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La 19 decembrie sectorul de tricotaje și confecții 
din Ministerul Industriei Ușoare și-a realizat planul 
anual de producție.

In cursul anului, muncitorii din întreprinderile care 
fac parte din acest sector au realizat 
printre care tricotaje din fire sinteiice 
confecții din blănuri sintetice tricotate, 
apreciate de cumpărători.

Numărul sortimentelor de tricotaje și 
îmbogățit de asemenea cu 1 880 de modele noi. Prin 
reducerea prețului de cost, colectivele din întreprin- 
.derile de specialitate au realizat economii peste plan 
în valoare de aproape 15 milioane de lei.
Intreprinderile regionale de transport auto

noi produse, 
voluminoase, 
articole mult

confecții s-a

din cadrul Ministerului Transporturilor
și Telecomunicațiilor

Toate întreprinderile regionale de- transport auto din 
cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicații
lor au comunicat îndeplinirea înainte de termen a 
planului anual de stat la transportul de mărfuri.

Lucrătorii din cadrul IRTA Galați, Iași și Ploiești 
au reușit ca, printr-o mai bună organizare a muncii, 
cit și a ridicării calificării lucrătorilor, să obțină 
nomii de peste 6 milioane lei.

Ca urmare a înzestrării parcului auto cu noi 
loace de transport, anul acesta au fost deschise 
see în lungime de peste 1 500 km, printre care :
Iad—Mireni, Vaslui—Tibana, Cimpina—Provița, Oravi- 
ța—Timișoara, Făgăraș—Sîmbăta de Sus, Constanța— 
Babadag, Baia de Aramă—Craiova, Gura Humorului— 
Tudora, Suceava—Fîntînele și altele.
încă 19 întreprinderi din regiunea Ploiești

Peste 700 de tineri, 
muncitori, studenți, elevi, 
funcționari din Iași au 
participat miercuri, la 
Casa de cultură a tinere
tului din localitate, la sea
ra literară cu tema „Te 
cîntăm Republică“. Cu a-

cest prilej membri ai cer
cului literar „Mihail Emi- 
nescu“ de pe lingă Casa 
de cultură a tineretului au 
citit din lucrările proprii 
închinate aniversării a 15 
ani de la proclamarea 
R. P. Romîne.

Sesiune științifică
Miercuri dimineața au 

început lucrările primei 
sesiuni de comunicări ști
ințifice a Institutului de 
fizică din București al A. 
cademiei R. P. Romîne.

Sesiunea va analiza 
principalele rezultate ob
ținute datorită condițiilor 
de lucru mult superioare 
asigurate 
domeniul

cercetărilor în 
fizicii în anii

regimului de democrație 
populară.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de acad. prof. 
Eugen Bădărău, directo
rul Institutului.

în prima zi au fost pre
zentate comunicări în do
meniul spectroscopiei și 
semiconductorilor. Lucră
rile sesiunii continuă.

(Agerpres)

Noul peisaj al cartierului Balta 
Albă din Capitală. Aici, con
structorii întreprinderii de con- 
strucțil-montaj nr. 1 au predat, 
zilele acestea, încă două blocuri 
— D-13 și D-14 cu 160 de aparta
mente. De la începutul anului și 
pînă în prezent ei au dat în fo
losință blocuri cu 710 aparta
mente. La alte blocuri se execu
tă ultimele lucrări de finisaj.

(Foto : M. Andreescu)

11 Ghidul orașului București“
de teatru amator „I. L. Caragiale"
Cel de-al III-lea Festival bienal 

de teatru de amatori „I. L. Cara
giale” a luat sfîrșit, iar cei mai 
buni dintre miile de entuziaști slu
jitori ai teatrului au primit o bine 
meritată răsplată.

Rezultatele acestui concurs au 
întrecut așteptările, sublinia artistul 
poporului Costache Antoniu, preșe
dintele juriului, cu prilejul ședinței 
de închidere care a avut loc miercuri 
dimineața în sala Teatrului C.C.S 
din Capitală.

La ședință au luat parte repre
zentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
artă și cultură, membrii juriului, 
artiști amatori din întreaga țară.

în urma aprecierii juriului au fost 
decernate următoarele premii :

Pentru echipele de teatru ale sin
dicatelor : PREMIUL I, medalia de 
aur și titlul de Laureat al Festiva
lului de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale : Clubul „Constructorul"- 
Onești cu poemul dramatic „Marele 
fluviu își adună apele“, de Dan Tăr- 
chilă ; Sindicatul Uzinelor „Electro- 
nica"-București, cu piesa „Fiul se
colului“ de A. Kuprianov. PRE- 

țMIUL II și medalia de argint : Sin- 
■dicatul Consiliului Superior al Agri
culturii cu piesa „Băieții veseli" de H. 
;Nicolaide: Sindicatul Combinatului 
Siderurgic Hunedoara cu piesa „Fe
restre deschise" de Paul Everac ; 

• Sindicatul Uzinelor „Republica”- 
București, cu piesa „Singur printre 

‘dușmani" de D. Mihailik și G. Tka- 
cenko. PREMIUL III și medalia de 
.bronz : Sindicatul C.F.R. Fetești — 
'regiunea București, cu piesa „Febre“ 
"de Horia Lovinescu ; Sindicatul 
■Uzinelor „1 Mai”-Ploiești, cu piesa 
„Veșnic vii“ de V. Rozov ; Sindica- 
"tul ' S.N.M.-Constanța, cu poemul 
dramatic „Marele fluviu își adună

reat al Festivalului de teatru deț 
amatori „I. L. Caragiale“ : Casa ‘ra
ională de cultură Tulcea — regiui 
nea Dobrogea, cu piesa „Zări necu
prinse" de N. Virta. PREMIUL II șl 
medalia de argint : Palatul de cui-« 
tură din Pitești — regiunea Argeș, 
cu piesa „Micii burghezi“ de Maxim 
Gorki. PREMIUL III și medalia de 
bronz : Casa raională de cultură-« 
Turnu Severin — regiunea Oltenia, 
cu piesa „Dacă vei fi întrebat’ deț 
Dorel Dorian ; Casa raională de cul
tură Călărași — regiunea București, 
cu piesa „O noapte furtunoasă" de 
I. L. Caragiale ; Casa raională aeț 
cultură Buzău — regiunea Ploiești, 
cu piesa „Nuntă la castel" de Süt5 
Andràs. MENȚIUNI : Palatul cul-i 
turii din Cluj, cu piesa „O noapte 
furtunoasă“ de I. L. Caragiale : Pa
latul culturii din Brașov cu piesă 
„în fiecare seară de toamnă’ de 
Ivan Peicev ; Casa de cultură a ra
ionului Tudor Vladimirescu dini 
București, cu piesa „Piața ancore-t 
lor“ de I. Stock.

Pentru echipele de teatru 'de. 
păpuși ale sindicatelor : PRE
MIUL I, medalia de aur și tit
lul de Laureat al Festivalului de 
teatru de amatori „I. L. Caragiale”: 
Sindicatul Fabricii de mobilă „Liber
tatea” din Cluj, cu un program de 
brigadă .artistică de agitație. PRE
MIUL II și medalia de argint: Sin- 
dicatuT întreprinderii „Stăruința” — 
Suceava, cu piesa „Necazurile lui 
Șurubel” de Valentin Silvestru. 
PREMIUL III și medalia de bronz: 
Sindicatul Institutului Endocrinolo
gie — București, cu piesa „Vizita” și 
„Domnul Goe”, după I. L. Caragiale; 
Sindicatul Spitalului nr. 1 — Iași, cu 
piesa „Mofturică, Puf și Covrigel” de

apele’ de Dan Tărchilă ; Sindicatul 
Uzinelor „Grivița Roșie” din Capi
tală, cu piesa „Partea leului" de C. 
Teodoru. MENȚIUNI : Sindicatul 
Uzinelor metalurgice Reșița — re
giunea Banat, cu piesa „Celebrul 
702“ de Al. Mirodan : Sindicatul 
Uzinelor „Steagul Roșu"-Brașov, cu 
piesa „Nila” de A. Salînșki ; Sindi
catul Uzinelor „Industria Sîrmii”- 
Cîmpia Turzii. regiunea Cluj, cu 
piesa „Băieții veseli" de H. Nicolai- 
de ; Sindicatul întreprinderilor tex- 
tile-Galați, cu piesa „Povestea cu 
șorțurile schimbate“ de Constanța 
Bratu.

Pentru echipele de teatru ale că
minelor culturale sătești : PREMIUL 
I, medalia de aur și titlul de Lau
reat al — 
amatori 
cultural 
va, cu

In cinstea celei de-a 
15-a aniversări a procla
mării R. P. Romine, Di
recția generală a poștelor 
și telecomunicațiilor va e- 
mite un timbru poștal cu 
o valoare de 1,55 lei. Noul 
timbru, avînd dimensiu
nile 37,8x54, va fi tipărit 
pe hîrtie cretată în 6 cu
lori.

Timbrul reprezintă în 
prim plan stema R. P. Ro- 
mîne, iar în planul II 
simbolizează industria și 
agricultura R. P. Romîne.

eco-

creație,

Mureș-Autonomă Maghiară

la sută.

carboniieră din 
de termen pla-

instituții culturale 
hoteluri, restauran- 
poștale I lista stră-

mij- 
tra- 
Bîr-

împărțit în patru 
înfățișează, în linii 
punct de vedere 
și istoric. Celelalte

'MM

momentul 
plan pen-

Ieri a apărut în librării „Ghidul ora
șului București”, o lucrare mult solici
tată și așteptată de ceiSțeni. Prin edita
rea ei s-a urmărit ușurarea cunoașterii 
Capitalei. Ghidul e 
părți. Partea întîia 
generale, orașul, din 
geografic, demografic
părți cuprind : adresele principalelor în
treprinderi, instituții de stat, uniuni pro
fesionale de 
și științifice, parcuri,
te, magazine și oficii 
zilor Capitalei etc.

Textele sînt întregite cu numeroase fo
tografii. De asemenea, sînt prezentate 
planurile principalelor săli de spectacole.PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In ultimele 4 zile 

încă 19 întiepiinderi industriale din regiunea Ploiești 
au raportat îndeplinirea planului anual de producție. 
Printre acestea se află schela petroliferă Boldești, în
treprinderea textilă „Dorobanțul"-Ploiești, Trustul 
„Energopetrol"-Cîmpina, fabrica de postav din Azuga 
și altele. Cu acestea numărul întreprinderilor indus
triale din regiunea Ploiești, care și-au realizat înainte 
de termen planul producției globale și marfă pe anul 
1962, se ridică la 70.

Datorită măsurilor luate pentru Introducerea șl ex
tinderea unor procedee avansate de lucru — recupe
rarea secundară, injecții cu substanțe tensioactiv.e, 
acidizări etc. — petroliștii din schela Boldești au ex
tras peste plan anul acesta cantități însemnate de 
petrol și au redus prețul de cost al extracției țițeiului 
cu 5 221 000 lei.

41 de întreprinderi din regiunea

Pînă ieri, 41 întrepiindeii Industriale și cooperative 
meșteșugărești din regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 1962. Pînă la 
15 decembrie întreprinderile industriei locale și-au rea
lizat planul anual în proporție de 103

Mina Lonea
Mina Lonea esta a treia exploatare 

Valea Jiului care a îndeplinit înainte 
nul anual de producție. Prin mecanizarea operațiilor 
cu volum mare de muncă din subteran cîț și prin 
aplicarea unor metode avansate de lucru, productivi
tatea muncii a crescut în medie la această mină cu 
aproape 40 kg cărbune pe post. Minerii au extras anul 
acesta din abataje circa 23 000 de tone cărbune peste 
plan. Totodată, ei au realizat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 1 460 000 lei.

Drumurile 
regiunii, azi

BACĂU (coresp. 
„Scînteii”) — Pînă 
în 1944, pe actualul 
teritoriu aj regiunii 
Bacău nu exista nici 
un drum modernizat. 
Prin grija statului 
democrat-popular, în 
perioada 1947—1948 
s-au desfășurat lu
crările de moderni
zare ale primei șose
le de importanță na
țională care stăbate 
regiunea : șoseaua
Adjud-Bacău-Roman. 

în anii următori au 
fost asfaltate și res
tul șoselelor naționa
le care trec pe teri
toriul regiunii, cum 
sînt șoselele Bacău- 
Piatra Neamț-Bicaz i 
Piatra Neamț-Tîrgu 
Neamț. In ultimii ani 
a continuat asfalta
rea drumurilor Ad- 
jud-Onești ; Tîrgu 
Ocna —1 Comănești— 
Moineștl. Anul tre
cut s-a terminat mo
dernizarea vechiului 
drum care leagă 
Moldova de Ardeal 
prin pasul Oituz.

Direct sau indirect, în 
cînd dezbat sarcinile de 
tru anul viitor, majoritatea colec
tivelor uzinelor din țara noastră sînt 
cu gîndul la oțelul ’63 al Hunedoa
rei și al Reșiței. „Așteptăm de la 
voi oțel mai mult, de calitate” — 
spun laminatorii de la „Republica” 
și Roman, constructorii de tractoare 
de ia Brașov, maiștrii utilajului pe
trolier de la Ploiești, întreaga noa
stră industrie prelucrătoare și con
structoare de mașini.

Ne aflăm la Hunedoara — cetate 
a metalului fierbinte, a cărei pro
ducție de oțel a crescut în anii re
publicii de peste 22 de ori.

Oțelarii hunedoreni s-au întîlnit 
acum să dezbată problemele oțelu
lui ’63. Muncitorii, tehnicienii, in
ginerii celor două oțelării n-au dis
cutat la un loc, și-au dat întîlnire 
în două săli vecine. Insă ambele adu
nări de dezbateri au avut la ordi
nea de zi același obiectiv — oțelul 
din anul viitor, cu întregul com
plex de probleme ce le ridică el.

*
Vorbitori au fost 

discutat ei? Toate 
privesc oțelul: mai 
capacității- cuptoarelor, scurtarea du
ratei de elaborare a șarjelor, re
ducerea pierderilor de oțel, a con
sumurilor specifice, disciplina în 
producție. Și, bineînțeles, un loc im
portant în discuții — calitatea.

La oțelăria Martin nr. 1 maistrul 
Dumitru Brînzei s-a înscris printre 
primii la cuvînt.

— La cuptoarele noastre sînt mari 
rezerve de sporire a indicilor de 
utilizare. Numai reducerea timpului 
de reparare la cald sub 2,5 la sută 
înseamnă anual mii de tone de oțel 
în plus. Trebuie însă să ajustăm 
mai bine și mal repede vetrele cup
toarelor după flecare șarjă, tre
buie să le întreținem mai corect, 
conform tehnologiei noi. Este o trea
bă care nu-i privește numai pe cel 
de la întreținerea cuptoarelor, ci pe

toți pnm-topitorn, pe toți otelarn. 
Aceasta se poate face numai cu 
oameni pricepuți, bine calificați, pen
tru care buna folosire a cuptoare
lor este o preocupare de bază.

Și la oțelăria nouă sporirea in
dicilor de utilizare a stat în centrul 
discuțiilor. Inginerul Cornel Dehe- 
leanu arăta printre altele:

— Oțelăria noastră, cu înaltul ei 
nivel tehnic, a arătat de inulteori 
că poate obține indici ridicați. Dar 
noi n-am folosit din plin aceste po
sibilități. Vreau să spun că sînt încă 
mari rezerve pe care trebuie să le pu-

aumulți. Ce 
lucrurile care 

buna folosire a

nem în valoare, pentru ca, pe vii
tor, să producem cu cuptoarele noa
stre tot mai mult oțel. Concret, care 
sînt aceste rezerve? Să le discutăm: 
Ce-ați spune, tovarăși prim-topitori, 
dumneata, tovarășe Bleotu sau Stoi
ca, dacă ne-am fi gîndit. mal bine, 
dacă ar fi fost o preocupare mai 
mare, mai multă chibzuință pentru 
reducerea duratei medii de elabo
rare a șarjei cu, să zicem, numai 
30 de minute? Am fi putut avea 
noi un spor de cîteva zeci de mii 
de tone de oțel? Sau să luăm, de 
pildă, disciplina tehnologică. Ce re
zultate am avea dacă fiecare om, 
de la dozator la prim-topitor, de la 
prim-topitor la turnător, sau la omul 
de la zgură, ar respecta tehnologia 
așa cum,.,, cum să vă explic mai 
bine... așa cum vă respectați fie
care familia, tovarășii de muncă, 
prietenii? Toate acestea ar duce la 
o producție de oțel mai ridicată și, 
fără îndoială, mal bună.

Oțelarii tocmai acolo au țintit în 
cuvîntul și propunerile făcute de ei, 
acolo unde este „secretul” produc
tivității mai înalte, „secretul” unor 
oțeluri de calitate.

Aurel Stanciu, maistru la oțelă-

ria nouă, nu a putut participa la dez
bateri. Era pe platformă, suprave
ghea reparația cuptorului nr. 3. Fap
tul că a cerut să rămînă cîteva cea
suri, după terminarea schimbului, 
pentru urgentarea reparației este 
egal cu o luare de cuvînt în a- 
ceastă după-amiază cînd se dezbat 
cifrele, de plan. Strădania lui vine 
să susțină convingător lucrul mult 
discutat și anume — reducerea pe 
toate căile a timpului afectat re

parațiilor la cald. 
In acest sens s-au 
făcut numeroase 
propuneri.

— Ne mai tre
buie o mașină de 
în cuptoare ,— ce-aruncat dolomită

rea Simion Mărilă, în vreme ce ur
mărea dacă se consemna în proce- 
sul-verbal propunerea lui. Știți de 
ce cer asta? Pentru că încă o ast
fel de mașină ușurează mult ajus
tarea vetrelor după elaborare. Și. 
după ce-și revăzu însemnările con
tinuă. încă o mașină de aruncat ar 
face ca graficele de lucru, pentru 
care ne batem atît de mult, să fie 
respectate. O asemenea mașină n-ar 
cere bani prea mulți, am putea-c 
face cu posibilitățile combinatului 
nostru. Și încă o problemă, tovarăși: 
maistrul Brînzei spunea ceva des
pre școlarizarea „șticarilor” — și a 
altor oameni din oțelării. Și spunea 
bine. Trebuie să învățăm, să dăm 
mai des pe la biblioteca tehnică.

S-a mai ridicat o mînă.
— Ai cuvîntul, tovarășe Stoica. 
Șl tînărul Alexandru Stoica, pînă 

acum cîțiva ani necalificat, astăzi 
prim-topitor la cuptorul nr. 6 de 
400 de tone, s-a rezemat de spăta
rul scaunului din față și a început:

— Noi, tovarăși, cu cuptoarele as
tea putem da șarje mai grele, de

So toarnă oțelul (Foto : Gh. Vințllă)

mai mare tonaj. Trebuie însă ca do
zarea... Pînă acum nu am auzit nici 
un dozator vorbind. Ei nu au ni
mic de spus?... Dozarea și încărca
rea șarjelor să le facem corect, ca 
la carte. Asta ne duce nu numai la 
respectarea tehnologiei, dar și la 
consumuri specifice mai mici de me
tal pe tona de oțel. Eu aș fi adus 
la ședința asta și cîțiva furnaliști. 
Că anul ăsta ne-au cam dat bătaie 
de cap cu fonta. Și' nu vrem să se 
repete și în ’63. Vrem de ia ei fontă 
multă, dar mai ales bună, cu pro
cente reduse de siliciu, mangan, sulf. 
Dacă avem toate astea și normato- 
rul se poate bucura cînd scrie pe 
grafice: „Atîtea tone peste plan, 
șarja în sortimentul cerut”. Eu at.îta 
am avut de spus. Să se ridice însă 
și cei care se ocupă de turnare, că 
și acolo sînt rezerve destule.

Și așa noi rezerve și posibilități 
ies la iveală: din cuvîntul tovarăși
lor Grigorc Bogdan, Ilie Bleotu, Du
mitru Grigoroaie, Constantin Mogo- 
nea și al altora. Ce fel de rezerve? 
Trenurile de turnare să fie bine a- 
samblate, temperaturile și vite
zele de turnare să fie întotdeauna 
cele prescrise în instrucțiunile teh
nologice. Procedîndu-se în acest 
mod, fără îndoială că pierderile de 
oțel vor scădea sub procent. Ceea 
ce, pentru ambele oțelării, înseamnă 
mii de tone de oțel cîștigate. în
seamnă o gospodărire mai chibzuită 
a metalului.

★
Lista celor înscriși la cuvînt a 

fost lungă. Dezbaterea a durat pînă 
seara tîrziu, după ce toate proble
mele au fost bine gîndite.

...înseamnă că oțelul ’63 va fi așa 
cum îl așteaptă beneficiarii.

MICUȚA TAXASE 
L. VISKI

PRINTRE

Fcstivalului de teatru de 
„I. L. Caragiale" : Căminul 
Dolhasca, regiunea Sucea- 
piesa „îndrăzneala“ de 

Gheorghe Vlad; PREMIUL II și 
medalia de argint : Căminul cultural 
Solonț — regiunea Bacău, cu piesa 
„Ochiul babei”, dramatizare după 
Ion Creangă de Gh. Vasilescu ; Că
minul cultural Săsciori — regiunea 
Hunedoara, cu piesa „Meci la Chi- 
țăoani“, de D. Stanca : PREMIUL 
III și medalia de bronz : Căminul 
cultural Godeni — regiunea Argeș, 
cu piesa „Aripă de rîndunică" de 
Sütö Andràs ; Căminul cultural Gli- 
gorești — regiunea Cluj, cu piesa 
„Neamurile-“— de -Teofil Bușecan ; 
MENȚIUNE: Căminul cultural Sîn- 
tana — regiunea Crișana, cu piesa 
„Un iaz... și o poveste cu haz" de 
Natalia Gheorghiu.

Pentru echipele de teatru ale ca
selor raionale și orășenești de cul
tură, palatelor de cultură, căminelor 
culturale orășenești și caselor de 
cultură ale tineretului : PREMIUL 
I, medalia de aur și titlul de Lau- (Continuare în pag. V-a)

HIDROCENTRALEI DE PE ARGES
> 

vor fi la înălfime. Căci și el și șefii . 
de schimburi și ceilalji mineri fruntași 
și-au deșertat cu dărnicie sacul cu- -j 
noștinjelor, dăruindu-le tinerilor. ț 

Biografia lui Moșnegufu ? E greu :{ 
de închipuit că bărbatul acesta atît .> 
de inimos, comunistul prejuif pentru | 
dragostea sa de muncă, de oameni,'1 
care își află răgazul ca între două g 
schimburi să se ducă la Universitatea | 
muncitorească a șantierului pentru a | 
învăja hidrotehnica și chimia, era în ț 
urmă cu 15 ani un simplu argat, ii 
undeva pe o moșie de pe meleaguri- ;î 
le Dorohoiului. |

Oprită parcă la porjile munților, 
acolo unde va arcui pieptul de be
ton al barajului, iarna și-a trimis so
lia doar spre creste, împodobindu-le 
cu argintul primei zăpezi, și spre ma
lurile apei, pe care le-a pardosit cu 
cristaluri de gheață. Aici, în decorul 
plin de frumusețe și de poezie, pe 
băfrîna vale a Argeșului unde s-a 
născut legenda meșterului Manole și 
unde se ridică spre cer zidurile ce
tății lui Vlad Țepeș, peste care s-au 
scurs veacurile, meșteri iscusiți, 
meni ai zilelor noastre făuresc 
din minunatele cetăți ale socialismu
lui „Hidrocentrala 16 Februarie".

Să facem cunoștință cu cîțiva din
tre acești meșteri, care aduc în dar 
Republicii, de ziua celei de-a 15-a 
aniversări, buchetul minunat al izbîn- 
zilor în muncă, în lupta eroică și 
grea cu stîncile.

„Scafandrii" din 
muntelui

oa- 
una

inima

Cînd capacele de lemn 
„chibla", colivia de fier, 
spre adîncuri, vezi strălucind în bez
na tunelului luminițele îndepărtate, 
ce par niște stele în amurg. Acolo, 
sfredelind roca, lucrează brigada lui 
Constantin Moșneguțu, una din cele 
mai vestite de pe șantier. Așa cum 
sînt îmbrăcați în costumele albe, im
permeabile, oamenii ce coboară la 
mari adîncimi, pot fi asemuiți cu sca
fandrii. Afîta doar că ei nu aduc la 
suprafață epavele navelor naufra
giate, ci croiesc în sfînca dură drum 
nou, undei înspumate a Argeșului.

se ridică și 
pornește

La parterul noilor 
blocuri

CONSTANTA (coresp. „Scînteii"). 
— De curînd, în orașul Constanța, 
la parterul noilor blocuri s-au dat 
în folosință noi unități comerciale. 
Este vorba de complexul comercial 
de pe strada Stefan cel Mare, fri 
care sînt cuprinse magazine alimen
tare, de dulciuri, tutungerie etc., de 
magazinul de pe bulevardul Repu
blicii și altele.

Cu acestea, numărul unităților co
merciale date în folosință în acest an 
se ridică la 22. In zilele ce urmează, 
aici se vor mal deschide alte 10 uni
tăți noi comerciale.

lumină 85 de

din schimbul 
Dumitru Cer-

născut 
cu mîn- 
pășit cu 
meseria 
cînd la

în ciuda numelui, șeful de brigadă 
Moșneguțu e un bărbat în toată pu
terea, cu fața ușor asprită, împrumu- 
fînd parcă ceva din asprimea munte
lui. Doar vorba îi e domoală. Și pe 
cît e de harnic la povestit cînd po
menește despre oamenii cu care lu
crează, pe atît e de zgîrcit cînd e 
întrebat despre el. Cînd l-am întîlnif 
la ieșirea din tunel, cercînd parcă să 
tragă în piept fot aerul înălțimilor, 
aflasem de la inginerul șef al lotului 
că șeful de brigadă și-a petrecut 
noaptea în fundul galeriei, cu toate 
că fusese și la schimbul dinainte.

— Se strecoară apa ca o hoață prin 
rocă și ne îngreunează înaintarea, ex
plică el simplu. Dar tot nu s-au lăsat 
feciorii și au trimis la 
chible cu steril.

Feciorii sînt minerii 
de noapte, condus de
nea, pe care Moșneguțu a ținut mor
țiș să-i aducă la nivelul schimburilor 
de zi. Și nu numai că i-a adus, dar 
ceșfia se află acum pe primul loc în 
întrecere.

Se mîndreșfe șeful de brigadă că 
are în juru-i „toată țara". Cum asta? 
Trăiesc și muncesc laolaltă moldoveni 
și olteni, bănățeni și oșeni, pe care-i 
unește o prietenie trainică, zilele și 
nopțile de muncă în „inima munte
lui“. Oamenii aceștia entuziaști nu 
dălfuiesc numai roca ci și caracterele, 
formează muncitori înaintați, loan Ma
tei și Hie Cornea au deprins tainele 
meseriei de miner în focul muncii din 
brigadă, și dacă ar sta să socotească 
Moșneguțu cîte ceasuri și cîte zile 
le-a fost „profesor“, cifrele n-ar fi 
deloc sărace. Cînd Dragoș Crisforea- 
nu și Constantin Roșu s-au prezentat 
în fața comisiei de examinare pentru 
a obține o categorie de calificare su
perioară, șeful brigăzii ar fi fost în 
stare să pună mîna în foc că ortacii

fl

— Ca să fiu drepf, m-am 
odată cu republica, spune el 
drie în glas. în acești ani am 
adevărat în viajă. Am învăjat 
de miner la Bicaz, pe urmă
poalele Ceahlăului s-a umplut lacul, 
am pornit încoace. Și cînd apele Ar
geșului vor scăpăra scînfei voi porni 
mai departe, pe alt șantier...

Unui din fruntașii 
șantierului

Proiectantul a tras pe hartă o sim
plă linie, mareînd șoseaua de acces 
la coronamentul barajului. Ca linia a- 
ceasta să părăsească coordonatele 
hărfii și să se transforme în fapt con
cret, oamenii au luat cu asalt înălji- 
mile, tăind în cremene drumul, 
jos, de pe malul apei, aproape 
nici nu deslușești cu ochiul liber 
chipele de constructori. Arar, cîte
vultur cu aripile întinse planează 
peste creste, uimit pe semne și el de 
temerarii ce i-au alungat sihăstria. 
Sînt locuri aici, unde peretele se ri
dică drept, fără nici un col) de stîncă.

De 
că 
e- 
un

(Continuare în pag. (Il-a)

Președintele R. P. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a trimis președin
telui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
următoarea telegramă de răspuns la felicitările adresate cu prilejui 
sărbătorii naționale a R. P. F. Iugoslavia :

„Vă mulțumesc cordial dv. și poporului romîn pentru felicitările 
trimise cu ocazia sărbătorii naționale a Iugoslaviei.

Vă exprim urările mele pentru binele dv. personal și continua 
prosperitate a poporului Romînlei vecine“.
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Arăfîndu-i înda-

Una din sarcinile cele mai importante ale organizațiilor de partid este 
aceea de a se ocupa cu toată atenția de educarea partinică a candidaților 
de partid- Redăm aspecte din experiența dobindită în acest domeniu de 
unele organizații de bază P.M.R.

Metodele diferențiate
In uzina noastră, adunările generate 

în care se discută cererile de primire 
în rîndurile candidaților de partid con
stituie o adevărată școală a educației 
partinice. Recomandările și discuțiile pe 
marginea activității celui care a făcut ce
rerea ajută nu numai te clarifi
carea punctului de vedere al co
muniștilor în legătură cu hotărîrea pe 
care trebuie s-o adopte, ci reprezintă 
totodată jr> sprijin tovărășesc pentru 
viitorul candidat.

Să ne referim, de pildă, te tovarășul 
Traian Onea. Arătîndu-i calitățile pe 
care le are afît în producție, cît și în 
activitatea obștească, mai mulți tova
răși au ținut, totodată, să-i atragă aten
ția că este necesar să lichideze mani
festările de superficialitate și pripeală 
pe care te mai are uneori în munca 
sa. Tov. Cruceanu, membru de partid 
cu multă experiență, a primit din par
tea biroului organizației de bază sar
cina să se ocupe de tov, Onea în pe
rioada stagiului de candidat, să-l ajute 
să înlăture lipsurile arătate. Ajutorul 
dat i-a fost de un real folos. Cu pri
lejul informări' despre activitatea sa, 
prezentate de tov. Onea în fața birou
lui după primele două luni ale stagiu
lui de candidai, a reieșit că el ține sea
ma de recomandările făcute de aduna
rea generală.

Experiența ne-a arătat că munca ds 
educare a candidaților de partid ne-

La învățămîntul de partid

cesită folosirea unor metode care să 
țină seama de t-ăsăturile caracteristice 
fiecăruia, să-i stimuleze calitățile, să-l 
ajute să-și îndrepte lipsurile. La 
primirea în rîndurile candidaților a 
tovarășului Gh. lorga 
că, deși are 
profesională, el 
mai steb calificați.
tocirile ce-i revin în calitate de can
didat de partid, biroul organizației de 
bază j-a sugerat să inițieze o demon
strație practică a metodelor pe care te 
folosește și să se ocupe de ridicarea 
calificării tînărului muncitor Eremia 
Ștefănescu.

în timpul stagiului de candidat, 
tov. Claudiu Corban a fost ajutat 
să înțeleagă ce mare folos aduce 
cadrelor tehnice stimularea inițiativei 
creatoare a muncitorilor ; tov. Constan
tin Radu, care nu manifesta interes 
pentru lectură, a ajuns purtător al 
insignei „Prteten al cărții“.

lată doar cîteva exemple care arată 
că folosirea unor metode diferențiate 
în munca educativă constituie un fac
tor de mare însemnătate în formarea 
profilului moral-politic ai noilor membri 

partid.
ANDREI DUMITRU 

secretarul organizației de bază 
de la secția strungărie, 

Uzinele „Semănătoarea“- 
București

a veni în ajulorul cursanfilor, organizăm 
consultați: cu privire 1a cete mai im
portante probleme ale politicii parti
dului. Cu mult interes au fost ur
mărite, de asemenea, expunerile făcute 
de tov. Traian Costea, secretar al comi
tetului raional de partid, Teodora Duțu, 
membră a biroului comitetului raional 
de partid, și de alfi activiști de partid 
despre drepturile și îndatoririle mem
brilor de partid, despre disciplina de 
partid, dreptul de control al organiza
ției de bază asupra consiliului de con
ducere a< gospodăriei și alte teme.

Fiecărui candidat-

Pe măsură ce candidați, de partid își 
îmbogăjesc cunoștințele politice și 
ideologice, ei participă mai activ la 
întreaga muncă 
bază, antrenează 
personal și prin 
desfășoară și pe 
lupta pentru 
noastre.

GEORGETA
secretara organizației de bază 
din G.A.C. Cosînțbești, raionul 

Slobozia

Anul acesta organizația noastră de 
bșză a primii în rîndurile candidaților 
de partid 11 colectiviști: oameni de 
nădejde car.e pun umărul unde e mai 
multă nevoie 
gospodăriei, fruntași 
activitatea obștească.
{iei de bază se îngrijește îndeaproape 
de ridicarea nivelului lor politic și

în lupta pentru întărirea 
în muncă și în 
Riront organiza-

Anlna : Se. 
dv. a fost justă. După 
tace cunoscut Consiliul 
sindicatelor-Reșifa, con- 
mine' Anina a stabilit

B. GHEORGHE
sizarea
cum np 
local al 
ducerea
ca brigăzile de mineri să pri
mească foite de acord cu cel 
puțin 2—3 zile înainte de în
ceperea lunii, dîndu-li-se astfel 
posibilitatea să cunoască din 
timp, Sarcinile de producție ce 
ie revin.

Utilajele scoase din uz de 1a 
sectorul Brădef au fost casate, 
urmînd ce, după ce vor fi tă
iate în bucăți, să fie trimise te 
Reșița pentru retopire,

București ale Librărie' „Car- 
prin poștă", cărțile dorite 

este nevoie să trimiteți banii 
anticipație. Pe baza comen- 
librăria trimite cărțile te o-

A. POPESCU — Tulcea șl M. 
SCURTU — Oradea : Pentru a 
obține, prin cete două unități 
din 
tea 
nu 
eu 
zii,
ficiul poștal din localitate, unde 
dv. urmează să achitați costul 
lor. Librăria „Cartea prin poștă" 
din București, str. Biserica Enel 
nr, 16, deservește cititorii din 
localitățile în care își desfășoa
ră activitatea comerțul coope
ratist. Librăria „Cartea prin poș
tă” din Calea Victoriei nr. 42

noii 
stu-

ideelogic. Alături de unii dintre 
membri de partid, din cercul de 
diere a Statu!ului P.M.R. fac parte toți 
candidați' de partid, precum și cîțiva 
tovarăși din activul fără de partid. Pro
pagandists cercului, tov. Marcu Nița, 
instructor de partid, urmărește în mod 
permanent legarea sfrînsă a învăfămîn- 
futei de viafă, de sarcinile actuale. Spre

Sectorul de exploatare Rîșcuța din 
cadrul întreprinderii forestiere Fălticeni 
are 5 guri de exploatare : te fiecare 
funcționează cîte o brigadă complexă. 
Organizația de bază a sectorului numă
ră 21 de membri și 14 candidați de 
partid. în fiecare brigadă exisfă în pre
zent grupe de parfid.

Creșterea rîndurilor organizației de 
bază a pus în fața noastră sarcina de 
a îmbunătăți munca de educare a noi
lor membri de parfid și mai ales a' can
didaților de parfid. Ce forme și metode 
folosim în această privință ?

încredințăm unor membri de partid 
cu mai multă experiență sarcina de a 
se ocupa de educarea partinică a cîte 
unui candidat, recomandăm citirea zilni
că a presei, organizăm audiții colective 
te radio, recenzii. Potrivit dorinței și 
nivelului lor de pregătire, toți candi
dați' de partid studiază în cercuri ale 
învățămînfulul de partid. Experiența a 
dovedit că unul din cete mai eficace 
mijloace de educare a candidaților îl 
constituie atragerea lor sistematică te 
toate acțiunile întreprinse pentru a- 
plicarea în viață a hotărîrilor partidu
lui și guvernului.

în organizația noastră, toți candidații 
au primit sarcini concrete. Unii muncesc 
ca membri ai colectivelor de re
dacție ate gazetelor de perete, alții 
sprijină activitatea bibliotecilor volante 
sau urmăresc ca ziarele și reyistele să 
ajungă te timp în mîna cititorilor — ac
tivități care, în condițiile specifice ex-

ploatărilor forestiere, au o mare im
portante.

Pentru a urmări cum sînt duse la în
deplinire sarcinile încredințate candi
daților, biroul cere periodic acestora 
să prezinte Informări în adunările ge
nerale ale organizatei de bază. In ul
tima vreme, de pildă, candidații de 
partid Nicolae lacob de la gura de ex
ploatare Șipoțelul, Constantin Monora- 
nu de la gura de exploatare Rătigna și 
alții au arătat în cadrul adunărilor ge
nerale ale organizației de bază cum își 
duc la îndeplinire sarcinile încredința
te, Această metodă a dat rezultate 
bune, conlribuind la creșterea spiritu
lui partinic, a răspunderii candidafilor.

Dealtfel, întreaga muncă de educare 
a candidafilor își arată roadele, Toți 
sînt azi fruntași în producție și în acti
vitatea obștească, iar acestea influen
țează în bine și pe ceilalfi muncitori. 
Unii dintre ei, ca tov, Gh. Parfenie, 
pentru merite în muncă, a fost numit 
șef al unei brigăzi. Avîntul cu care 
muncește colectivul întreprinderii noa
stre își găsește reflectarea în fap
tul că ne-am îndeplinit planul anual 
de produefie cu o lună înainte de terr 
men, iar prin îmbunătățirea indicilor 
de utilizare, s-a dat în plus din aceeași 
cantitate de masă lemnoasă 630 mc 
lemn de lucru.

DUMITRU SANDU 
secretarul organizației de bază 
de la sectorul ele exploatare 
Rîșcuța din cadrul întreprinderii 

forestiere Fălticeni

Se lărgește sortimentul 
de blănuri artificiale
Cele mai noi produse ale indus

triei noastre de blănuri artificiale 
sînt imitațiile de Karakul și biber. 
Cu acestea, numărul sortimentelor 
și modelelor produse de cea mai 
tînără ramură a industriei ușoare 
se ridică la peste 30.

Fabricarea blănurilor artificiale 
romînești a început în anul 1959 și 
a marcat un drum ascendent. In pre
zent la fiecare două minute se rea
lizează materialul necesar confec
ționării unui, mantou și a cîtorva gu
lere. Se fabrică sortimente imitînd 
blănurile unei mari varietăți de 
animale : urs, lup, leopard, biber, 
miel de Astrahan etc. Anumite pro
cedee tehnologice permit, de aseme
nea, obținerea unor blănuri cu fire, 
de efect, imprimate, în relief, în a- 
mestec etc. O largă extindere ia 
producția de imitații de blănuri 
realizată prin procedeul tricotării.

în prezent, din blănurile artificia
le se fac mantouri, scurte, căciuli, 
gulere, mesade. Specialiștii fac acum 
experimentări în vederea sporirii 
gamei. sortimentelor.

(Agerpres)
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Piciorul omului nu are nici un sprijin. 
Și totuși, drumul trebuie tăiai, trebuie 
azvîrlită în aer slînca.

Pe unul dintre cutezătorii care se 
iau la trîntă cu natura, siipunînd-o, 
l-am cunoscut 1a cîteva clipa după 
ce coborîse. Prins în frînghii, te o 
mare înălțime, curăța peretele abrupt 
cu o rangă de fier. La un moment dat, 
plutea parcă între cer și pămînt, legă- 
nîndu-se în frînghiile ancorate de cres
te. Vasile Chițu 
alții l-o atras și 
(a vie de-a se 
el afît cît îi stă 
te locuri natale
pete o nouă strălucire. Cînd îl vezi a- 
cum lucrînd cu perforatorul, luîndu-se 
la întrecere cu muncitori cu o bogată 
experiență, îți dai seama și mai bine 
ce școală minunată e șantierul.

Fostul cultivator de căpșuni din Al
bești, comună aflată în raza șantieru
lui, e astăzi un miner destoinic, care 
a îndrăgit această frumoasă meserie, 
făcînd cinste brigăzii fruntașe conduse 
de Constantin Prisecaru, în rîndurile 
căreia muncește.

e localnic și ca mulți 
pe el șantierul, dorin- 
califica, de a ajuta și 
în puteri ca slravechi- 
să întinerească, să ca-

deservește populația din locali
tățile în care funcționează unită
țile comerțului de stat.

GH. BENGA — Cluj : Direcția 
regională C.F.R.-Cluj ne-a co
municat că s-au alocat fondurile 
necesare pentru mării ea spațiu
lui stației C.F.R.-,,Unirea" —~ 
deservește călătorii din 
Ocna Mureș. Lucrările 
executa în anul viitor.

numerotare a locurilor slabi, 
pentru traficul international 
fi extins la toate vagoanele 
călători cu 4 osii.

anul 1963, cu prilejul efeefuării 
reparațiilor planificate, sistemul 
de 
lit
va
de

M. MÀRTON — comuna Vla- 
hfța, raionul Odorhei : Scrisoa
rea, dv. a fost Irimisă șpre re-

I. PÄDUREANU —
Ospătăria din piața orașului —- 
ne comunică Sfatul popular oră
șenesc Pitești -- a fost încadra
tă cu personal calificat, s-a îm
bunătățit calitatea mîncărurilor 
preparate. Unitatea ds produse 
lactate din str. Teiuleanu va 
desface, așa cum ați propus dv,, 
și produse de panificație.

care
orașul 

se vor zolvare Sfatului popular al re-
Maqhia- 
se arată 
anul vii- 
complex

Pitești ;

Orariul unităților comerciale tis Anul Nou
Cu prilejul sărbătoririi A- 

nului Nou unitățile comercia
le vor avea orariul modifi
cat. Ministerul Comerțului In
terior comunică programul de 
funcționare al magazinelor 
pentru zilele de 30 decem
brie 1962—2 ianuarie 1963 :

DUMINICĂ, 30 DECEM
BRIE : unitățile în care se 
desfac produse alimentare vor 
fi deschise după orariul obiș
nuit, . iar. celelalte unități vor 
funcționa numai pînă la prînz.

LUNI, 31 DECEMBRIE ; o- 
rariul magazinelor care., vînd 
produse alimentare și indus
triale va fi prelungit la amia
ză sau seara — după necesi
tăți — cu 1-2 ore. La acele

unități alimentare publice 
unde se organizează petrecerea 
în colectiv a revelionului, de
servirea se face pînă la ora 
16.

MARȚI, 1 IANUARIE : cu 
excepția centrelor de distri
buire a pîinii și laptelui, care 
vor funcționa doar 3 ore, toa
te celelalte unități vor fi în
chise. Unitățile de alimentație 
publică, tutungeriile vor func
ționa după orariul de dumi
nică ; restaurantele în care s-a 
organizat reyejionul vor fi 
deschise numai seara,

MIERCURI, 2 IANUARIE : 
toate unitățile comerciale vor 
fi deschise după orariul 
obișnuit de duminică.

Ce nu spune procesul 
verba!

Din încăperea care adăpostește se
diul organizației de partid a lotului 
de te Valea cu Pești se zărește prin 
fereastră o frîntură de șantier.

D. CĂDARIU — ©telul Roșu, 
regiunea Banat : 
al regiunii Banat 
că a luat măsuri 
nizarea drumului
O|elul Roșu și cartierul Gal. Lu
crările vor fi terminate în cursul 
acestei luni.

Sfatul popular 
ne Informează, 
pentru moder- 
dinfre orașul

C. 1ACOBACHE — Focșani: 
Direcjia generală a căilor ferate 
ne-a răspuns că, începînd din

A. GLĂVAN — Drăgăneștl- 
Vlașca, regiunea București : Ra- 
ferindu-se 1a scrisoarea dv., Sfa
tul popular al raionului Drăgă- 
neșfi-Vlașca ne înștiințează că, 
începînd cu trimestrul IV a.c., 
la S.M.T. din localitate s-a sta
bilit pentru fiecare autovehicul 
un pian de transport. în funcție 
de îndeplinirea și depășirea sar
cinilor prevăzute, conducătorilor 
auto li se va acorda o primă, 
care se poate ridica pînă 1a 25 
1a sută din salariul lunar.

Alo 1 Magazinul copiilor T
(Foțo s M. ClocJ

Rîndurile lapidare ale procesului ver
bal nu amintesc,'. îfisă ..de faptul că Ia 
sfîrșitul ședinței, tînărul membru de 
partid a fost îmbrățișat cu căldură de 
sofia sa Lucia, care l-a așteptat tot 
timpul afară, lingă brazii semeți, nerăb
dătoare să tteiască împreună cu Vasile 
bucuria acestui mare eveniment în via
ta familiei lor. Și nu spune procesul 
verbal nici că minerul Vasile Feher i-a 
scris la cîteva 
du-i în plic ș> 
rul șantierului, 
in t,'tutet : „O zi 
norului Vssi'e

Industria noastră de medicamente 
a luat naștere și s-a dezvoltat ca 
o creație a regimului democrat- 
popular, menită să răspundă nece
sităților mereu crescînde ale popu
lației și să contribuie la îndeplini
rea politicii de ocrotire a sănătății 
promovate de partid și guvern.

în trecut nici nu putea fi vorba 
de o industrie de medicamente. A- 
ceasta era reprezentată prin simple 
laboratoare de condiționare a pro
duselor importate, în majoritate fi
nanțate de capital străin. în cei 
15 ani de la instaurarea republicii, 
s-au pus bazele unei industrii 
proprii de medicamente. Aceasta va
lorifică materiile prime din țară prin 
operații de sinteză, biosinteză, ex
tracție și condiționare, îmbogățind 
în mod continuu gama produselor 
cu medicamente noi de eficacitate 
sporită.

Industria de medicamente a cu
noscut de la înființare numeroase 
și importante realizări.

Astăzi ea realizează în medie în 
numai 18 zile producția întregului 
an 1949, iar producția primelor 
trei trimestre din acest an este e- 
gală cu întreaga producție a anilor 
1954, 1955, 1956 luați la un loc.

Aceste creșteri au avut loc pe 
seama îmbunătățirii continue a ba
zei tehnico-materiale. Prin grija 
partidului și a guvernului s-au in
vestit an de an sume 
pentru 
nivelul 
sector, 
jutorul 
nouă de antibiotice, iar celelalte în
treprinderi au fost înzestrate cu sec
ții de fabricații moderne, cu utilaje 
din țară și din import, ceea ce a 
favorizat asimilarea de sortimente 
noi odată cu reducerea sistematică 
a importului dé medicamente.

în prezent industria de medica
mente realizează circa 2 000 de sor
timente dintre care peste 300 de 
produse purificate (reactivi).

Realizarea numeroaselor sortimen
te farmaceutice se face . azi după 
cele mai noi și mai valoroase rețete

importante 
modernizarea și dotarea la 
tehnicii mondiale a acestui 

La Iași a îost creată, cu a- 
Uniunii Sovietice, o fabrică

giunii Mureș-Aufonomă 
ră. în răspunsul primit, 
că s-a prevăzut, pentru 
tor, construirea unui

HÜB

comercial în locahtafe. în pre
zent, se definitivează și proiec
tul pentru amenajarea unu' bu
fet ca va fi dat în folosinÎș-îîn 
primate luni ate anului viitor.

Din realizările regimului democrat-populai

Industria de medicamente
de fabricație. Astfel în sinteza or
ganică s-au introdus procedee ori
ginale la fabricarea fenolftaleinei, 
cloramfenicolului și fenilbutazonei ; 
se utilizează metode moderne pen
tru obținerea unor
mai pure de natură animală și ve
getală printre care cromatografia la 
purificarea ACTH-ului: procedee de 
extracție în contra curent în extrac
ția vegetală, liofjlizarea în fabrica
rea lactotropinei etc. S-a puș la 
punct procesul de obținere a vita
minei B 12 prin fermentație diri
jată. Pe baza investițiilor efectuate 
s-au realizat la fabrica de antibio
tice, în afara penicilinei, aureocicli- 
nei și streptomicinei, prevăzute în 
proiect, încă o gamă largă de anti
biotice cerute de terapeutica moder
nă ca : penicilina sodică, penicilina 
V, eritromicina, tetraciclină și altele. 
Dintre sortimentele obținute pe cale 
sintetică se remarcă : acidul para- 
aminosalicilic (PAS), ortoxichinolei- 
na și derivații, fenilbutazona, sulfa- 
midele antidiabetice, hidrazida izo- 
nicotinică. Au crescut, de asemenea, 
în mod. apreciabil, sortimentele rea
lizate pe cale extractivă, putînd fi 
citate pentru valoarea lor terapeuti
că ridicată : heparina, ACTH, rutin, 
extract de 
vații.

Această 
biosintezei 
tarea tehnică a sectorului de condi
ționare au făcut posibilă livrarea 
către rețeaua sanitară a unui sorti
ment de medicamente larg solicitat 
de Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, avînd o eficacitate te
rapeutică corespunzătoare. Nomen
clatorul produselor noastre se îm
bogățește necontenit, numai în anul

substanțe cît

cinară, morfina și deri-

dezvoltare a sintezei, 
și extracției, cum și do-

1962 aflîndu-se în studiu și asimi
lare 80 de medicamente noi.

Anul acesta a crescut cu cca 50 
la sută și volumul producției desti
nate sectorului zooveterinar și se 
dezvoltă continuu producția de bio- 
stimulatori pentru agricultură.

Pentru îmbogățirea sortimentelor, 
ca și pentru extinderea formelor 
moderne de prezentare a produselor, 
se întărește an de an colaborarea 
între laboratoarele uzinale și Insti
tutul de cercetări chimico-farma- 
ceutice, dintre cadrele de cercetă
tori și specialiștii din întreprinderi. 
Industria de medicamente și secto
rul de cercetări au inițiat în ultimii 
trei ani o serie de măsuri, între care 
introducerea în cercetare a unor 
sortimente noi pentru care există 
condiții economice avantajoase de 
fabricare în țară. Aceste produse ău 
la bază nomenclatorul întocmit de 
consiliul științific al Institutului 
pentru controlul de stat și cerce
tări farmaceutice din Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale cu 
privire la înnoirea continuă a tera
peuticii în țara noastră, iar introdu
cerea lor se face pe baza verifică
rilor de laborator și clinice.

Politica partidului și guvernului, 
ca și eforturile depuse în industria 
de medicamente pentru reducerea 
continuă a prețului de cost au făcut 
posibilă reducerea consecutivă a 
prețului de vînzare a medicamente
lor. Astfel, începînd din anul 1952 
au avut loc 6 reduceri de prețuri 
variind între 5—50 la sută. Nivelul 
prețurilor pentru public la medica
mente în țara noastră este astăzi 
sub nivelul prețurilor din multe țări 
occidentale, în care există o indus
trie de medicamente dezvoltată.

O deosebită atenție se acordă în

cadrul industriei de medicamente 
problemelor legate de calitatea pro
duselor. Directivele trasate de partid 
cu privire la continua îmbunătățire 
a calității produselor și ridicarea 
prestigiului mărcilor de fabrică au 
avut un larg răsunet și în rîndurile 
tuturor lucrătorilor sectorului de 
medicamente. Spiritul de răspun
dere al lucrătorilor din acest sec
tor, mijloacele moderne de control 
și analiză asigură desfășurarea cu 
succes a luptei pentru o calitate su- 

, perioară a medicamentelor. Produ
sele industriei de medicamente din 
țara noastră corespund acum cali
tativ celor mai exigente farmacopei 
internaționale.

Un alt aspect important, care mar
chează progresele calitative obținu
te de sectorul de medicamente, îl 
constituie îmbunătățirea prezentării 
produselor. Au fost introduse am
balaje de polietilenă și polistiren la 
majoritatea preparatelor prezentate 
sub formă de tablete și drageuri, 
s-a înfrumusețat aspectul ambalaje
lor din carton și hîrtie prin folosi
rea unei grafici și a unui colorit 
modem.

O deosebită atenție se acordă ri
dicării continue a nivelului de 
pregătire profesională a întregului 
personal de muncitori, tehnicieni 
specialiști, mult lărgit, care acti
vează în acest sector. împreună cu 
Societatea științelor medicale s-au 
organizat cursuri speciale la Iași, 
Cluj și București pentru cadrele cu 
pregătire superioară — cursuri pre
date la înalt nivel de către acade
micieni și profesori universitari — 
prin care cunoștințele celor ce lu
crează direct în producție și labora
toare de control se împrospătează

tarifare — 
creștere de 95 la sută 
1955.
sectorului 
an de an.

cînd în cînd, geamurile se zguduie sub 
ecoul prelungit al pușcăfurilor din ga
lerii, Aici, în camera cu bănci de seîn- 
dură negeluifă, mirosind a rășină de 
brad, tînărul Vasile Feher a trăit o 
zi de neuitat. Mai înainte însă de-a vă

■ povesti cete petrecute în ziua aceea, 
să vi-l prezint. La cei 29 de ani ai 
săi, se poate lăuda, și cu temei 
chiar, că mai mul*  de 10 i-a pe
trecut pe marile șantiere ate socia
lismului. A început viața de construc
tor în decorul munților maramureșeni, 
te Salva și Vișeu, sub aripa ocrotitoa
re a tatălui său, miner încărunțit în 
adîncuri, care a gustat din plinea 
amară a Lupeniter anului '29. Pe urmă 
l-a urmat pe bătrîn.la Bicaz. Și îatzf-l 
acum aici, pe valea Argeșului, de data 
aceasta singur, fără fafăl său, rămas „ia 
vatră" să se bucure în tihnă de viața 
de pensionar, Vasile Feher, tînărul „ve
teran" al șantierelor, a poposit te Argeș 
cînd a fost doar începutul,, cum îi place 
ades să spună, adică în zilele cînd a- 
bia prinseseră a da mugurii viitorului 
mare șantier. Și-a adus cu el și soția, 
a cărei viață s-a contopit 1a rîndu-i cu 
cea a construcțiilor anilor noștri. A 
lucrat, ca brigadieră la stadionul „23 
August“ din București, după care, mina
tă de romantismul tinereții, a ajuns te 
Bicaz. Aco|o l-a cunoscut pa Vasile 
și s-au căsătorit. Și fot. la Bicaz au. vă- . în anii facultății, visa ades să ajungă 
zul lumina vieții cete două fetițe, Ol- 
tița și Rodica.

Vasile Feher, șeful unui schimb de 
mineri din vestita brigadă a lui Pavel 
Oțet, și-a înscris de multă vreme nu

mele pe panoul de 
onoare al fruntași
lor. Să tot fie a- 
nul, de cînd foto
grafia sa nu mai 
coboară de te pa
nou.

Și iată și ziua 
despre care amin
team ma: înainte. în 
procesul verbal al 
adunării comuniști
lor stă scris că aceș
tia l-au priipjf. în u- 
nanimitaie în mod 
excepțional direct 
în rîndurile membri
lor de partid pe Va- • 
sile Feher, despre 
care membrii de 
partid Pavel Oțet, 
llie Radu, Ion Mor- 
țeanu, Ion Dumitru 
au avut multe cu
vinte de lauda. — 
Acolo unde e mai 
greu, se. află în
totdeauna Feher. E . 
un bun organizator, 
spuneau oamenii în 
ședință.

— Schimbul con
dus de el e mereu 
fruntaș, a arătat șe
ful de brigadă, E un 
om și jumătate.

Patru dintre 
fruntașii șan
tierului (de la 
stînga la dreap
ta). C. Moșne- 
guțu, V. Chițu, 
V. Feher, 
Mazilu.

zile tatălui său, punîn- 
un articol tăiat din zia- 
„Făclia. Hidrocentralei", 
de neuitat în viaja mi- 
Feher","'*

PoveșSe-d@ dragoste
Dacă n-ar purta, pe cap căsca de cu

loare albă, semnul distinctiv al ingine
rilor de 
este un 
o rudă, 
geneza 
simplu, 
nerul Sfelian Mazilu.

Cînd a venit pe șantier aducea cu el în 
mica valiză nu numai diploma de ab
solvire a facultății, notată cu media 10, 
ci și pasiunea de-a pune cunoștinfele 
în slujba unui ideal minunat. Îndrăgise 
munca încă de pe timpul cît fusese 
tractorist ia S.M.T. Holboaca, iar apoi

pe șantier, ai putea crede că 
adolescent venit în vizită la 
sau un turist curios să vadă 
hidrocentralei. Se recomandă 
zîmbind parcă stînjenit: ingi-

pe un mare șantier.
Pe malul drept, sus pe vîrful crestei 

vecine, muncește inginerul Adrian Po- 
povici, coleg de grupă și de an în fa
cultate. Acum sînt amîndoi în întrecere. 
Tînărul inginer Mazilu a îndră
git afît de mult via)a de șantier, 
îneît nici nu și-ar putea închipui o altă 
muncă mai plină de frumusețe și de 
satisfacții. Seara, cînd cobbară de pe 
stînci și trenuțuj îl poartă spre casă, 
inginerul își află treabă ori la Univer
sitatea muncitorească unde fine lecții, 
ori te comitetul U.T.M. al șantierului în 
care a fost ales de către tinerii de pe 
valea Argeșului. Iar în pragul miezu
lui de noapte, după cera isprăvit mun
ca 1a lucrarea sa' științifică, muzica lui 
Bach și Enfescu îl reconfortează.

Am intitulat acest capitol „Poveste 
de dragoste". Cu învoirea inginerului 
Sfelian Mazilu o vom reda pe scurt, 
încă de pe băncile facultății, a îndrăgit 
o colegă pe care a avut apoi bucuria 
s-o însofească pe șantierul-hidrocen
tralei, unde ceruse și ea să 
fizafă. La puține luni, și-au 
finele și fînăra lor căsnicie 
acolo, în mijlocul, munților, 
ea frumusețea acestor meleaguri.

Și pentru ca povestea aceasta de 
dragoste să aibă un și mai puternic te
mei, vom arăta că cei doi soți au fost 
primiți candidați de partid pe șantier, 
că viSullor este să pornească mînă în 
mînă mai departe, în ziua cînd apel^ 
Argeșului își vor goni hergheliile de 
cai putere spre cete patru zări...

fie repar- 
unit des- 

întemeiată 
poartă cu

I. MÄRGINEANU

de medica- 
Pentru a se 
dezvoltarea

și se îmbogățesc cu noile cuceriri 
ale științei și tehnicii chimice și me
dicale.

Metodele avansate de muncă și în
zestrarea tehnică au permis creș
terea productivității muncii de la 
an la an, ea reprezentînd în 1962, 
— 292 la sută față de anul 1955, 
Creșterea productivității muncii ' a 
creat posibilități pentru creșterea 
salariului mediu al muncitorilor din 
industria de medicamente, care în 
1962 — în urma îmbunătățirilor ce 
au avut loc pe parcurs și a apli
cării noilor indicatoare 
reprezintă o 
£ață de anul

Sarcinile 
mente cresc
asigura în continuare 
acestui sector se construiesc noi o- 
biective, se perfecționează continuu 
procesele tehnologice.

Colectivele de muncitori, tehnici
eni și ingineri din industria de 
medicamente, îndrumate de organi
zațiile de partid, nu precupețesc e- 
forturi pentru a răspunde cu cinste 
sarcinilor ce le sînt încredințate. în 
întîmpinarea celei de-a XV-a ani
versări a Republicii Populare Ro- 
mîne, realizările lor se concretizează 
în îndeplinirea planului pe între
gul sector la data de 
îndeplinirea planului 
toate sortimentele și 
economii peste plan a
totală depășește 20 milioane de lei.

îndreptarul întregii activități a 
sectorului de medicamente, al tutu
ror muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, specialiștilor, îl constituie 
Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R., realizările primilor trei ani 

șesenalului arătînd cu prisosință 
acestea vor fi traduse în fapte 
succes.

13 decembrie, 
de livrări la 
obținerea de 
căror valoare

ai 
că 
cu

GH. ALUPULUI 
general al Direcției 
a industriei de me-

Ing.
Director 
generale

dicamente din M.I.P.Ch.

TEATRE. Teatrul de Operă 
al R. P. Romine : Rlgoletto 
19,30). Teatrul Național „I. L. 
le“ (Sala Comedia) : Febre 
19,30). (Sala Studio) : Mașina
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara1 
(Sala Magheru) ; Steaua polară — orele 
19,30). (Sala Studio) ; Băieții veseli - 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu 1) : Tacho, 
Ianke și Cadîr — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Cred 
în tine — (orele 19,30). (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Sfînta Ioana — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret și copil 
(Sala C. Miile) : De n-ar fi iubirile — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : O felie de 
lună — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 19,30). Teatrul Evreiesc de 
Stat : Un proces neterminat — (orele 
20). Teatrul regional București : Mielul 
turbat — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Săvoy) : Vorba 
revistei — (orele 20), (Sala Victoriei) : 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). (Sala Dalles) ; Muzica bat-o 
vina — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor
— (orele 16). Circul de stat : Valea tran
dafirilor — prezentat de ansamblul cir
culai din R. P. Bulgaria — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Tinerii — cinema
scop : Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15; 23,15), București (8,45; 10,50; 13: 
15,10; 17,15; 19,30; 21,30), Alex. Sahia (8, 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Floreas- 
ca (11; 15,30; 18; 20,15), G. Coșbuo (9. 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; 22,30). Hamlet
— rulează la cinematografele Magheru
(9,15; 12; 15; 18; 21), Tineretului (20), Li
bertății (10; 13; 16,30; 19,45). Miracolul lu
pilor — cinemascop : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (10,30; '*  
18; 20,30), ---- ~ ’ ----
16,30; 19; 
13,30; 21), 
17,30; 20;
17,45; 20,15), 23 August (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Ultima bătălie - rulează la 
cinematograful I. C. Frimu (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 21). Povestiri vesele :

■plena Pavel (9,30;
21.30) , 1 Mai (9; 11;

Gh. Doja (10,15,
22.30) , • Arta (10,15;

șl Balet
— (orele 
Caragia-

— (orele 
do scris

1°

.13; 15,30;
11,45; 14:
13,30; 16;
12,30; 15, 

12,45: 15,15;

Tineretului (10; 12), Flacăra (16; 18; 20), 
Moșilor (16; 18; 20). Ceapaev : Tinere
tului (14; 16; 18). Moartea în șa — cine
mascop : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Crimă fără pedeapsă : Lu
mina (rulează in continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,30; 20,45), Luceafărul (15;'17; 19t- ZV), 
30 Decembrie (15; 17; 19; 21). Magistra
tul : central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
13,30; 20,30), Munca (16; 18,15; 20,30), Voi- - 
ga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Donca Slmo ' 
(15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE.
televiziunii. 19,15 
„Poveste albă", 
Desenează Iurle ... ____
misiune de la Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : „Rlgoletto", de G. 
Verdi. In pauze : Emisiune de artă plas
tică : Muzeul regional de. artă plastică 
din Iași. Filmele de desene animate : 
„Un curs pentru bărbați- șl „Trei pes
cari“, In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

rece șl cețoasă. Cerul a fost schimbă
tor, mal mult noros în Ardeal. Izolat, 
în sudul țării, s-a produs chiciură. Vîn- 
tui a suflat în general slab. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă între 
plus 5 grade la ploiești, Buzău. 
Tg. Ocna șl minus 6 grade la Cîmpenl, 
Miercurea Ciuc și Petroșeni. Ieri în 
București : Vremea s-a menținut rece 
și cețoasă, cu cerul schimbător, mai 
mult acoperit. Vîntul a suflat în general 
slab din sud-vest. Temperatura maximă 
a fost de minus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele do 21, 
22 și 23 decembrie : Vreme în general 
cețoasă, cu cerul variabil, temporar no
ros. Local va ninge, vînt potrivit'. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse între zero și minus 10 / 
grade, mal scăzute în depresiuni, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 grade. 
In București : vreme în general cețoasă, 
cu cerul variabil, temporar noros. Vint 
potrivit. Temperatura in scădere ușoară.

Orele 19,00 — Jurnalul 
— Știți să desenați ? 

de Octav Pancu-Iașl. 
Darie. 19,30 — Trans-
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• Din ultimele apariții în „Bi
blioteca pentru toți" : romanul 
„Nicoară Potcoavă" de Mihail 
Sadoveanu, „Mantaua" de N. V. 
Gogol, „Povestiri din Roma" și 
„Noi povestiri din Roma" de Al
berto Moravia. „Naivul“ de Vol
taire, „Doamna Bovary" de Gus
tave Flaubert.

• Au apărut în Editura pentru 
literatură : volumul de versuri 
„Magnet" de Maria Banuș. Co
perta și ilustrațiile sînt semnate 
de J. Perahim ; culegerea de 
schițe și povestiri „Karikâs risi
pitorul", de Sută Andrăs ; volu
mul de schițe și nuvele al tînă- 
rului prozator Ion Băieșu. intitu
lat : „Noaptea cu dragoste" ; 
„Croitor pentru săraci" schițe de 
Eugen Teodoru.

0 în Editura tineretului a a- 
părut romanul „Strada Lux" de 
Petre Sălcudeanu.

• Două noi lucrări au apărut 
recent în colecția ..Oameni de 
seamă” a Editurii tineretului : 
„Dimitrie Cantemir" de Constan
tin Măciucă și „Cezar Bolliac" 
de Tudor Șoimaru.

• Cîteva cărți pentru copii și 
tineret apărute în ultima vreme : 
„Onică", șapte povestiri de Călin 
Gruia, „Toamna pe sub nuci" 
versuri de Victor Tulbure. ..în
toarcerea zînei minunilor pe vă- 
mînt" piese pentru teatrele de 
păpuși și scenete de Valentin Sil
vestru, „Băiatul cu ricșa" de A- 
lecu Popovici.

Literatura și masele largi

Scenă din spectacolul »Zări necuprinse“ Interpretat de echipa Ca
sei raionale de cultură din Tulcea (premiul I).

Moment din montajul „Slăvit partid" realizat de echipa sindicatului 
schelei Moroni (premiul I).

MINUNATELE ROADE...Tineri laureați

NICOLAE IRIMIE
din satul Bagza, raionul Huși, a 
obținut premiul I, medalia de 
aur și titlul de laureat.

Elev în clasa a VlI-a la școala 
din sat, „Culiță" a jucat pînă a- 
cum pe scena căminului cultural 
în mai multe piese de teatru, 
printre care „Ochiul babei”, și a 
citit fragmente din proza lui Mi
hail Sadoveanu și a lui Ion 
Creangă.

AURELIA VOICAN
desenatoare tehnică in secția de 
proiectări a Șantierelor navale 
din Oltenița, a obținut premiul 
I, medalia de aur și titlul de lau
reat.

Născută în anul eliberării, Au
relia Voican a îndrăgit poezia și 
teatrul încă din primii ani de 
școală și a jucat în piesele „Conu 
Leonida față cu reacțiunea", „In. 
tr-o gară mică", „Al patrulea".

(Desene de TIA PELTZ)

MISCÂRI1TEATRALE
~ I
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J00.000
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ECHIPE DE TEATRU

,150.000I ARTIȘTI AMATOR!

I 11.000
ECHIPE DE TEATRU 

a 1B0.M0 
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Al IH-lea Festival bienal de teatru 
de amatori „I. L. Caragiale“ à luat 
sfîrșit. Au lost distinse, după cum se 
și cuvine, cu premii și mențiuni cele 
mai bune echipe și artiștii fruntași 
dintre amatori. Totuși, înainte dea 
considera bienala un fapt al trecu
tului, e bine să ne oprim asupra 
cîtorva.

A fost o întrecere artistică de 
vaste proporții. In fața juriului din 
Capitală s-au înfruntat, în faza fi
nală, aproape 100 de colective tea
trale și echipe de păpușari. 2 000 
de artiști amatori și-au arătat însu
șirile și talentul în interpretări dife
rite, de la schițe, monoloage, poezii 
înscenate pînă la piese teatrale de 
largă desfășurare, a căror realizare 
pune mari probleme și unora din 
colectivele de teatru profesioniste.

Tot ceea ce am văzut timp de 12 
zile pe cele două scene ale fina
lei festivalului este o expresie înal
tă și profund semnificativă a uriașei 
ridicări a maselor, în anii construc
ției socialiste, la o viață cultural-ar- 
tistică de nivel superior, la trăirea 
autentică și bogată a artei în feluri
tele ei manifestări. Strălucita trecere 
în revistă de talente populare pe 
care ne-a îngăduit-o festivalul a 
constituit, totodată, o nouă și eloc
ventă dovadă a nesecatelor comori 
de energii spirituale pe care revolu
ția culturală, înfăptuită sub condu
cerea partidului, le scoate la lumină 
din adîncurile înzestratului nostru 
popor. Muncitori, colectiviști, intelec
tuali, gospodine, tineri și vîrstnici — 
zeci de mii de oameni de pe întreg 
întinsul țării, cărora odinioară stavi
le de netrecut le împiedicau accesul 
spre cultură, spre frumos, au deve
nit în anii luminoși ai Republicii nu 
numai mari consumatori ai bunu
rilor culturale artistice, dar ei în
șiși creatori și interpreți. E o reali
tate cu care viața noastră zilnică 
ne-a obișnuit, iar mrnunatele roade 
înfățișate la festival au pus-o și mai 
puternic în evidență.

Și acum, referindu-ne la conclu
ziile pe plan artistic ce ni se impun, 
trebuie să spunem că, în raport cu 
cele două bienale anterioare, s-a 
izbutit un progres substanțial de ca
litate. Artiștii amatori au căpătat 
siguranță — și asta nu în dauna 
spontaneității și a prospețimii. Ei 
vădesc o experiență nu arareori ui
mitoare. Cum n-am putut asista la 
întreaga desfășurare a întrecerii 
amatorilor, voi da numai cîteva 
exemple, care nu sînt limitative.

Spectacolul cu piesa „îndrăznea
la”, prezentat de echipa de amatori 
compusă din țărani colectiviști din 
Dolhasca, putea rivaliza cu orice 
teatru profesionist de calitate. Inter- 
preții au desfășurat un joc inteli- 
gent, nuanțat. S-ar putea pretin
de că, fiind vorba de o piesă cu 
caracter țărănesc, actorii, ei înșiși 
țărani, au fost mai aproape de con
ținutul lucrării. Experiența arată 
însă că nu întotdeauna un actor 
provenit dintr-un mediu — din 
mediul intelectual, de pildă — 
reușește să fie pe scenă. In
terpret desăvîrșit pentru personaje 
din acel mediu. Transpunerea sce
nică a cunoașterii nu este, nu poate 
fi un act mecanic. Artiștii colectiviști 
din Dolhasca nu au fost pe scenă 
țărani convinși fiindcă sînt țărani în 
viața lor de toate zilele. Ei au în

de SICA ALEXANDRESCU 
artist al poporului

terpretat veridic și emoționant, cu 
vervă, umor și dramatism, pentru că 
orizontul lor general de cultură s-a 
dezvoltat, pentru că se vedea că-și 
înțeleg bine rolurile din punct de 
vedere artistic. Sînt încredințat că 
și o piesă dintr-un alt mediu ar ii 
putut fi jucată de acel colectiv, cu 
același emoționant adevăr al vieții, 
fără de care nu se poate face teatru, 
fără de care nu se poate face artă 
în genere.

Proba ne-a fost oferită, tot în 
bienală. în „O noapte furtunoa
să", interpretată de echipa Palatu
lui Culturii din Cluj, o tehniciană — 
Elis Petiș — a jucat o Ziță surprin
zătoare, iar tovarășa ei de echipă, 
funcționara Lia Petri, ne-a oferit un 
Spiridon de calitate. Lumea eroilor 
lui Caragiale a intrat de mult în 
istorie. Interpreții clujeni nu mai 
trăiesc astăzi viața lumii caragia- 
lești. Și, totuși, acești artiști amatori 
— și în deosebi cele două interprete 
pomenite — au surprins prin inven
tivitate, printr-o fermecătoare inge
nuitate, făcînd să reiasă, tocmai 
prin aceste mijloace, și mai bine în 
relief accentul satiric.

Interpreții neprofesioniști din Dol
hasca, la fel cu cei din Cluj, au in
trat foarte bine „în pielea“ perso
najelor, au înțeles pe deplin inten
țiile autorului, au găsit numeroase 
accente inedite. Jucînd cu since
ritate, artiștii amatori care s-au 
prezentat în finală au arătat că nu 
se lasă influențați de clișee, că nu 
apelează la imitații lipsite de miez, 
la trucuri tocite.

Evident au fost și excepții. 
Au apărut și colective neorientate 
și în care interpreții, altminteri oa
meni talentați, au fost îndrumați de 
o regie insuficientă, provenită une
ori chiar din artiști de profesie. Așa 
se explică de ce unii dintre artiștii 
amatori — dar foarte puțini — vă
deau și ei acea înclinație de a 
imita protagoniști iluștri. Dar, din 
fericire, aceste cazuri au fost rare.

Artiștii amatori au arătat că știu 
și pot să fie ei înșiși. De aici au 
izvorît atîtea interpretări izbutite, 
emoționante, aducînd acel aer 
proaspăt pe care l-au resimțit spec
tatorii bienalei. Prospețimea și 
spontaneitatea, ineditul și sentimen
tul de surpriză ni le-au adus aceste 
interpretări „trăite", sincere, ferite 
de orice grandilocvență și de orice 
urmă de patetism fals.

Iată, mai am și acum înaintea 
ochilor scenele puternice din „Zări 
necuprinse“ și pe talentatul inter
pret al lui Hijneakov — inginerul 
Constantin Crișan din Tulcea. Sau 
spectacolul cu „Fiul secolului", pre
zentat de sindicatul uzinelor „Elec
tronica”. Interpreții cei mai remar
cabili — Alexandru Hrișcă, tehni
cian normator, Cornel Zotter, maistru 
principal, sau Yvonne Bertoia, mun
citoare — au arătat pe scenă, ală
turi de toți ceilalți actori, tovarășii 
lor de echipă, un joc de înaltă ca
litate, reușind să transmită sălii e- 
moții puternice.

Teatrul nostru profesionist discută 
de mulți ani probleme legate de 
contemporaneitate țn arta spec
tacolului. Aș îndrăzni să spun

Numai patru 
ani ne despart 
de primul Fes
tival bienal „I. 
L. Caragiale“, 
dar în acest 
răstimp destul 
de scurt miș
carea teatrală 
de amatori a 
cunoscut un pu
ternic avînt, 
cuprinzînd ora
șe și sate din 
cele mai înde
părtate colțuri 
ale țării.

In decursul 
celui de-al III- 
lea Festival 
care s-a în
cheiat ieri, au 
fost prezentate 
peste 33 000 de 
spectacole pe 
scenele clubu
rilor, caselor 
de cultură și 
căminelor cul
turale, în fața 
a 6 500 000 de 
spectatori. 

că artiștii amatori de la „E- 
lectronica" au fost contemporani și 
moderni fără să ia parte la discuție. 
De unde vine acest sentiment de 
contemporaneitate ce se transmite 
sălii ? Cred că izvorăște dintr-un 
firesc, care nu e naturalist, dintr-o 
simplitate cuceritoare a trăirii sen
timentelor, care nu este schematism, 
dintr-o tensiune autentică și emoțio
nantă, care răsare din adîncul a- 
cestor sentimente trăite.

Asemenea spectacole, pe care le 
ții minte multă vreme, care-ți dau 
de gîndit, au fost numeroase în 
bienală, arătînd că, odată cu arta 
actorului amator, au evoluat sur
prinzător de nuanțat și de complex 
arta regiei și a scenografiei ama
toare. Marea majoritate a spectaco
lelor văzute au dovedit că regizorii 
pieselor venite la concurs și-au pus 
probleme regizorale interesante și 
că, adeseori, au găsit soluții feri
cite, pe aceeași linie a bunului gust, 
a simplității artistice de calitate, re
zolvări pline de fantezie.

Și nu pot sfîrși aceste sumare 
considerații, asupra bienalei fără a 
remarca efortul scenografilor de a 
găsi formule de decor ingenioase, 
laconice, făcute cu economie, dar 
și cu talent și spirit inventiv. Am în 
minte decorul luminos în care s-a 
jucat „Băieții veseli" de către clubul 
muncitoresc Industria Sîrmii din 
Cîmpia Turzii, realizat de un sceno
graf modest, care nu și-a pus nu
mele în program, sau decorul schi
țat din primul tablou al piesei „în 
fiecare seară de toamnă’ — decor 
semnat Puiu Moga — în spectacolul 
Palatului de cultură din Brașov.

Sînt încredințat că analiza cuce
ririlor pe care ni le-a relevat bie
nala va continua, fiindcă de pe 
urma ei va beneficia nu numai arta 
amatoare, dar și cea profesionistă. 
De altminteri, sub raportul calității, 
festivalul a demonstrat strălucit că 
între cele două arte nu există gra
nițe de piatră. Arta artiștilor ama
tori infuzează un sînge nealterat 
artei profesioniste. Iar slujitorii a- 
cesteia din urmă sînt obligați să 
predea cît mai mult artei amatoare 
din bagajul experienței lor. Sprijinul 
acordat de actorii și regizorii de 
profesie are o mare însemnătate 
pentru continua ridicare a mișcării 
teatrale amatoare, pentru creșterea 
măiestriei acestor echipe ; este o 
muncă plină de frumusețe, care ne 
procură nouă, oamenilor de mese
rie, înalte satisfacții.

Acest «prijin activ șl fecund, 
profitabil tuturor, va contribui, în- 
tr-un viitor pe care nu-1 întrevăd 
prea îndepărtat, la o artă urcată 
pe culmi tot mal înalte, o artă a 
tuturor, arta epocii comuniste, în 
care omul celei mal fericite epoci 
istorice își va celebra și pe această 
cale bucuria vieții sale.

Cinci sufe. Acesta este numărul echi
pelor de păpușari amatori, participanta 
la actualul Festival bienal „I. L. Cara
giale“. Dintre ele, 35 au prezentat 
spectacolele lor în finala concursului.

Graiul cifrelor este elocvent. El s-ar 
putea lipsi de alte aprecieri. Dar sursa 
safisfacfiei noastre este mult mai pro
fundă.

Cinci sute de echipe de păpușari a- 
matori din fabrici și cămine culturale, 
din institute științifice și gospodării a- 
gricole — aceasta înseamnă că multe 
mii de oameni au îmbrățișat teatrul de 
păpuși ca pe un mijloc eficient de ex
primare artistică, amintindu-ne odată 
mai mult de caracterul popular al acestei 
arfe. Ei nu au ales înfîmplăfor jocul cu 
păpuși, ci pentru că au convingerea că 
tocmai astfel se pot exprima mai bine.

Spectacole^ la care am asistat în 
finală poartă pecetea pasiunii, a dărui
rii. Se simte că amatorii joacă cu plă
cere. Și aceasta îi cucerește pe specta
tori, dă spectacolelor ritm, vervă. Jocul 
amatorilor degajă o autentică sinceri
tate.

Festivalul din anul acesta a arătat 
— și în ce privește păpușile — nu 
numai extinderea teritorială a acestei 
ramuri a arte! amatoare, dar totodată 
un apreciabil spor de seriozitate, de 
răspundere. Activitatea multor echipe 
adună de acum cîfiva ani de muncă 
neîntreruptă ; ea a căpătat caracter de 
permanenjä, ceea ce a chemat în ju
rul lor un public numeros. Mă gîndesc 
Ia echipele caselor de cultură din Si- 
ghet și din Giurgiu, la cea a Spitalului 
de copii nr. 1 din lași (care a prezen
tat numai anul acesta 89 de specta
cole), la păpușarii Fabricii de confecfil 
din Tg. Jiu, cei ai căminului cultural

Amploarea pe care, în regimul pu
terii populare, a luat-o mișcarea cul
turală a țării, adeziunea maselor la tot 
ce este artă poetică, teatrală, plastică, 
muzicală, cinematografică, coregrafică, 
arată maturitatea acestui popor, intere
sul lui pentru fot ce este manifestare 
spirituală, darurile lui creatoare, dorul 
de a se instrui și de a căuta, în orele 
de odihnă, cît mai alese desfătări su
fletești.

Dar, fără pregătirea unui teren fa
vorabil, toate aceste calități nu pot fi 
promovate ; ele ar rămîne sămînța 
stearpă zvîrlifă printre mărăcini sau 
înfr-un pămînt pietros.

Forurile conducătoare ale republicii 
șl-au luat și au îndeplinit cu succes 
nobila sarcină de a încuraja, de a în
tări, de a dezvolta cultura, știința, ar
tele, de a pregăti acel teren favora
bil expansiunii gîndului și talentului. 
Incomparabil este azi numărul celor ce 
s-au consacrat unor țeluri spirituale da
torită faptului că această activitate se 
bucură, spre deosebire de trecut, de 
întreaga asistență a sfatului.

Mulțimile răspund cu însuflețire a- 
cestui elan, primind cu bucurie lumina 
și sănătatea răspîndită în sufletele lor 
de către cei ce creează și de către cei 
care sprijină creația artistică.

Reflecțiile acestea mi-au fost suge
rate, printre altele, de frumoasa pri
mire pe care au cunoscut-o în toată 
țara, cu prilejul săptămînii poeziei, 
scriitorii noștri. Pretutindeni, la sate și 
la orașe, am fost înfîmpinați cu dra
goste și* * entuziasm.

Tnt îlnirile cu cititorii, cu tineretul 
studențesc și muncitoresc, care umplea 
sălile, au fost călduroase și fecunde. 
Atenția cu care eram ascultați, aplau
zele generoase ce salutau ultimele 
versuri ale unui poem, discuțiile inte
resante, întrebările inteligente puse de 
parficipanfi, răspunsurile poeților, co
mentariile ascultătorilor, au creat o at
mosferă favorabilă, o înțelegere fră
țească între scriitor și prietenul său, 
cititorul.

Filmul ocupă un loc din ce în ce mal important în viața culturală și artistică a țării noastre. Nu
mai In anul 1961, 178 878 000 de spectatori au vizionat filmele prezentate pe ecranele cinematografelor 
din orașe și sate și de caravanele cinematografice. Numărul spectatorilor a sporit cu 137 466 000 fată de 
anul 1938.
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de MARGARETA NICULESCU 
artistă emerită

„Tudor Vladimirescu“ din Craiova sau 
la cei ai Institutului de Endocrinologie 
din București.

A apărut și un fenomen nou, după 
părerea mea deosebit de valoros. A 
crescut numărul echipelor sindicale ; 
acestea s-au prezentat cu un reperto
riu agitatoric, educativ. Este de arătat 
la loc de cinste că multe echipe sindi
cale nu s-au mulțumit să monteze piese, 
ci și-au creat texte, făurindu-și imagini 
inspirate din problemele ivite în însăși 
întreprinderea sau instituția ' în care 
muncesc artiștii și spectatorii. Aceasta 
ține de natura populară a teatrului de 
păpuși, cu adresă directă la spectator. 
Așa sînt programele de brigadă ale 
echipei sindicatului fabricii de mobilă 
„Libertatea“ din Cluj, spectacolul „Pa
rada hîrliei“ al păpușarilor din 
I.P.C.S.H. din București, sau programul 
echipei sindicale de la fabrica de con
fecții „Tudor Vladimirescu“ din Tg. Jiu: 
„Marca fabricii“.

La actuala ediție a Festivalului am 
văzut un repertoriu mult mai bogat, 
datorită grijii pline de răspundere a 
Casei Centrale a Creației Populare, care 
a îndrumat echipele spre problematica 
actuală, punîndu-le totodată la înde
mînă un număr mai mare de piese în 
tipăriturile sale („Necazurile lui Șuru- 
bel“ de V. Silvestru, „Răzvrătiții“ de 
M. Georgescu, „Școala iepurașilor" de 
M. Pencev ele.).

Realizarea artistică a spectacolelor 
de păpuși dă prilej multor constatări 
îmbucurătoare. Creșterea nivelului da

acad. VICTOR EFTIMIU

Pretutindeni, în librării sau în cămi
nele culturale, unde se desfășura șe
zătoarea, se înșirau vitrine încărcate cu 
volume de poezii, recente sau mai 
vechi, o recoltă întreagă, variată și 
multicoloră. Tineretul cumpăra aceste 
cărți și ruga pe autorul prezent să Ie 
semneze.

Mii și mii de tipărituri s-au răspîn- 
dif, în acești ani, între hotarele pă- 
mînfului romînesc. Cine ar fi crezut 
vreodată că o carte de versuri va cu
noaște tirajele impunătoare de azi ? O 
ediție de poeme, pe vremuri — o mie 
de exemplare — aștepta ani și ani pînă 
să so epuizeze. Un confrate austriac 
îmi spunea, nu de mult la Viena, că 
o culegere de poezii nu se frage, a- 
colo, în mai mult de cinci sute de 
exemplare. In general, în țările capi
taliste, mulți poeți își plătesc singuri 
tiparul și hîrtia, editorul refuzînd să 
ia asupră-și riscul unor ehe tuieli.

Ne aducem aminte cu tristețe de 
vremurile regimurilor politicianiste și 
afaceriste, cînd prosperau numai o- 
draslele de moșieri, feciorii de bani- 
gata, speculanții și aventurierii de 
toate speciile. Pe atunci nu puțini scrii
tori și artiști mureau de foame și tu
berculoză.

Începuturile literare ale generației 
mele au fost terorizate de amintirea, 
și de prezența însăși, a unor săr
mani boemi care scuipau sînge și se 
refugiau prin cafenele, fără să con
sume nimic — n-aveau cu ce — tole
rați să se încălzească, la soba de tuci 
a localului. Mă gîndesc numai la doi 
dintre ei ; în pardesiuri zdrențăroase, 
fantome ale mizeriei umane, treceau pe 
podul Mogoșoaiei si se oploșeau în ca
feneaua Fialcovschi sau Imperial, un 
luliu Săvescu, un Ștefan Petică, răpuși 
la scurt interval, unul după altul, de 
mizerie și de ftizie.

în țara noastră nouă nu mai există 

interpretare prinfr-o mai bună mînuire 
a păpușilor, plastica de multe ori 
foarte interesantă, montări clare și ex
presive, au dat unui număr mare de re
prezentații strălucite, darul de a capta 
atenția spectatorilor. Dintre numeroșii 
păpușari amatori talentați, aș cita, de 
pildă, pe Albu Vaier (Cluj) sau Ion 
Dieu (interpretul felinarului din „Sfadă 
în casă”) prezentat de Casa de cultu
ră „N. Bălcescu" din Capitală.

în regie (citez, între alții, pe Peter 
lanoș, Natalia Comino, Elisabeta David, 
Gabriela Bone, F. Constantinescu), ca 
și în plastica spectacolelor se mani
festă deopotrivă, pricepere și bun gust. 
Amintesc cu prețuire scenografia spec
tacolelor „Povestea porcului" prezen
tai de Casa de cultură din Giurgiu 
(semnată de Stan Done), „Școala iepu- 
rașilor"-Shiget, „Atențiune părinți“-Za- 
lău. Merită a fi relevată fantezia plină 
de umor a regiei Anei Brie, de la Cluj.

Pentru toate acestea, un cuvînl de 
mulțumire trebuie adresat unui mare 
număr de artiști profesioniști din tea
trele de păpuși, care au dat un ajutor 
competent șj devotat colegilor lor a- 
matori (Ana Brie-Cluj, Didina Davides- 
cu-Craiova, Brîndușa Zaița și Simion 
Valeriu din București, Eustațiu Grego- 
rian-Craiova, Paul Fucs-Oradea, Al. Ru- 
san-Cluj, și încă mulți alții).

Nivelul ridicat al echipelor prezente 
în festival se datorează și inițiativei 
Casei Centrale a Creației Populare de 
a organiza în regiuni cursuri pentru 
păpușari și chiar clase de teatru de 
păpuși în școlile populare de artă.

Bogata recoltă artistică din anul a- 
cesfa ne dă conștiința că în țara noas
tră teatrul de păpuși a redevenit o 
artă vie, cu răsunet în rîndurile publi
cului larg.

jalnicul specimen al poetului famelic, 
care se prăpădește confinuînd o veche 
tradiție de paupertate și de renunțare 
la orice bucurie a vieții. Astăzi statul 
nostru are grija fiecăruia. Revistele și 
editurile tipăresc sute de poeți. Ca
sele de creație le stau la dispoziție. 
Tinerii scriitori au la îndemînă toate 
mijloacele pentru a putea cunoaște 
realitățile vieții de astăzi. Volumele 
semnate de ei cunosc tiraje însemna
te. Trăind și creînd alături de poporul 
constructor, ei sînt călăuziți de ideile 
luminoase ale socialismülui.

îmi povestea, deunăzi, colegul Mar
cel Breslașu, reîntors dintr-o călătorie 
de studii, prin mai multe regiuni ale 
țării, cît a fost de impresionat de 
freamătul poetic și artistic care a cu
prins lumea muncitorilor din uzinele șl 
de pe ogoarele noastre.

Nu numai tineretul, dar șl oameni 
frecufi de patruzeci de ani citesc, se 
duc la teatru, într-o măsură necunos
cută înainte. Nu numai că citesc și se 
duc la spectacolele teatrale, dar scriu 
ei înșiși, joacă și ei, în trupele de a- 
mafori, din ce în ce mai numeroase.

Așa se explică și marile tiraje pe 
care le cunosc operele scriitorilor, pă
trunderea la sate, în comunele care 
nu știau, pe vremuri, ce este o biblio
tecă... Astăzi, toată lumea citește, se 
duce la reprezentațiile profesioniștilor 
sau ale amatorilor. Arfa de mase, tea
trul trăiește o înflorire pe care n-a cu- 
noscuf-o sub regimurile trecute. Acolo 
unde nu ex.stă săli de spectacol și 
trupele artistice nu pot să ajungă și 
să se manifeste, teatrele de stat ale 
regiunilor trimit autobuze să aducă la 
oraș oameni din safe și să-i ducă îna
poi, acasă, după spectacol.

Scriitorul care vine în contact cu 
masele se simte înviorat, fericit că 
opera lui e răspîndită în cercuri atîf 
de largi. El va căuta ca în viitor să 
corespundă și mai mult dorințelor ci
titorului, ale spectatorului, dîndu-le o 
artă pe înțelesul lor, înfr-o cît mai mă
iastră formă artistică.
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Din experiența raionului Hîrșova în desfășurarea învăîămîntuiui agrozootehnic
In aceste zile, în toate regiunile tării, învătămîntul agro

zootehnic e în plină desfășurare. în multe gospodării s-a 
acumulat o experiență bună în ce privește ținerea lecțiilor, 
legarea conținutului acestora de problemele pe care le ri
dică producția în unitățile respective etc. Așa stau lucrurile,

de pildă, în multe gospodării colective din raionul Hîrșova, 
regiunea Dobrogea. Redăm în cele ce urmează unele aspecte 
legate de felul cum se desfășoară învățămîntul agrozootehnic 
In gospodăriile colective din raionul Hîrșova.

Învățăm la cursuri și
In gospodăria noastră, la cer

cul de cultura plantelor de cîmp 
s-au ținut pînă acum 10 lecții. 
Deși primele au tratat unele pro
bleme cu un caracter mai gene
ral, am învățat multe lucruri 
folositoare : cum trebuie să fie 
organizată munca în G.A.C., des
pre îndatoririle adunării genera
le și ale consiliului de conduce
re, despre necesitatea dezvoltării 
avutului obștesc și căile sporirii 
producției la hectar etc. Tova
rășa ing. Margareta Roman, lec
tora noastră, ne-a vorbit pe înțe
les, folosind exemple din activi
tatea gospodăriei, ne-a ajutat să 
pricepem multe lucruri care nu 
ne erau destul de clare.

La noi, la Topalu, creșterea a- 
vutului obștesc a constituit o 
preocupare de seamă a conduce
rii gospodăriei, a tuturor colecti
viștilor. Lectora ne-a demons
trat prin calcule concrete ce 
am avut de cîștigat din aceasta. 
Cu 5 ani în urmă, pe vremea 
cînd fondul de bază al gospodă
riei era doar de vreo 3 milioane, 
venitul bănesc se ridica la nu
mai 2 milioane lei. Astăzi, cînd 
fondul de bază este de peste două 
ori mai mare, venitul bănesc al 
gospodăriei depășește 5 milioane 
lei. Or, aceasta a făcut să creas
că cîștigul colectiviștilor și în
deosebi partea bănească a zilei- 
muncă, să se împartă în. cursul 
anului mai multe avansuri bă
nești. Iată de ce în planul de 

La seminar, colectivistul Gh. Vancea explică schema do organi
zare a gospodăriei.

producție pe anul 1963 noi vom 
prevedea asemenea măsuri care să 
asigure creșterea pe mai departe 
a avutului obștesc. Astfel, vom 
mări în continuare numărul a- 
nimalelor, vom face construcții, 
coastele dealurilor le vom terasa 
și planta cu viță de vie etc. Prin
cipala atenție o vom da sporirii 
producției la hectar. La lecții s-a 
arătat că avem încă mari rezer
ve în această privință. Iată un 
exemplu.

In acest an noi am obținut în 
medie 1 900 kg porumb boabe 
la hectar. Unii colectiviști gîn- 
dindu-se la seceta pe care am a- 
vut-o (din luna mai și pînă la 
recoltat n-a plouat de loc) erau 
înclinați să creadă că nu se pu
tea scoate mai mult. La cerc, s-a 
arătat că aceștia n-au dreptate. 
Producția putea fi mai mare, a- 
răta lectora. Dovadă sînt recolte
le mai bune obținhte de echipele 
lui Ion Mărgărit și Petre Toma. 
Pe terenul acestor echipe s-au 
dat îngrășăminte, densitatea a 
fost mai mare cu 2.000—3.000 
plante la hectar, prașilele, ca de 
altfel și celelalte lucrări, au fost 
făcute cu grijă, la timp etc.

Asemenea lucruri învățăm noi 
la cercul de cultura plantelor de 
cîmp.

GHEORGHE VANCEA 
cursant la cercul 

de cultura plantelor 
de la G.A.C. Topalu

De cîțiva ani Ia noi la Topalu, 
creșterea animalelor a luat o 
mare dezvoltare. In prezent a- 
vem 730 bovine, din care 350 de 
vaci și juninci, 13 000 oi, 1 000 
porci etc. Am obținut unele re
zultate bune în sporirea produc
ției de lapte, lînă și carne. Dar 
noi ne dăm seama că mai avem 
încă multe de făcut.

De mare folos în această pri
vință ne sînt cele învățate la 
cercul zootehnic organizat anul 
acesta în gospodărie. La cele 9 
lecții ținute pînă acum am în
vățat lucruri noi, interesante, sau 
am aprofundat unele cunoștințe 
dobîndite pînă acum.

In cei peste 10 ani de muncă 
laolaltă noi am învățat ce-i a- 
ceea o rație de furaje, cum tre
buie alcătuită ținînd seama de 
resursele de furaje de care dispu
ne gospodăria. Dar nu întotdeau
na am ținut seama de aceste în
vățăminte, nu întotdeauna am fo
losit gospodărește furajele. Tov. 
ing. Radu Roman, lectorul de la 
cercul zootehnic, ne-a arătat că 
anul acesta datorită timpului se
cetos avem mai puține furaje 
față de alți ani. De aceea tre
buie să le folosim cît mai rațio
nal — ne spunea dînsul. Avem 
destui coceni în gospodărie. Sub 
această formă animalele nu-i 
consumă însă în întregime. Iată 
de ce conducerea gospodăriei a 
hotărît să-i dăm în hrana 
animalelor tocați, saramurați 

După lecție, colectivistul Neagu Ștefan (dreapta), cere lectorului 
lămuriri suplimentare.

și amestecați cu pleavă. Anima
lele vor mînea în întregime acest 
furaj, cu poftă. După lecție, au 
urmat demonstrații practice pri
vind pregătirea furajelor. Toto
dată, pentru a asigura și cele
lalte elemente nutritive necesare 
animalelor, noi mai dăm în hra
na vacilor cîte 2 kg fîn, 10 kg 
dovleci, 20 kg porumb siloz și 
concentrate. Bineînțeles diferen
țiat, în funcție de producție, așa 
cum ne-a arătat lectorul că e 
bine să facem.

Un alt exemplu. La noi în gos
podărie, în unele sectoare nu s-a 
reușit să se asigure permanenti
zarea cadrelor ce lucrează la fer
mele de animale. Lectorul ne-a 
explicat de ce trebuie să punem 
capăt acestei stări de lucruri. 
Gheorghe Stelian are în primire 
aceeași grupă de vaci, de mult 
timp — spunea dînsul. El a reu
șit să cunoască bine apimalele, 
să-și însușească temeinic mese
ria de mulgător. Ca urmare 
pînă la 1 noiembrie a obținut cu 
400 litri de lapte de fiecare vacă 
mai mult decît ceilalți mulgători.

Cunoștințele însușite la lecții 
și seminarii ne vor fi de mare 
folos în munca de zi cu zi.

NEAGU ȘTEFAN 
cursant Ia cercul 

de creștere a animalelor 
de la G.A.C. Topalu

Conferințe 
la căminul cultural

In gospodăria noastră colectivă 
funcționează in această iarnă trei 
cercuri ale învățămîntului agrozoo
tehnic de masă- : unul pentru cultura 
plantelor de cîmp urmat de 64 de 
colectiviști, altul pomiviticol, cu 50 
de cursanți și al treilea, pentru creș
terea animalelor la care sînt înscriși 
50 de oameni. Dar nu toți membrii 
gospodăriei urmează această formă 
de învățămînt. De aceea, organiza
ția de partid, conducerea căminului 
cultural și a gospodăriei colective 
s-au ocupat și de organizarea ciclu
rilor de conferințe pe teme agrozoo
tehnice, ținute de ingineri și cadre 
didactice din comună. La aceste con
ferințe participă un mare număr de 
colectiviști.

O mare atenție s-a acordat stabi
lirii tematicii conferințelor. Din con
ferințele editate pe care le-am pri
mit, am ales pe acelea care tratează 
probleme care interesează cel mai 
mult pe colectiviști. Intrucît în gos
podăria noastră avem un puternic 
sector zootehnic : 624 de bovine, din 
care 161 de vaci, 6 700 ovine, 700 
porci la îngrășat etc. s-au stabilit 
în planul tematic conferințe ca : 
„Creșterea oilor cu lînă fină și se- 
mifină", „Creșterea și îngrășarea 
porcilor” etc. De asemenea au mai 
fost alese conferințele „întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospodă
riei colective”, „Cultura sfeclei de 
zahăr” ș.a.m.d. Alegînd asemenea 
teme, care țin seama de condițiile 
locale, legîndu-le strîns de rezulta
tele obținute în gospodărie, colecti
viștii sînt interesați să participe la 
expunerea lor.

Conducerea căminului cultural 
popularizează larg, prin afișe, titlul 
și conținutul acestor conferințe. 
Programarea, imediat după termi
narea expunerilor, a unor pro
grame culturale prezentate de for
mațiile artistice din comună, sau a 
filmelor contribuie la atragerea unui 
mare număr de colectiviști.

Așa se face că în fiecare duminică 
după amiază se adună în sala cămi
nului cultural foarte mulți colecti
viști. La prima conferință au parti
cipat peste 200 de oameni. Și la con
ferințele următoare participarea a 
fost la fel de bună.

Alături de cursurile agrozootehni
ce, conferințele ținute la căminul 
cultural contribuie în mod nemijlo
cit la îmbogățirea cunoștințelor co
lectiviștilor.

GH. PINTILÏCIUC 
președintele gospodăriei colective 

din comuna Ciobanu

Tigăile din masivul Ciucaș.

Pe scurt DIN TOATĂ ȚARA
PREMIERĂ TEATRALĂ. Teatrul da 

Păpuși din Constanța a prezentat în 
premieră spectacolul intitulat : „Cu 100 
kilometri spre iad". Cu acesta, tea
trul de păpuși de aci a inaugurat seria 
spectacolelor instructive care se a- 
dresează nu numai copiilor ci și adul- 
ților.

COLORANȚI CU REZISTENȚE 
SUPERIOARE. La fabrica „Colo- 
rom“ Codlea se produce o gamă 
variată de coloranți pentru in
dustria textilă și a cauciucului, 
în acest an producția fabricii s-a 
îmbogățit cu încă 16 sortimente de 
coloranți organici de calitate îm
bunătățită și cu rezistențe supe
rioare.

POPULARIZAREA CĂRȚII. Libră
riile din orașele și satele regiunii 
Dobrogea desfășoară în aceste 
zile o bogată activitate pentru 
popularizarea cărții, De pildă, la 
librăria nr. 2 din Constanța a fost 
deschisă o expoziție cu cele mai 
noi publicații pentru copii, iar la 
librăria „Cartea Rusă" s-a organi
zat „o oră de povestiri“. Acțiuni 
asemănătoare au avut loc și la li
brăriile din Mangalia, Tulcea, 
Cernavodă și altele.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ POPULARĂ 
IN COMUNĂ. Din inițiativa comite
tului comunal al femeilor, în aceste 
zile, în comuna Independența din 
regiunea Galați a fost deschisă o 
expoziție anuală de arfă populară. 

BOX I Finala campionatului republican

Sînf expuse lucrări originale ale 
colectivistelor din comună printre 
care covoare cu motive populare, 
cămăși naționale etc.

SĂRBĂTOAREA CELOR 18 
ANI. La Oradea a avut loc 
recent o frumoasă manifesta
re a tinereții : sărbătoarea ma
joratului. La această festivitate 
au participat peste 600 de tineri 
din întreprinderile, instituțiile și 
școlile orădene, care au împlinit 
18 ani.

SIMPOSIONUL : „ROM1NIA IERI Șl 
AZI''. La casa de cultură a sindicate
lor din Tg. Mureș, în fața unui mare 
număr de auditori, a avut loc recent 
simposionul „Romînia ieri și azi''. 
Cu acest prilej s-a vorbit despre le
găturile internaționale ale R. P. Ro
mine, despre dezvoltarea economică 
a țării, realizările obținute în dome
niul social-cultural etc.

CONSFĂTUIRE REGIONALĂ DE 
MEDICINĂ GENERALĂ. La Sinaia 
a avut loc o consfătuire regională 
de medicină generală. Consfătuirea 
a urmărit extinderea experienței că
pătate de uneie spitale, circum
scripții medicale și case de nașteri. 
Au fost prezentate cu acest prilej 
referate despre urgențele în bolile 
cardiovasculare, în pediatrie și alte 
probleme de chirurgie și ginecolo- 
gie-obsfefrică.

In atenția noastră-buna desfășurare 
a învățămintului

Bine se desfășoară cursurile încă : 
de la prima lecție și la gospodăriile 
colective din Topalu, Băltăgești, 
Măgurele, Calfa și altele. Cu ocazia 
deplasărilor pe teren, sau a instruc
tajelor ținute la raion, noi am popu
larizat experiența bună din aceste 
unități. De asemenea, noi îndriimăm 
pe lectori să nu amîne ținerea cursu
rilor, urmărim ca lecțiile să fie 
interesante, pe înțelesul oameni
lor, adaptate specificului gospodă
riei, astfel ca ele să dea cursanților 
cunoștințele de care au nevoie.

La început, în unele gospodării 
s-au semnalat o serie de defecțiuni 
în desfășurarea cursurilor. Ne-am 
îndreptat însă atenția spre aceste ' 
gospodării, le-am acordat un sprijin 
mai mare și astfel și aici lecțiile au 
început să fie interesante, concrete, 
să fie ținute la un nivel corespun
zător pregătirii colectiviștilor.

Mult s-a îmbunătățit activitatea 
lectorilor după consfătuirea organi
zată cu ei la începutul acestei luni. 
Această consfătuire a constituit un

raio- 
bunei 
învă-
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s-a 
care 
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Ținînd seama de însemnătatea 
deosebită a învățămîntului agro
zootehnic pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe al maselor largi de 
colectiviști Consiliul agricol raio
nal Hîrșova, îndrumat de comi
tetul raional de partid și comitetul 
executiv al sfatului popular 
nai, a dat o atenție deosebită 
organizări a acestei forme de 
țămînt în unitățile agricole.

Conducerile gospodăriilor au fost 
ajutate în stabilirea cercurilor și 
asigurarea condițiilor materiale ne
cesare pentru buna desfășurare a 
cursurilor: săli de clasă, manuale, 
broșuri, material didactic etc. Dat 
fiind faptul că reușita cursurilor de
pinde, în mare măsură, de munca 
lectorilor, aceștia au fost instruiți 
temeinic asupra modului cum 
țină lecțiile, despre problemele 
care trebuie să le trateze etc.

După deschiderea cursurilor, 
format un colectiv raional i 
cuprinde activiști de partid, 
sfatului popular și membri ai con
siliului agricol, și care urmărește 
modul cum se desfășoară cursurile, 
studiază experiența bună a unor 
lectori pentru a fi generalizată, aju
tă la lichidarea operativă a lipsuri
lor ce se ivesc. Ca urmare a unor 
asemenea măsuri, a muncii conștiin
cioase a lectorilor, în cele mai mul
te gospodării cursurile se desfășoa
ră în condiții bune, lecțiile sînt inte
resante, sînt urmărite cu atenție de 
către colectiviști. Iată un exemplu.

Lectorii cercurilor agrozootehnice 
de la G.A.C. Ciobanu s-au îngrijit 
din vreme de reușita cursurilor. Ei 
au ales 
ții care 
care le 
adaptat 
podărie.
nu se făcea furajarea diferențiată a 
animalelor. Cînd a vorbit despre ra
ții, lectorul a insistat mult asupra 
acestei probleme, a arătat de ce fie
care animal trebuie să fie hrănit di
ferențiat, în funcție de producție etc. 
Totodată, lectorii și-au procurat 
planșe, mulaje, diafilme, care pre
zintă diferite imagini despre hrăni- 
rea animalelor, construcții, mulsul 
mecanic etc., organizează demonstra
ții practice cînd tema o cere. 

din manuale acele lec- 
răspund problemelor pe 

ridică producția și le-au 
condițiilor locale din gos- 
In gospodărie, de pildă,

rodnic schimb' de experiență, un 
mijloc de răspîndire a metodelor 
bune

Un
zarea 
și în 
bune condiții, l-am primit din partea 
comitetului raional de partid. El 
ne-a îndrumat activitatea de zi cu 
zi, a controlat îndeaproape, periodic, 
felul cum ne achităm de sarcinile ce 
ne revin.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
raionului nostru sînt dornici să-și 
însușească temeinic cunoștințele a- 
grozootehnice, să le aplice în viață. 

.Aceasta depinde însă, în bună mă
sură, de munca noastră, a consi
liului agricol raional.

Sîntem hotărîți să nu ne precupe
țim eforturile pentru a asigura buna 
desfășurare a învățămîntului agro
zootehnic.

Ing, ILIE MITRACHE 
președinte

al Consiliului agricol raional Hîrșova

de predare.
mare ajutor, atît în organi- 
cursurilor agrozootehnice, cît 
desfășurarea lor în cele mai

La cercul de zootehnie de la G.A.C. Crucea

Lecții interesante și folositoare
Gospodăria colectivă din Horia a 

obținut succese însemnate în creș
terea producției agricole. Anul acesta, 
cu toată seceta prelungită, am reușit 
să obținem 1 687 kg grîu și 2 276 kg 
porumb boabe la hectar. Dar noi avem 
condiții ca pe viitor să obținem rezulta
te și mai bune, atît în sectorul vegetal, 
cît și în cel zootehnic. Pentru aceasta 
este nevoie ca tot mai mulți colectiviști 
să-și însușească temeinic metodele a- 
grozootehnice avansate, să le aplice în 
munca lor de zi cu zi.

O mare însemnătate în această pri
vință o au cursurile agrozootehnice or
ganizate anul acesta. La noi în gospo
dărie funcționează un cerc pentru cul
tura plantelor de cîmp la care partici
pă 50 de colectiviști și unul de creș
tere a animalelor — cu 40 de oameni.

Pentru cercul pe care îl conduc, am 
ales din manual, împreună cu condu
cerea gospodăriei, acele lecții care 
sînt strîns legate de activitatea și preo
cupările colectiviștilor : „Organizarea 
și retribuirea muncii la cultura plante
lor de cîmp“, „Despre norme și norma
rea muncii", „Folosirea semințelor de 
mare productivitate“ etc.

O mare atenție dau pregătirii lecții
lor. Manualul îmi este doar un în
dreptar. Miezul lecției îl constituie pro-

ce
Dez-

a

am 
la 

ma

blemele ridicate de producție, lată 
am vorbii colectiviștilor la tema : „I“ 
volfarea infensivă și mulfilaferală 
producției agricole" :

înainte de a .începe ora, am scris 
pe tablă titlul lecției, precum și principa
lele idei pe care aveam să le dezvolt. 
In felul acesta colectiviștii și-au fixat 
mai bine con|inutul lecției. Am arătat 
apoi colectiviștilor ce înseamnă dez
voltarea infensivă și multilaterală a 
produefiei agricole, de ce este necesară 
ea. Pentru ca cele spuse de mine să 
fie mai bine înfelese, să folosească oa
menilor, am făcut o legătură strînsă cu 
activitatea practică a gospodăriei.

Noi avem 1 900 hectare teren arabil 
— spuneam colectiviștilor. De întins a- 
cest teren nu se mai poate întinde. 
Trebuie să învăfăm deci să-l folosim 
mai bine, să-l lucrăm potrivit celor mai 
înaintate metode pentru ca de pe a- 
ceeași suprafafă să obfinem produefii 
mult mai mari decît pînă acum. Și noi 
avem condiții ca să realizăm recolte bo
gate. Anul acesta, de pildă, le arătam, 
de pe un lot de 20 ha am obținut 
în medie 5 400 kg porumb boabe. Nu-i 
înfîmplător. Aici fiecare hectar a fost 
îngrășat cu cîte 40 tone gunoi de grajd, 
200 kg superfosfaf și 150 kg azotat 
de amoniu. Pe această suprafafă 
asigurat 30 000 plante recoltabile 
ha și am dat 4 prașile mecanice și 
nuale. Pe restul suprafefelor cultivate 
cu porumb s-au dat doar 3 prașile 
și numai pe alocuri patru, am asigurat 
doar 25 000 de plante la hectar etc.

Asemenea exemple, luate chiar din 
activitatea desfășurată de colectiviști au 
fost foarte convingătoare, i-a făcut pe 
cursanfi să înțeleagă ce rezerve mari 
avem în gospodărie în privința spori
rii produefiei, de ce trebuie să extin
dem suprafețele irigate, să semănăm în 
anul ce vine 700 hectare culturi Inter
calate, să dezvoltăm sectorul zooteh
nic, Să ferasăm coastele dealurilor și să 

■le plantăm cu vie.
Pentru a vedea dacă lecția predată 

a fost bine însușită, am pus diferite 
întrebări colectiviștilor, am explicat 
unele nelămuriri și am organizat 
discuții între ei. In afară de aceasta, 
am căuta*  să vorbesc oamenilor pe în
țelesul lor, să repet unele lucruri im
portante, pentru a le da posibilitatea să 
și le noteze. în felul acesta colectiviș
tii ascultă cu atenție lecțiile, își însu
șesc temeinic cunoștințele predate.

Ing. NÏCULINA CONSTANTINESCU 
lector la cercul de cultura plantelor 

GA.C. Horia

Pugiliștii echipelor Steaua Bucu
rești și C.S.O. Craiova se pregătesc 
intens în vederea finalei campiona
tului republican în care se vor în- 
tîlni sîmbătă cu începere de la ora 
19 în sala Floreasca. Formația clu
bului Steaua va fi alcătuită din : 
C. Ciucă. N. Mîndreanu, Gh. Anghel 
(E. Cismaș), I. Dinu, O. Baciu, C.

Campionatul republican de șah
Iert s-a desfășurat penultima rundă a 

campionatului republican de șah. Iată re
zultatele înregistrate : Gheorghia-Ghi- 
țescu 1-0] Radoviei-Gunsberger remiză i 
Ciocîltea-Veisman 1-0 i Drimer-Troianes- 
cu l-0j Pavlov-Nacu 1-0; Mititelu-Voicu-

Pregătiri pentru
Zăpada care a căzut în ultimul timp 

în Bucegi permite schiorilor noștri 
fruntași să-și continue pregătirile în 
vederea apropiatelor concursuri ofi
ciale, In timp ce schiorii alpini își de- 
săvîrșesc antrenamentele la Babele în 
Bucegi, fondișfii schiază pe pîrfiile de 
la Poiana Brașov,

Concursul de deschidere a sezonu
lui de schi se va disputa la 6 Ianuarie 
la Predeal și va fi rezervat celor mai 
buni schiori ai țării. Tot în cursul lunii 
ianuarie (19-20) se vor desfășura la Po
iana primele întreceri pentru „Cupa 
R. P. Romîne" pe echipe. în zilele de 
23 și 24 februarie la Poiana se vor

în c î î e v a
Meciul pentru titlul mondial de șah 

dintre actualul campion al lumii, mare
le maestru Mihail Botvinnik, și marele 
maestru Tigran Petrosian, cîștigătorul 
turneului candidaților de la Curaçao, va 
începe la 23 martie 1963, la Moscova.

★
Astă-seară de la ora 19,30 sala spor

turilor de la Floreasca va găzdui meciul 
internațional amical de handbal dintre e- 
chipele masculine ale R. P. Romîne și 
R. D. Germane.

★
O singură rundă a mal rămas de dis

putat în campionatul unional de șah de 
ia Erevan. S-au încheiat toate partidele 
întrerupte și aminate. Tal a cîștigat la 
Novopașin și a remizat cu I. Zaițev, ega- 
lînd astfel pe Taimanov și Holmov. Toți 
trei cu cîte 12,5 puncte, cu un punct mai 
puțin decît Viktor Korcinoi.

★
Fotbaliștii sovietici vor disputa nume

roase întîlnirl internaționale în 1963. E- 
chipa reprezentativă va susține întîlniri 
amicale cu selecționatele Suediei, R. P. 
Ungare, R. P. Bulgaria precum și meciu
rile din cadrul „Cupei Europei” inter-țărl. 

Anton, V. Badea, I. Pițigoi (A. 
Ghirsik), V. Trandafir, I. Ivan și Gh. 
Negrea. Echipa craiovenilor cuprinde 
pe V. Vintilă (Dumitrașcu), D. Con
stantin, M. Goanță, I. Marinescu, O. 
Mărăcineanu, Ion Marin, Gh. Buza- 
tu, P. Deca, St. Panduru și V. Ne- 
tea.

lescu remiză ; Soos-Bozdoghină 1-0, Șu- 
teu-Szabo 1-0.

înaintea ultimei runde (a' 19-a) pe pri
mele locuri în clasament se afiă Gheor
ghiu și Gunsberger cu cîte 12 puncte fie
care, urmează Pavlov 11,5 puncte, CidcP 
tea și Drimer cite 11 puncte. (AgorprS, 

sezonul de schi
disputa concursurile celei de-a 5-a e- 
diții a campionatelor internaționale ale 
R. P. Romîne.

în afara competițiilor de anvergură, 
la sfîrșiful fiecărei săpfămîni se vor 
organiza în (ară numeroase concursuri 
de schi rezervate tinerilor practicanți 
ai acestui sport. în timpul vacanței de 
iarnă, federația de schi va organiza 
centre de inițiere în schi pentru elevi 
și copii la Predeal, Bușteni, Sinaia, A- 
zuga, Fundata Rîșnov, Lonea, Abrud, 
Lupeni etc. Tinerii dornici să practice 
schiul vor avea la dispoziție schiuri și 
instructori de specialitate. *“■

(Agerpres)

r â n d w r i
Echipa olimpică va participa la locurile 
preliminarii pentru calificarea în turneul 
olimpic do la Tokio.

■Ar
Echipele selecționate de fotbal ale R.P. 

Romine au susținut ieri pe stadionul Re
publicii un meci de antrenament înaintea 
turneelor pe care urmează să le întreprin
dă începlnd de duminică în Maroc și 
Etiopia. Echipa reprezentativă „A” a în
vins cu 4—0 (1—0) echipa de. tineret 
prin punctele marcate de Constantin (2), 
Pîrcălab și Tătaru.

★
După turneul întreprins tn Brazilia, se 

lecționata olimpică de fotbal a U.R.S.S. « 
plecat în Chile unde va susține 3 întîl 
niri. Primul partener al echipei sovietice 
va fi echipa Universidad-Santiago, care 
cuprinde 7 jucători din naționala chiliana.

k
Astăzi, pe patinoarul artificial din par 

cui „23 August” începe campionatul de 
hochei pe gheață al Capitalei, tn primu' 
meci, de la ora 20, Steaua va întilni for 
mația Dinamo. Vineri, cu începere de la 
ora 19, se dispută tocul Unirea—Știința.

(Agerpres)
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Semnarea Regulamentului Comisiei 
Guvernamentale Mixte de colaborare 

economică dintre R.P. Romînă și R.D. Germană
Cu ocazia acestei întîlniri s-au 

purtat discuții despre sarcinile ime
diate ale Comisiei.

Regulamentul a fost semnat de 
tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, și 
Leuschner, vicepreședinte 
liului de Miniștri al R. D.

In ziua de 18 decembrie a.c. a 
avut loc la București semnarea Re
gulamentului Comisiei guvernamen
tale Mixte de colaborare economică 
dintre R. P. Romînă și R. D. Ger
mană, înființată în baza Comunica
tului privind vizita de prietenie a 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. O. Germane în R. P. Ro
mînă în septembrie 1962.

de Bruno 
al Consi- 
Germane.

Primirea de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al R.P.Romine, 
Alexandru Drăghici, 

a ambasadorului R.P. Ungaro
Miercuri 19 decembrie crt., vice

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, Ale
xandru Drăghici, a primit în au
diență de prezentare pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, Jenö Kuti.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Plenara C C. al P.M.U.P. 

și-a încheiat lucrările
Ședința Comisiei C. A. E. R. de colaborare economică

• J B. • j • • j • ft*  v

Sesiunea Comisiei romîno-ungare 
de colaborare tehnico-științifică

Recent s-a ținut la București se
siunea a XlII-a a Comisiei romîno- 
ungare de colaborare tehnico-știin- 
țifică.

Comisia a analizat activitatea 
desfășurată în perioada care a tre
cut de la sesiunea precedentă, a sta
bilit planul colaborării tehnico-știin- 
țifice pentru perioada următoare și 
a convenit asupra intensificării 
schimbului reciproc de informații cu 
privire la realizările obținute în di
feritele ramuri ale economiei celor 
două țări.

în conformitate cu Protocolul în
cheiat, Partea romînă va pune la 
dispoziția Părții ungare documenta
ții și va primi specialiști unguri 
pentru a se documenta îndeosebi în

unele probleme ale industriei petro
lului și chimiei, industriei construc
țiilor și materialelor de construcții, 
industriei ușoare și alimentare.

Partea ungară va pune la dispo
ziția Părții romîne documentații și 
va primi specialiști romîni pentru 
a se documenta îndeosebi în unele 
probleme ale industriei de teleco
municații și electrotehnice, indus
triei siderurgice, industriei ușoare și 
alimentare.

Totodată s-a convenit asupra 
extinderii colaborării între unele 
institute de cercetări și proiectări 
din cele două țări.

Sesiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și de înțele
gere reciprocă.

Conferință despre realizările 
chimiei romînești

în cadrul manifestărilor organi- 
î.i cinstea celei de-a 15-a ani- 

a Republicii Populare Ro- 
miercuri seara la Casa de 

a studenților „Grigore 
Preoteasa” din Capitală, prof. univ. 
Eugen Angelescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
decan al Facultății de chimie de la 
Universitatea din București, a con
ferențiat despre „Realizări ale chi
miei romînești contemporane”.

zate în 
versări 
mîne, 
cultură

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., 
la 18 decembrie au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 11-a Plenare a 
C.C. al P.M.U.P. la care au fost dis
cutate sarcinile fundamentale în 
domeniul învățămîntului superior și 
al cercetărilor științifice.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o hotărîre care prevede sarcinile în 
domeniul învățămîntului superior și 
al cercetărilor științifice.

A

HI domeniul industriei
19 (Agerpres). — Ceteka 
La Praga și-a încheiat

Consfătuire pe tema îmbunătățirii conținutului 
învățămîntului și a cercetării științifice la facultățile 

Je științe

Ministerul învățămîntului a or
ganizat o consfătuire pe tema îm
bunătățirii conținutului învățămân
tului și a cercetării științifice la fa
cultățile de științe naturale.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Ilie Murgulescu, mi
nistrul învățămîntului..

Consfătuirea s-a ocupat de pro
blema îmbunătățirii conținutului în
vățămîntului biologic, a legăturii în- 
vățămîntului biologic cu practica,

naturale

de unele probleme de organizare a 
învățămîntului biologic, și privind 
conținutul cursurilor și cercetarea 
științifică.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte academicieni, cadre didactice 
din învățămîntul superior din Bucu
rești și centrele universitare din 
țară, cercetători din unele institute 
ale Academiei și institute departa
mentale.

Comemorarea scriitorului 
german Gerhart Hauptmann

In cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii și Uniu
nea scriitorilor din R. P. Romînă au 
organizat miercuri după-amiază, la 
Casa Universitarilor din Capitală, o 
festivitate consacrată celei de-a 100-a 
aniversări a nașterii marelui scriitor 
german Gerhart Hauptmann.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de poetul Marcel Breslașu, 
după care prof. univ. Jean Livescu, 
rectorul Universității 
a vorbit despre viața 
torului german. La 
Septimiu Sever, artist 
na Sereda au citit 
Gerhart Hauptmann.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

din București, 
și opera scrii- 
sfîrșit, actorii 
emerit, și Ele- 
din opera lui

(Agerpres) (Agerpres)

Premiile Festivalului
de teatru amator „I. L. Caragiale“

(Urmare din pag. I-a)

Preobrajenski și Karamanenko. 
MENȚIUNI : Sindicatul Fabricii de 
confecții Tîrgu-Jiu —regiunea Olte
nia, cu programul de brigadă artistică 
de agitație „Marca fabricii”; Sindica
tul Institutului de proiectări și con
strucții stuf și hîrtie — București, 
cu programul de brigadă artistică de 
agitație „Parada hîrtiei”; Sindicatul 
Spitalului nr. 1 — Oradea, regiunea 
Crișana, cu piesa „Vacanța lui Dă- 
nuț” de C. Popovici și Ștefan Len- 
kiș ; Sindicatul Uzinelor „1 Mai” — 
Ploiești, cu piesa „Marele vrăjitor” 
de V. Gubarev.

Pentru echipele de teatru de păpuși 
ale căminelor culturale, caselor ra
ionale și orășenești de cultură, pala
telor de cultură și caselor de cultură 
ale tineretului : PREMIUL I, medalia 
de anr și titlul de Laureat al Festi
valului de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale” : Casa raională de cultură 
Sighet — regiunea Maramureș, cu 
piesa „Școala iepurașilor” de Man- 
cio Pencev. PREMIUL II și medalia 
de argint: Casa raională de cultură 
Giurgiu — regiunea București, cu 
piesa „Povestea porcului”, dramati
zare de Veronica Porumbacu și Vio
rica Filipoiu după Ion Creangă. 
PREMIUL III și medalia de bronz: 
Casa raională de cultură Reghin — 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
cu programul de brigadă artistică de 
agitație „In ajun de sărbătoare”; Că
minul cultural Jimbolia — regiunea 
Banat, cu piesa „Mîniosul” de Va
lentin Silvestru; Căminul cultural Va
lea lui Mihai — regiunea Crișana, cu 
piesa „Răzvrătiții” de Mihai Geor
gescu; MENȚIUNI: Casa raională de 
cultură Zalău — regiunea Cluj, cu 
programul de brigadă artistică de 

’ agitație „Atențiune, părinți”; Casa 
raională de cultură „N. Bălcescu” — 
București, cu piesa „Sfadă în casă” 
de Valentin Silvestru; Căminul cul
tural Mircea Vodă, raionul Călărași, 
regiunea București, cu piesa „Gîs- 
cănelul” de N. Ghernet și T. Gure- 
vici.

Pentru colectivele de montaje lite- 
rar-muzicale ale sindicatelor: PRE
MIUL I, medalia de aur și titlul de 
Laureat al Festivalului de teatru de 
amatori „I. L. Caragiale”: Sindica
tul Schelei Moreni — regiunea Plo
iești, cu montajul „La mulți ani, la 
marea sărbătoare”. PREMIUL II și 
medalia de argint: Sindicatul Șantie
relor Navale Oltenița — regiunea 
București, cu montajul „Zări albas
tre”. PREMIUL III și medalia de 
bronz: Sindicatul Complexului C.F.R. 
'Arad — regiunea Banat, cu monta
jul „In luptă pentru bunăstarea și 
fericirea poporului”; Sindicatul Fa
bricii de Confecții Odorhei — re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
cu montajul „Mulțumim partidului”.

Pentru colectivele de montaje II- 
terar-muzicale ale așezămintelor cul-

turale: PREMIUL I, medalia de aur 
și titlul de Laureat al Festivalului de 
teatru de amatori „I. L. Caragiale” : 
Căminul cultural Gîlgău — regiunea 
Cluj, cu montajul „Te slăvim, partid 
iubit”. PREMIUL III și medalia de 
bronz: Căminul cultural Vaideeni — 
regiunea Argeș, cu montajul „Pe-un 
picior de plai”; Căminul cultural 
Groșii de sub Munte — regiunea Ma
ramureș, cu montajul „La poalele 
muntelui”; Căminul cultural Peretu
— regiunea București cu montajul 
„Pămînturile s-au făcut ca marea”. 
MENȚIUNE: Casa de cultură a ra
ionului „1 Mai” din Capitală cu mon
tajul „Omagiu lui Caragiale”.

Pentru recitatorii și cititorii ar
tistici ai sindicatelor: PREMIUL I, 
medalia de aur și titlul de Laureat 
al Festivalului de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale”: Aurelia Voican, 
Sindicatul Șantierului Naval Olte
nița — regiunea București. PRE
MIUL II și medalia de argint : 
Nicolae Tofân, Sindicatul Spitalului 
de contagioși nr. 1-București; Nicu- 
lae Dinuleț — Sindicatul I.C.S. Hu
nedoara. PREMIUL III și medalia 
de bronz : Paraschiva Albu — Casa 
de cultură a sindicatelor Tîrgu-Mu- 
reș. regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară; Maria Gergely — Sindica
tul fabricii „Cablul“ Tîrgu-Mureș
— regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară; Elena Tantu — Sindicatul 
Fabricii de confecții „Tudor Vlâ- 
dimirescu" din Tîrgu-Jiu — regiu
nea Oltenia.

Pentru recitatorii și cititorii ar
tistici ai așezămintelor culturale: 
PREMIUL I, medalia de aur și titlul 
de Laureat al Festivalului de Tea
tru de amatori „I. L. Caragiale”: 
Irimie Nicolae, Căminul cultural 
Bagza, raionul Huși, regiunea lași. 
PREMIUL II și medalia de argint : 
Grigore Popa — Căminul cultural 
„Vasile Roaită” din orașul Craiova : 
Florentina Zaharia — Casa raională 
de cultură Panciu, regiunea Galați. 
PREMIUL III și medalia de bronz : 
Bartha Bela — Casa raională de 
cultură Tîrnăveni — regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară; Al. Huța- 
nu — Casa raională de cultură Ba
cău; Aurel Ciulei — Casa raională 
de cultură Titu — regiunea Bucu
rești. MENȚIUNI: Dorina Itu — 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul „N. Bălcescu' din București; 
Ana Stoianov — Casa raională de 
cultură Lugoj — regiunea Banat.

Premii pentru cei mai buni in- 
terpreți precum și pentru regie, sce
nografie și confecționare de păpuși: 
Marius Popescu (București), Ion Co- 
cieru (București), Ivonne Berthola 
(București), Cornel Zotter (Bucu
rești), Vasile Vasinciuc (București), 
Eustațiu Gregorian (Craiova), Dom
nița Munteanu (Oradea), Pavel Cri- 
șan (Hunedoara), Cornel Dumitru 
(Fetești), Vaier Albu (Cluj), Iulian 
Teodorescu (Ploiești), M. Stoica

(Hunedoara), Andrei Damaschin Ivă- 
neanu (București), Constantin Cri- 
șan (Tulcea), Ion Coca (Tulcea), E- 
lena Gălușcă (Solonț), Margareta 
Brucker (Pitești), Maria Diaconu (Pi
tești), Petre Mărculescu (Pitești), Li
viu Raită (Gligorești), Evdochia Popa 
(Sita Buzăului), Giuseppe Stefan 
(Călărași), Sergiu Mihail (București), 
Elis Petiș (Cluj), Csibi Ianos (Tul- 
gheș), Ion Prahase (Călărași), Puiu 
Moga (Brașov), Stan Done (Giurgiu), 
Galina Rizoiu (Rm. Vîlcea), C. Lei- 
zerciuc (Botoșani), Ion Focșa (Pi
tești), Nemeș Gheorghe (Cîmpia 
Turzii), Eugen Gangan (Lugoj).

Titlul de Laureat cu medalia de 
aur următorilor tovarăși: Cornel E- 
lefterescu (București), Gh. Tomescu 
și Ion Istrătescu (Moreni), Ana Brie 
(Cluj), Constantin Dinischiotu (Con
stanța), Gheorghe Bîrsan (Dolhasca), 
Ștefan Goanță (Gîlgău), Elisabeta 
David (Sighet), Ilie Mitarcă (Onești).

Artiștii amatori premiați au fost 
felicitați de tovarășii .Vasile Mu- 
șat, vicepreședinte al 
Central al Sindicatelor, 
raru, vicepreședinte al 
de Stat pentru Cultură

Consiliului 
și Ion Mo- 
Comitetului 
și Artă.
(Agerpres)

în curînd va apare :
SÄPTÄMlNA culturala

A CAPITALEI
cu următorul cuprins :

Repertoriul teatrelor și cinema
tografelor ; Programul manifes
tărilor muzicale; Viitoare pre
miere; Noutăți din muzee; 
Spectacole ale artiștilor amatori; 
Turnee ale artiștilor de peste ho
tare ; Informații - reportaje - fo
tografii din viața cultural-artisti- 
că a Bucureștiului.

O Marți după-amiază a avut loc In Ca
pitală o consfătuire convocată de revista 
„Timpuri Noi" cu cititorii din Capitală.

A luat cuvîntul L. Rovinski, redactor 
șef adjunct al revistei „Timpuri Noi”.

Au urmat numeroase întrebări și su
gestii ale cititorilor,

0 La spectacolul prezentat miercuri 
seara de Opera de stat din Iași cu „Ri- 
goletto” de Verdi și-a dat concursul te
norul Nikolai Zdravkov de la Opera din 
Russe (R. P. Bulgaria), care a interpretat 
rolul ducelui de Mantua.

Spectacolul, a cărui conducere muzi
cală a avut-o Radu Botez, s-a bucurat de 
succes.

(Agerpres)

Declarația
lui Bhupesh Gupta
DELHI 19 (Agerpres). — Bhu

pesh Gupta, membru al secretaria
tului central al Partidului Comu
nist din India, a făcut în parlament 
o declarație în care își exprimă re
gretul și uimirea pentru faptul că 
comuniștii deputați în parlament 
sînt arestați și aruncați în închi
soare fără judecată și fără cerce
tări. Aceste arestări, a spus el, re
prezintă o ofensivă directă împo
triva opoziției principale din In
dia și contravin practicii parlamen
tare sănătoase.

Bhupesh Gupta a arătat în con
tinuare că, în afară de deputați ai 
parlamentului, membri ai P.C. din 
India, se află sub stare de arest 
40 de comuniști, membri ai adună
rilor legislative ale statelor și 12 
membri ai consiliului teritorial din 
Tripura.

Comitetul executiv central al P.C. 
din India, a spus B. Gupta, a fă
cut un demers pe lîngă guvern și 
a cerut eliberarea celor arestați.

PRAGA
transmite :
lucrările ședința Comisiei permanen
te C.A.E.R. de colaborare economică 
și tehnico-științifică în domeniul 
'industriei ușoare și alimentare.

La ședință au participat delegații
le R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare 
și U.R.S.S.

Ca observatori au fost de față re
prezentanți ai R. D. Vietnam.

Comisia a luat în discuție sarci
nile care decurg din hotărîrile Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și a ela
borat măsuri pentru îndeplinirea lor.

ușoare și alimentare
Comisia a aprobat raportul cu pri

vire la munca depusă în 1962 și la 
activitatea pe viitor. Participanții la 
ședință au examinat problemele le
gate de unificarea standardurilor, în 
scopul lărgirii schimbului de sorti
mente de bunuri de larg consum, 
precum și cele legate de îmbunătăți
rea proiectării într-un număr de 
ramuri importante ale industriei a- 
limentare. Au fost aprobate, de ase
menea, măsuri organizatorice îndrep
tate spre lărgirea și adîncirea con
tinuă a colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul in
dustriei ușoare și alimentare.

„Harte-1" 
își continuă zborul
MOSCOVA 19 (Agerpres).—TASS. 

Stația interplanetară „Marte-1“ își 
continuă zborul spre planeta Marte.

La 20 decembrie, ora 8 (ora Mos
covei), stația 6e va alia in conste
lația Vizitiul într-un punct cu coor
donatele astronomice : ascensiunea 
dreaptă — 6 ore 40 minute, declina
ta — 42 grade 25 minute. Atunci 
ea se va crfla la o distanță de 
17 577 000 km de Pămînt.

în intervalul 11—17 decembrie au 
fost stabilite de mai multe ori le
gături radio cu stația interplaneta
ră „Marte-1”. Ultima dată legăturile 
au fost stabilite la 16 decembrie, în 
timp ce depărtarea stației de Pă
mînt era de 15 840 000 km. Prelucra
rea informațiilor telemetrice recep
ționate a arătat că sistemele și a- 
gregatele stației continuă să lucre
ze normal. Temperatura și presiu
nea la bordul stației eînt menținute 
în limitele stabilite.

Consfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste din

STOCKHOLM (Agerpres). — în 
zilele de 15 și 16 decembrie la 
Stockholm s-a desfășurat o consfă
tuire a reprezentanților partidelor 
comuniste din Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Suedia.

După cum se arată în comunica
tul publicat la 18 decembrie în 
ziarul „Ny Dag”, . consfătuirea a 
acordat o atenție deosebită situației 
internaționale actuale și în primul 
rînd importanței luptei pentru men
ținerea păcii. Partidele comuniste 
din țările nordice consideră încheie
rea unui acord cu privire la dezar
marea generală drept sarcină cen
trală a asigurării păcii în lumea 
întreagă. Partidele sînt convinse că 
în condițiile actuale este posibilă 
evitarea războiului pe calea unirii

De pretutindeni

Noi persecuții împotriva 
conducătorilor P» C. din S. II. A.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Pro- 
fifînd de decizia tribunalului din Was
hington, care a învinuit Partidul Co
munist din S.U.A. de a fi încălcat fai
moasa lege McCarran, Ministerul Jus
tiției al S.U.A. urmărește în prezent să 
ob|ină judecarea diferifilor conducători 
ai partidului comunist.

Un înalt demnitar al Ministerului Jus
tiției a declarat corespondenților de 
presă că a solicitat tribunalelor să 
fixeze termenele pentru începerea

proceselor intentate lui Gus Hali 
Benjamin Davis, care, ca și P.C. din 
S.U.A. în ansamblu, sînt acuzafi de re
fuzul de a se înregistra ca „agenfi ai 
unei puteri străine".

In afară de aceasta, Ministerul Justi
ției caută să objină ca alfi 14 comu
niști să se înregistreze la minister fot 
ca astfel de „agenji”. în caz de refuz, 
ĂAinisferul Justiției va pune sub acu
zare și pe acești activiști ai P.C. din 
S.U.A.

îi

în fața ambasadei americane din Londra a avut loc zilele trecute 
o demonstrație de protest împotriva procesului înscenat Partidului Co
munist din S.U.A. în rîndurile manitestanților se allau prot. Hyman 
Levy, Micky Doile, scriitorul Jacl: Lindsay.

care
țărani]

La München a avut loc recent 
congresul țăranilor din landul Ba
varia, la care au participat 7 000 de 
delegați ai țărănimii vest-germane.

Congresul s-a desfășurat, 
cum a scris ziarista Ursula 
de la ziarul 
TUNG", sub semnul „temerilor ță
ranilor pentru existența lor, al sus
piciunii care, odată cu Piața comu
nă, s-a aciuit în gospodăriile țâră, 
nești". El a exprimat nemulțumirile 
țărănimii față de politica agrară a 
guvernului de la Bonn. Președintele 
Uniunii țăranilor vest-germani, Ed
mund Rehwinkel, a declarat la con. 
greș că din anul 1949 în R.F.G. s-au 
ruinat 425 000 de gospodării țără
nești. în cursul următorilor zece ani, 
a spus el, sînt amenințate cu ruina
rea alte 300 000—400 000 de gospodă
rii. „Ne vom apăra cu îndîrjire îm
potriva ruinării gospodăriilor țără
nești prin micșorarea prețului la ce
realele noastre, impusă de Piața co
mună, sau prin alte măsuri econo
mice ori comerciale", a subliniat el.

Procesul de ruinare, care a format 
obiectul discuțiilor la acest congres, 
nu este necunoscut cercurilor oficia
le de la Bonn. încă în octombrie 
a.c., Adenauer a . declarat în fața 
Bundestagului : „Evoluția generală 
duce spre abandonarea micilor gos
podării țărănești și la creșterea nu
mărului gospodăriilor mari. Din 1949 
pînă în 1962 aproximativ 400 000 de 
asemenea unități economice au ieșit 
din circuitul producției agrare. A- 
ceastă evoluție va continua și în 
viitor“.

Este vorba despre un fenomen 
propriu lumii capitaliste, unde ță
ranii cu gospodării mici și mijlocii, 
neavînd mijloacele necesare pentru 
mecanizarea proceselor de producție 
și neputînd face față concurenței 
unităților mari — ale chiaburilor și 
moșierilor — sînt nevoiți să abando
neze proprietățile lor și să plece la 
oraș în căutarea de lucru. între anii 
1949—1959, în R.F.G. și-au încetat

după 
Peters 

„SÜDDEUTSCHE ZEI-

și constituie 
a principiului 
a libertății și 
Partidele co-

țările nordice 
forțelor păcii. O dovadă convingă
toare în acest sens o constituie re
zolvarea crizei din regiunea Mării 
Caraibilor. Această rezolvare repre
zintă un compromis 
totodată o victorie 
coexistenței pașnice, 
independentei Cubei.
muniste din țările nordice aprobă 
în întregime măsurile întreprinse 
de Uniunea Sovietică în vederea re
zolvării acestei crize.

Consfătuirea se pronunță pentru 
solutionarea prin tratative și mij
loace pașnice a litigiului de fron
tieră între R. P. Chineză și India.

în continuare, comunicatul se 
referă la situația din Germania 
occidentală, arătînd că militarismul 
german reînviat a devenit din nou 
un factor primejdios care, folosind 
pactul Atlantic, se străduiește să-și 
instaureze influenta asupra țărilor 
nordice.

Partidele comuniste din țările nor
dice cer încheierea tratatului de 
pace cu Germania. Ele subliniază 
necesitatea soluționării pașnice ur
gente a problemei Berlinului occi
dental, întrucît, rămînînd atîta timp 
nesoluționată, această problemă ac
centuează încordarea internațională 
și creează o primejdie pentru pace. 
Partidele se situează ferm pe po
ziția că este în interesul țărilor 
nordice să se stabilească o colabo
rare multilaterală și relații normale 
cu Republica Democrată Germană.

Partidele comuniste din țările 
nordice consideră că înfăptuirea 
propunerilor formulate la O.N.U. 
privind zonele denuclearizate 
constitui o măsură importantă 
vederea micșorării încordării 
Europa și un pas important pe 
lea spre dezarmarea generală 
totală.

Avertismentele și lupta partidelor 
comuniste împotriva subordonării 
națiunilor de către capitalul finan
ciar international și organizațiile 
sale corespund în întregime intere
selor popoarelor țărilor nordice. 
Partidele consideră că una din 
principalele lor sarcini în lupta îm
potriva Comunității Economice Eu
ropene, pentru un comerț liber și 
independență națională, este acțiu
nea pentru cea mai largă colabo
rare a tuturor forțelor democratice.

PE URMELE SARMAȚILOR

In sudul federației ruse, la răsă
rit de Novocerkask, arheologii so
vietici au descoperit și cercetat 
mormîntul unui șef al străvechiului 
popor al sarmaților. A fost găsit 
aici un vas mare de argint, dafînd 
din secolul 1 al erei noastre. In 
acest vas se găseau 8 cupe ro
mane de argint, cu un cizelaj 
foarte fin. Partea de la bază 
poartă reliefuri, reproducînd scene 
din mitologia antică și din viața 
romanilor. O scenă reprezintă cule
sul viilor. în mormînt au fost găsi
te, de asemenea, podoabe din aur 
și din pietre prețioase, destinate 
harnașamentelor cailor, vaze de o- 
rigină italică și celtică.

OPERAȚIE RARĂ

în luna noiembrie, în timp ce 
treiera orezul, țăranului japonez 
Samadu Yamada i-a sărit în o- 
chiul drept un bob. Yamada nu 
s-a adresat medicului pînă cînd 
n-a început să-l doară ochiul. La 
14 decembrie el a fost operat. 
Timp de 32 de zile cît s-a aflat 
în ochi, bobul de orez încolțise, 
atingînd 1,4 cm lungime.

tea vest-germană
existența 14,4 la sută din totalul 
gospodăriilor mici. Concomitent, nu
mărul gospodăriilor chiaburești a 
crescut cu 8 la sută. Prevederile a- 
doptate în cadrul Pieței comune sînt 
de natură să accelereze și mai mult 
acest proces de concentrare capita-

Răsfoind presa străină

listă. în ultimul timp, presa din 
R.F.G. a publicat numeroase arti
cole consacrate acestui proces.

GOSPODARII RUINATE
F. Fried, specialist vest-german 

în problemele economice, scrie în 
ziarul „DIE WELT“ :

„Frontul verde (adică agricultura 
— n.r.) cu steaguri negre constituie 
un simbol rar, dar semnificativ al 
zilelor noastre și al problemelor a- 
cestora... îngrijorarea care a cu
prins astăzi țărănimea este determi
nată de faptul că în rîndurile ei s-a 
răspîndit teama că dezvoltarea în 
continuare a Pieței comune în Eu
ropa amenință chiar și modestul ni
vel de trai pe care ea îl are astăzi.

Conducătorii țărănimii sînt de 
mulți ani preocupați de acest lucru, 
dar numai în ultimul timp ei au în
ceput să-și exprime îngrijorarea în 
mod limpede și răspicat. în afara 
exploziei de la Göttingen (autorul 
se referă la marea manifestație 
țărănească din 17 octombrie împo
triva politicii agrare duse de gu
vernul de la Bonn în cadrul Pieței co
mune — n.r.) conducătorii țărănimii 
au avertizat, 
în articole 
primejdiilor 
că asupra 
prețurile la 
menilor care
vest-germană a scăzut cu 1 000 000“.

Ziarul „FRANKFURTER RUND
SCHAU” scrie: „Indiferent dacă 
prețurile la produsele agrare ger
mane vor fi reduse sau vor ră- 
mîne la același nivel, în fieca
re din aceste cazuri mulți ță
rani vor fi nevoiți să-și pără
sească gospodăriile, pentru că ele 
nu mai reprezintă o bază pentru 
trai — iată una din concluziile la 
care a ajuns comisia formată din 
opt profesori, instituită pentru stu
dierea urmărilor adaptării prețuri
lor la cereale condițiilor Pieței co
mune. Gospodăriile țărănești cu o 
producție-marfă neînsemnată tre
buie treptat abandonate în favoa
rea unităților agricole mari".

Ziarul „NEUES ECHO“, care a- 
pare la Bremen, referindu-se la o 
recentă demonstrație a țăranilor din 
regiunea Krummhörn, a scris : „Ță
ranii din Republica Federală duc o 
luptă grea pentru existență. Intrarea 
în vigoare a celei de-a doua etape 
a Pieței comune (extinderea preve
derilor Pieței comune și asupra a- 
griculturii — n.r.) echivalează cu o 
condamnare la moarte pentru alte 
sute de mii de țărani. Importurile ne
limitate de produse agrare apasă a- 
supra prețurilor de vînzare a produ
selor agrare proprii. In timp ce cos
tul producției crește neîncetat, cresc 
continuu și impozitele. De aceea, nu 
este de mirare că într-o regiune 
cum este Krummhörn, care cuprin
de 24 de comune, două treimi din 
totalul gospodăriilor se află în pra
gul

ar 
în 
în 

ca- 
și

Iată un patruped fericit. In timp 
ce mulți șomeri se încălzesc pe 
grătarele metroului șl copiii lor 
flămînzesc, acoastă cățelușă din 
Chicago (S.U.A.) se răsfață în 
mătase și dantele. In vitrină, un 
afiș cere să... nu fio deranjată.

POPULAȚIA ANGLIEI

în ultimul timp, 
și cuvîntări, asupra 
Pieței comune, adi- 
intenției de a reduce 

cereale.. Numărul oa- 
lucrează in agricultura

falimentului“.
SEMNIFICAȚIA 

UNOR DEMONSTRAȚII
Otto Feury, președintele Uniunii 

țăranilor bavarezi, a exprimat ast
fel starea de spirit a țărănimii din 
R.F.G. : „Țărănimea este stăpînită 
de senzația unei apropiate catastro
fe. Aceasta se datorește faptului că

ea își dă seama că Piața comună 
acționează în detrimentul ei. Deose
bit de îngrijorătoare este, în. primul 
rînd, scăderea considerabilă a prețu
rilor la care țăranii sînt nevoiți să-și 
vîndă produsele. (Este vorba de pre
țurile la care monopolurile sau ne
gustorii cu ridicata achiziționează 
produsele agrare pentru prelucrarea 
sau revînzarea lor către consuma
tori. Pe de o parte, țăranii sînt ne- 
voiți să-și vîndă produsele la pre
țuri tot mai reduse iar, pe de altă 
parte, prețurile pe care populația 
este nevoită să le plătească pentru 
aceleași produse, cresc neîncetat — 
n.r.). în același timp insă — a con
tinuat Feury — toate mărfurile, in 
special, mașinile și celelalte unelte 
pe care țăranii trebuie să și le 
cumpere s-au scumpit simțitor, La 
țară se vorbește tot mai mult des
pre boicotarea acestor produse de 
către țărani, despre marșurile de 
protest și alte 
printre țărani devine din ce în ce 
mai încordată. Ei au sentimentul că 
politica agrară a Pieței comune sta
bilită la Bruxelles i-a trădat și i-a 
vîndut“.

Recenta
10 000 de 
împotriva 
lui a confirmat cele spuse de Feury. 
Meyer, președintele asociației dis
trictuale a țăranilor din Lüneburg, 
a declarat în cadrul mitingului care 
a avut loc cu acel prilej : „Politica 
agrară a Bonnului poate fi caracteri
zată prin următoarele trei cuvinte : 
antisocială, nedreaptă și incorectă’’. 
Iar un alt vorbitor, Otto Behrens, 
a prevenit : „Nu intenționăm 
să privim și în viitor inactivi cum 
țărănimea continuă să fie exploa
tată. Agricultorii nu vor tolera ca 
integrarea vest-europeană să se facă 
pe spinarea lor”.

Fără a ține seama de cerințele 
țărănimii, guvernul R.F.G. perseve
rează pe aceeași linie, care convine 
marilor monopoluri. Este încă un 
exemplu al felului cum, în prezent 
în principalele țări capitaliste, se ac
centuează contradicția dintre mono
poluri, pe de o parte, și țărănime, 
masele largi, pe de altă parte.

G. L.

Potrivit datelor oficiale publi
cate la 18 decembrie la Londra, 
numărul populației din Anglia și 
Wales se ridică în prezent la 
46' 669 000. în comparație cu anul 
trecut, populația a crescut cu 
503 000 persoane. în Londra și în 
suburbiile șale locuiesc 11 149 370 
oameni, cu 76 520 persoane mai 
mult decit anul trecut.

acțiuni. Atmosfera

a celordemonstrație
țărani de la Lüneburg 
politicii agrare a Bonnu-

INVAZIE DE FURNICI

Milioane de furnici zburătoare 
s-au abătut recent pe o porțiune 
de 35 de km a șoselei care unește 
localitățile Escort și Colenso din 
Africa de sud, provocînd gîtuiri 
enorme de circulație între cele 
două orașe. Automobiliștii au fost 
constrînși să oprească în nume
roase locuri pentru a curăța ra
diatoarele și parbrizele mașinilor 
pe care s-au zdrobit insectele.

RECORD LA ACCIDENTE 

DE CIRCULAȚIE

în primele 10 luni ale acestui 
an, media accidentelor de circu
lație pe șoselele din Statele Unite 
a fost de 110 morți pe zi, a anun
țat Consiliul National pentru 
Securitate din Chicago. în acea
stă perioadă numărul mortilor a 
atins cifra de 33 430, cea mai ri
dicată cifră înregistrată în S.U.A.

Solidaritate cu victimele 
terorii salazariste

PARIS 19 (Agerpres). — „Peste zi
durile șl sîrma ghimpată a închisorilor 
în care sînfețl deținuți vă transmitem 
această expresie a solidarității și prie
teniei noastre. Fiți tari, dragi prieteni 
portughezi !" — se spune în mesajul 
publicat la 18 decembrie adresat de- 
finufilor din închisorile salazariste, de 
către participanții la conferința vest- 
europeană pentru amnistierea deținufl- 
lor și deporfafilor politici portughezi.

Participanții la conferință îi încredin
țează pe deținuții portughezi că vor 
face fotul pentru eliberarea lor cît mai 
grabnică și pentru ca toți patrioții por
tughezi deportați să se întoarcă liberi 
în patria lor.I I •
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De la corespondentul nostru la Roma

Un non val al luptelor greviste 
—— în Italia ---------------

înțelepciunea și realismul 
pot duce la înțelegere 

reprezentantului R. P. Romîne în Comitetul 
celor 18 de

Cuvîntarca
la Geneva

(Agerpres). — LuîndGENEVA 19
cuvîntul în ședința de miercuri a 
Comitetului celor 18, delegatul R. P. 
Romîne, George Macovescu, s-a refe
rit la activitatea în decurs de nouă 
luni a acestui comitet. El a subli
niat că prima și cea mai impor
tantă sarcină încredințată comitetu. 
lui și care constituie însăși rațiu
nea sa de a fi, este elabo
rarea tratatului de dezarmare ge
nerală și totală sub un strict control 
internațional.

G. Macovescu a arătat că în 
cursul lucrărilor s-au manifestat 
două poziții, exprimînd două con
cepții esențiale asupra dezarmării 
generale și totale.

La baza atitudinii delegațiilor so
cialiste, a spus el, stă concepția că, 
țînîndu-se seama de interesele fie
cărui stat în parte, de interesele 
întregii omeniri, trebuie să se rea
lizeze dezarmarea generală și totală 
într-un termen cît mai scurt în 
scopul de a se evita un război nu
clear, în scopul de a se feri 
omenirea de distrugeri materia
le și spirituale incalculabile. La 
baza poziției delegațiilor occi
dentale stă o altă concepție, 
și anume aceea de a se lăsa 
pe un plan secundar pericolul unui 
război nuclear și de a se trece pe 
primul plan interese care nu sînt 
ale omenirii. Aceste două concepții 
s-au concretizat în special în 
două proiecte de tratat 
cestui comitet de către 
sovietică și americană.

Analizînd trăsăturile 
ale acestor două proiecte, 
a subliniat caracterul constructiv și 
eficace al propunerilor sovietice și 
lipsurile fundamentale ale propune
rilor occidentale.

Puterile occidentale — a spus 
delegatul romîn — s-au opus pînă 
și adoptării unor obligații privind 
interzicerea folosirii armelor nu
cleare. Mai mult, planul S.U.A. nu 
exclude menținerea armelor nuclea
re nici măcar 
dezarmării.

Referindu-se

cele 
supuse a- 
delegațiile

esențiale 
vorbitorul

după înfăptuirea

în continuare la

încercările delegațiilor occidentale 
de a-și justifica pozițiile, invocînd 
principiul dezarmării echilibrate și 
al asigurării securității în mod egal 
pentru toți, vorbitorul a scos în 
evidență deficiențele pe care le 
prezintă propunerile S.U.A., tocmai 
din acest punct de vedere. Aplica
rea planului american, departe de 
a garanta securitatea omenirii și a 
fiecărui stat în parte, ar duce la 
perpetuarea actualei stări de in
securitate. Neurmărind securitatea 
generală, a subliniat vorbitorul, 
planul prezentat de Statele Unite, 
cît și declarațiile delegațiilor pu
terilor occidentale în acest comitet 
vădesc preocuparea de a obține 
avantaje militare unilaterale 
defavoarea celeilalte părți.

In același spirit, a arătat vorbi
torul, sînt formulate și propunerile 
occidentale în legătură cu încetarea 
și interzicerea experiențelor cu ar
mele nucleare.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
subliniat că rigiditatea poziției 
adoptate de puterile occidentale 
constituie obstacolul în calea înde
plinirii cerinței popoarelor — spriji
nită de țările socialiste — de 
a se pune capăt odată pen
tru totdeauna tuturor experien
țelor cu arme nucleare în toate me
diile. Folosesc acest prilej, a spus 
el, pentru a exprima din nou do
rința guvernului romîn ca după 1 
ianuarie 1963 să nu mai aibă loc 
nici un fel de experiențe cu arme 
nucleare, în nici un mediu.

Subliniind spiritul constructiv și 
flexibilitatea manifestată de dele
gațiile țărilor socialiste în tot de
cursul lucrărilor comitetului, vor
bitorul a amintit că, în același timp, 
delegațiile occidentale s-au menți
nut pe vechile lor poziții.

în încheiere, G. Macovescu 
arătat că delegația romînă dorește 
ca în anul viitor toate delegațiile 
să manifeste înțelepciune, răbdare, 
perseverență, realism și, mai presus 
de toate, năzuința de a se ajunge la 
o înțelegere, căci numai într-un 
asemenea spirit se pot rezolva pro
blemele ce stau în fața comitetului.

în

a

v

„O inițiativă valoroasă“
Delegați la O.N.U. despre propunerea R. P. Romîne pri

vind educarea tineretului
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

După cum se știe, Comitetul nr. 3 
pentru problemele umanitare, socia
le și culturale al Adunării Generale 
a O.N.U. a hotărît în unanimitate să 
discute cu prioritate la sesiunea a 
XVIII-a problema promovării în rîn- 
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect mutual și înțelegere 
între popoare, problemă inițiată de 
R. P. Romînă în 1960. Anul acesta 
delegația noastră a depus un proiect 
de declarație în această problemă, 
care se bucură de un deosebit inte
res din partea a numeroase state 
membre ale O.N.U. și organizații in
ternaționale, printre care în primul 
rînd UNESCO.

Trimisul special Agerpres la Na
țiunile Unite, Cornel Răducanu, s-a 
adresat cîtorva delegați cu rugămin
tea de a-și spune părerea în legă
tură cu inițiativa R. P. Romîne.

Profesorul Lînen de Alburquerque 
Melo, reprezentantul Braziliei, a 
spus : „Situația și problemele tine
retului brazilian reclamă de urgență 
examinarea de către Națiunile Unite 
a perspectivelor pe care pacea și 
înțelegerea internațională le poate 
aduce tinerei generații. Tineretul 
brazilian, activ participant la lupta 
pentru pace, este interesat într-un 
înalt grad de această inițiativă va
loroasă și o urmărește cu mare a- 
tenție".

D-na Kamal Rana, reprezentanta 
Nepalului, s-a oprit asupra princi-

piilor înscrise în proiectul de decla
rație depus de R. P. Romînă recu- 
noscînd importanța lor și subliniind 
rolul tineretului în lupta împotriva 
colonialismului ca și seriozitatea cu 
care se așteaptă discutarea proble
mei la sesiunea viitoare.

Alexandra Manțulinos, delegata 
Greciei, consideră dezbaterea ca fo
lositoare și crede că examinarea 
principiilor înscrise în proiectul de 
declarație romîn va prilejui un 
schimb fructuos de păreri.

Doctorul Asruf Gorbal, delegatul 
Republicii Arabe Unite, a declarat : 
„Tineretul Republicii Arabe Unite 
este angajat într-o serie de acțiuni 
de cunoaștere reciprocă și schimburi 
de delegații cu alte țări. în acest 
sens prevederile referitoare la 
buna cunoaștere a tineretului, 
cluse în proiectul romîn, ni se 
interesante. Sper că în sensul 
nifestat și acum de delegați, anul 
viitor vor fi create 
pentru examinarea 
tante probleme".

*
în cadrul ședinței 

decembrie, Adunarea 
hotărît în unanimitate, pe baza ra
portului Comitetului al 3-lea, discu
tarea cu prioritate la 
a propunerii -romîne 
problema promovării 
retului a idealurilor 
pect mutual și înțelegere între po
poare.
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în legătură cu 
în rîndul tine- 
de pace, res-

Fuga intelectualilor din
lntr-o corespondență din Capetown, 

ziarul „New York Herald Tribune” 
arată că intelectualii de limbă engleză 
din Republica Sud-Africană părăsesc 
această (ară din cauza politicii rasiste 
a guvernului.

Republica Sud-Africană
„ln iiecare an. Africa de sud pierde 

unii din oamenii ei cei mai capabili— 
scrie ziarul. Profesori universitari, me
dici, ingineri, arhilecți, avocați 
fac bagajele și pleacă."

’ 2j bază nu mă părăsesc 1... 
(desen de NIC. NICOLAESCU)

VERWOERD : — Totuși, oamenii mei de

KIEV. După cum transmite TASS, 
la 19 decembrie Iosip Broz Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia, și 
Nikita Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., au 
sosit la Kiev.

In cursul aceleiași zile, președin
tele R.P.F. Iugoslavia și persoanele 
care îl însoțesc s-au întîlnit cu con
ducători ai partidului comunist și 
ai guvernului R.S.S. Ucrainene.

NEW YORK. „New York- Herald 
Tribune“ scrie că grupuri de stu
dent! de la colegiile din New York, 
Boston, Buffalo și din alte orașe din 
S.U.A. și-au manifestat intenția de a 
pleca în Cuba pentru a-și petrece 
sărbătorile de iarnă, deși asemenea 
călătorii le sînt strict interzise. După 
cum relevă ziarul,, autoritățile ame
ricane au amenințat că acei care vor 
încălca restricțiile vor fi deferiți jus
tiției.

WASHINGTON. La 19 decembrie 
Statele Unite au anunțat că recu
nosc guvernul Republicii Arabe 
Yemen.

MOSCOVA. Acad. Iakov Zel- 
dovici a emis o nouă ipoteză a 
formării Universului. El presu
pune că „în momentul formării 
lui, Universul se compunea din 
protoni, electroni și particule 
neutrino". După părerea lui, ma
teria Universului „era rece". Cu 
aproximativ zece miliarde de ani 
în urmă Universul reprezenta 
ceva în felul unei superstele. Nu 
existau galaxii și stele separate. 
Densitatea materiei superstelei 
avea valori uriașe. La un mo
ment dat acest corp cu o densi
tate infinit de mare a început să 
se extindă, formând treptat Uni
versul, așa cum se prezintă el 
astăzi. Actualmente galaxiile 
continuă „să se împrăștie" și se 
constată expansiunea continuă a 
Universului.

în frunte cu Leopold Senghor, care 
cumulează și funcțiile de ministru 
al apărării și ministru al securită
ții interne. După cum subliniază a- 
genția France Presse, în noul gu
vern au intrat și unii miniștri ai 
fostului cabinet.

MOSCOVA. La 18 decembrie s-a 
deschis în sala de festivități a Uni
versității „Lomonosov' 
va o 
cilor la care participă aproximativ 
2 500 de oameni de știință sovietici. 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a prezentat la consfă
tuire raportul „Sarcinile științei is
torice și pregătirea de cadre știin
țifice și pedagogice în domeniul is
toriei“.

Nyassalandul va ieși

din Mosco- 
consfătuire unională a istori-

din iede rație

DAKAR. Agențiile de presă anun
ță că la 19 decembrie a fost for
mat un nou guvern al Senegalului

Manifestări culturale romînești peste hotare

ROMA. Sub auspiciile Asociației 
„Italia—România" s-au desfășurat în 
diferite orașe italiene manifestări 
culturale dedicate lui I. L. Caragiale. 
La 16 decembrie la „Teatro del 1672“ 
din Palermo a avut loc o seară cul
turală consacrată vieții și operei ma
relui dramaturg romîn. In fața unui 
public numeros, prof. Pietro Mara- 
vigna a vorbit despre „I. L. Cara
giale și dramaturgia romînă“. Stu- 
denți ai Conservatorului de artă 
dramatică din Palermo au prezentat 
comedia într-un act „Conul Leonida 
față cu reacțiunea“. In aceeași zi la 
Torino, la „Circolo della Stampa“, 
prof. Giuseppe Petronio a vorbit des
pre „Caragiale și literatura ro
mînă“, iar un grup de actori de la 
„Teatro delie Dieci“ a prezentat cîte- 
va fragmente ale nemuritoarei co
medii „O scrisoare pierdută“.

VARȘOVIA. La Biblioteca 'Aca'de-f 
miei Poloneze de Științe, prof. GK, 
Vlădescu-Răcoasa a înmânat în darf- 
din partea Bibliotecii Academiei] 
R. P. Romîne, o fotocopie a primeil 
cărți tipărite în țările romînești „Li-s

Adoptarea unor revoluții

NEW YORK 19 (Agerpres). Laf 
ședința din după-amiaza zilei de 18; 
decembrie Adunarea Generală a;. 
O.N.U. a adoptat în unanimitate] 
Proiectul comun de declarație a] 
Uniunii Sovietice și S.U.A. cu prl-j 
vire la repartizarea pentru nevoi; 
pașnice a fondurilor și resurselor' 
eliberate în urma dezarmării.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a aprobat un proiect de re
zoluție prezentat de 13 țări membre 
ale O.N.U., care cer independența 
Angolei și sancționarea Portugaliei 
în cazul în care aceasta nu va lua 
măsuri imediate pentru acordarea 
independenței Angolei. 57 de dele
gații s-au pronunțat în favoarea re
zoluției, 14 delegații au votat împo
trivă și 18 s-au abținut de la vot.

șiturghierul lui Macarie“, precum 
alte tipărituri romînești și microfil
me ale unor materiale și documente 
care interesează pe cercetătorii din 
domeniul istoriei din ambele țări.

LENINGRAD. Octav Enigărescu, 
solist al Teatrului de Operă și Ba
let din București, și-a terminat 
turneul la Leningrad. Rolurile inter
pretate de el — Figaro din „Bărbie
rul din Sevilla” și Germont din 
„Traviata” — s-au bucurat de înalta 
apreciere a publicului.

LONDRA. Richard Butler a făcut 
miercuri după-amiază o declarație 
în Camera Comunelor prin care a- 
nunță că guvernul englez a hotărît 
să acorde Nyassalandului ieșirea din 
Federația Rhodesiei și Nyassalandu
lui. Populația africană a obținut 
majoritatea în reprezentarea în con
siliul executiv al Nyassalandului și 
guvernul local a prezentat încă de 
mult cererea de părăsire a federației.

PEKIN. La 19 decembrie o navă 
militară americană a violat apele te
ritoriale ale R.P. Chineze în drep
tul peninsulei Leicijou (provincia 
Guandum). în legătură cu această 
provocare, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a fost împuternicit să 
prezinte cel de-al 223-lea avertis
ment serios, anunță agenția China 
Nouă.

Cînd acum șase luni, circa 
1 200 000 de muncitori din industria 
metalurgică italiană au proclamat o 
grevă națională, precizînd că ea con
stituie începutul unei susținute acțiuni 
revendicative, era clar atî» pentru 
industriași, cit și pentru opinia publi
că și chiar pentru guvern că lupta a- 
nunțată va fi aspră și de lungă du
rată.

ln aceste 6 luni metalurgiștii au e- 
fectuaf înfr-adevăr numeroase qreve 
nationale, însumînd un număr de 28 
de zile de grevă. în timpul cărora 
s-au pierdut peste 200 milioane de 
ore de lucru. In cursul luotei, rezis
tenta patronilor a lost învinsă în mai 
multe locuri. Mai intîi prin încheie
rea unor acorduri separate între 
greviști și întreprinderile de sfat. 
Apoi, prin semnarea unor înțe
legeri preliminare cu peste 200 de 
întreprinderi particulare, printre care 
„Fiat“, „Olivetti“ și altele care au ac
ceptat ca bază a tratativelor reven
dicările prezentate de sindicatele 
muncitorești. Cele trei organizații sin
dicale, C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., au în
ceput apoi tratativele cu Confedera
ția industriașilor italieni (Confindus- 
tria). Ele au tost ‘însă întrerupte și 
lupta a reînceput săptămîna trecută 
prin organizarea a două zile de gre
vă națională — la 12 și 13 decem
brie.

De ce este atît de aspră această 
luptă l Nu-i vorba numai de o luptă 
pentru sporirea cu un anumit pro
cent a salariilor, lucru pe care indus

triașii ar putea să-l admită, fără ca 
profiturile lor uriașe să sufere prea 
mult. Este vorba totodată, de o luptă 
pentru reînnoirea contractului de 
muncă pe scară națională, în sensul 
ca sindicatele să capete posibilitatea 
reală de a se interesa de asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
muncitorilor. Această luptă se înscrie 
pe linia efortului mai larg al clasei 
muncitoare italiene de a cuceri, în 
organizarea internă a fabricilor, pozi
ții care să-i permită apoi să pună 
problema controlului muncitoresc. Pa
tronii își dau seama de toate acestea 
și tocmai de aceea nu vor să cede
ze. Se poate spune că lupta reven
dicativă a metalurgiștilor este cea 
mai grea și cea mai îndelungată 
ciocnire de clasă care s-a desfășurat 
în Italia după eliberare.

Pentru a-și impune revendicările, șl 
alte diverse categorii de muncitori au 
intrat în ultimele săptămîni In lupta 
grevistă. Astfel, muncitorii din in
dustria hîrtiei au declarat o grevă 
națională de 48 de ore, Iar lucrăto
rii de la oficiile de telefoane o gre
vă de 24 de ore. Au intrat înfr-o 
grevă de 48 de ore 24 000 de do
cheri. Și redactorii de ziare formu
lează o serie de revendicări econo
mice.

Unitatea de acțiune a muncitorilor 
constituie condiția esențială nu nu
mai pentru succesul luptei greviste, 
dar și pentru a se asigura țării o nouă 
politică, care să țină seama de inte
resele maselor largi populare.

Riposte dată huliganilor fasciști

în Chile a avut loc o greva generala la care au participatRecent, _ _
peste un milion de oameni. Poliția și armata au deschis foc împotriva 
muncitorilor, omorînd și rănind un mare număr de manifestanți. 
în fotografie : Un copil rănit de focurile trase de către soldați este 
transportat acasă de către tatăl său și de un grup de muncitori.

Printre știrile transmise de agen
țiile de presă apar tot mai des 
în ultimul timp acelea sosite din 
Aden. Ele relatează despre nume
roase greve și demonstrații antico
loniale, care au căpătat un carac
ter de masă. Pentru a stăvili miș- 

' carea de eliberare din Aden, auto
ritățile coloniale intensifică teroa
rea, operează numeroase arestări. 
Situația care s-a creat face obiec
tul discuțiilor din Camera Lorzilor 
în Anglia.

nai” cu o suprafață ds numai 194 
kmp și o populație de 150 000 lo
cuitori este situată la ieșirea din 
Marea Roșie spre Oceanul Indian, 
cuprinzînd orașul Aden, insulele Pe- 
rim, Karaman și Kuria Muria. Pe aici

O „COLONIE DE BUZUNAR" 
CARE ADUCE PROFITURI 

URIAȘE
Printre exponatele muzeului oră

șenesc din Aden se află la loc 
central un steag ciuruit de gloan
țe și înnegrit de fum. Este stea
gul care a fost înălțat deasupra 
Adenului, de colonialiști în 1839, 
cînd o încăierare provocată de ma
rinarii englezi a fost folosită de An
glia ca pretext pentru ocuparea a- 
cestui oraș și transformarea lui în 
colonie, 
menirea de a aminti arabilor 
aici forța armatei britanice și i 
ria lor de a fi supuși față de i 
nialiști. Simbolul acesta este 
rit însă de „argumente" mult 
concrete. La Aden, este instalată 
cea mai mare bază militară engleză 
din Orientul mijlociu. Scriind des
pre însemnătatea acesteia revista 
americană „U. S. News and World 
Report" arată că : „In urma pierde
rii Suezului, Adenul a devenit prin
cipalul stat major militar al Angliei 
în Orientul mijlociu și poate deveni 
pista de decolare pentru eventualele 
operațiuni militare într-o zonă ce se 
întinde din Tanganica pînă în Ku
weit și chiar pînă în ■ India". 
40 000 de soldați englezi dislocați 
în această regiune, precum și insta
lațiile militare din Aden au scopul 
de a „apăra" interesele Angliei în 
Peninsula Arabică și golful Persic.

Dispunînd de o poziție excelentă 
Adenul, această „colonie de buzu-

Steagul de la muzeu are 
de 

dato- 
colo- 
întă- 
mai

gă Europa de India. Extremul Orient 
și Australia. Din această cauză A- 
denul a devenit un important cen
tru comercial internațional și de o- 
perații financiare. Numai din vînza- 
rea petrolului în portul Aden mono- 
poliștii din City obțin 125 de milioa
ne de dolari anual.

NISIPURI MIȘCĂTOARE 
ȘI „AUR NEGRU"

De la frontierele Yemenului pînă 
la cele ale Omanului, de-a lungul 
litoralului Mării Arabiei se întinde 
un teritoriu ce poartă tot denumirea 
de Aden. Suprafața sa este de a- 
proximativ 300 000 de km p (grani
țele din nord nu sînt precis deli
mitate). Format din 23 de . emirate, 
sultanate și șeicate, acest teritoriu 
se află de asemenea sub dominație 
engleză avînd statutul de protecto
rat. Cei 700 000 de locuitori trăiesc 
în puținele oaze care există în a- 
cest semi-deșert acoperit de nisipuri 
mișcătoare. Principala lor ocupație 
este agricultura și creșterea vitelor. 
Se cultivă în condiții primitive, orz, 
grîu, bumbac și cafea.

Datorită dominației coloniale popu
lația protectoratului Aden se zbate

într-o cruntă mizerie și ignoranță. 
Subalimentația este cronică; nu exis
tă asistență medicală; mortalitatea 
infantilă atinge cifre de-a dreptul de 
neciezut : 400-500 la mie; există doar 
cîteva școli pentru fiii șeicilor. în 
protectoratul Aden se mențin puter
nice rămășițe ale feudalismului, iar 
șeicii, sultanii șl emirii conduc țara 
după bunul plac al unor „viziri“ 
englezi.

în ultimul timp în protectoratul A- m 
den au fost descoperite mari zăcă- ’ 
minte de petrol, care au ațîțat poftele 
monopolurilor din City și Wall 
Street.

Pentru a-șl consolida pozițiile în 
protectorat, Anglia a creat în 1959 o 
așa-numită „Federație a Arabiei de 
sud“ care să asigure prelungirea 
dominației britanice „cel puțin încă 
o generație" — după cum se expri
ma un politician englez. De curînd la 
Londra au avut loc tratative pentru 
înglobarea în această federație și a 
coloniei Aden pentru ca în felul a- 
cesta să se stăvilească și puternica 
mișcare de eliberare care există aici. 
Planul este criticat pînă și de presa 
engleză. Ziarul „Observer“ scrie că 
„această încercare este surprinză
toare pentru că nu ține seama de 
lecțiile pe care le-a primit Anglia 
în urma experienței ei coloniale... 
Această politică este periculoasă 
pentru că amenință să creeze — 
fără să fie nevoie — o situație de 
violențe și represiuni în numele or
dinii și stabilității”. Numai că aver
tismentele ziarului au cam întîrziat.

ÎN RONDURILE MIȘCĂRII 
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ
Un înțelept proverb arab spu

ne că : „Omul poate suporta foamea, 
frigul, arșița... Insă dacă el suportă 
înjosirea demnității proprii — nu este 
om 1”. Or, arabil din această regiu
ne țin la demnitatea lor, vor să-și 
dobîndească dreptul de a dispune 
de soarta lor. El sînt însuflețiți de 
avîntul general al mișcării de elibe-

ln noaptea de marți spre miercuri 
o bandă de huligani fasciști a atacat 
sediul redacției și tipografiei ziarului 
„L'Unita", organul central al Partidu
lui Comunist Italian, înarmați cu răngi 
de fier, ciomege și bucăți de lanțuri, 
huliganii fasciști, după ce au spart 
vitrinele de la parterul clădirii, au 
pătruns în inferior încercînd să ajun
gă in tipografie.

Redactorii și muncitorii tipografi de 
serviciu au dat o ripostă viguroasă 
huliganilor fasciști. In timpul ciocnirii 
au fost .răniți doi redactori și patru 
muncitori. Puși pe fugă, atentatorii 
au abandonat una din mașinile cu 
care veniseră la sediul ziarului „L'Uni
ta". Unul dintre fasciști a fost reținut 
și predat apoi poliției.

In legătură cu acest atentat fascist 
reține atenția faptul că în momentul 
atacului, pe strada unde se află se

diul redacției „L’Unita" — una 'din 
străzile centrale ale Romei — nici u- 
nul din cei doi agenți de poliție care 
fac de serviciu noaptea pe această 
stradă, nu se aflau „din întîmplare" 
la post. Poliția, deși anunțată la timp, 
a sosit abia după o oră.

In aceeași noapte, o altă bandă de 
huligani fasciști a atacat sediul orga
nizației studenților democrați, devas- 
tind birourile. Și aici poliția a venit 
cu mare Intirziere.

Atacurile săvîrșite de fasciști au 
stîrnit o vie indignare In cercurile 
democrate din capitala Italiei. Direc
torul ziarului „L'Unita", deputatul Ma
rio Alicata, a interpelat guvernul în 
parlament, cerind să se întreprindă o 
anchetă.

GIORGIO PASTORE

Iniîlnirea Kennedy-Macmillan
NASSAU 19 (Agerpres). — 

Miercuri au început lingă Nassau, 
în Arhipelagul Bahamas, convorbi
rile dintre președintele Kennedy și 
primul ministru britanic Macmillan, 
în afară de cei doi conducători 
occidentali, la convorbiri iau parte 
și ministrul de război al S.U.A., 
McNamara, subsecretarul de stat 
american Ball, consilierul personal 
al președintelui, Bundy, și alte ofi
cialități americane, precum și Home, 
ministrul de externe britanic, și 
Thorneycroft, ministrul de război 
al Angliei. Secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, nu ia parte la 
actualele convorbiri anglo-ameri- 
cane.

Aceste convorbiri se desfășoară în 
cel mai strict secret. Oficialitățile 
americane, relatează corespondentul 
agenției United Press International, 
au declarat că cei doi oameni de 
stat vor trece în revistă în primul 
rînd problemele relațiilor Est-Vest, 
dar că „în centrul convorbirilor lor

rare care a cuprins și Orientul arab, 
în ciuda rînduielilor feudale, în ciu
da sultanilor locali și a permanentei 
amenințări cu bombardamente aerie
ne, triburile arabe din această regiu
ne duc o luptă dîrză împotriva oli
garhiei petroliere oploșite în țările 
lor.

Cu toate represiunile, mișcarea de 
eliberare din Aden ia o amploare din 
ce în ce mai mare. Acest fapt este 
ilustrat și de puternicele greve și de
monstrații care au avut loc recent 
în colonia Aden, unde există o clasă 
muncitoare, care se organizează. 
A devenit memorabilă marea de
monstrație de la 24 septembrie pe 
străzile Adenului, la care au parti
cipat mii de oameni, purtînd stea
guri și brasarde negre. Demonstran
ții s-au ridicat împotriva planului 
de a include Adenul în Federația 
Arabiei de Sud. Poliția a reprimat 
cu brutalitate această demonstra
ție, în oraș a fost introdusă sta
rea excepțională. Dar nici după a- 
ceasta, lupta nu s-a potolit, au avut 
loc noi incidente.

Referindu-se la amploarea eveni
mentelor care au avut loc la Aden, 
revista americană „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT' scria „Pretutindeni 
în oraș pot fi văzute steaguri și lo
zinci revoluționare- Congresul sindi
catelor a reunit pe toți muncitorii din 
Aden, iar conducătorii lui declară că 
țelul lor este alungarea englezilor 
din Aden și aceasta cît mai curînd 
posibil”. Victoria mișcării revoluțio
nare din Yemen, care a dus la aboli
rea monarhiei și proclamarea Repu
blicii, a însuflețit și mai mult po
porul din Aden în lupta lui împotriva 
dominației coloniale. Nu întîmplător 
presa engleză scrie că proclamarea 
R. A. Yemen are fără îndoială „con
secințe grave" asupra situației din 
această reqiune.

în prezent cînd avîntul mișcării 
ae eliberare națională se impune 
cu o forță fără precedent, recunoaș
terea dreptului de independentă al 
popoarelor din Peninsula Arabică 
constituie una din problemele abo
lirii colonialismului ; rezolvarea ei e 
pusă la ordinea zilei de mersul îna
inte al istoriei. ,

A. BUMBAC

se vor afla controversa privind 
racheta „Schybolt” și situația din 
Congo”.

Caracterizînd atmosfera în care a 
debutat actuala întîlnire anglo- 
americană la nivel înalt — același 
corespondent subliniază că cei doi 
conducători occidentali „sînt puși 
în fața celei mai neplăcute ordini 
de zi din istoria întîlnirilor lor din 
ultimii doi ani”.

Un studiu al O.C.D.E. 
despre situația 

economică a S.U.A.
Intrmn document al O.C.D.E. (Or

ganizația pentru Colaborare și Dez
voltare Economică) se face o analiză 
semnificativă a dificultăților econo
mice prin care trece S.U.A. și a con
secințelor pe care ele le pot avea 
pentru economia țărilor vest-euro- 
pene.

„O.C.D.E, — relatează France Presse 
— apreciază că „este indispensabilă o 
accelerare sensibilă a ritmului de dez
voltare economică a S.U.A. pentru ca 
Siatele Unite să poată juca rolul care 
l-au jucat pînă acum". într-un scurt 
rezumat, agenfia arată că „cifrele ac
tuale ale economiei americane nu sînt 
deloc liniștitoare :

— din 1953 și pînă în 1961, produ
sul national brut al S.U.A. nu a cres-Răsfoind presa străină
cut decîf cu 2,5 pe an, în valoare 
reală, iar ritmul de creștere nu a fost 
decît de 3 la sută în cursul primului 
trimestru al anului 1962. Aceasta este 
pujin, finînd cont de creșterea demo
grafică și de posibilitățile de îmbună
tățire a productivității ;

— Numărul de șomeri a crescut de 
la 2,7 la sută din populafia activă în 
iulie 1953, la 4,2 la sută în iulie 1957 și 
la 5,1 la sută în mai 1960, depășind 5 
la sută spre mijlocul anului 1962.

— Deficitul anual al balanjei de plăfi, 
care se ridica în medie, la 1,3 mi
liarde de dolari înainte de 1958, a a- 
tins o medie de 3,7 miliarde în pe
rioada 1958—1960“.

Experfii O.C.D.E. scriu : „Politica 
S.U.A. trebuie să fină seama de trei 
imperative : restabilirea folosirii depli
ne a mîinii de lucru ; atingerea și men
ținerea unui ritm de creștere satisfăcă
tor pe termen mai lung ; în sfîrșit, con
solidarea redresării recente a balanfei 
de plăți“.

„Studiul O.C.D.E. — arată France 
Presse — subliniază importanta situa
ției economice a S.U.A. pentru finan
țele celorlalte fări capitaliste : „Dola
rul, afirmă O.C.D.E., este o monedă in
ternațională. Dar încrederea în dolar se 
bazează în mare măsură pe trăinicia 
economiei nationale. Este puțin pro
babil ca o politică de menținere a ac
tivității la un nivel scăzut să poată 
menține mult timp această încredere“,

Din studiul O.C.D.E. reiese că te
merile partenerilor europeni sînt le
gate în special de perspectiva ca 
situația economiei S.U.A. să se în
răutățească și astfel să afecteze și 
situația economică a țărilor-membre 
ale acestei organizații a țărilor occi
dentale.
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