobolanilor a determinat o încetinire 
a metabolismului și, potrivit simp- 
tomelor exterioare, la ei a interve
nit. moartea clinică: s-au oprit bă
tăile inimii și a dispărut respirația.

Astăzi, oamenii de știință fac ex
periențe pe cîini; ei au și obținut 
supraviețuirea, acestor animale timp 
de 24 de ore la o temperatură a 
corpului de plus 23 grade C.

Comunicatul comun 
sovieto-laoțian

MOSCOVA. — In capitala 
U.R.S.S. a fost dat publicității co
municatul comun sovieto-laotian cu 
privire la vizita delegației guverna
mentale comercial-economice a Lao
sului în frunte cu Fumi Nosavan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul finanțelor al Lao
sului. In comunicat se arată că „a- 
cordul realizat în domeniul dezvol
tării comerțului, colaborării econo
mice și tehnice între Uniunea So
vietică și Regatul Laosului va con
tribui la dezvoltarea economică a 
Laosului, la creșterea bunăstării 
poporului laoțian, precum și la con
solidarea relațiilor prietenești din
tre cele două țări”. Convorbirile cu 
N. S. Hrușciov și cu alți conducă
tori sovietici, se arată în comuni
cat, s-au desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească și au o mare impor
tanță pentru colaborarea economică 
dintre Laos și Uniunea Sovietică, 
precum și pentru dezvoltarea Lao
sului pe calea păcii, independenței 
și neutralității.

Guvernul U.R.S.S. și-a exprimat 
consimțămîntul de a acorda Laosu-

TEHERAN. Intr-o convorbire cu 
corespondenți străini, primul minis
tru al Iranului, Alam, s-a referit la 
relațiile sovieto-iraniene. El a spus, 
printre altele : „Sîntem optimiști în 
ce privește dezvoltarea relațiilor 
noastre cu Uniunea Sovietică și în
deosebi lărgirea colaborării econo
mice și tehnice. In momentul de 
față cele două părți studiază pro
puneri concrete în acest domeniu. 
Vom saluta orice măsură care urmă
rește dezvoltarea relațiilor dintre 
Iran și Uniunea Sovietică'.

Plecarea forțată 
a „binefăcătorilor“

RANGOON. Ultimul reprezentant 
al faimosului „Fond american al A- 
siei“ a părăsit Birmania. Plecarea 
forțată a „binefăcătorilor” americani 
a fost o urmare a hotărîrii guvernu
lui birman de a renunța la serviciile 
„Fondului Asiei” și „Fondului Ford”. 
După cum scrie ziarul birmanez 
„Avangard”, reprezentanții celor 
două „fonduri de binefacere” au 
profitat de șederea lor în Birmania 
pentru a desfășura activitate de 
spionaj.

ROMA. Ziarul „Unita" relatează că 
tribunalul din Lisabona a condam
nat la 10 ani închisoare pe J. Pirez 
Jorge, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Portugalia. Ziarul men
ționează : Pronunțarea acestei 
tințe în procesul intentat lui 
Jorge după condamnarea lui 
vio Pato, secretar al C.C. al

dului Comunist din Portugalia, și a 
soției acestuia a coincis „cu inten
sificarea represiunilor împotriva 
mișcării populare din Portugalia“.

MOSCOVA. La I decembrie au 
fost decernate premiile pentru cele 
mai bune lucrări prezentate la Con
cursul unional al tinerilor compozi
tori ai U.R.S.S., care s-a desfășurat 
mai bine de un an de zile. Juriul, 
din care face parte compozitorul 
Aram Haciaturian, a considerat ca 
cele mai bune următoarele șapte lu
crări : simfonia-balet de Eino Tam- 
berg (Estonia), Oratoriul „Cîntare 
păcii“ de Arvo Piarta (Estonia), sim
fonia lui Edgar Oganesian (Arme
nia), patru cîntece pentru cor și or
chestră de Leonid Grabovski (Ucrai
na), cvartetul de coarde de Niko Va- 
țadze (Gruzia), Poemele corale de 
Vladis Tornis (Estonia) și cîntecele 
Alexandrei Pahmutova (Moscova). 
S-au acordat numeroase premii II 
și III.

PARIS. La 1 decembrie a încetat 
din viață, la Paris,în vîrstă de 83 de 
ani, prof. Henri Wallon, membru al 
Partidului Comunist Francez, cu
noscut om de știință și militant pe 
tărîm obștesc. Pînă în ultimele zile 
ale vieții sale, Henri Wallon a 
participat activ la viața socială.

antifasciști din regiunea Marche. 
Participanții la adunare au cerut gu
vernului să interzică activitate/’ 
partidului neofascist „Mișcarea so
cială italiană” care, după cum se 
subliniază în rezoluția adoptată de 
ei, „reprezintă astăzi o mare pri
mejdie pentru Italia republicană”.

600 000 de șomeri în Anglia

1200 de ani de la întemeierea
orașului Bagdad

sen- 
Piisz 

Octa- 
Parti-

BAGDAD. La 1 decembrie au în
ceput festivitățile în legătură cu îm
plinirea a 1200 de ani de la înteme
ierea orașului Bagdad.

în aceste zile în Irak se sărbă
torește. de asemenea. împlinirea a 
.1100 de ani de la moartea cunoscu
tului filozof arab Abu-Iusuf Ben 
Ishak Al-Kindi.

ROMA. La Ancona a avut loc o 
adunare a foștilor deținuți politici

LONDRA. Gaitskell, liderul parti
dului laburist, a declarat că la sfîr- 
șitul acestui an sau la începutul a- 
nului viitor numărul șomerilor din 
Anglia va depăși 600 000. Nu pot 
găsi de lucru numeroși tineri absol
venți ai școlilor medii. Continuă tre
cerea muncitorilor la regimul săptă* 
mînii de lucru incomplete.

SAN JUAN. (Porto Rico) U.P.I. trans
mite că a fost descoperit, în largul 
coastelor insulei Porto Rico, vasul „Niria 
II“, construit de 7 navigatori spanioli 
după modelul caravelei lui Columb, cu 
care acesta a traversat Atlanticul în 
1492. Marinarii, care doresc să repete in 
aceleași condiții de tehnică a navigației 
călătoria lui Columb, se s<' t bine și au 
declarat că n-au nevoie.de nimic.

ATENA. Pentru asigurarea condi
țiilor elementare de locùit, în Gre
cia sînt necesare peste 500 000 de 
apartamente, iar 150 000 de familii 
țărănești nu au nici un fel de locu
ință, a declarat la Congresul Uni
unii arhitecților greci, Bițios, pre
ședintele uniunii.

ISTANBUL. Poliția turcă a arestat 
doi sergenți americani aflați în ser
viciul statului major al N.A.T.G. din 
Izmir. Ei se ocupau cu vînzarea 
mărfurilor introduse prin 
bandă în Turcia.

HAGA. In portul olandez 
dam a izbucnit un incendiu 
mistuit în întregime un mare depo
zit, provocînd daune ' evaluate la 
25 milioane de dolari.
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