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25 întreprinderi 
aparținînd Ministerului 

Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini

Gospodăriile agricole colective se află în pragul 
unui eveniment deosebit de important în viața lor : 
adunările generale în cadrul cărora consiliile de 
conducere vor prezenta darea de seamă privind 
activitatea desfășurată și realizările obținute în 
acest an și proiectul planului de producție pe anul 
1963. Pregătirea temeinică a acestor adunări este 
acum una dintre principalele sarcini ale organelor 
și organizațiilor de partid, sfaturilor populare și 
consiliilor agricole. Președinții și membrii consilii
lor de conducere ale gospodăriilor colective, spe
cialiștii din aceste unități trebuie îndrumați și 
ajutați să întocmească dări de seamă care să cu-

prindă o analiză temeinică a activității desfășurate 
în acest an. Totodată, ținîndu-se seama de expe
riența cîștigată, ei trebuie să întocmească pro
iecte de plan de producție care să pre
vadă folosirea tuturor posibilităților și resurse
lor existente pentru obținerea de producții tot mai 
mari, în toate sectoarele, pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor colective. In 
multe locuri pregătirile pentru aceste adunări ge
nerale sînt avansate, iar în unele gospodării co
lective consiliile 
de obiective ale 
tuirea lor.

de conducere au și stabilit o serie 
planului și măsurile pentru înfăp-

Pentru folosirea tuturor posibilităților 
de sporire a producției agricole

în prezent în gospodăria noastră 
colectivă se întocmește planul de 
producție pe 1963. Putem spune că 
pregătirile în vederea acestei lucrări 
de mare însemnătate pentru spori
rea producției și întărirea economică 
a gospodăriei au început încă din .434 taurine, 750 ovine și 66 porcine, 

iar acum avem 640 taurine, 1033 o- 
vine și 200 porcine din care 46 
scroafe. Pentru anul viitor se 
pune un accent deosebit pe creșterea 
șeptelului prin prăsila proprie.

Ținînd cont de creșterea sectorului 
zootehnic și pentru mai buna folosi
re a terenurilor în pantă, am însă- 
mînțat 343 hectare cu trifoliene și 
alte plante furajere valoroase. Prin 
aceasta urmărim mai multe obiecti
ve: asigurarea bazei furajere, opri
rea eroziunii de suprafață și extin
derea pășunilor pe terenurile în pan
tă în vederea transformării în tere
nuri arabile a pășunilor situate pe 
terenuri plane.

în sectorul zootehnic se ține o 
vidență tot mai clară în vederea 
plicării selecției și furajării diferen
țiate a animalelor în funcție de pro
ducție. Deși gospodăria noastră e 
tinără și avem multe vaci care au 
intrat tîrziu în lactație, produc
ția medie pe cap de vacă furajată 
trece de 2 000 litri iar pentru la anul 
ne propunem să ajungem la 2 500 li
tri lapte de fiecare vacă furajată.

O mare atenție la întocmirea pla
nului de producție o acordăm asigu
rării unor adăposturi corespunză
toare. în afara celor două grajduri 
de cîte 150 vite mari, construite în 
acest an, în 1963 vom mai ridica 
încă un grajd pentru tineret și o 
îngrășătorie de porci.

în vederea cointeresării materiale 
a colectiviștilor se va aplica retribui
rea după producția obținută.

O măsură organizatorică impor
tantă s-a luat în legătură cu apli
carea normelor în anul ce urmează, 
în acest scop s-a format o comisie 
din colectiviști fruntași și membri ai 
consiliului care verifică toate nor
mele și fac propuneri care vor fi su
puse spre aprobare în adunarea ge
nerală.

Firește, în planul de producție vom 
înscrie amănunțit măsurile tehnice 
și organizatorice a căror aplicare va 
duce la realizarea obiectivelor sta
bilite.

Avem convingerea că întocmind 
un plan de producție bun și antre- 
nînd masa largă a colectiviștilor în 
lupta pentru realizarea lui, gospodă
ria noastră va obține producții spo
rite în toate sectoarele, se va întări 
din punct de vedere economic și or
ganizatoric, iar veniturile vor crește.

Ing. ION PINTICAN 
președintele G.A.C. „Victoria 
Socialismului” din Beclean, 

raionul Dej

primăvară. împreună cu membrii 
consiliului de conducere și cu bri
gadierii, în cursul activității din a- 
cest an am făcut observații asupra 
dezvoltării culturilor pe diferite so
luri, am căutat să vedem care sînt 
posibilitățile de sporire a producției 
la hectar, de dezvoltare a creșterii 
animalelor și a altor ramuri de pro
ducție etc.

Gospodăria noastră a luat ființă 
în primăvară, prin unirea a 6 gos
podării mici, apropiate una de alta. 
Acum ea are 2 100 hectare teren a- 
gricol. Fiind așezată într-o zonă de
luroasă, gospodăria are terenuri 
foarte diferite ca fertilitate. Doar o 
parte din pămînt are fertilitate mij
locie și este mecanizabil în proporție 
de 70—80 la sută. Celelalte terenuri, 
situate în pantă, sînt mai sărace. 
Pentru o cît mai bună amplasare a 
culturilor, consiliul de conducere a 
consultat un mare număr de colec
tiviști care, lucrînd vreme îndelun
gată pămîntul, cunosc bine unde ro
dește mai mult griul, porumbul, 
sfecla de zahăr etc. întrucît în fie
care sat din cele 6 care formează 
gospodăria colectivă avem cite o 
brigadă, am organizat consfătuiri pe 
brigăzi, în care oamenii și-au spus 
părerea.

în primăvară vom însămînța 300 
hectare cu porumb, 85 ha cu sfeclă 
de zahăr etc. Pentru aceste culturi 
am ales terenurile din Lunca Some
șului care au o fertilitate mai bună, 
în schimb, la brigada din Valea 
Viilor am prevăzut ca întreaga su
prafață arabilă să fie însămînțată 
numai cu cereale păioase și plante 
de nutreț deoarece culturile prăși- 
toare nu dau rezultate bune.

Măsurile luate pentru o amplasare 
mai judicioasă a culturilor vor duce 
și la creșterea simțitoare a supra
fețelor mecanizabile (circa 80 la 
sută), ne vor da posibilitatea să fo
losim forța de muncă pentru dez
voltarea creșterii animalelor, a le- 
gumiculturii, înființarea de plantații, 
executarea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, de îngrășare a tere
nului etc.

Un accent deosebit a pus consiliul 
de conducere pe dezvoltarea secto
rului legumicol care în acest an a 
ocupat 19 hectare. In anul ce 
urmează am prevăzut să se cultive 
cu legume 30 de hectare. S-au în
ceput lucrările de întocmire a pro
iectului de irigare prin aspersiune.

în gospodăria noastră sînt con-

diții pentru o puternică dezvoltare a 
creșterii animalelor căci există su
prafețe întinse de pășuni și finețe 
iar colectiviștii au o bună experiență 
în această privință. La data unifică
rii, sectorul zootehnic era format din
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ZIMNICEA (coresp. „Scînteii“). — 
In momentul de fafă în toate gospo

dăriile din raionul Zimnicea, colective 
formate din ingineri și tehnicieni, 
membri ai consiliilor de conducere, 
brigadieri, șefi de echipă și colectiviști 
fruntași studiază activitatea din unita
tea respectivă și lucrează la întocmi
rea planurilor de producjie pe anul 
1963. Specialiști din consiliul agricol 
raional merg în gospodăriile colecti
ve pentru a îndruma și sprijini pe co
lectiviști în această 
jiune.

importantă ac-

ORADEA (coresp. „Scînteii“).— In 
aceste zile in gospodăriile colective 
din raionul Oradea se fac intense 
pregătiri pentru încheierea bilanțu
lui pe anul 1962 și întocmirea pla
nului de producție pe 1963.

In cadrul unei ședințe a consiliu
lui agricol raional cu inginerii agro
nomi din gospodăriile colective s-au 
dezbătut probleme legate de întoc
mirea planurilor de producție, sta
bilirea normelor de lucru pe 1963, 
diferențiat pe lucrări și pe unități, 
organizarea brigăzilor permanente, 

■ introducerea și extinderea retribu
ției suplimentare în raport cu pro
ducția obținută, folosirea tuturor 
posibilităților pentru dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a produc
ției în toate gospodăriile colective 
etc.

Ținînd seama de experiența aces
tui an, consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective și inginerii, 
împreună cu brigadierii și colecti
viști fruntași, stabilesc 
judicioasă a culturilor 
vară, măsuri pentru 
creșterii animalelor și 
bazei furajere etc.

amplasarea 
de primă- 
dezvoltarea 
asigurarea

1 ;

Planul producției globale al Uzinei „Re
publica” a fost îndeplinit. Pînă la sfirșitul 
anului se vor da peste planul anual pro
duse în valoare de circa 18 000 000 lei. 
de 14 spre 15 decembrie au dat ultimele

Pînă la 15 decembrie, 25 de întreprin
deri aparținînd Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini și-au îndeplinit 
planul anual de producție. Printre acestea 
se numără : Uzinele „Industria sîrmei”- 
Cîmpia Turzii care au realizat aproape 2 
milioane lei economii la prețul de cost și 
anual, întreprinderea „Carbochim” din

2

frunze. Și

1 190 tone laminate ușoare peste planul
Cluj, care încă de la data de 21 noiembrie și-a realizat planul anual de producție, 
dînd peste plan pînă în prezent 110 tone de electrozi siderurgici și 250 000 metri 
pătrați abrazivi pe suport. Au realizat, de asemenea, planul Uzinele „Oțelul Roșu”, 
„7 Noiembrie”-Craiova, „Steaua electrică”-Fieni, uzina de mecanică fină București, 
șantierul naval „1 Mai” din Brăila și altele. (Agerpres)

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). — 
Pînă în ziua de 12 decembrie, un număr 
de 30 de întreprinderi republicane din re
giunea Banat și-au terminat planul anual 

de producție. Printre acestea se află Uzinele Oțelul Roșu, trustul minier „Banatul”- 
Anina, Uzina „CiocauuF'-Nädrag, Fabrica de lacuri și vopsele din Timișoara, între
prinderea „6 Martie” din Timișoara, întreprinderea poligrafică, Ambalajul Metalic, 
Tricoul Roșu din Arad și altele. Ca urmare a sporirii productivității muncii, a redu
cerii consumurilor specifice și a cheltuielilor de fabricație, economiile obținute Ia 
prețul de cost pe 10 luni de întreprinderile din regiune se ridică la 53 300 000 lei. In 
zilele ce au rămas pînă la sfîrșitul anului, muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
întreprinderile bănățene desfășoară întrecerea socialistă pentru a mări realizările 
obținute pînă acum și în același timp se pregătesc temeinic pentru crearea de con
diții optime producției anului viitor.

30 de întreprinderi 
din regiunea Banat

Direcția Regională 
C.F.R.-Brașov

Cele peste 500 de unități de exploatare 
din cadrul Direcției Regionale C.F.R. Bra
șov și-au îndeplinit în ziua de 15 decem
brie planul anual al producției globale. In 
acest an, planul de transport a lost spo

rit cu 9,24 la sută față de realizările anului trecut, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 7,7 Ia sută față de plan. Harnicii ceferiști au reușit să obțină pe 11 luni 
ale anului mai mult de 10 milioane Iei economii suplimentare la prețul de cost și 
beneficii peste plan în valoare de 17 500 000 lei. Printre unitățile C.F.R. care s-au 
evidențiat în mod deosebit se 
Ciceu, Tîrgu Mureș, Brașov șl

La comitetul regional de
noi colective de întreprinderi _ r . _ r_____
Pînă în prezent 55 de întreprinderi industriale din regiune și-au realizat sarci
nile anuale de plan.

numără depourile Brașov și Sibiu șl stațiile C.F.R. 
Prald. (De la ZAMFIRA MIREL, coresp. voluntar).

★
partid Brașov continuă să sosească vești prin care 
industriale anunță îndeplinirea planului de producție.

Uzinele ,,Republica"

Oțelarli schimbului III, din noaptea de 14 spre 15 decembrie au dat ultimele 
tone de oțel lichid din planul de producție pe anul 1962. In perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrșilul anului, oțelarii și-au propus să toarne peste plan 1 000 tone 
de oțel lichid. (Corespondență de la redacția ziarului de uzină „Viața uzinei”).

Cadre calificate pentru industria de fire 
și fibre sintetice

în magazine apar me- cest scop au fost organi- 
reu noi și variate sorti- zate de Ministerul Indus- 
menfe de produse ale friei Ușoare numeroase 
tinerei industrii prelu- cursuri de specializare : 

unul în 1959, pentru 70 
de ingineri textiliști, 
altul, în 1960, pentru 
proiecfanfii contexturilor 
de țesături sintetice, și 
al treilea, în 1961, pentru 
40 de ingineri, care au 
studiat ultimele noutăți 
tehnice în legătură cu 
prelucrarea fibrelor de 
rolan.

ale friei Ușoare 
prelu

crătoare de fire și fibre 
sintetice din (ara noastră.

Prelucrarea firelor și 
fibrelor sintetice necesi
tă introducerea unor teh
nologii noi. Ca urmare a 
fost nevoie de ridicarea 
continuă a calificării ca
drelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri. Tn a-

La odihnă și în excursie
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii). 

In-acest-'an un^Trtüre număr de -oa-' 
meni ai muncii din regiune și-au pe
trecut concediul în stațiunile bal- 
neo-climaterice ale țării. Din evi
dența consiliului regional al sindica
telor reiese că pînă la 1 decembrie 
al anului curent au fost trimiși 
tratament și odihnă peste 10 000 
persoane ; prin O.N.T. Carpați

la 
de 

. , au 
plecat la munte sau la mare alți a- 
proape 20 000 de oameni ai muncii.

In taberele de vară ale pionieri
lor și școlarilor de pe litoral, din 
Sinaia, Breaza, Zizin, Homorod, Bil- 
bor și altele și-au petrecut vacanța 
4 500 de copii. Peste 100 000 de elevi 
au participat la drumeții și excursii.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis președintelui Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, cu prilejul zilei naționale a Finlandei, următoarea tele
gramă :

„Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Finlanda primiți Exce
lență, caldele mele felicitări și sincere urări pentru prosperitatea po
porului finlandez".

Președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, următoarea telegramă de răspuns :

„Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 
felicitări trimis cu ocazia sărbătorii naționale finlandeze și vă transmit 
cele mai bune urări pentru prosperitatea țării dvs.“.

Pentru muncitori, meș
teri și ajutori de meșteri, 
s-a organizat anul acesta 
un curs la care au parti
cipat peste 500 de 
cursanfi. Ei au învăfat să 
lucreze la utilajele cu 
care au fost înzestra
te 
pecfive 
dobîndif 
noșfinje 
legătură 
firelor și fibrelor sintetice.

au 
întreprinderile 

și totodată 
o serie de cu- 

teorefice noi în 
cu prelucrarea

cultur al-art is ti ce
CONSTANȚA (coresp. „Scînleii"). 

— La cluburile întreprinderilor, la a- 
șezămintele culturale sătești, la cine
matografe etc., au loc in aceste zile 
intense pregătiri în vederea sărbăto
ririi a 15 ani de la proclamarea 
R. P. Romîne. Formafiile artistice de 
amatori de la D.R.N.C., S.N.C., sindi
catul sanitar etc. din orașul Constanța 
pregătesc în prezent programe închi
nate acestui mare eveniment.

In raionul Măcin se desfășoară o 
ștafetă, în cadrul căreia echipele ar
tistice prezintă programe de cîntece 
și dansuri. La căminele culturale din 
Greci, Traian, Pecineaga Turcoaia și 
altele din raion au fost prezentate nu
meroase spectacole.

In zilele ce urmează, la cinemato
grafele din Constanța, Medgidia, Tul- 
cea și Cerna Vodă, precum și la cele 
sătești va fi prezentat un ciclu de fil
me romînești.

Astăzi, pe aceleași locuri
Două -fotografii, două imagini grăitoare : Calea Griviței de ieri și luminoasa 

Cale a Griviței de astăzi.

oi, primii fulgi ai anului 1962 
bat mutește în parbriz. Drumuri tiv, lucrat 

toții. Apoi, 
de echipă 
discuțiile din cerc, prașila a patra 
a prețuit cit o ploaie.

E o anumită vorbă, care revine 
mereu în discuțiile din cerc : Ia con
cret. întîi, a fost rostită înti-un fel 
accentuat, cu o plăcere tainică ; de 
la o vreme însă, a intrat în firea lu
crurilor. Se înțelege că trebuie vor
bit la concret 1 Odată, după ce lec
torul, inginerul Napoleon Popescu, a 
vorbit despre foloasele îngrășămin
telor, s-a ridicat Gheorghe Stoică- 
noiu, firește la concret : „Nu-i pă
cat, a spus el, de gunoiul care zace 
prin curțile și grajdurile noastre ? 
Ia să fie împrăștiat pe terenul des
tinat porumbului, aia da, ar fi 
o treabă. Și cum a pus el ches
tiunea, anume că treaba n-ar mai 
suferi deloc zăbavă, îndată după 
terminarea cercului din acea zi oa
menii au și pornit să care grămezile 
la cîmp — ceea ce face de prisos 
orice comentariu pe tema legării în- 
vățămîntului de practică... (Trecând 
pe la căminul cultural din Zăvideni, 
observi, din păcate, că ciclul de con
ferințe pe teme agrozootehnice, adre
sat celor neînscriși la cercuri, este 
cam vitregit : pînă la începutul lui 
decembrie — o singură conferință 
ținută. Planificarea, în schimb, e 
făcută cu răritorul : ultima confe
rință urmează să se țină tocmai în 
zorul muncilor agricole. Oare să nu 
fie și în această privință valabil că
rărui nu umple carul ?).

argeșene. Trecem de Drăgășani, 
mama vinului, apropiindu-ne de 
viile, mai tinere și mai bătrîne, de 
pe dealul Oltului. Ninge și peste ta
bla de lemn din curtea gospodăriei 
colective din Zăvideni, tablă pe care 
scrie Ce lucrăm 
coarde altoi ; 2. 
șui „La Plute" ; 
pentru pomi ; 4. 
vie... și continuă 
Așa i-a surprins 
acest an pe cei 
vie.

— Da’ ne-a și 
cules cîte un vagon de struguri de 
pe fiecare hectar. Ca să nu mai zic 
că de pe unele parcele am scos și 
20—22 de tone la hectar. Producție 
ce n-au mai pomenit Zăvidenii de 
cînd se știu. Așa, ca pentru o săr
bătoare, că s-a împlinit acu’, în 
toamnă, deceniul de cînd ne-am în
ființat. Avem venituri anul ăsta ca 
la vreo trei milioane — sintetizează 
președintele gospodăriei, Gheorghe 
L. Popescu.

De pe tabla ninsă lipsește, poate, 
o singură preocupare care-i ab
soarbe pe cei din Zăvideni : învă- 
țămîntul agrozootehnic. Veți spune 
că nu se numără printre lucrările 
ce se fac la gospodărie. Intr-ade
văr, prezența cu cartea și caietul 
subsuoară, de două ori pe săptă- 
mînă, la „cultura plantelor de cîmp", 
la „viticultură“ sau la „creșterea a- 
nimalelor', nu se trece în registrul 
contabil al zilelor-muncă. Oamenii 
văd însă în aceste cursuri un făgaș 
sigur de sporire a viitoarei recolte 
și, deci, și a zilei-muncă. De aceea, 
rar să absenteze careva. Cît cîntă- 
resc cunoștințele s-au convins cu 
proprii lor ochi : n-ar fi dobîndit a- 
nul acesta atîția struguri dacă ar fi 
rămas la practica 
lăstarii de rod la 
deasupra strugurelui, 
povățuit să treacă

altele. Lotul demonstra- 
științiiic, l-au văzut cu 
cum s-a exprimat șeful 
Nicolae Teodorescu, la

azi : 1. Recoltat 
Defrișat mărăcini- 

3. Pichetat terenul 
Desfundat pentru 
pînă la punctul 9. 
prima zăpadă din 
din Zăvideni : la

răsplătit via : am

de a ciupi 
o frunză-două 
Inginerul i-a 
la patru-șase

din 
cînd 

de 
la centrul
Drăgășani 

zăvi-

e dezghețau zăpezile 
primăvara acestui an, 

inginerul Popescu a coborît 
la catedra deținută 
școlar agricol din
și a pășit pe ogoarele 
deniștenilor. Aburul de april l-a a- 
mețit. De oamenii aceștia se sim
țea legat. Le mai ținuse cîndva con
ferințe. Mai mult, intr-un an, la 
cursurile de pregătire de șase luni, 
îi fusese elev chiar președintele gos
podăriei. Inginerul a venit și a rămas.

Dovadă de prețuire : comuniștii din 
gospodăria colectivă l-au primit de 
curînd în rîndurile lor, candidat de 
partid. Conduce cercul „cultura 
plantelor de cîmp". Și-a făcut un a- 
devărat plan strategic de procurare 
a materialului didactic : samovar 
pentru determinarea greutății hecto- 
litrice, planșe cu amplasarea cultu
rilor neirigate și culturilor irigate, co
lecții de semințe. Spune : „Oamenii 
sînt foarte interesați. îi văd de pe a- 
cum pregătindu-se pentru examen ; 
vreau să spun, pentru examenul re
coltei din vară, de pe cîmp".

u căzuse încă prima ză
padă, cînd cei din Corbu 
pomenit cu oaspeți din 
colțurile raionului. Direc- 

de cămine și bibliotecari.

s-au 
toate 
tori
Puneau la cale o treabă de oameni 
gospodari : urmau să discute între 
ei, în cadrul unui seminar organizat 
de comitetul pentru cultură și artă 
din Costești, felul cum să se des
fășoare din plin activitatea cultu- 
ral-educativă în lunile de iarnă, în 
perioada de vîrf a muncii culturale 
la sate ; oum să răspundă preocu
părilor, setei de cunoștințe a colec
tiviștilor ; cum să devină fiecare 
cămin și bibliotecă un ajutor direct 
în întărirea economic-organizatorică 
a gospodăriei colective. Ascultate și 
discutate au fost expunerile privind 
activitatea instituțiilor culturale de 
masă în sprijinul dezvoltării con
științei socialiste a colectiviștilor, 
metodele pentru o mai largă răspîn- 
dire a cărții, viața de azi a satulu: 
oglindită în literatură. Interesantă 
cu deosebire a fost partea practică 
a seminarului. In sala tixită de lume 
a căminului cultural din Corbu s-a 
prezentat un „jurnal vorbit", o 
ră tematică", o „seară literară", 
program de brigadă.

Ceea ce la Corbu s-a putut ur
mări în cadrul a două zile de

VICTOR VîNTU

(Continuare în pag. Il-a)

sea- 
un

în-
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Anotimpul pregătirilor
Noua fabrică de produse lactate, intrata recent in funcțiune în orașul Brașov.

(Urmare din pag. I-a)

drumare metodică, într-o altă co
mună a raionului, la Ungheni, a de
venit activitate cotidiană. Colectiviș
tii de aici s-au deprins să dea sea
ră de seară pe la cămin. E totdea
una de văzut și de auzit ceva. Ziua 
și manifestarea. Spicuim : seară de 
explicare a unor fenomene naturale 
cu ajutorul demonstrațiilor practice, 
șezătoare (lectură din „Șoseaua mi
lionarilor"), dimineață de basme 
pentru copii (duminică), informare 
politică (joia), călătorie pe hartă 
(Valea Oltului, Valea Argeșului), 
concurs de brigăzi artistice (cele 
din Miroși, Căldăraru, Strîmbeni, 
Humele și, firește, gazdele), lec
tură literară (pagini din roma
nul ■ „Risipitorii"), concurs „cine 
știe, cîștigă" (pe tema îngriji
rii sănătății) și multe altele. A- 
tenția principală este ațintită spre 
problemele dezvoltării gospodăriei 
agricole colective, spre sporirea pro
ducției vegetale și animale. Nu nu
mai prin conferințe... Iată, o „seară 
de întrebări și răspunsuri“ a fost în
chinată „disciplinei în' muncă — tră
sătură a colectivistului“, o „seară de 
calcul” — avantajelor contractărilor 
eu statul; o „seară tematică" — ima
ginii din 1965 a G.A.C. „Unirea" (cu 
participarea președintelui gospodă
riei); într-o altă seară, utilizîndu-se 
exemple din viața gospodăriei, a fost 
dezbătută problema „al meu” și „al 
nostru".

Cornel Tudor, directorul căminului, 
este tînăr. 26 de ani. Comunist. Pă
rinții săi sînt colectiviști de-aici, din 
Ungheni. Predă la școala din comu
nă științele naturii. E înscris la „fără 
frecvență“, la Facultatea de științe 
naturale a Universității din Bucu
rești. Activitatea la cămin îl pasio
nează. Dacă-1 întrebi despre meto
dele sale de muncă, îți răspunde cu 
modestie: încerc o legătură cît mai 
strînsă cu gospodăria colectivă. Fapt 
ce transpare din însuși programul de 
activitate al căminului. Și, mai ales, 
din afluența oamenilor, pentru care 
frumoasa clădire din centrul comu
nei a devenit, într-adevăr, cămin.

Mult îi seamănă lui Cornel Tudor o 
bibliotecară — Ioana Petre din Gli- 
ganu. Cum ar putea fi schițată acti
vitatea Ioanei? Pornind, poate, de la 
aspectul primitor al bibliotecii. încă 
din stradă te întîmpină „Gazeta bi
bliotecii" (recomandări de cărți, pre
zentări bibliografice scrise atrăgă
tor, coperți) ; înăuntru, de-a lun
gul pereților din sala de lectură, se 
află panouri tematice (cărți agroteh
nice grupate pe specialități), de
desubtul cărora se indică ce sporuri 
de recoltă pot fi obținute prin a- 
plicarea metodelor pe care le re
comandă, expoziții (ultima fiind con
sacrată cuceririi Cosmosului) și o 
„masă a noutăților".

Acum un an, cînd s-a prezentat a-

Teatrul de stat 
din Ploiești a împlinit 

15 ani
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Teatrul de stat din Ploiești a sărbă
torit sîmbătă 15 ani de activitate. S-a 
prezentat cu acest prilej cea de-a doua 
premieră a stagiunii, drama „Steaua 
Seville!" de Lope de Vega.

Cele 8 590 spectacole prezentate 
pînă acum de secțiile teatrului ploieș
tean — proză, estradă și păpuși — au 
fost vizionate de peste 2 450 000 de 
spectatori. 2 169 spectacole au lost 
prezentate în mediul rural.

N o î cămine 
culturale

In satul de munte Nadanova, din 
raionul Baia de Aramă, a fost inau
gurat zilele acestea noul cămin cul
tural, la a cănii construcție au lu
crat și țăranii muncitori din sat. 
Anul acesta au fost ridicate noi că
mine culturale și în satele Corcova, 
Voloiacu, Giubega, Brastavățu. Ursa 
și altele.

In prezent, munca cultural-artisti- 
că în această parte a țării se des
fășoară în 1 060 cămine culturale. 
Mai mult de 300 cămine culturale 
sătești au fost dotate în ultimii ani 
cu aparate de proiecție cinemato
grafică. Numai anul acesta s-au 
deschis cinematografe în 87 cămine 
culturale sătești. (Agerpres) 

dunării generale a colectiviștilor pla
nul de producție. Ioana era de față 
și și-a notat minuțios totul. De a doua 
zi începînd, în jurul aspectelor a- 
colo discutate, a prins contur planul 
de muncă al bibliotecarei. Colecti
viștii își propuneau să planteze, pen
tru prima oară în Gliganu, viță de 
vie ; să facă un baraj pentru iri
garea a 80 de hectare. Și multe 
altele. Caitea le-a ieșit colectiviștilor 
în întîmpinare. Vara, în pauza de 
masă, bibliotecara le-a citit celor din 
brigada a patra de cîmp despre 
combaterea secetei. Era cazul. Re
zultatul? O nouă prașilă, a cincea, și 
colectiviștii conduși de Dumitru I. 
Dobre au reușit să obțină cîteva sute 
de kg porumb boabe la hectar mai 
mult decît brigăzile celelalte. Des
pre stilul ei de muncă, de răspîndi- 
re laigă și diferențiată a cărții, des
pre alcătuirea unor liste de recoman
dări bibliografice pentru colectiviș
tii cu munci de răspundere, a fost 
invitată să vorbească la recenta 
consfătuire pe regiune de la Pi
tești.

★
Slatina. Dificil de stabilit o direc

ție. De mers, poate, pe urmele unuia 
dintre cei 350 de conferențiari care 
au făcut în ultima vreme expuneri 
inspirate direct din bogăția de fapte 
ale colectiviștilor din raion? De ur
mat itinerariul uneia dintre cele 6 
brigăzi științifice? Sau de urmărit 
vreun spectacol al celor 80 de bri
găzi artistice de agitație, 60 de echi
pe de teatru, 47 de echipe de dan
suri ? Cu bune rezultate educative 
se folosesc, în unele locuri, adună
rile populare. Cînd se ține vreuna ? 
Chiar azi. Unde ? La Cepaxi, co
muna Cîrlogani.

Seară. Stăruie în atmosferă apro
piata ninsoare... Nici un capăt de 
bancă nu-i liber la cămin. Colecti
va e încă tînără. N-a împlinit anul. 
Din vorbă în vorbă, afli că au de pe 
acum motive de mîndrie colectiviș
tii : și -au construit două grajduri 
pentru cîte o sută de vite ; au plan
tat în primăvară 13 hectare cu pomi 
fructiferi (livezi nu se pomeniseră la 
ei înainte): aü livrat statului 55 va
goane de struguri; cereale s-au fă
cut mai puține decît în planurile lor, 
dar, oricum, deși timpul n-a fost 
prielnic, n-au mai avut asemenea 
producție la porumb. Și iată prilej 
de a cîntări felul cum s-a lucrat.

Vorbește Gheorghe Becheanu, 
brigadierul de la a 6-a :

— Bine ne pare nouă, de ce să 
zic altfel, c-am dat gospodăriei 
vreo 16 vagoane de struguri. Bine 
să le pară fruntașilor și eu i-aș da 
aici, tovarăși, din brigada mea, pe 
Gheorghe Alexandru, Ana Roan- 
gheș, Ilie Pîrvu, ba și Ecaterina 
Pîrvu. Acuma să nu fie cu supă
rare, dar vara pe cîmp, unii nu s-au 
prea grăbit și eu iară o să le dau 
numele : Emilian Ciucă, Dumitru Ce- 
nușe.

partamentului. Pro
blema nu este 
dintre cele mai 
ușor de rezolvat. 
Dificultatea constă în alegerea celei 
mai raționale dimensionări în raport 
cu necesitățile reale ale locatarilor, 
în condiții în care aceste necesități 
diferă mult de la loc la loc și de la 
familie la familie.

Alegerea unui tip anume de bucă
tărie se face în funcție de mărimea 
apartamentului, de caracterul și do
tările ansamblurilor de locuit, de dez
voltarea comerțului alimentar și ali
mentației publice etc.

Studiile făcute în institutele noastre 
de proiectare în ultimii ani, ca și 
experiența clădirilor realizate au dus 
la concluzia că dimensionarea cea 
mai potrivită pentru bucătăria de 
preparat este aceea care permite do
tarea acesteia cu mașina de gătit cu 
gaze cu 3—4 ochiuri și cuptor, cu 
masa-dulap servind atît la depozita
rea veselei de gătit cît și ca masă 
de lucru, cu dulapul suspendat pen
tru depozitarea celor necesare ser
vitului mesei, cu o masă rabatabilă 
sau fixă. Simpla schimbare nepotrivită, 
de către locatar, a poziției unora 
dintre piesele de echipament poate 
influența în rău funcționarea bucătă
riei : așezarea plitei sub fereastră 
împiedică deschiderea acesteia din 
urmă și dă loc la condensul perma
nent al aburilor pe geam ; alăturarea 
dulapului de mașina de gătit poate 
deteriora dulapul ; așezarea mașinii 
de gătit în partea spălătorului și nu 
de cea a plăcii de uscat, în afară că 
face mai incomodă clătirea vaselor,

Se au-de o voce mai din fund, din 
întuneric (se pare chiar a lui Ce- 
nușe)' :

— Da’ ăla ce-a mai făcut că-1 
dai la negativ ?

— Ce n-a făcut ! O sapă ici, o 
sapă colo, să nu se frîngă de șale.

Și așa, alegînd pe cele bune de 
cele rele, oamenii au pus în miezul 
discuției lor atitudinea față de 
muncă. Iar din ceea ce spunea unul 
și altul se desprindea nevoia lor 
firească de a păși înainte pe mă
sura acelui nou fel de a fi și a 
gîndi al celor mai mulți, al celor 
mai buni dintre ei.

Stăruia afară, de toți presimțită, 
apropiata ninsoare din pragul de 
cristal al iernii. Dar aici, înăuntru, 
era cald, ceva încolțea, se dezvolta 
ca nicicînd în iernile de odinioară 
ale oamenilor din Cepari. Ei nu mai 
trăiseră un anotimp viguros ca 
acesta, anotimp al pregătirilor. Iată, 
îl trăiau.

Oo stimulent însemnat in activitatea muncitorilor constructori
Pentru aplicarea Hotărîrii Comi

tetului Central al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri din iulie 1961 
privind creșterea salariilor muncito
rilor și a altor categorii de oameni 
ai muncii, o hotărîre recentă stabi
lește majorarea salariilor muncito
rilor din sectoarele construcții-mon- 
taj și prefabricate din beton armat, 
începînd cu data de 1 noiembrie a.c.

în legătură cu prevederile acestei 
hotărîri Comitetul. de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistema
tizare ne-a relatat următoarele :

Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale și creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii în anii pu
terii populare, ca urmare a măsu
rilor luate de partid și guvern, a 
necesitat un mare volum de inves
tiții. S-au construit noi obiective in
dustriale: Fabrica de țevi de la Ro
man, laminorul bluming și alte uni
tăți la Hunedoara, două furnale de 
700 m c la Reșița, furnalul de 1 000 
m c de la Hunedoara, hidro și ter
mocentrale electrice ca cele de la 
Borzești, Paroșeni, Bicaz etc., uni
tăți ale industriei chimice la Onești. 
Săvinești și Chișcani, combinate de 
industrializare a lemnului, fabrici 
de materiale de construcții și multe 
alte unități. Altele se află în con
strucție.

Ca expresie a grijii pe care parti
dul și guvernul o acordă satisfacerii 
nevoilor oamenilor muncii s-au con
struit noi școli, spitale, săli de spec
tacole, cinematografe, precum și un 
mare număr de blocuri de locuințe. 
Numai în cursul acestui an au fost 
terminate noi blocuri în Piața Ha
lelor din Ploiești, Piața Unirii din 
Iași, Șoseaua Mihai Bravu, Bule-

Proiectarea ju
dicioasă a bu
cătăriei constituie 
una din condiții
le de natură să 
influențeze în 
importantă măsu
ră confortul a-

ßn accesoriu important
duce la stropirea permanentă a ma
șinii etc.

Concomitent cu stabilirea condiții
lor de proiectare a bucătăriilor, în 
urmă cu mai mulți ani s-au precizat 
caracteristicile și dimensiunile piese
lor de echipament ale bucătăriilor.

Mașinile de gătit cu gaze liche
fiate produse de întreprinderea 
„1 Sepfembrie"-Safu-Mare, cu excep
ția noului tip cu dulap de depozita
re, se încadrează în gabaritele nece
sare. în general, produsele acestei 
fabrici, așa cum au putut fi înfîlni- 
fe la cel de-al IV-lea Pavilion de

Corect amenajată șl dotată cu un mobilier po
trivit, bucătăria oferă nu numai confort, ci și un 
aspect corespunzător.

S C î N T E 1 A

Pe scurt
din toata țara

ALIMENTAREA CU APĂ POTA
BILA A BĂILOR VICTORIA. — La 
băile ,.Victoria" de lingă Oradea, 
se folosea ca apă potabilă, apa ter
mală. Pentru alimentarea cu apă 
potabilă a băilor s-a construit o con
ductă de aducțiune in lungime de 6 
kilometri prin care se transportă 
apă potabilă de la Oradea. In apro
pierea băilor s-a construit o stație 
de pompare, două rezervoare și un 
castel de apă.

IN DISCUȚIE TEMA : „CREȘTE
REA VITEZEI DE ÎNAINTARE 
ÎN ABATAJ“. — La clubul minier 
din Petrila a avut loc o sesiune teh- 
nico-științifică cu tema „Creșterea 
vitezei de înaintare în abataj".

Brigadierii din abatajele minelor 
Lupeni, Lonea, Petrila, Aninoasa au 
prezentat referate în legătură cu 
metodele de lucru folosite de ei în 
scopul creșterii vitezelor de extrac
ție a cărbunelui, precum și rezulta
tele tehnico-economice obținute.

ALMANAHUL TURISTIC 1963. — Re
cent a ieșit de sub tipar, Almanahul 
turistic 1963 — editat de O.N.T.-Car- 
paji. Noul almanah cuprinde povestiri, 
schije literare, reportaje turistice din 
țară și străinătate, pagini umoristice, 
desene, caricaturi. Amatorii de drume
ție găsesc în paginile almanahului iti- 
nerarii turistice noi însoțite de hărfi și 
fotografii, precum și sfaturi practice 
etc.

PREGĂTESC REVELIONUL. In ca
drul Direcției Regionale C.F.R.-Cra
iova se fac intense pregătiri în ve
derea organizării pomului de iarnă 
și a revelionului. Comitetul sindica
tului și colectivul de creație din co
misia culturală se ocupă îndeaproa
pe de întocmirea unui bogat pro
gram distractiv.

NOI UNITĂȚI COMERCIALE. — La 
parterul unui bloc nou din Piafa Hale
lor Centrale din Ploiești s-a deschis 
zilele acestea un magazin-efalon pentru 
desfacerea articolelor de menaj. De la 
începutul anului și pînă în prezent la 
parterul noilor blocuri ridicate în oraș 
s-au deschis 10 magazine de desfacere 
a produselor industriale, alimentare și 
metalo-chimice, precum și 7 unităji de 
deservire ale cooperației meșteșugărești.

Majorarea salariilor muncito
rilor din sectoarele construcții- 

montaj și prefabricate din 
beton armat

vardul 1 Mai, Calea Griviței din 
Capitală și altele.

La realizarea acestor construcții 
colectivele de muncitori constructori, 
aplicînd metode avansate de lucru, 
au îmbunătățit an. de an calitatea 
lucrărilor, reducînd în același timp 
costul lor.

Recenta hotărîre se adaugă la și
rul de măsuri luate în decursul 
anilor pentru mărirea cîștigului 
muncitorilor constructori. Prin a- 
ceastă hotărîre salariile tarifare ale 
muncitorilor din ramura construcții- 
montaj se majorează în medie cu 
10 la sută (atît rețeaua acord cît și 
cea de regie) asigurîndu-se creșteri 
procentuale mai ridicate muncito
rilor din categoriile inferioare de 
salarizare. Majorarea salariilor se 
aplică și muncitorilor care lucrează 
în întreprinderi și secții de prefa
bricate din beton armat, ei fiind sa
larizați pe rețelele tarifare ale mun
citorilor constructori.

Prin noua majorare a salariilor un 
muncitor încadrat în categoria a 7-a, 
care lucrează în acord, va primi un 
spor anual suplimentar la salariul 
tarifar de 1 224 lei, iar un muncitor 
încadrat în categoria a 4-a va primi 
852 lei.

Concomitent cu majorarea sala
riilor tarifare ale muncitorilor care 
lucrează în producția de bază se 
măresc și salariile muncitorilor în
cadrați pe listele de funcțiuni din 
activitatea auxiliară a unităților de 
construcții-montaj și prefabricate

al locuințelor
mostre, se prezintă la un nivel cores
punzător atît din punct de vedere teh
nic, cît și din punct de vedere este
tic. Au început să se producă la 
Uzinele „Feroemail''-Ploiești spălă
toare din fontă emailată, cu o placă 
pentru scurgerea vaselor, de gaba
rit corespunzător.

Problema cea mai importantă și 
care, deși s-au depus insistențe nu
meroase, a rămas în bună parte ne
rezolvată este însă aceea a mobilie
rului de preparare-depozifare. Deși 
există un proiect tip pentru piesele 
necesare (masă-dulap și dulapuri sus

pendate), deși 
prototipuri de a- 
semenea piese au 
fost omologate 
de organele Mi
nisterul ii Econo
miei Forestiere și 
prezentate în re
petate rînduri în 
expoziții, acestea 
n-au intrat în 
producția de se
rie. Mobilierul de 
bucătărie care se 
produce și astăzi 
în continuare este 
voluminos (fără a 
avea o capacita
te de depozitare 
mai mare decît 
cel propus) și, de 
regulă. neavînd 
liberă suprafața

AL. Dl MA 

a teoriei
Studiile și articolele pe care pro

fesorul Al. Dima le reunește sub co
perta volumului său merită o dez
batere mai largă în perspectiva 
stadiului actual de cercetare, și in
terpretare a istoriei noastre literare. 
De altfel, secțiunea propriu zis „is
torică“ a acestei culegeri mi se 
pare a fi și cea mai densă și mai 
temeinică. Studiile care nu se în
scriu în aria tematică indicată 
de titlu (cum ar fi „Cu pri
vire la esența tragicului“ sau mai 
ales „Literatura romînă peste ho
tare") suferă din pricina faptului că 
se limitează la teze generale con- 
ținiînd puține exemplificări. De a- 
ceea, discuția noastră va urmări, 
în primul rînd, ceea ce volumul a- 
duce realmente nou și demn de re
ținut la obiectul pe care și l-a pro
pus autorul în „cuvîntul înainte" ai 
acestui volum și anume, încercarea 
de a schița o istorie a teoriei lite
rare romînești din secolul al nouă
sprezecelea.

De unde pornesc calitățile volu
mului î Din minuțiozitatea științifică 
cu care sînt reconstituite ideile des
pre artă ale fiecărui creator, 
din ponderea și obiectivitatea 
cu . care se delimitează locui 
acestor scriitori în evoluția criticii li
terare romînești. Și, fapt demn de 
subliniat, deși aceste studii au fie
care un caracter monografic, deși ele 
au fost concepute ca unități de sine 
stătătoare, reușesc totuși să dea cî
teva repere despre procesul consti
tuirii criticii noastre care a promo
vat o literatură realistă, originală, 
inspirată din viața poporului.

Pășind pe calea unor investigații 
monografice privitoare la părerile 
despre literatură și artă ale cîtorva 
din scriitorii și criticii noștri de sea
mă din secolul trecut (Alecu Russo, 
Hașdeu, Caragiale, Gherea), autorul 
dă observațiilor sale o perspectivă 
istorică mai largă în studiul : „Pro
punere pentru o periodizare științi
fică a istoriei literaturii romîne“, le 
înscrie uneori în dezvoltarea gene
rală a mișcării culturale (vezi con
siderațiile privitoare la preocupările 
științifice ale revistelor din Moldova 
în prima jumătate a secolului al

din beton armat, precum și ale per
sonalului administrativ din unitățile 
respective.

Salariații cărora li se majorează 
salariile tarifare beneficiază în con
tinuare de drepturile care se acordă 
în funcție de nivelul salariilor tari
fare, chiar dacă în urma majorării 
se depășesc plafoanele de salarii sta
bilite de reglementările în vigoare.

De asemenea, sporurile care se 
acordă muncitorilor sub formă de 
procent din salariul tarifar (spor de 
izolare, pentru condiții deosebite de 
muncă, pentru toxicitate etc) se 
mențin la valoarea absolută la care 
au avut dreptul în luna octombrie 
a.c. La plata lor se va ține seama 
de' categoria de încadrare respectivă 
și de timpul efectiv lucrat.

în scopul unei mai bune corelări 
a încadrărilor, hotărîrea prevede ca 
pînă la sfîrșitul semestrului I al a- 
nului 1963 să se îmbunătățească in
dicatoarele tarifare de calificare pen
tru meseriile specifice din sectorul 
de construcții-montaj și prefabricate 
din beton armat.

Majorarea salariilor muncitorilor 
din construcții-montaj și prefabri
cate din beton armat constituie un 
nou stimulent pentru creșterea în 
continuare a productivității muncii, 
reducerea duratei de execuție a 
construcțiilor și îmbunătățirea cali
tății lucrărilor.

★
O Hotărîre recentă a Consiliului 

de Miniștri prevede majorarea, în 
medie cu 10 la sută, și a salariilor 
tarifare ale muncitorilor încărcători- 
descărcători de vagoane de căi fe
rate și mijloace de transport rutie
re. Prevederile acestei hotărîri se 
aplică de la 1 noiembrie 1962.

de lucru peste partea de jos a du
lapului, implică prezența unei mese 
auxiliare.

Pentru anul 1963 se prevede intra
rea în producjie a unei garnituri de 
bucătărie de gabarit corespunzător 
proiectelor curente, produsă fot de 
M.E.F. Chiar dacă, după cum spe
răm, aceste prevederi se vor realiza, 
considerăm că ele înseamnă încă 
puțin față de necesarul reprezen
tat de zecile de mii de aparta
mente date în folosință în fiecare an 
și credem că problema lărgirii aces
tei producții trebuie serios analizată.

Socotim, de asemenea, că în or
ganizarea producției noului mobilier 
trebuie să se aibă în vedere că do
tarea unei bucătării-fip necesită un 
element masă-dulap și două elemen
te dulap suspendat; ca atare, pentru 
a satisface necesitățile cumpărătorilor, 
garniturile vor trebui alcătuite în a- 
ceastă componență ; și mai bine ar 
fi dacă s-ar extinde principiul vînză- 
rii separate a pieselor.

Fără a exclude aportul fanteziei, 
credem că noul mobilier de bucătă
rie trebuie să se caracterizeze prin- 
fr-o linie sobră și un colorit liniștit. 
Față de bunele rezultate obținute de 
unele unități ale industriei locale prin 
folosirea emailurilor și lacurilor poli- 
esferice, e indicaf ca la finisarea noi
lor mobile să se generalizeze folosi
rea acestor lacuri.

Completarea pieselor principale 
ale mobilierului cu cufii-serfare 
din material plastic sau faianță pentru 
condimente, cu rețele de sîrmă cosi
torită sau emailată pentru scurgerea 
apei de pe vasele spălate, sînt de 
natură să mărească confortul, să în
frumusețeze bucătăria.

Arh. DORIAN HARDT
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XlX-lea), sau caută să le Integreze 
în contextul mișcării internaționale 
de idei a epocii („Gherea în ca
drul criticii științifice europene"). 
Amplul studiu: „Știința în periodi
cele din Moldova in prima jumătate 
a secolului aii XlX-lea" subliniază, 
cu îndreptățire [aptul că ienomenele 
culturale nu se dezvoltă indepen
dent, fără a se iniluența în mod re
ciproc, mai ales în epocile de for
mare ale culturii unui popor. Scrii
tori ca Ion Ghica, G. Asachi, Ko- 
gălniceanu s-au manifestat pe dife
rite planuri ale științei, avînd și în 
aceste direcții un rol de pionieri. 
Studiul „Preooupări de teorie lite
rară la Al. Russo" se înscrie pe a- 
celeași coordonate. Autorul nu 
supralicitează activitatea lui Russo 
pe acest tărlm și precizează de la 
bun început că scriitorul „n-a fost 

RECENZIE

un teoretician al literaturii în sen
sul strict al acestei discipline“. Dar 
chiar dacă părerile lui despre lite
ratură și artă nu s-au organizat in
tr-un sistem unitar, de sine stătător, 
ele aduc o însemnată contribuție la 
definirea climatului ideologic al 
epocii revoiluționare de la 1848.

Trecînd la unul din continuatorii i- 
deilor an.ului 1848 — B. P. Hașdeu— 
autorul urmează aceeași metodă 
științifică. Locul lui Hașdeu în cri
tica literară romînească, în general 
ignorat pînă nu de mult, este stabi
lit cu multă precizie și cu o perspica
ce subliniere a limitelor sistemului 
său de gîndire. Față de înaintașii 
săi, Kogălniceanu sau Russo, 
Hașdeu „a lărgit cîmpul de aplicare 
al criticii", „a depășit critica de în
drumare generală și cea de indicații 
metodice“. El „a însemnat un pas 
înainte față de Russo“, deoarece a 
încercat „o sistematizare a teoriei 
sale literare“.

Din păcate, autorul volumului nu 
se dovedește consecvent cu aceas
tă metodă mai ales în studiile des
pre Școala critică a „Contemporanu
lui“ și în legătură cu părerile des
pre literatură și artă ale lui I. L. Ca
ragiale. In paginile cărții nu se 
bucură de atenția cuvenită un eve- 
nițnent hotărîtor, care a determinat 
formarea concepției despre artă a 
scriitorilor din perioada amintită, și 
anume polemica Gherea-Maiorescu.

Este un moment esențial în evo
luția culturii noastre. Acest adevăr 
îl subliniază și Al. Dima în studiul 
privind periodizarea istoriei litera
turii romîne, dar nu-1 aplică în mod 
consecvent în cercetările sale 
asupra scriitorilor și criticilor din 
secolul trecut. Pozițiile estetice 
ale scriitorilor timpului nu pot fi de
finite decît în funcție de răsunătoa
rea polemică ce „întuneca în cuge
tul nostru și lăsa în urmă cu mii de 
stadii toate luptele din Iliada“, cum 
prea bine spunea Gala Galaction în 
admirabilul său portret „Birtașul Do-

CfJcflfFe* Cinematografe)
Teatrul de Operă și Balet al R.P. Ro- 

mîne : Boema — (orele 11); Gizelle (pre
mieră) — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă ; Paganini — (orele 10,30) -, 
Intîlnire cu dragostea — (orele 19,30). 
Filarmonica de stat „George Enescu“ 
(Ateneul R.P. Romîne) : Concert simfo
nic. Dirijor : M. Basarab. Solist : Cor
neliu Gheorghiu — pian (orele 11): (Sala 
mică a Palatului R.P. Romîne) : Con
cert lecție pentru elevi — (orele 10) ; 
Concert de muzică populară romînească. 
Orchestra ,,Barbu Lăutaru" — (orele 20). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 
10); Cidul — (orele 15,30) ; Febre — ta
rele 19,30); (Sala Studio) : Bolnavul în
chipuit — (orele 10); Siciliana — (orele 
15); Fiicele — (orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (bel. Schitu Mă- 
gureanu 1) : Cum vă place — (orele 10 
și orele 15) ; O singură viață — (orele
19.30) ; (Sala Studio — str. Alex. Sahia
nr. 76): Cred in tine — (orele 10); Me
najeria de sticlă — (orele 15); Tache. 
Ianke șl Cadîr — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : De
partea cealaltă — (orele 10); Bucătăreasa
— (orele 15,30); Steaua polară — ta
rele 19,30); (Sala Studio) : Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și doam
na Moon — (orele 10,30) ; Băieții ve
seli — (orele 16); Patru sub un acope
riș — (orele 20). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile) : Oceanul — 
(orele 11) ; De n-ar fi iubirile — ta
rele 20); (Sala Dobrogeanu Gherea) : 
Nota doi la aritmetică — (orele 10)j 
Salut voios — (orele 17); O felie de lună
— (orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : O lună de confort — (orele
10) ; Hoții și vardiștii — (orele 15) ; Fata 
cu pistrui — (orele 19,30); (Sala Pala
tului R.P. Romîne) : Măria sa bărbatul
— (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat: 
O seară de folclor muzical evreiesc — 
(orele 20). Teatrul regional București : 
Mielul turbat — (orele 17 și orele 20). 
Institutul de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Evoluția tragediei anti
ce — (orele 10); Mutter Courage — ta
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (Sala Savoy) : Tănase și Revista
— (orele 11); Vorba revistei — (orele 
20); (Sala Victoriei) : Ocolul pămintu- 
lui în 30 de melodii — (orele 11 șl orele
20) ; (Sala Dalles) : Muzica bat-o vina
— (orele 11). Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu) : Doctorul Aumădoare — (orele
11) ; Mina cu cinci degete — (orele
20.30) ; (Sala Academiei) : Harap alb — 
(orele 11); Micul prinț — (orele 19). Cir
cul de stat : Valea trandafirilor, pre
zentat de ansamblul Circului din R. P. 
Bulgaria — (orele 16 și orele 29).

CINEMATOGRAFE : Miracolul lupilor
— cinemascop : Republica — bd.
Magheru 2 (8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 
17,30 ; 20 ; 22,15), Elena Pavel — 
bd. 6 Martie 14 (8,15; 10,30; 12,50; 15,15; 
17,45; 20,15; 22,30), Alex. Sahia — cal.
Văcărești 21 (8; 10,15; 12,30; 14,15; 17 ;
19,15, 21,30), 23 August — bd. Dimitrov 
118 (7,20; 9,40; 12; 14,30; 17; 19,30; 22). Flo- 
reasca — str. I. S. Bach 2 (10,40; 13; 
15,30; 18; 20,30), G. Coșbue — piața G. 
Coșbuc 1 (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15;
22.30) . Președintele — centru înaintaș, ru
lează la cinematografele Magheru — bd. 
Magheru 29 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , București — bd. 6 Martie 6 (9,15 ; 
11,30; 13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mai — bd. 
1 Mal 322 (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Li
bertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). Magistratul, rulează la ci
nematografele V. Alecsandrl — str. Gri- 
gorescu 24 (10; 12; 15; 17; 19; 21), V. 
Roaită — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Flacăra — cal. Dudești 22 (12; 
15; 17; 19; 21), Miorița — cal Moșilor 
127 (10; 12; 14; 16; 18; 20,15). Hamlet, 
rulează la cinematografele I. C. Frimu
— bd. 6 Martie 16 (9; 12; 15; 18 ; 21). 
8 Martie — str. Buzești 9—11 (11; 15; 
18; 21), Volga — șos. Ilie Plntllie 61 
(16,45; 19,45). 10 000 de scrisori: Tinere
tului — cal. Victoriei 48 (10,30; 12,30). 

brogeanu-Gherea" ctniiniindu-și cu 
emoție anii adolescenței sale. Toate 
mărturiile vin să ne întărească a- 
ceastă convingere. Nu numai scrii- 
toii dar și oameni de știință ca N. 
Leon sau Grigore Antipa au arătat 
influența pe care a avut-o asupra ge
nerației ibr școala critică a „Contem
poranului“. Apariția criticii științifi
ce a înrîurit nu numai procesul -exé 
formare al generației care se ridica 
atunci, da.r și a dus la ruperea de 
sub tutela estetică maioresciană a 
unor scriitori ca Delavrancea, Vlahu- 
ță, Caragiale. De aceea, chiar un 
credincios al „Junimii“ cum era Dui- 
liu Zamfirescu, constata cu amără
ciune, referindu-se la „Convorbirile 
literare“, faptul că „...după 26 de 
ani de muncă să fii redus a inventa 
scriitori ca să poți alimenta Revista 
mai departe e trist“. Ar fi fost util 
ca studiile lui Al. Dima să descrie 
aceste coordonate, să prezinte ele
mentele indispensabile înțelegerii 
modului în, care au evoluat părerile 
despre literatură ale scriitorilor. In 
studiul despre „Contemporanul“, de 
pildă, Al. Dima se ocupă însă numai 
de părerile teoretice exprimate de 
Gherea și de publiciști cum ar ii 
D. A. Teodoru, Sofia Nădejde etc. și 
de literatura cu caracter programatic 
din paginile acestei publicații, fără 
a urmări ecourile criticii științifice, 
influența ei asupra creatorilor noștri 
de seamă. Părerile despre artă ale 
lui I. L. Caragiale sînt judicios sis
tematizate, și totuși marele scriitor 
ne este înfățișat în mod izolat iară 
a se sublinia locul lui în evoluția 
unor idei literare.

Profesorul Dima ne-a avertizat, de 
la bun început, că în această carte 
va da numai o schiță a istoriei teo
riei noastre literare, sau mai precis 
va înfățișa acele „succesive biruințe 
ale unui spirit realist, care străbate 
consecvent principalele aspecte ale 
literaturii naționale". D.ar biruința 
nu poate rezulta decît din luptă. Iar 
desfășurarea ei nu ne apare din fi
lele cărții. Nu sînt prezentate păre
rile despre literatură ale unor scrii
tori ca Eminescu, Delavrancea, Vla- 
huță, inclusiv ale celor care — ca 
Macedonski — au avut din punct do 
vedere estetic un drum sinuos, foarte 
contradictoriu.

Studiul privind periodizarea litera
turii romîne aduce puncte de vedere 
interesante. Desigur, unele sînt sus
ceptibile de discuție. Argumentarea 
mi se pare mai temeinică pentru pe-- 
rioada pînă la sfîrșitul secolului al 
nouăsprezecelea. După aceea, „pro
punerile“ sînt mai puțin clare și mai 
puțin precise.

Volumul „Studii de istorie a teo
riei literare romînești“ relevă linia 
materialistă și realistă în gîndirea 
estetică a cîtorva din cei mai buni 
scriitori romîni din secolul trecut. 
Prin capitolele sale izbutite, rămîne 
o contribuție la evidențierea tradi
țiilor progresiste care constituie un 
reazim pentru critica noastră știin
țifică de astăzi.

VALERIU RÎPEANU

Nu mai avem steluțe : Tineretului — 
cal. Victoriei 48 (14,30; 16,30). Contele 
de Monte Cristo — cinemascop : Victo
ria — bd. 6 Martie 7 (9; 12,30; 16; 19.30). 
Moartea în insula de zahăr — cine
mascop : Lumina — bd. 6 Martie 12 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) , Gh. Doja — cal. Griviței 80 (10;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta — cal. 
Călărași 153 (11; 16; 18,15; 20,30). Cher- 
mesa : Central — bd. 6 Martie 2 (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Lupii la stînă: 
13 Septembrie — str. Doamnei 9 (15; 17; 
19; 21). Program de filme documentare: 
Timpuri noi — bd. 6 Martie 18 (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21). Duelul n-a avut Ioc, rulează la 
cinematograful Maxim Gorki — str. 13 
Decembrie 5—7 (11; 16; 18.15; 20.30) Mis
terul celor doi domni „N“ : înfrățirea 
între popoare — bd. Bucureștii-Noi (11.30; 
16; 18.15: 20.30), Cultural — cai. Grivi
ței 196 (10: 12; 16; 18,15; 20,30). Tintin și 
misterul „Linei de aur" : Grivița — pia
ța Ilie Pintilie 2 (10,30; 12,30; 15: 17: 19; 
21). Cerul Balticei — ambele serii: C-tin 
David — șos. Crîngașl 42 (16: 19,30).
Fantomele din Spessart : Unirea — bd. 
1 Mai 143 (11; 15; 17; 19; 21). Nu vreau 
să mă însor, rulează la cinematogra
ful T. viadimirescu — cal. Dudești 97 
(15; 17; 19: 20,45). Petre cel istet : Mun
ca — șos. Mihai Bravu 221 (12: 16; 18,15;
20.30) . Fata cu care am fost prieten —
cinemascop : Popular — str. MătăsaTi 31 
(10,30; 16; 18,15: 20.30), 16 Februarie —
bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 20). învierea
— ambele seriiMoșilor — cal. Moși
lor 221 (11; 15,30; 19,15). Alibiul nu ajunge, 
rulează la cinematografyl Donca Sin;o
— str. Avrig 1 (16; 18,15; 28,30), Oameni 
și fiare — ambele serii — rulează ța 
cinematografele M. Eminescu — str. M. 
Eminescu 127 (11,30 ; 16: 19.15), nie Pln
tllie — șos. Colentina 84 (15; 19). Vîrsta 
de aur a comediei — Cînd comedia era 
rege : 8 Mai — str. Lizeanu 19 (10; 15; 
18; 20,45). Rătăcirile dragostei : Volga
— șos. Ilie Pintilie 61 (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14). 
Vîrsta dragostei : Luceafărul — cal. Ra- 
hovei 118 (10,30 ; 15 ; 17: 19; 21). Cele
brul 702, rulează la cinematograful G, 
Bacovia — șos. Giurgiului 3 (11,30; 15,30: 
18; 20.15). Vară romantică, rulează la ci
nematograful Olga Banele — cal. 13 Sep
tembrie 196 (19; 20,45). Spionaj contra 
spionaj, rulează la cinematograful Ol
ga Bancic — cal. 13 Septembrie 196 (15; 
17). Omul amfibie : Drumul Serii — str. 
Drumul Serii 30 (11; 16; 18; 20). Car
touche — cinemascon : 30 Decembrie — 
cal. Ferentari 86 (9: 11,15: 13.30: 16; 18,20; 
20,40). Flăcări și flori, rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu — sos. Cptrp- 
ceni 9 (15; 17: 19: 21). Acord final - 
B. Delavrancea — bd. Libertății 70—72 
(11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pentru copil și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11.00 — 
Emisiunea pentru sate. 18,00 — Varietăți. 
Transmisiune de la studioul de concer
te al Radioteleviziunli. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Partea a Il-a a 
emisiunii de varietăți. 20,30 — Colective 
și piese din finala celui de-al IlI-Iea 
Festival bienal „Ion Luca Caragiale". In 
încheiere ; Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 decembrie. In țară : vreme 
umedă cu cerul schimbător mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie, lapoviță șl ninsoa
re. Vînt moderat, temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 grade și plus 3 grade, iar ma
ximele între minus 2 șt plus 8 grade. 
In București : vreme schimbătoare cu 
cerul mai mult noros. Temporar preci
pitații. slabe,, vînt potrivit, temperatura 
în general staționară.
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F estivalul bienal 
„I. L. Caragiale“
'Artiștii amatori din regiunea Bacău, 

care participă la faza pe fără a Festi
valului bienal „I. L. Caragiale“, au con
tinuat .să apară simbătă in fața juriului. 
Constructorii din orașul Onești au pre
zentat poemul dramatic „Marele fluviu 
își adună apele" de Dan Tărchilă. Ar
tiști amatori de la Uzinele metalurgice 
din Bacău, Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Roznov și Casa raională 
de cultură Bacău au recitat versuri de 
Mircea Radină, au citit fabula lui Ser- 
ghei Mihalkov „Iepurele cherchent" și 
un monolog original in grai moldove
nesc.

Tot simbătă, artiști amatori din re
giunea Brașov s-au prezentat la con
curs cu piesele „Paznicul stelelor" de Ti
beriu Vornic, „Nila Toboșara" de A. 
Salînski și „în fiecare seară de toamnă" 
de Ivan Peicev, interpretate de colec
tivul căminului cultural „Simion Bărnu- 
fiu" din comuna Sita-Buzăului, raionul 
Tîrgu Secuiesc, metalurgiștii Uzinelor 
„Steagul Roșu" și colectivul ,palatului 
de cultură din Brașov.

Montajul liferar-muzical „Visuri îm
plinite" a fost interpretat de artiștii Uzi
nelor „Rulmentul” din Brașov. Muncito
rii de la Uzinele ,,Independenta", Casa 
raională de cultură din Sibiu și de la 
Direcfia regională C.F.R. au recitat ver
suri de Tudor Arghezi și N. Dumbravă 
și au citit fragmente din nuvela lui I, L. 
Caragiale „Cănu/ă om sucit".

Pe scena Casei de cultură a raionu
lui „16 Februarie" s-au întrecut artiștii 
păpușari, Formajia Teatrului de pă
puși a sindicatului învăjămînt din 
Onești a prezentat spectacolul „Ur- 
sulefii veseli" de M. Polivanova, 
colectivul căminului cultural din co
muna Inforsura Buzăului, raionul Tîrgu 
Secuiesc, piesa „Răzvrătifii" de Mihail 
Georgescu, iar formajia Teatrului de pă
puși a sindicatului învăjămînt din Bra
șov piesa „Micufa Biz cea isteață” de S. 
Bogomanov. (Agerpres)

In librăria cu autoservire ffCartea Rusa" din Ploiești, deschisa 
de curînd. (Foto : Agerpres)

hochei I ||B frumos succes international
“ ——————————
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TELEGRAME EXTERNE
DECLARAȚIA GUVERNULUI R. P. D. COREENE 

IN LEGĂTURĂ CU TRATATIVELE JAPONO —-SUfl-COREENE
PHENIAN 15 (Agerpres). — După 

cum se știe, între guvernul japonez 
și cel sud-coreean au loc tratative 
în legătură cu relațiile dintre cele 
două țări, precum și în legătură cu 
înjghebarea în Asia a unui nou bloc 
agresiv — N.E.A.T.O. (Organizația 
tratatului Asiei de nord-est).

La 14 decembrie, guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație de protest împotriva organiză
rii acestor tratative, apreciind că 
ele nesocotesc interesele poporului 
coreean în ansamblu.

Guvernul R.P.D. Coreene consi
deră că, în conformitate cu princi
piile unanim acceptate ale dreptului 
internațional, își rezervă dreptul de 
a cere autorităților japoneze com
pensarea tuturor pagubelor prici
nuite poporului coreean de Japonia, 
iar autoritățile japoneze sînt obliga

te din punct de vedere juridic să 
plătească aceste despăgubiri.

în declarație se subliniază în con
tinuare că o altă problemă Serioasă 
este cea a cetățenilor coreeni domi- 
ciliați în Japonia, al căror număr 
trece de 600 000. Cetățenii coreeni 
care locuiesc astăzi în Japonia sînt 
oameni care la timpul lor au fost 
trimiși prin constrîngere în Japonia 
sau s-au mutat acolo pentru a căuta 
mijloace, de trai.

Majoritatea absolută a coreenilor 
care locuiesc în Japonia, se spune 
în declarație, sînt cetățeni ai R.P.D. 
Coreene. Nimeni nu este îndreptățit 
să rezolve în mod unilateral proble
ma cetățenilor coreeni domiciliați 
în Japonia, fără asentimentul guver
nului R.P.D. Coreene și contrar 
voinței majorității absolute a cetă
țenilor coreeni care locuiesc în Ja
ponia.

Demonstrația studenților vienezi

Plenara C. C. ai P. C. Francez

Sărbătoarea 
majoratului

IAȘI (coresp „Scînteii"). — Pentru 
cei aproape 10 000 de tineri din re
giunea Iași, aflați în pragul majora
tului, s-au organizat în ultimele săp
tămâni numeroase manifestări cul
tural-educative în cadrul cluburilor, 
la casele de cultură, căminele cultu
rale, școli etc.

Cu acest prilej s-au ținut confe
rințe : „Constituția — legea de bază 
a R. P. Române“, „Drepturile și în
datoririle cetățenilor“ și altele. Au 
fost organizate întîlniri ale tinerilor 
care împlinesc 18 ani cu activiști 
de partid și de stat.

Ieri la casa de cultură a. tineretu
lui și studenților din Iași a avut loc 
sărbătoarea majoratului a peste 470 
de tineri din școlile medii, tehnice 
și profesionale din localitate. Tinerii 
au fost felicitați de către reprezen
tanți ai organelor locale de partid, 
de stat și de U.T.M. împreună cu pă
rinții lor, prezenți și ei la această 
sărbătoare, tinerii au asistat la un 
program artistic dat de formațiile 
școlii medii nr. 5 din localitate

în următoarele zile își vor săr
bători majoratul tineri muncitori de 
la atelierele de reparat material ru
lant Nicolina, de la Fabrica „Țesă
tura", fabrica de mobilă, fabrica de 
antibiotice etc. și peste 1 100 de stu
denți care împlinesc 18 ani.

Echipa selecționată de 
hochei pe gheată a tatii 
noastre a obținut asea
ră, la patinoarul artifi
cial, o frumoasă victorie 
internațională învingînd 
cu 3-2 (1-1; 2-1; 0-0)

echipa R. D. Germane 
cotată ca una din cele 
mai puternice formații 
europene. Punctele echi
pei noastre au fost rea
lizate de Andrei (2) și

Biro. Pentru oaspeți au 
marcat Tudejka și Zies- 
che.

Astăzi, de la ora 18,30, 
cele două echipe vor 
susține meciul revanșă.

IN CITE VA RINDURI
Partidele disputate simbătă seara în 

cea de-a 14-a rundă a campionatului re
publican de șah s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Szabo—Gheorghiu 0—1; 
Mitilelu--Pavlov remiză ; Radovici—Vais- 
man l—0 ; Partoș—Șuteu remiză ; Ghițes- 
cu—Nacu 1—0 , Rădtilescu—Bozdoghină 
remiză.

Pe primul loc în clasament a trecut 
acum Florin Gheorghiu care a totalizat 
9 puncie în urma victoriei obținute în 
partida întreruptă cu Rădulescu. El este 
urmat de Pavlov cu 8 puncte (1) și M. 
Rădulescu tot cu 8 puncte.

k
Aseară, în sala sporturilor de la Flo- 

reasca s-a desfășurat meciul international 
amical de handbal dintre echipa reprezen
tativă studențească a tării noastre și for
mația budapestană Spartacus. Handbaliștii 
romîni au repurtat victoria cu scorul de 
28-14 (14-7). Cel mai bun jucător a fost 
Otelea care a înscris 11 puncte.

★
Campionatul unional de șah de la Ere

van are doi lideri după cea de-a 16-a 
rundă, în care Mikenas a produs una din 
cele mai mari surprize ale turneului, în- 
vingîndu-1 pe marele maestru Korcinoi. 
Aceasta a fost prima înfrîngere suferită 
de șahistul din Leningrad de la începutul 
campionatului. Clasamentul înaintea ulti
melor trei runde : 1—2 Korcinoi, Holmov 
12,5 puncte; 3. Taimanov 11,5 puncte; 
4-5 Tal, Stein 10 puncte și o partidă între
ruptă fiecare; 6. Spasski 10 puncte etc.

Echipa Ț.S.K.A. Moscova a debutat vic
torioasă în noua ediție a „Cupei campio
nilor europeni” la baschet masculin. Ju- 
Cind la Halle cu A.S.K. Vorwärts, cam
pioana R.D. Germane, baschetbaliștii so
vietici au învins cu 82—51. Returul va 
avea loc la 13 ianuarie la Moscova.

★
Marele turneu international de lupte 

clasice de la Belgrad s-a încheiat cu un 
succes remarcabil al sportivilor sovietici, 
clasați pe locul întîi la 6 din cele 8 cate
gorii.

*
Selecționata olimpică de fotbal a 

U.R.S.S. a susținut la Rio de Janeiro cel 
de-al doilea meci de la sosirea sa în Bra
zilia. Fotbaliștii sovietici au avut ca ad
versari puternica echipă Fluminense, pe 
care au învins-o cu scorul de 1—0 (0—0).

★
Continuîndu-și turneul în Turcia, echipa 

masculină de baschet Honved Bud.apesta 
a jucat la Istanbul cu formația Fenerh- 
bace. Baschetbaliștii maghiari au termi
nat învingători cu scorul de 64—51.

★
Sezonul international de schi din Franța 

a fost inaugurat la Val d’Isere cu tradi
ționalul concurs „Prima zăpadă". Proba 
de combinată a revenit francezului Fran
cois Bonlieu. Proba de slalom uriaș a re. 
venit lui Bertels (R.F.G.).

(Agerpres)

Mii de tineri studenți au de
monstrat 
străzile 
„Hilfe“ 
purtau 
„S.O.S., 
pragul ruinei".

Ei au manifestat în fața parla
mentului unde s-au întrunit azi, 
în ședință de __________
constituire, de- 
putații aleși la 
18 noiembrie.

Studenții au 
protestat împo
triva intenției, 
de a se reduce 
te învățămîntului superior.

Ziarul vienez „Kurier“ s-a ex
primat astfel : „Guvernul și par
lamentul se pare că au uitat de 
studenți și vor să uite de ei în 
continuare și în viitor. Să nu
mești pe demonstranți „băieți răi“ 
și să tragi din nou repede corti
na peste situația din școlile noa
stre superioare, n-ar ajuta la ni
mic“. Nu a mai rămas timp de 
gîndit, a avertizat în încheiere 
autorul articolului, dacă nu vrem 
ca să se abată o catastrofă peste 
școlile superioare ale acestei 
țări“.

încă din aprilie 1961 rectorii 
institutelor de învățământ su
perior din Austria au adresat o- 
piniei publice un apel în care se 
spunea printre altele : „în ceea ce 
privește înzestrarea lor cu utila

vineri dimineața pe 
Vienei scandînd cuvîntul 
(ajutor). Pancartele lor 

inscripții ca acestea : 
învățământul superior în

Corespondentă Telefonică
dat. 
un 
al 
de

Lupta pentru victorie, 
caracteristica întrecerii sportive

S-a încheiat prima parte a cam- modern și condițiilor create în țara zile după meciul de la Madrid.
pionatului de fotbal. S-a încheiat 
— cu o situație puțin obișnuită : 
două treimi din totalul echipelor, 
adică 10 din 15, se află aproape la 
egalitate intre ele, configurația cla
samentului arătînd că nici una din 
formații nu s-a detașat ca valoare 
deasupra celorlalte. Aceasta oglin
dește nivelul general nesatisfăcător 
la care s-a desfășurat această parte 
a campionatului, cu multe meciuri 
nule, cu jocuri defensive și statice, 
cu comportări inegale ale echipelor 
de la o săptămînă la alta, în care 
numai puține meciuri, ilustrînd po
sibilitățile reale ale fotbalului nos
tru, au fost de natură să satisfacă 
cerințele și exigențele publicului 
spectator.

Acum, iarna, cînd activitatea fot
balistică nu se mai desfășoară pe 
terenuri, în cluburi trebuie să con
tinue o intensă activitate, utilizîn- 
du-se din plin această perioadă pen
tru a se obține maximum de rezul
tate în îmbunătățirea pregătirii teh
nice a jucătorilor, cît și pentru per
fecționarea antrenorilor.

In această perioadă sarcina 
U.C.F.S. și a Federației este 
ca, urmărind îndeaproape activitatea 
de iarnă din cluburi, să asigure e- 
laborarea și începerea aplicării în 
practică a unui ansamblu de măsuri 
care să ducă la o ridicare calitativă 
a nivelului fotbalului nostru. Așa 
cum s-a mai arătat, deosebit 
de utilă ar fi organizarea de către 
U.C.F.S. și Federația de speciali
tate a unei analize profunde a ac
tivității cluburilor de fotbal, analiză 
ale cărei concluzii să fie apoi su
puse unei dezbateri ample, pe plan 
central, temeinic pregătită și cu o 
largă participare.

O asemenea dezbatere ar putea 
contribui la precizarea într-un mod 
riguros, ferm, a sarcinilor și atri
buțiilor antrenorilor, a competenței 
și a căilor de perfecționare a pre
gătirii lor, pentru lichidarea dile
tantismului, — ar putea contribui 
la stabilirea, pentru jucători, a unui 
regim care să pună capăt muncii de 
mîntuială, dezinteresului și lipsei de 
răspundere în pregătirea individua
lă, să asigure o muncă conștiincioa
să la antrenamente, încît cel puțin 
jocul echipelor din categoria A să 
răspundă cerințelor puse de fotbalul

noastră. Firește, sarcinile ridicării 
calitative a fotbalului cuprind o sfe
ră vastă de probleme, de la con
centrarea în cluburi a celor mai 
talentați jucători, dezvoltarea bazei 
de masă a fotbalului, la creșterea 
fondului de juniori, probleme de ar
bitraj etc.

O problemă urmărită cu mult in
teres de iubitorii fotbalului este și 
aceea a pregătirii reprezentativelor 
naționale. Este cunoscută, și a fost 
nu de mult relevată și în presă, 
însemnătatea unor asemenea factori 
ca îmbunătățirea muncii de pregătire 
tehnică și tactică în echipele de club,

D1SCUTÎND DESPRE FOTBAL
asigurarea unei stabilități și omo
genizări a loturilor naționale, orga
nizarea unor turnee și întîlniri 
internaționale serioase, schimburile 
de experiență, însușirea, sub îndru
marea unor antrenori de înaltă ca
lificare, a unui stil de joc cît mai 
potrivit caracteristicilor fotbaliștilor 
noștri. Trebuie, totodată, subliniată 
în legătură cu acestea importanța 
pe care o au pregătirea morală, 
modul de educare și spiritul de joc 
care se imprimă fotbaliștilor noștri.

Deosebit de grăitoare din acest 
punct de vedere au fost jocurile cu 
Spania. Rezultatele, atît de deo
sebite între ele, reflectă nu nu
mai contrastul între modul în 
care au fost selecționate și alcătuite 
cele două echipe, dar și între con
cepția de joc, între orientarea fot
baliștilor noștri în cele două partide.

S-a arătat, în legătură cu me
ciul de la Madrid, că jucătorilor noș
tri li s-a imprimat o stare de spi
rit defetistă, panicardă, că echipa 
romînă a intrat pe teren timorată, 
ca o echipă dinainte înfrîntă. Per
soane care au însoțit echipa la Ma
drid au arătat că jucătorii au ieșit 
din vestiare „galbeni la față, cris
pați și speriați“, unii jucători decla- 
rînd înaintea meciului că orice ar 
face, tot vor pierde.

Această stare de spirit a conti
nuat și după primul meci — grăi
toare în această privință fiind șe
dința de analiză a jocului desfășu
rată la Federația de Fotbal cîtéva

De fapt, în întreaga „analiză“ — ig- 
norîndu-se tot ce este pozitiv în fot
balul nostru, faptul că dispunem de 
jucători talentați, de antrenori ca
pabili, etc. — au precumpănit un 
șir de văicăreli, în amestec cu a- 
precieri pesimiste și pledoarii fata
liste pentru resemnarea cu lipsurile, 
— leit-motivul fiind afirmațiile că 
„noi nu putem fi decît bătuți în 
orice meci cu Spania“. însuși antre
norul echipei, adică tocmai cel che
mat să pregătească formația în spi
ritul luptei pentru victorie, a decla
rat că el a privit această întîlnire 
„cu mare teamă“, socotind că „nu 
vom putea juca cu ei fără să ne 
bată“. Nu este de mirare că în acea
stă ședință, căreia unii dintre așa- 
zișii specialiști i-au imprimat mai 
mult caracterul de „cor al bocitoare
lor“, concluzia a fost... inevitabilitatea 
înfrîngerii și în jocul al doilea, de 
la București. „Eu spun — susținea 
fostul antrenor principal — că in
diferent unde am juca cu spaniolii 
și indiferent de formația pe care o 
vom alinia ei ne vor bate la o di
ferență de 4 goluri”. Iar președin
tele Federației de Fotbal spunea: 
„Deci, este clar, orice echipă fa
cem pentru meciul următor, șansele 
sînt aceleași — ne bat”.

Totodată, trebuie criticat faptul 
că în această ședință de analiză unii 
tovarăși din conducerea U.C.F.S. nu 
au manifestat exigență și spirit critic, 
necombătînd torentul de lamentări 
și cobeli ce a caracterizat interven
țiile unora din specialiști.

Pe bună dreptate se pune între
barea : ce au comun cu sportul, cu 
lupta sportivă, stările de spirit de
fetiste, capitularde ? Este admisibil 
ca sportivii să fie astfel pregătiți 
pentru o întîlnire internațională în
cît ei să se înfățișeze înaintea ad
versarilor lipsiți de forța morală de 
a face față unei întreceri sportive ? 
Cine intră pe teren cu gîndul că 
oricum va fi învins, cine nu are ca 
obiectiv lupta sportivă pentru victorie 
va fi într-adevăr și în mod sigur în- 
frînt, va constitui un balast pentru e- 
chipa sa și nu are, de fapt, ce căuta 
în întîlnirea sportivă. Oare dacă ar 
fi avut asemenea stări de spirit, de 
neîncredere în propriile forțe, ar fi 
reușit sportivii noștri din alte disci
pline să obțină victorii admirabile în

relatată în presă, 
fondurile destina-

jele necesare, institutele de învă
țământ superior din țara noastră 
au rămas mult în urma institu
telor similare din alte țări. Sălile 
de cursuri sînt puține și arhipli
ne, încît orice activitate fructuoa
să este imposibilă. De asemenea, 
se simte nevoia de profesori, a- 
sistenți și cercetători științifici“.

Acum cîteva 
zile a fost 
publicității 
alt apel, 
studenților
la Politehnică. 

Printre revendicări se află creș
terea numerică a personalului 
științific cu 176 profesori 
tenți, lărgirea spațiului 
sălile de curs și institute 
te 170 000 m c, asigurarea 
celor pentru 
necesare.

Demonstrația 
produs după 
publicate în ziare au arătat 
numai că nu sînt perspective de 
creare a unor condiții mai bune 
pentru învățământul superior dar 
că se pregătește reducerea fondu
rilor afectate în acest domeniu. 
„Știrea despre micșorarea fondu
lui bugetului cultural a mărit și 
mai mmlt neliniștea care fermen
ta de mai mult timp în rîndul 
studenților 
austriace", 
Presse“.

și asis- 
pentru 

cu pes- 
mijloa- 

investițiile strict

studenților s-a 
ce noile știri 

nu

școlilor superioare 
scrie ziarul „Die

ȘT. DEJU

J. Gollan despre creșterea șomajului 
în Anglia

LONDRA 15 (Agerpres). — Este 
necesar să se ia măsuri urgente îm
potriva șomajului în Anglia, care a 
atins în noiembrie cel mai înalt ni
vel din ultimii 20 de ani — a de
clarat secretarul general al Partidu
lui Comunist din Marea Britanie, 
John Gollan, la o conferință ținută 
recent la Glasgow. In caz contrar, a 
subliniat Gollan, va apare din nou 
fenomenul rușinos al regiunilor de 
mizerie din perioada crizei anilor 30.

Gollan a cerut să se acorde o a-

tenție deosebită regiunilor șomaju
lui în masă. El s-a pronunțat în spe
cial pentru renunțarea la politica de 
închidere a minelor și căilor ferate 
și a arătat necesitatea creării unor 
întreprinderi industriale în aceste 
regiuni, necesitatea unui program 
de construcții de școli, spitale și căi 
ferate și adoptarea unui plan finan
țat de guvern în vederea retopirii 
unor nave vechi și de construire a 
unor nave noi.

PARIS 15 (Agerpres). —
La plenara C.C. al Partidului Comu
nist Francez, care și-a încheiat lu
crările la 14 decembrie, participanții 
au ascultat și discutat raportul pre
zentat de Waldeck Rochet, secretar 
general adjunct al P. C. Francez, și 
expunerea făcută de Raymond Gu
yot, membru al Biroului Politic al 
P.C. Francez.

La plenară, Maurice Thorez, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Francez, a rostit o cuvîntare cu pri
vire la sarcinile partidului în do
meniul dezvoltării unității forțelor 
muncitorești și democratice. Plenara 
a adoptat hotărîri corespunzătoare 
pe. marginea raportului lui Waldeck 
Rochet și a expunerii lui Raymond 
Guyot, precum și o rezoluție de so
lidaritate cu Partidul Comunist din 
Algeria.

Condamnînd măsura antidemocra
tică a guvernului algerian, care a 
interzis partidul comunist și organul 
său central, exprimîndu-și solidari
tatea frățească cu Partidul Comunist 
din Algeria, plenara C.C. al P.C. 
Francez cheamă pe toți oamenii 
muncii, democrații și patrioții din 
Franța să protesteze împotriva aces
tei măsuri și să ceară anularea ei.

în rezoluția pe marginea raportu
lui lui Waldeck Rochet se sublinia
ză că unitatea clasei muncitoare, 
alianța forțelor democratice în lupta 
împotriva puterii personale consti
tuie un fapt esențial care și-a găsit 
oglindire în rezultatele referendu
mului de la 28 octombrie și ale re
centelor alegeri parlamentare.

Oamenii muncii au sprijinit poli
tica partidului comunist și lupta lui 
neobosită pentru unitatea forțelor 
democratice împotriva puterii mono
polurilor, pentru instaurarea unei 
democrații adevărate, dînd partidu
lui 4 milioane de voturi în primul tur 
de scrutin și asigurînd alegerea a 41 
de deputați comuniști.

Dar succesul republicanilor, se a- 
rată în rezoluție în continuare, nu 
poate să estompeze faptul că forțele 
reacționare, adepții regimului puterii 
personale sînt hotărîți să-și intensi
fice ofensiva împotriva democrației, 
împotriva nivelului de trai al oame
nilor muncii și împotriva păcii.

întărirea unității de acțiune a 
forțelor muncitorești și democratice 
în interesul realizării țelurilor co
mune poate înlătura pericolul și 
dejuca noile planuri ale reacțiunii 
gaulliste

Scoțînd în evidență necesitatea de 
a se lărgi și întări unitatea de ac
țiune a republicanilor și democrați
lor, ceea ce va permite să se bareze 
calea dictaturii, să se zădărnicească 
politica gaullistă și să se instaureze 
în viitor o republică adevărată, ple
nara C.C. al P.C. Francez subliniază 
că, atît în țară, cît și în parlament, 
comuniștii și socialiștii își pot uni 
eforturile pentru realizarea telurilor 
consemnate în programele partide
lor lor, țeluri care corespund ne
voilor și aspirațiilor maselor de oa
meni ai muncii.

în rezoluția adoptată pe margi
nea expunerii lui Raymond Guyot, 
plenara a aprobat activitatea dele
gației Partidului Comunist Francez 
la congresele partidelor frățești din 
Bulgaria, Ungaria, Italia și Ceho
slovacia. După părerea plenarei, 
evenimentele recente confirmă în- 
trutotul justețea tezelor adoptate la 
Consfătuirile partidelor comuniste și

muncitorești, care au avut loc Iâ 
Moscova în 1957 și 1960.

Dacă evenimentele din regiunea 
Mării Caraibilor, se arată în rezo
luție, au confirmat spiritul agresiv 
al imperialiștilor, ele au demonstrat, 
în același timp, posibilitatea înfrî- 
nării lor și posibilitatea triumfului 
păcii. Comuniștii francezi își expri
mă din nou solidaritatea profundă 
cu eroicul popor cuban, cu poporul 
Uniunii Sovietice, cu partidul său 
comunist și cu tovarășul Hrușciov.

Plenara a amintit despre victoria 
poporului algerian în lupta lui pen
tru independența națională și și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
încetarea operațiunilor militare la 
frontiera chino-indiană.

Plenara a subliniat că evoluția si
tuației internaționale confirmă că 
pacea se cucerește cu prețul luptei 
permanente a popoarelor tuturor 
țărilor.

După ce au aprobat în unanimi
tate Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din noiembrie 1960, se 
spune în rezoluție în continuare, 
toate partidele și-au luat angaja
mentul comun de a se opune ori
cărei activități capabile să prejudi
cieze unitatea politică și ideologică 
a mișcării. Totuși, conducătorii 
Partidului Muncii din Albania nu 
și-au încetat deloc campania împo
triva Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a celorlalte partide fră
țești, ci, dimpotrivă, au intensifi
cat-o și mai mult, ajungînd la ac
țiuni scizioniste fățișe. Comportarea 
lor a fost condamnată de întreaga 
mișcare comunistă internațională, 
în loc de a se alătura acestui opro
biu necesar, tovarășii chinezi au 
sprijinit pozițiile conducătorilor al
banezi.

Ei au continuat de asemenea 
să-și exprime dezacordul față de 
aspectele esențiale ale politicii ela
borate în comun de toate partidele. 
Ei pun sub semnul întrebării poli
tica de coexistență pașnică, necesi
tatea de a se găsi rezolvarea pro
blemelor internaționale litigioase 
prin tratative, posibilitățile trecerii 
la socialism, inclusiv și pe căi paș
nice, lupta dreaptă împotriva rămă
șițelor cultului personalității lui 
Stalin, menținerea unității mișcării 
comuniste și, prin urmare, condam
narea oricăror acțiuni de natură să 
o submineze. Aceste poziții ale to
varășilor chinezi, care aduc preju
dicii intereselor întregii mișcări, au 
stîrnit îngrijorarea legitimă a co
muniștilor din toate țările.

Partidul Comunist Francez, se 
subliniază în rezoluție, își va con
tinua eforturile pentru a asigura 
promovarea politicii elaborate de 
Consfătuirea celor 81 de partide co
muniste și muncitorești, pentru . a 
menține și întări unitatea rîndurilor 
mișcării comuniste mondiale. Con- 
tinuînd lupta activă împotriva re
vizionismului el va lupta neobosit 
împotriva pericolului dogmatismu
lui și sectarismului, care s-a trans
format în ultima vreme în pe
ricolul principal pentru mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională. El va face aceasta îm
preună cu toate partidele frățești, 
cu Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, avangarda recunoscută de 
toți a mișcării comuniste și munci
torești.

an

fața unor parteneri puternici — să 
cîștige campionate mondiale, ca la 
handbal, scrimă să stabilească re
corduri mondiale sau europene ca 
la atletism, haltere, parașutism, să 
cîștige medalii și titluri de cam
pioni olimpici ? Nu ar fi fost oare 
mai drept ca respectivii antrenori și 
conducători sportivi șă declare că 
nu-și pot asuma sarcina de a pre
găti echipa în spiritul unei reale în
treceri sportive? Iar, din partea 
U.C.F.S. și a Federației de fotbal — 
să intervină operativ pentru înlătu
rarea acestora din munca de pregăti
re a lotului național, înlocuindu-i cu 
oameni care să insufle echipei în
crederea în posibilitatea victoriei, 
hotărîrea și voința de a învinge ?

S-a subliniat ce mare însemnătate 
au, pentru ridicarea calitativă a fot
balului, participarea la turnee inter
naționale, confruntările grele, cu ad
versari puternici; dar s-ar putea oare 
păși la asemenea confruntări men- 
ținîndu-se astfel de stări de spirit? 
Firește că aceasta n-ar putea duce 
decît la evitarea în continuare a unor 
asemenea întreceri grele, la cău
tarea de adversari slabi, de la care 
nu se poate învăța decît cum să re- 
greseze fotbalul nostru.

Cea mai drastică dezmințire a stă
rilor de spirit semnalate mai sus au 
dat-o înseși faptele — respectiv jo
cul al doilea, de la București în
cheiat cu frumoasa și meritata victo
rie a echipei romîne. Pășind pe teren 
cu încredere în forțele lor, însufle
țiți de o fierbinte dorință de victo
rie, desfășurînd un joc ofensiv, avîn- 
tat, cu dăruirea tuturor energiilor, 
fotbaliștii romîni au obținut o victo
rie clară care a demonstrat încă o 
dată posibilitățile reale de care dis
pune fotbalul nostru.

Este totodată evident că aprecieri
le sumbre ale respectivilor antrenori 
și conducători sportivi nu puteau 
servi decît ca „justificare“ a lipsuri
lor proprii în pregătirea primei e- 
chipe, de la Madrid, pentru cocolo- 
șirea răspunderilor ce le reveneau. De 
altfel, în ședința sus-amintită, antre
norul declara cu mulțumire de sine 
că în perioada de pregătire a pri
mului joc a realizat „lucruri cum 
nu s-au mai văzut în fotbalul nos
tru", că echipa, a cărei alcătuire 
aventuristă și. fantezistă a fost 
unanim criticată, „cuprindea ju
cătorii cei mai buni, cei mai va
loroși“, iar „catastrofa nu este chiar 
catastrofă“ și că „noi nu putem 
spune că echipa noastră a jucat 
bine, însă ea nici nu a jucat 
prost“ (1). Oare ce rezultat ar fi tre
buit să se înregistreze dacă nici

acel 6—0 nu a fost destul pentru ca 
antrenorul să considere jocul echi
pei ca nesatisfăcător ? De altfel, în 
același spirit, președintele Federa
ției de fotbal își exprima consolarea 
că nu am fost învinși cu... 9—0 !

De aci și recomandarea practică 
făcută : „cei care au pierdut meciul 
să fie lăsați să joace tot ei“, „să 
se mențină aceeași echipă“. Firește, 
acum este și mai clar la ce rezultat 
s-ar fi ajuns dacă aceste păreri ar 
fi fost urmate !

Rămînerea în urmă a fotbalului 
nostru impune măsuri hotărîte de în
dreptare. Desigur, în primul rînd 
eforturile trebuie îndreptate spre îm
bunătățirea pregătirii tehnice a jucă
torilor, spre însușirea de către ei a 
măiestriei sportive, care a evoluat 
atît de mult în fotbalul internațional. 
Pe această cale, printr-o muncă asi
duă, perseverentă, pentru însușirea 
procedeelor tehnice, pentru corijarea 
deficiențelor și pregătirea complexă 
a jucătorilor, prin dobîndirea price
perii de a stăpîni și dirija mingea 
după voință se pot aplica cu succes și 
scheme tactice, iar elanul și însufle
țirea, jocul atletic și puterea de luptă 
pot da toate rezultatele ; și dimpotri
vă slaba pregătire tehnică este toc
mai un factor care generează stări de 
spirit de inferioritate, „trac” și neîn
credere în propriile forțe. Pentru ob
ținerea unor progrese reale, trebuie 
în același timp dezrădăcinate spiritul 
jocului închistat, destructiv, cu ac
centul pe apărare, lipsa de combati
vitate care și-au pus pecetea asupra 
a nu puține din echipele noastre — 
alimentate de insuficienta pregătire 
tehnică în cluburi. O contribuție u- 
tilă poate aduce presa, inclusiv 
presa de specialitate publicînd 
materiale de analiză aprofunda
te pe aceste probleme, urmărind si
tuația din cluburi, modul de pre
gătire a antrenorilor și jucătorilor în 
perioada de iarnă, stimulînd tot ce 
este pozitiv în activitatea acestora, 
popularizînd experiența înaintată din 
munca unor cluburi, exemple de 
pregătire conștiincioasă a unora din
tre jucători, acordînd atenție pro
blemelor pregătirii tehnice și mora
le, politice și culturale a fotbaliști
lor.

Există toate condițiile obiective ca 
prin eforturi comune, în primul rînd 
prin elaborarea și aplicarea unor 
măsuri cuprinzătoare, urmărite cu 
simț de răspundere de către U.C.F.S. 
și Federația de specialitate, să se 
pășească în sfîrșit la ridicarea fotba
lului către nivelul atins în alte dis
cipline ale sportului nostru.

N. ȘTEFĂNESCU

După oum relatează agenția France Presse, într-o declarație dată 
publicității, guvernul revoluționar din Brunei condamnă măsurile re
presive și includerea forțată a protectoratului Brunei în Federația Ma- 
layeză pe care o creează Anglia. Proiectata includere a teritoriilor 
Brunei, Sarawak și Borneo de nord în Federația Malayeză, se spune în 
declarație, este echivalentă cu înlocuirea vechilor cătușe care au men
ținut poporul nostru în robia engleză, prin noi cătușe ale neocolonia- 
liștilor.

In clișeu : un cartier din capitala coloniei engleze Brunei.

Președintele Kennedy despre dificultățile 
din economia S. U. A.

NEW YORK 15 (Agerpres). — In 
seara zilei de 14 decembrie, John 
Kennedy, președintele S.U.A., a 
rostit un discurs la Clubul economic 
din New York, printre ai cărui 
membri se află numeroși reprezen
tanți ai marilor bănci și monopo. 
luri industriale americane.

La începutul discursului său, pre
ședintele S.U.A. a subliniat că Sta
tele Unite nu intenționează să-și 
modifice linia politică externă care, 
potrivit afirmațiilor lui. este deter
minată de interesele securității lor. 
Totuși, a arătat el. în ultimă ana
liză securitatea nu va depinde nu
mai de acțiuni militare sau diplo
matice, ci șl de „puterea economiei" 
S.U.A.

Deși președintele a declarat că în 
ultimii doi ani economia S.U.A. „a 
făcut un mare pas înainte“, el a 
recunoscut totodată că actualmente 
industria țării lucrează cu folosirea 
cu totul incompletă a capacităților

de producție, că în ultimii cinci an 
șomajul în țară s-a menținut la ni 
velul de cel puțin 5 la sută din, nu 
mărul total al muncitorilor, că rit 
mul descreștere a producției indus 
triale rămîne, ca și în trecut, nesa
tisfăcător.

Ați văzut, a spus Kennedy, tra
gedia regiunilor din nordul statului 
New York, bîntuite de o depresiune 
cronică, tineri șomeri care cutreieră 
străzile New York-ului ; fiecare 
al patrulea tînăr este șomer acolo. 
Ați văzut mii de oameni care sînt 
nevoiți să trăiască din ajutoarele de 
șomaj.

Președintele S.U.A. a declarat că. 
drept cea dintîi măsură pentru în
viorarea economiei țării, guvernul 
său intenționează în anul care vine 
să reducă impozitele percepute de 
la populație și de la corporațiile in. 
dustriale. Kennedy nu a indicat însă 
proporțiile reducerii plănuite a im«, 
pozitelor.
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Sistemul colonial trebuie lichidat cit mai curînd

NEW YORK 15 — Corespondentul 
"Agerpres, C. Răducanu, transmite :

In ședința plenară din 14 decem
brie a Adunării Generale s-a exami
nat la început raportul Consiliului 
de Securitate asupra activității des
fășurate de acesta în perioada iulie 
1961 — iulie 1962. Adunarea Gene-

NEW YORK 15 (Agerpres) TASS : 
Luînd cuvîntul la ședința plenară 
din dimineața zilei de 14 decembrie 
a Adunării Generale O.N.U., repre
zentantul Uniunii Sovietice, Gren, 
ministrul afacerilor externe al 
R.S.S. Estone, a declarat că delega
ția sovietică sprijină și va vota pen
tru adoptarea proiectului de rezo
luție al celor 22 de țări afro-asia- 
tice cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale. Subliniind o serie de elemen
te pozitive ale proiectului, Gren a 
arătat și unele părți slabe. între al-

Majoritate covîrșitoare împotriva colonialiștilor portughezi
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

'Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în cursul nopții de 14 de
cembrie o rezoluție prin care se 
cere Portugaliei să recunoască ime
diat popoarelor aflate în teritoriile 
de sub administrația sa dreptul la 
autodeterminare. Rezoluția cere 
Consiliului de Securitate că, în ca
zul cînd Portugalia va refuza să 
aplice rezoluția, „să ia măsurile cu
venite pentru a obține ca această

În sprijinul dezvoltării 
Cubei libere

MOSCOVA 15 (Agerpres).—TASS 
transmite : După cum s-a anunțat, 
în cadrul tratativelor sovieto-cuba- 
ne, care au început la Moscova în 
ziua de 14 decembrie, este discutată 
problema transportării în Cuba a 
încărcăturilor din porturile europene 
și mediterane cu navele Uniunii So
vietice și celorlalte țări ale lagăru
lui socialist. Navele sovietice vor 
transporta, în special, toate încăr
caturile destinate Republicii Cuba 
din porturile Africii de nord și ale 
Italiei. . ,

Totodată, la recenta conferința de 
la Rostock, R.D. Germană, R.P. Po
lonă și R.S. Cehoslovacă și-au con
firmat hotărîrea de a organiza o 
linie maritimă regulată între portu
rile din Baltica și Cuba.

A doua problemă discutată în ca
drul tratativelor sovieto-cubane pri
vește exportul zahărului din Cuba. 
Partea sovietică a declarat că este 
gata să acorde Cubei ajutorul ne
cesar dacă armatorii străini vor re
fuza să-și trimită navele, cu un 
tonaj corespunzător, în porturile 
Cubei.

Lucrările Conferinței 
sindicale internaționale 

de ia Leipzig
LEIPZIG — Trimisul special A- 

gerpres, Horia Liman, transmite .
La 15 decembrie, la Markkleeberg 

au continuat lucrările Conferinței 
sindicale internaționale consultative 
asupra consecințelor economice și 
sociale ale Pieței comune și ale po
liticii monopolurilor, conferință con
vocată din inițiativa F.S.M.

în a doua zi a lucrărilor, consa
crată discuțiilor pe marginea rapor
tului prezentat de Louis Saillant, se
cretarul general al F.S.M., au vorbit 
Julius Mahler, delegatul sindicate
lor vest-germane, Leonid Soloviev, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., Liyio Mas- 
carello, secretar al C.G.M. din Fran
ța, Fernando Santi, secretar general 
adjunct al C.G.M. din Italia, Gustav 
Hnilicka, secretar al C.C.S. din Ce
hoslovacia, Herbert Warnke, pre
ședintele Federației Sindicatelor Li
bere Germane, Pieter Bakker, din 
Olanda, Saburo Okkazaki, consilier, 
economic al „Sohyo“ (Japonia).

A luat de asemenea cuvîntul to
varășul Ion Cotoț, secretar al C.C.S. 
din R. P. Romînă.

Primul guvern african 
al Rliodesiei de nord
LONDRA 15 (Agerpres). — A fost 

format primul guvern african de 
coaliție din istoria Rhodssiei de 
nord. Ministru al autoguvernării lo
cale a fost numit Kenneth Kaunda,. 
lider al Partidului unit al indepen
denței naționale, aflat în coaliție cu 
partidul Congresul național african. 
Pentru prima dată, partidul lui Roy 
Welensky, format din poloni albi, se 
află în opoziție în Consiliul legis
lativ. 

REDACTIA 81 ADMINISTRAȚIA I București. Piața „Sclntell“. Tel. 17.S0.10. 17.80.20. Abonamentele te fae la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din Întreprinderi șl lnstitutti. Tiparul : Combinatul Pollgraflo Casa Scintell

irală a adoptat în unanimitate rapor- 
'tul Consiliului de Securitate.

S-a trecut apoi la examinarea ra
portului Comitetului Politic cu pri- 

ț.vire la convocarea unei conferințe 
[în scopul semnării unei convenții a- 
^upra interzicerii folosirii armelor 
nucleare și termonucleare. Raportul, 
care semnalează adoptarea de către 

tele, în proiect nu se vorbește de 
necesitatea lichidării bazelor mili
tare străine de pe teritoriile țări
lor dependente, nu se indică o dată 
precisă pentru lichidarea colonia
lismului etc.

Delegația sovietică — a spus el 
— are interesul ca rezoluția să co
respundă întrutotul sarcinilor care 
stau în acest moment în fața O.N.U. 
în ce privește lichidarea sistemului 
colonial. Delegația sovietică ar pre
fera ca toate momentele arătate în 
declarație să-și, găsească oglindirea 

țară să se conformeze obligațiilor 
sale de stat membru al O.N.U.'.

Statele membre ale O.N.U. sînt 
chemate să înceteze imediat orice 
fel de ajutor (militar și economic) 
acordat Portugaliei „în acțiunile sale 
represive“ împotriva populației care 
luptă împotriva jugului colonial, 
invitînd în același timp Portugalia 
să-și retragă forțele sale militare 
din teritoriile coloniale. Rezoluția 
mai recomandă Portugaliei să acor
de o amnistie politică în teritoriile 
respective, să înceapă negocieri cu 
partidele politice naționale, și, ime
diat după aceste negocieri, să acorde 
independență tuturor teritoriilor 
aflate sub administrația sa.

Din cei 110 membri ai Adunării 
Generale a O.N.U., împotriva aces
tei rezoluții au votat doar 7 țări, și 
anume Franța, Belgia, Statele Unite, 
Anglia, Spania, Africa de Sud și 
Portugalia. 13 țări s-au abținut de 
la vot.

In continuare, Adunarea Generală 
a hotărît instituirea unor burse des
tinate formării de viitoare cadre 
administrative calificate din rîndul

Cuvîntarea reprezentantului R, P. Romîne 
în Comitetul Politic

TRUPELE STRĂINE TREBUIE RETRASE DIN COREEA DE SUD
nici un fel de forțe militare străine. 
Ocuparea Coreei de sud de către 
trupele americane constituie o în
călcare flagrantă a integrității teri
toriale și a suveranității poporului 
coreean.

Este știut că forțele armate ame
ricane din Coreea de sud arborează 
și astăzi steagul albastru al O.N.U.

După părerea delegației romîne, a 
subliniat M. Hașeganu, O.N.U. tre
buie să ceară cu fermitate retrage
rea trupelor străine din Coreea de 
sud și să pună capăt în acest fel 
folosirii numelui O.N.U. în scopuri 
contrarii intereselor păcii.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
că delegația romînă sprijină cu toa
tă convingerea proiectul de rezolu
ție propus de Uniunea Sovietică, 
care cheamă țările ce mențin trupe 
în Coreea de sud să-și retragă 
ceste trupe.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 14 decembrie în 
Comitetul Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U., reprezentantul R. P. 
Romîne, Mihail Hașeganu, a decla
rat că prezența unor trupe străine 
— aproape exclusiv americane — 
pe teritoriul Coreei de sud repre
zintă, în momentul de față, piedica 
principală în calea unificării pașni
ce pe baze democratice a Coreei. 
Este de aceea întrutotul normal ca 
O.N.U. să acorde acestei probleme 
importanța primordială și nu „pro
blemei coreene“ ;n general, în lumi
na în care au înfățișat-o unii dele
gați.

Soluționarea problemei coreene, ca 
atare, revine numai poporului co
reean. O condiție esențială și prea
labilă ca poporul coreean să-și poa
tă rezolva, fără amestec din afară, 
toate problemele este ca pe întregul 
teritoriu al Coreei să nu mai existe

Observații efectuate de „Mariner-2“
tuat primele observații asupra pla
netei Venus și au transmis pe pă
mînt semnale în 
observații.

în momentul 
nava cosmică se 
mai apropiată de planeta Venus — 
aproximativ la 21 000 mile.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U.P.I., 
la 14 decembrie nava cosmică „Ma- 
riner-2”, lansată în direcția planetei 
Venus de la Cap Canaveral în urmă 
cu 109 zile, a zburat în apropierea 
acestei planete. Aparatele automate 
instalate pe bordul navei au efec-'

Caracasul, capitala 
Venezuelei, este de 
cîtăva vreme un oraș 
extrem de agitat. Pe 
străzile lui au loc, din 
cînd in cînd, adevă
rate bătălii, răsună 
împușcături, trupe tri
mise de guvern ase
diază cartiere întregi. 
Sînt auzite deseori 
explozii de bombe, pe 
zidurile clădirilor a- 
par inscripții antigu
vernamentale.

Recent însă, locui. 

torii Caracasului au 
rămas uimiți. Pietonii 
s-au oprit, polițiștii 
n-au știut ce să facă 
cu bastoanele lor 
cauciuc, mașinile 
patrulare au cerut 
grabă instrucțiuni, 
direcția generală 
poliției soseau radio
grame cu întrebarea : 
„Să tragem sau nu ?”.

Spre centrul orașu
lui, înainta o coloa
nă de femei. Nu pur
tau pancarte sau lo-

de 
de 
în 
la 
a

Comitetul Politic a unei rezoluții cu 
privire la interzicerea folosirii ar
melor nucleare și termonucleare, a 
fost aprobat.

In continuarea ședinței a fost a- 
doptată în unanimitate de către A- 
dunarea Generală o rezoluție sub
liniind necesitatea folosirii în 
puri pașnice a spațiului cosmic.

în proiectul de rezoluție al celor 
22 de țări.

Reprezentantul Indoneziei, L. Pa- 
iar, unul din coautorii proiectului 

rezoluție, și-a exprimat speran- 
că Comitetul special al celor 17 
stabili, conform acestui proiect 

termenele definitive

gde 
ța

■va
Üe rezoluție, 
pentru acordarea independenței tu
turor teritoriilor coloniale. Vorbito
rul a subliniat că delegația indone- 
ziană este de părere că termenele 
definitive nu trebuie să depășească 
doi sau trei ani.

popoarelor din teritoriile aflate sub 
administrație portugheză, capabile 
să asigure administrarea teritoriilor 
lor imediat după obținerea indepen
denței.

Adunarea Generală a hotărît, de 
asemenea, dizolvarea Comitetului 
Special creat pentru cercetarea si
tuației din teritoriile aflate sub ad
ministrație portugheză, însărcinînd 
Comitetul celor 17 (care trebuie să 
urmărească aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale) „să 
examineze cu prioritate situația din 
aceste teritorii“.

★
NEW YORK 15 (Agerpres). — în 

ședința din 14 decembrie Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat rezo
luția cu privire la situația din Afri
ca de sud-vest. în rezoluție, Aduna
rea Generală confirmă solemn drep
tul popoarelor din Africa de sud- 
vest la independență și suveranitate 
națională, condamnă guvernul Re
publicii Sud-Africane pentru politi
ca de asuprire și violență față de 
populația africană a țării.

a-

legătură cu aceste

sosirii semnalelor, 
afla la distanța cea

de 
din 
Nu

zinci. în schimb, fie
care participantă a- 
vea un batic legat 
în jurul gurii. Era o 
„demonstrație a tă
cerii“ simbolizînd înă
bușirea libertății cu- 
vîntului.

Regimul lui Betan
court se menține doar 
cu ajutorul baionete
lor și al represiunilor. 
El nu se bucură 
nici un sprijin 
partea poporului, 
trece zi fără a se o- 
pera arestări, a se in
terzice noi ziare, a se 
da verdictul de „închi
soare", „lagăr de 
muncă“’ „amendă" 
etc. Această demons
trație a tăcerii orga
nizată de femei este 
doar unul din nume
roasele proteste ale 
oamenilor muncii îm
potriva arestărilor, a 
persecutării lucrători
lor din presă, a terorii.

Ecoul internațional al raportului prezentat de N. S. Hrușciov
HAVANA 15 (Agerpres) TASS :
Ziarul „El Muncfo” consacră un ar

ticol de fond raportului lui N. S. 
Hrușciov la sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în articol se arată că dato
rită politicii de pace a Uniunii Sovie
tice și înțelepciunii conducătorilor 
statului sovietic, s-a reușit să se evite 
războiul. Din fericire, judecata sănă
toasă a triumfat, scrie ziarul, cercurile 
agresive ale imperialismului au suferii 
un nou eșec.

Uniunea Sovietică ca și poporul nos^ 
tru, ca și toate popoarele lumii, se 
spune în încheiere, sprijină cele cinci 
puncte ale lui Fidel Castro. Ne-am 
convins încă o dată că marea noas
tră prietenă U.R.S.S. a fosf și rămîne a- 
lăfuri de Cuba, că ea, ca și pînă acum, 
va continua să ne acorde ajutor și 
sprijin.

MOSCOVA 15 (Agerpres).—TASS : 
„Po-porul japonez este ferm convins 
că Uniunea Sovietică, aflîndu-se în 
avangarda tuturor forjelor progre-

Vizita delegației de ziariști romîni 
în Brazilia

BRASILIA 15 (Agerpres). — O 
delegație a Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă, condusă de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă, întreprinde 
o vizită în mai multe țări ale Ame- 
ricii Latine- în prezent ea se află 
în Brazilia.

în cursul călătoriei lor în Brazi
lia, ziariștii romîni au vizitat orașele 
Rio cîe Janeiro, Recife (statul Per
nambuco) și Salvador (statul Bahia). 
Ei au avut întîlniri și convorbiri 
prietenești cu conducători de ziare 
și redactori, oameni de artă și cul
tură, fruntași ai vieții politice, oa
meni de afaceri brazilieni.

Ziarele „Ultima Hora“, „Diario de 
Noticias" și altele au publicat știri 
despre aceste vizite. La sediul ma
rii asociații profesionale a ziariștilor

rostit un discurs

A. Dean, repre- 
S. K. Țarapkin, 
de propunerea 
care urmărește

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 15 (Agerpres). — TASS : 
în ședința plenară din 14 decem

brie a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, reprezentantul 
S.U.A., A. Dean, a 
vădit militarist.

Răspunzînd lui 
zentantul U.R.S.S., 
a arătat că față 
Uniunii Sovietice, 
preîntîmpinarea primejdiei izbucni
rii unui război racheto-nuclear chiar 
de la începutul dezarmării, A. Dean 
pretinde că ea ar priva S.U.A. și 
pe aliații lor occidentali de posibili
tatea 
di că 
duce

de a folosi arma nucleară, a- 
posibilitatea de a declanșa și 
un război racheto-nuclear.

Solidaritate' cu victimele
terorii salazariste

MOSCOVA. In cadrul unei întru
niri a reprezentanților oamenilor 
muncii din Moscova, numeroși vor
bitori au protestat cu indignare îm
potriva terorii sîngeroase din Por
tugalia.

Cu atenție încordată a fost ascul
tat discursul emoționant al lui Fran
cisco Miguel, membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Portugalia, care a stat 20 de ani 
în temnițele lui Salazar, și a evadat 
abia acum un an. El a vorbit despre 
torturile monstruoase prin care po
liția fascistă încearcă să frîngă voin
ța deținuților politici și despre acel 
mare sentiment de recunoștință al 
forțelor progresiste din Portugalia 
față de poporul sovietic, care 
jină lupta pentru eliberarea 
întemnițați.

COPENHAGA. Asociația de 
tenie danezo-romînă a organizat la 
Copenhaga o ședință festivă consa
crată celei de-a XV-a aniversări a 
proclamării R. P. Romîne. Cu acest 
prilej prof. Gunnar Haerup, preșe
dintele Asociației, a vorbit despre 
succesele repurtate de poporul ro- 
mîn în cei 15 ani de la proclamarea 
R. P. Romîne. A fost prezentată o 
expoziție de fotografii cu 
din țara noastră, precum și 
tivele „Pictori romîni“ din 
editată de U.N.E.S.C.O

seri
celor

prie-

imagini 
diapozi- 
colecția

Valen-BAKU. Pianistul romîn 
tin Gheorghiu și-a încheiat sîm
bătă turneul în U.R.S.S. cu un 
concert dat în capitala Azerbaidja
nului. Compozitorul azerbaidjan Arif 
Melikov a declarat unui corespon
dent al agenției TASS că „pianiști 
ca Valentin Gheorghiu sînt mîndria 
națională a poporului“.

BRATISLAVA. La Teatrul Na
țional Slovac a fost prezentată o- 
pera „Aida“ de Verdi. Maria Volo- 
șescu, artistă emerită a R. P. Ro
mîne, solistă a Teatrului de Operă 
și Balet din București, 
pretat rolul principal, 
de un mare succes.

care a inter, 
s-a bucurat

NEW YORK. Greva 
tipografi care continuă la 
cuprins și marele centru 
statului Ohio, Cleveland, 
tipografi, distribuitorii de 
ferii cer mărirea salariilor 

muncitorilor 
New York a 
industrial al 

Muncitorii 
ziare și șo- 
și garanfii

siste de pe pămînt, va obține vic
toria deplină a politicii sale iubi
toare de pace", a declarat Kaoru 
Yasui, laureat al Premiului Interna
țional Lenin, comentînd raportul lui 
Nikita Hrușciov la sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S,

Principalul în raportul Iui Hruș
ciov, după părerea lui Yasui, este 
faptul că el „a prezentat pe larg 
însemnătatea principiului coexisten
ței pașnice în etapa actuală a dez
voltării mondiale“. „Se poate spune, 
a subliniat Yasui, că rezolvarea 
problemei cubane constituie un e- 
xemplu convingător de aplicare 
justă a acestui principiu de către 
Uniunea Sovietică".

Amintind că politica Uniunii So
vietice în zilele crizei cubane a 
găsit sprijinul întregii opinii publi
ce mondiale, Kaoru Yasui remarcă 
că imperialismul american, condam
nat de opinia publică mondială, 
„s-a trezit izolat".

brazilieni A.B.I. din Rio de Janeiro 
(Asociasso Braziliera da Imprensa) 
a avut loc o întîlnire între delega
ția ziariștilor romîni și conducerea 
asociației.

La Recife, membrii delegației au 
fost primiți de conducătorii mișcă
rii de cultură populară. înainte de 
plecarea din Recife a avut loc o în
tîlnire cu ziariștii din localitate în 
clădirea Agenției Naționale de Pre
să. A asistat la întîlnire între alții, 
Cumersindo Cabran, președintele 
Federației naționale a ziariștilor 
brazilieni, din care fac parte 22 de 
sindicate.

în capitala țării, delegația a fost 
primită la sediul parlamentului fe
deral al Braziliei. Ziariștii romîni 
au avut o convorbire cordială cu 
vicepreședintele senatului, Ray Pal- 
meira, membru al grupului parla
mentar braziliano-romîn, cu Martius 
Rodrigues, 
mentar al 
crat, și cu

liderul grupului parla- 
partidului social-demo- 

alți deputați.

de
Mărirea efectivului 

ofițeri americani în India
DELHI 15 (Agerpres). Ziarul indian 

„Tribune“ publică știrea transmisă 
de agenția NAFEN în care se spune 
că guvernul S.U.A. mărește efectivul 
grupului de ofițeri americani din In
dia pînă la 100 oameni, „pentru a 
corespunde cerințelor crescînde ale 
forțelor armate indiene“. Acest grup,

împotriva concedierilor. Ziarele din 
Cleveland „Morning Plain Dealer” și 
„Afternoon Press and News" și-au în
cetat aparifia.

MOSCOVA. Editura de stat pen
tru literatură politică a scos de sub 
tipar cel de-al treilea volum al ra
poartelor și cuvînfărilor lui N. S. 
Hrușciov intitulat „Construcția comu
nismului în U.R.S.S. și dezvoltarea a- 
griculturii". Volumul cuprinde rapoar
te, cuvîntări și convorbiri ale lui 
N. S. Hrușciov din perioada ianua
rie 1958—mai 1959.

MURMANSK. Echipajului spărgă
torului de gheață 
s-a conferit titlul 
muncă comunistă, 
de gheață atomic 
nin" — a străbătut în decurs de trei 
ani peste 44 de mii de mile marine.

Intilnirea

atomic „Lenin" i 
de Colectiv de 

Primul spărgător 
din lume — „Le-

dintre de Gaulle și Macmillan

PARIS. Sîmbătă dimineață Mac
millan, primul ministru al Angliei, 
a sosit la reședința președintelui de 
Gaulle în suburbia pariziană Ram
bouillet. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, Macmillan și de 
Gaulle au dus tratative cu privi
re la colaborarea anglo-franceză în 
domeniul armelor nucleare, la in
cluderea Angliei în Piața comună 
și într-o serie de probleme interna
ționale importante.

BERLIN, 
organizată 
Frontului 
Democrate 
mente originale care arată că pre
ședintele secției a treia politice a 
Tribunalului federal din Karlsruhe, 
Heinrich Jagusch, și-a început „ca
riera” în anul 1933 ca agent fas
cist la întreprinderi și se îndelet
nicea cu întocmirea „listelor negre” 
ale muncitorilor, care erau după a- 
ceea aruncați în închisori sau lagă
re de concentrare. In același an, 
Jagusch s-a angajat în detașamen
tele motorizate S.A., avînd . gradul 
de Oberscharführer. în ultimii ani, 
Jagusch, a organizat procese poli
tice „demonstrative”, promovînd po
litica de persecutare a forțelor de
mocratice în Germania occidentală. 
Acest nazist urmează să ocupe pos
tul de procuror general ai R. F. 
Germane.

La conferința de presă 
de Consiliul Național al 
Național al Germaniei 
au fost prezentate docu-

Nr. 5744

Manolis Glezos a lost eliberat

Manolis Glezos a părăsit la 15 de
cembrie închisoarea Averoff din A. 
tena, unde era deținut și unde mai 
avea de executat un an de închisoa
re, pentru care a fost grațiat.

Aceasta este o veste luminoasă pe

Alegerea organelor de conducere ale E.D.A.

ATENA 15 (Agerpres). — La 
Congresul al 2-lea al Partidului U- 
niunea Democrată de Stînga 
(E.D.A.), care și-a încheiat lucrările 
la 14 decembrie, Manolis Glezos, e- 
roul național al Greciei, a fost ales 
în unanimitate membru al Comite
tului administrativ — organul con
ducător al partidului.

Conducători ai P. C. din S. U. Ä. supuși la noi persecuții
NEW YORK 15 (Agerpres). — Gu

vernul american continuă să perse
cute Partidul Comunist din S.U.A. 
Vineri, tribunalul din New York a 
emis o hotărîre care obligă partidul 
comunist, precum și pe Guss Hali,

„Times of india»: Comuniști arestați în statul Bihar
DELHI 15 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Times of In
dia", în statul Bihar au fost ares
tați 12 comuniști printre care M.

se arată în știre, va cuprinde ofițeri 
superiori, experți ai forțelor aeriene 
militare, ofițeri de stat major și alți 
specialiști militari. Grupul se află 
sub comanda generalului John Kelly.

Una din obligațiile grupului, arată 
agenția, va fi să supravegheze folo
sirea echipamentului militar furnizat 
de Statele Unite.

de 
că 

a

LUSAKA. Aproape 7 000 de afri
cani de la minele „Roan Antelope“ 
din Rhodesia de nord continuă greva 
declarată în semn de protest împo
triva concedierii unor tovarăși 
muncă. Agenția Reuter transmite 
întreaga activitate în aceste mine 
fost paralizată.

BONN. Autoritățile vest-germane 
au eliberat la 14 decembrie pe con
sulul onorific al Tunisiei la Bonn, 
Paul Conrad, care a fost arestat la 
sfîrșitul lunii noiembrie sub învi
nuirea de a fi furnizat „informații 
confidențiale“ revistei „Der Spie
gel". Agenția France Presse trans
mite, de asemenea, că în urmă cu 
cîteva zile a fost pus în libertate și 
Josef Augstein, fratele redactorului 
șef al aceleiași reviste, arestat sub 
acuzația că ar fi servit drept inter
mediar între „Der Spiegel“ și Con
rad.

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
anunță că McNamara, ministrul de 
război al S.U.A., care se află la Pa
ris a contramandat călătoria pe care 
o proiectase în Asia de sud-est. El 
se va întoarce direct la Washington 
unde va raporta președintelui Ken
nedy despre vizita sa în Franța.

Noi uneltiri împotriva 
Republicii Arabe Yemen

CAIRO. Ziarul „Al-Ahram”, care 
apare la Cairo, a anunțat la 14 de- 

Sesiunea N.A.T.O. și-a încheiat lucrările
S.U.A. au impus partenerilor o sporire a „participării" 

la povara cursei înarmărilor
PARIS 15 (Agerpres). — Sîmbătă 

s-au încheiat la Paris lucrările se
siunii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. Comunicatul final dat pu
blicității scoate în evidență accen
tul pus de Consiliul N.A.T.O. pe 
continuarea cursei înarmărilor. Cele 
16 paragrafe ale comunicatului nu 
lămuresc pe deplin felul în care au 
fost soluționate divergențele mani
festate la sesiune, dar conțin o in
dicație asupra faptului că S.U.A. au 
impus partenerilor lor o sporire a 
„participării“ la povara cursei înar
mărilor.

Comunicatul reflectă de asemenea 
concepțiile expuse la sesiune de mi
nistrul de război al S.U.A., Mc-

care o salută cu bucurie toți priete
nii democrației și ai poporului grec. 
Neuitată va rămîne fapta de eroism 
a lui Manolis Glezos, care, ca tinăr 
student, a smuls, în plină ocupație 
hitleristă, steagul cu zvastica înfipt 
pe celebra colină Acropole. După 
război el și-a continuat, în rîndu- 
rile forțelor democratice ale țării 
sale, lupta pentru pace, libertate și 
progres social. El a devenit un pu
blicist de talent și a condus timp de 
cîțiva ani ziarul partidului E.D.A., 
„Avghi".

Este cunoscută îndelungata și vi
guroasa campanie dusă de forțele 
democratice, de cercuri largi ale o- 
piniei publice din Grecia și din 
multe alte țări, pentru anularea ne. 
dreptei sentințe pronunțate împotri
va lui Glezos, pentru eliberarea e- 
roului Acropolei.

Faptul că Manolis Glezos și-a re
căpătat acum libertatea constituie 
o mare victorie a poporului grec și 
a forțelor democratice și progresiste 
din întreaga lume.

t

La ședința de încheiere a congre-* 
sului, Brillakis, membru al Comite-* 
tulul executiv al E.D.A., a făcut bi
lanțul lucrărilor Congresului al 
2-lea. Apoi a avut loc alegerea noi
lor organe de conducere a partidu
lui. Ca președinte al E.D.A. a fost 
reales în unanimitate Passalidis.

pe care, 
statului

Benjamin Davis și Elisabeth Flynn 
să plătească uriașa sumă de 5 mi
lioane de dolari — reprezentînd di
ferite amenzi și dobînzi — 
chipurile, ei le datorează 
New York din anul 1951.

Singh, fost deputat al adunării le
gislative a statului, și H. Roy, se
cretar al comitetului organizației de 
partid din orașul Ranchi.

încălcarea apelor teritoriale 
ale n. P. Chineze de către 

o navă americană
15 (Agerpres). — La 15 
o navă militară amen

PEKIN 
decembrie 
cană a pătruns în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze în regiunea pro
vinciei Fuțzian. în legătură cu a- 
ceasta, arată agenția China Nouă, 
un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat un nou avertisment 
serios.

cembrie că conducătorii Arabiei Sau- 
dite pregătesc o nouă ofensivă îm
potriva Republicii Arabe Yemen. Po
trivit ziarului, primul ministru al A- 
rabiei Saudite a încheiat un acord 
cu o firmă britanică privind livra
rea de arme către Arabia Saudită. 
Un alt acord a fost încheiat cu o so
cietate britanică de transporturi ae
riene, care s-a angajat să transporte 
aceste arme în puncte situate în a- 
propierea frontierei cu Yemenul.

PARIS. La 15 decembrie în subur
bia pariziană Puteaux s-a deschis 
conferința vest-europeană pentru 
amnistia deținuților și deportaților 
politici portughezi. In sala conferin
ței s-au întrunit peste 200 de dele
gați reprezentanți ai comitetelor na
ționale de inițiativă din Anglia, 
Franța, Italia, Elveția, Belgia și O- 
landa, precum și reprezentanți ai ce
lor mai mari organizații obștești și 
sindicale din Franța.

VIENTIANE. După cum relatează 
corespondentul din Vientiane al 
agenției France Presse, la 15 decem
brie în capitala Laosului s-a anun
țat că Franța a acceptat să trans
mită guvernului provizoriu de coa
liție al Laosului baza militară fran
ceză din Seno (Laosul de sud). Acest 
acord a survenit între cele două 
guverne „conform articolului 5 al 
declarației cu privire la neutralita
tea Laosului' semnată la Geneva.

Namara, precizînd că membrii 
N.A.T.O. „au considerat necesari, 
sporirea eficacității forțelor clasicc 
și au considerat totodată că forțe 
adecvate și echilibrate atît nuclea
re, cit și clasice, sînt indispensa
bile'.

în legătură cu cererea formulată 
de anumiți membri europeni ai 
N.A.T.O. printre care și reprezen
tanții R.F.G., de a se crea „a patra 
forță atomică“, S.U.A au manifes
tat și de astă dată rezerve. Secre
tarul de stat, Rusk, s-a limitat la 
„concesia" de a promite că va fi 
pus într-un viitor neprevăzut la 
dispoziția comandamentului N.A.T.O. 
armament atomic amplasat pe nave.


