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S.M.T. Costești, regiunea Argeș, reparațiile tractoarelor și mași
nilor agricole sînt pe terminate. în fotografie : mecanizatorii Marin 
Țugulan și Gheorghe Sîrbu, lucrînd în atelierul stațiunii.
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0 V. Oros — 
Luptele țărănești 
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Se extind metodele 
moderne de forjare

la tractoare și mașini agricole

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — La forja Uzinelor de 
tractoare din Brașov există o preocupare deosebită 
pentru introducerea tehnologiei noi în producție. Re
cent, aici s-a înlocuit sistemul de încălzite a pieselor 
în cuptoare pentru iorjare cu procedeul modern 
încălzire prin C.I.F. (curenți de înaltă frecvență) 
încă două mașini orizontale de forjat.

Eficiența acestui 
afară de faptul că 
circa 25 Ia sută, se 
täte de metal care
cuptor. Trebuie menționat, de asemenea, faptul că — 
prin aplicarea noii metode de încălzire a pieselor — 
se îmbunătățesc și condițiile de muncă ale forjorilor.

Cinematografe 
noi în Capitală

Săptămina 
toare rețeaua 
nematografică 
Capitalei se va 
bogăti cu două 
cinematografe. Este 
vorba de „Grivi- 

ta” de pe cal. Gri- 
vitei 101, și „Ște
fan cel Mare" — 
șos. Ștefan cel 
Mare colț cu str. 
Lizeanu. De o con
strucție modernă, 
noile cinematogra
fe sînt înzestrate 
cu ecran lat, cele 
mai noi aparate de 
proiecție și insta
lații pentru recon- 
ditionarea aerului, 
ceea ce asigură 
spectatorilor con
diții bune de vizio
nare a filmelor.

GALAfl (coresp. „Scînteii"). 
Mî'ini iscusite au instalat in 
centrul orașului Galați o ma
chetă ingenioasă atit prin 
construc(ie cît și prin semnifi
care. In fața ei se opresc zil
nic mii de gălățeni și vizita
tori ai portului dunărean, pe 
care-i auzi deseori spunînd : 
„Frumos va arăta orașul în 
1965 I"

Alături de 
leză amenajată 
Dunării, macheta
ansambluri de locuințe și edi
ficiile social-culturale înălțate

pină acum In oraș. De aseme
nea, becuri luminate în al
bastru reprezintă construcțiile 
prevăzute a fi date în folosin
ță pină în 1965, Numai în 
cartierul Țiglina se vor con
strui mii de apartamente mo
derne, școli noi, un cinemato
graf, unităfi spitalicești, mai 
multe complexe comerciale, 
parcuri și restaurante. El va 
li străbătut de un bulevard 
larg de cîfiva zeci de 
tri. Un alt mare ansamblu 
locuințe, arată macheta, 
întregi centrul orașului.Pentru executarea la timp și la un 

înalt nivel agrotehnic a lucrărilor a- 
gricole — condiție de mare însemnă
tate pentru obținerea unor recolte 
bogate — este necesar ca utilajul a- 
gricol să fie revizuit și reparat din 
timp.

în aceste zile, în gospodăriile de 
stat,' în stațiunile de mașini și trac

toare și în uzinele de reparații se lucrează de zor la 
repararea tractoarelor și a mașinilor agricole. Anul 
trecut, la S.M.T.-urile Ciorani-Ploiești, 23 August-Do- 
brogea, Roșeți-București și multe altele, reparațiile au 
fost executate înainte de termen și de bună calitate. 
S-a realizat, ca urmare, o productivitate ridicată pe 
tractor și prețul de cost pe hantru a fost redus față de 
cel planificat.

In toamnă, îndată ce au terminat arăturile adînci, 
aceste S.M.T.-uri au trecut la repararea utilajului agri
col. Munca este bine organizată, iar reparațiile se 
fac în flux, pe posturi specializate. Pentru întocmirea 
planului de reparații și de aprovizionare cu piese de 
schimb s-a determinat din timp starea tehnică a 
tractoarelor și a mașinilor. Mecanizatorii dau o atenție 
deosebită calității reparațiilor. Despre acest lucru se 
discută în consfătuirile de producție, care se țin perio
dic cu toți mecanizatorii. Acum, la S.M.T. Ciorani, toate 
mașinile sînt reparate, iar tractoarele — în procent 
de peste 70 la sută. La S.M.T. 23 August s-au reparat 
90 la sută din tractoare. Succese însemnate în această 
direcție au obținut și alte S.M.T.-uri din regiunile Plo
iești, Dobrogea, Mureș-Autonomă Maghiară. Consiliile 
agricole din aceste regiuni urmăresc îndeaproape cum 
se desfășoară munca, intervin la timp unde se consta
tă defecțiuni și reparațiile utilajului agricol s-au reali
zat între 61—70 la sută.

In unele S.M.T.-uri și gospodării de stat, deși o serie 
de tractoare și mașini nu mai lucrează de mult în 
cîmp, reparațiile sînt întîrziate. In regiunile Bacău, Ol
tenia. Iași și altele s-a reparat doar între 24 și 38 la 
sută din utilajul agricol. La S.M.T. Bechet, regiunea 
Oltenia, s-a reparat 7 la sută din numărul tractoarelor, 
far la S.M.T. Bogdănești, regiunea Iași, 2 la sută. Chiar 
în cadrul aceleiași regiuni există realizări foarte diferi
te de la o stațiune la alta. In timp ce la S.M.T. Roșeți, 
regiunea București, reparațiile sînt pe terminate, la 
S.M.T. Budești lucrările s-au făcut în proporție de nu
mai 20 la sută la tractoare, 10 la sută la pluguri, 19 la 
sută la semănătorile pentru porumb etc.

Ritmul și calitatea reparațiilor sînt determinate în 
mare măsură de aprovizionarea cu piese de schimb. în
treprinderile industriale care au sarcini în această di
recție trebuie să livreze la timp niese de schimb și ma
teriale de bună calitate, în cantitățile stabilite.

Dar S.M.T.-urile și G.A.S.-urile să nu aștepte totul 
der-a gata, ,.de la centru“. In fiecare unitate sînt con
diții pentru recondiționarea unor piese — și ele 
să fie folosite din plin. Trebuie lichidate stocurile su
pranormative de piese, făcîndu-se schimburi între uni
tăți și regiuni.

Este necesar ca în toate S.M.T.-urile și gospodăriile 
de stat să se ia măsuri corespunzătoare ca renarațiile 
să fie executate în cele mai bune condiții. Organele 
și organizațiile de partid, consiliile agricole sînt che
mate să desfășoare o intensă muncă politică și orga
nizatorică în rîndul mecanizatorilor pentru a se rea
liza cît mai rapid și mai conștiincios aceste lucrări.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii ). 
In satele raioanelor Negru-Vodă, 
Istria, Hîrșova, precum și în cele care 
aparțin de orașul Constanța se des
fășoară în aceste zile etapa a doua a 
festivalului filmului pentru sate. In 
cele 75 unități cinematografice vor 
rula în această perioadă 150 filme ar
tistice, precum și 44 documentare le
gate de agricultură, între care „Re
colte mari prin irigații”, „Strîngerea 
și păstrarea gunoiului de grajd”, 
„Creșterea industrială a porcilor” etc.

■k
BACĂU. Etapa a doua a festivalu

lui filmului pentru sate se desfășoa
ră în peste o sută de cinematografe 
din regiune. La Brusturoasa, Tuta, 
Corbasca, Orbeni, Itești, Odobești și 
în alte comune colectiviștii vizionea.

ză filmele în cinematografe nou 
construite. Satele care încă n-au ci
nematografe proprii sînt vizitate de 
cele șapte caravane ale întreprinde
rii regionale cinematografice.

Filme ca „S.O.S. în Cosmos", „Casa 
de la răscruce", „Flăcări și flori", „Ce
lebrul 702” ș.a. s-au bucurat de mult 
succes în rîndul colectiviștilor din 
Timișești, Gîrcina, Lespezi, Roznov și 
altele. Documentarele cu caracter a- 
gricol „Insilozarea furajelor", „Iri
garea cartofilor", „Prin gospodăriile 
din jurul Capitalei” și altele au fost 
apreciate ca fiind de un real ajutor 
participanților la cursurile agro
zootehnice. Totodată, în holurile ci
nematografelor sătești se organizea
ză standuri cu cărți agrotehnice, iar 
la căminele culturale se prezintă re
cenzii asupra filmelor.

Curs Je perfecționare

In întreaga țară continuă pre
gătirile în vederea alegerilor de 
deputați în sfaturile populare co
munale și ale orașelor de subor
donare raională care vor avea loc 
la 3 martie.

--------------------- în regiunea Do-
Dobrogea brogea s-a termi- 

________._____  nat delimitarea 
tuturor circumscripțiilor electo
rale în care vor avea loc alegerile. 
Sfaturile populare au afișat publi
cații prin care cetățenii iau cunoș
tință de circumscripțiile electorale 
din care fac parte.

în toate comunele și orașele ra
ionale a început înscrierea în liste
le de alegători. în orașul Măcin, 
peste 70 la sută din cetățenii cu 
drept de vot s-au și înscris în liste.

Olienia

în prezent se stabilesc secțiile de 
votare. în raioanele Tulcea, Măcin, 
Medgidia și Istria s-a terminat sta
bilirea tuturor celor 168 de secții.

Din ccjc 444 de 
birouri F. D. P. 
comunale și 6 oră

șenești de subordonare raională 
constituite în regiunea Oltenia fac 
parte 3 220 de colectiviști, mecaniza
tori, activiști de partid și de stat, 
intelectuali. în același timp s-au 
constituit și comisiile electorale co
munale și orășe- __ • " *

Primii oaspeți 
sosit în 
Moldova, 
ferite colțuri ale țării să-și îngrijească 
sănătatea sau să se odihnească aici, se 
află oameni ai muncii de la Uzina 
„Vulcan“ din București și Șantierele 
Navale din Galați, colectiviști din raio
nul Bacău. Începînd din această iarnă, 
în stațiune funcționează, ca și în timpul 
verii, un inhalator pentru tratamente.

O bogată activitate culfural-educati- 
vă se desfășoară la clubul stațiunii și 
la bibliotecă, unde se află la dispoziția 
cititorilor 60 000 de volume. La Casa 
de cultură se orqanizează recenzii, au 
loc concursuri „Cine știe, cîștigă“ pe 
diferite teme, prezintă spectacole bri
găzile artistice de agitație din locali
tate, Teatrul și Filarmonica de stat 
din Bacău. (Agerpres)

CLUJ (coresp. „Scînteii“).
Fabrica de medicamente „Terapia 
din Cluj s-a deschis de curînd un 
curs de perfecționare a cadrelor far. 
maceutice și din industria chimică. 
Cursul, organizat de Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale, are o du
rată de 10

Lecțiile predate se 
metodele 
dustria 
nut pînă acum 
lecția : „Proble
me actuale de 
chimio-terapie”.
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Noul bloc dat de curînd în folosință pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare, colț cu Calea Dorobanți.

(Foto : R. Costin)

nești și s-au deli
mitat și nume
rotat secțiile de 
votare în toate 
raioanele.

(Agerpres)
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Adunarea generală a colectiviștilor din Piatra-Sat

loc la 
întTe 

V. V. 
minis- 

al

cărbune Ravaldana din localita
tea Mieres. 4 mineri au murit, 
iar 5 au fost salvați. Despre cei
lalți mineri nu se știe nimic.

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Romînâ și Cambodgia

Guvernul Republicii Populare Ro
mine și guvernul regal al Cambod- 
giei, în dorința dezvoltării și întă
ririi relațiilor de prietenie între cele 
două țări, au hotărît să stabilească

relații diplomatice la rang de am
basadă între Republica Populară Ro- 
mînă și Regatul Cambodgia și să 
facă schimb de reprezentanți diplo
matici.

Măsuri concrete pentru sporirea producției
Zilele acestea, la gospodăria co

lectivă din Piatra-Sat, raionul Sla
tina, s-a ținut adunarea de bilanț 
pentru anul 1962 și s-a aprobat pla
nul de producție pe 1963. După cum 
a reieșit din darea de seamă și dis
cuții, cu toată seceta din anul tre
cut, prin aplicarea măsurilor agro
tehnice s-au obținut producții bune 
la hectar. Ținînd seama însă de po
sibilitățile gospodăriei, ele puteau fi 
și mai mari. Pe baza experienței 
cîștigate, colectiviștii au propus 
se valorifice mai bine resursele 
posibilitățile nefolosite. Toate 
cestea se oglindesc în planul 
producție pe acest an aprobat 
adunarea generală.

să 
și 
a- 
de 
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Agrotehnica la Ioc de frunte

O mare atenție acordă colectiviștii 
din Piatra-Sat sporirii producțiilor 
de cereale — grîu și porumb. Ei au 
ținut seama de faptul că pe acele 
terenuri unde s-a aplicat întregul 
complex de măsuri agrotehnice s-au 
obținut producții mari. Astfel, bri
gada I de cîmp condusă de Niță 
Petre a obținut pe o suprafață bu
nicică 3 581 kg porumb boabe la 
hectar, iar cea condusă de Ion Heran 
— cîte 4 222 kg porumb boabe la 
hectar. Prevăzînd cifre mobiliza
toare privind recoltele care urmează 
să se obțină, ei au stabilit ce mă
suri agrotehnice vor fi aplicate pen
tru realizarea lor.

Invățînd din unele greșeli făcute 
în anii trecuți, s-a prevăzut ca mă
sură importantă amplasarea mai ju
dicioasă a culturilor, alegîndu-se în 
acest scop cu grijă terenul pentru 
fiecare cultură în parte. Grîul, în 
suprafață de 700 de hectare, a fost 
amplasat pe terasa a doua a Oltu
lui ; el a fost semănat din toamnă 
cu mijloace mecanizate, în teren 
bine fertilizat, folosindu-se sămînță 
de mare producție. Terenurile din 
prima terasă a luncii Oltului, cu apă 
freatică mai la suprafață, au fost 
destinate culturilor de porumb, sfe
clă, tutun și pentru grădina de le
gume.

în adunare au fost scoase la iveală 
o serie de condiții favorabile pentru 
obținerea de recolte mari de po
rumb. Tocmai de aceea, în plan s-a 
prevăzut ca suprafața rezervată a- 
cestei culturi să fie extinsă la 760 de 
hectare. Au fost arătate și căile prin 
care să se ajungă la producții mari 
de porumb. Pe lîngă faptul că din 
toamnă întreaga suprafață a fost 
arată adînc și îrigrășătă, se va folosi 
sămînța de porumb dublu hibrid,

se va asigura o densitate optimă de 
plante la hectar.

— Avem în față un plan cu cifre 
mobilizatoare, am fixat și măsurile 
de înfăptuire a lui. Dar nu este 
de-ajuns, spunea in adunare colec
tivistul Ion Heran. Ca să smulgem 
pămîntului roade bogate, va trebui 
ca toți colectiviștii să muncească cu 
hotărîre. Depinde de fiecare dintre 
noi să înfăptuim cele propuse în 
planul de producție.

Alți colectiviști ca Dumitru Fili- 
șanu. Constantin Mitran, Gheorghe 
Călin, Ion Niță și alții au venit cu 
sugestii și propuneri privind îmbu
nătățirea organizării muncii, s-au 
referit la grija de care trebuie să 
dea dovadă fiecare colectivist pen
tru păstrarea și înmulțirea avutului 
obștesc. în scopul efectuării în bune 
condiții a tuturor lucrărilor nece
sare culturilor, adunarea generală a 
colectiviștilor a cerut consiliului de 
conducere să dea atenție organizării 
unor brigăzi și echipe bine înche
gate și conduse, cărora să li se sta
bilească cu precizie sarcinile de 
producție.

Pentru ridicarea răspunderii co
lectiviștilor față de lucrările pe care 
le efectuează s-au prevăzut măsuri 
de cointeresare materială, de crea
re a unor condiții mai bune de mun
că. La culturile de porumb, sfeclă 
de zahăr, tutun și altele se va in
troduce retribuția și după producția 
obținută.

Vor fi dezvoltate

vor ff terminate cele două grajduri. 
La ridicarea noilor construcții, în 
planul de producție s-a stabilit a se 
folosi din plin resursele locale. Pe 
plan local, vor fi confecționate 50 000 
bucăți de cărămidă.

O sursă de venit o constituie legu
micultura. Gospodăria colectivă din 
Piatra-Sat dispune de teren bun 
în lunca Oltului unde irigarea se 
poate face cu ușurință. Tocmai de 
aceea. în planul de producție, colec
tiviștii și-au propus ca în lunca Ol
tului să cultive 55 de hectare cu le
gume.

★
Măsurile luate în adunarea gene

rală vor contribui ca în anul a- 
cesta gospodăria din Piatra-Sat să 
obțină producții sporite în toate sec
toarele de activitate, fapt ce va con
tribui la întărirea gospodăriei colec
tive, la creșterea continuă a nivelu
lui de trai al colectiviștilor. ’

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii

diferite ramuri de producție
în planul de producție s-a prevă

zut o dezvoltare simțitoare a secto
rului zootehnic care va trebui să cu
prindă la sfîrșitul anului 390 bovine, 
din care 180 vaci cu lapte și juninci; 
50 scroafe, 120 porci la îngrășat, 1 000 
de oi etc. Creșterea sectorului zoo
tehnic se va face prin reținerea din 
prăsila proprie a gospodăriei, cît și 
prin cumpărări. în scopul obținerii 
unor producții bune de lapte, carne 
și lînă. colectiviștii din Piatra-Sat au 
prevăzut o serie de măsuri valoroa
se ; creșterea calificării celor care 
lucrează în sectorul zootehnic, folo
sirea cu simț gospodăresc a furajelor 
etc. în vederea asigurării unei baze 
furajere îndestulătoare, în anul' 
viitor se vor extinde mult suprafe
țele ocupate cu porumb-siloz, bor- 
ceag, trifoliene, dovleci în cultură in
tercalată, sfecla de zahăr furajeră.

Gospodăria colectivă din Piatra- 
Sat a ridicat pentru animale mai 
multe construcții. Anul acesta se va 
construi un saivan pentru 500 oi și

LA WASHINGTON a avut
9 ianuarie o întrevedere 
președintele Kennedy și 
Kuznețov, prim locțiitor al
trului afacerilor externe 
U.R.S.S. Astăzi, 10 ianuarie, V. V. 
Kuznețov se va întîlni cu secre
tarul de stat D. Rusk.

ÎN CONGO, ca rezultat al de
mersurilor reprezentanțiloj bel
gian și englez, Chombe a reveni! 
la Elisabethville, fosta sa reșe
dință din Katanga, și a anunțat 
că-și va aduce și restul guvernu
lui său. Trupele eale continuă să 
aplice tactica „pămîntului pîrjo- 

■ lit“. Secretarul general adjunct al 
O.N.U., americanul Ralph Bunche, 
înainte de a pleca spre New 
York, a declarat că „autoritățile 
katangheze sînt acelea care vor 
trebui să acorde de bună voie 
libertate de mișcare trupelor 
O.N.U.“.

DISCUȚIILE DINTRE ANGLIA Șl 
REPREZENTANȚII PIEȚEI COMU
NE, care au fost reluate la Bru
xelles, nu au marcat nici un fel 
de apropiere a punctelor de ve
dere respective.

ÎN SPANIA, 20 de mineri au fos! 
ingropați ca urmare a unei ex
plozii ce s-a produs la mina de

ARABIA SAUDITÄ continuă pre
gătirile militare îndreptate împo 
triva Yemenului. După cererea de 
ajutox militar american, guver
nul a hotărît să-și retragă forțele 
staționate în Kuweit și să le dis
loce în diverse puncte ale țării, 
în cadrul unui plan general de 
mobilizare.

LA ROMA, în cadrul unei con
sfătuiri a liderilor partidelor gu
vernamentale italiene, s-au mani
festat divergențe, care au pus în 
primejdie însăși existența guver
nului Fanfani. Consfătuirea a fost 
convocată pentru a discuta anu
mite aspecte ale politicii interne 
a guvernului înainte de alegerile 
parlamentare, care vor avea loc 
în aprilie sau mai anul acesta.

TANGANICA va avea loc 
4 și 11 februarie 1963 cea 
treia conferință de solida- 
a popoarelor Asiei și Afri- 

La conferință vor lua parte

ÎN
între 
de a 
ritate 
cii.
delegații din 60 de țări afro-asia- 
tice. precum și observatori din 
Europa ȘÎ America.

t

Aspect de la Fabrica de țevi din Roman. (Foto : Gh. Vlnțilă)
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Calitatea — pe primul plan 
ai preocupărilor colectivului

Uzina noastră fabrică un sortiment 
larg de produse textile. Cumpărătu
rii așteaptă de la noi cantități 
sporite de țesături de bună calitate, 
în sortimente variate și modele me
reu mai frumoase, care să satisfacă 
cele mai exigente gusturi.

în anul care a trecut, colectivul 
a obținut rezultate importante în 
domeniul ridicării nivelului cali
tativ al produselor. La fire de ca
litatea A, sarcinile de plan au fost 
depășite cu circa 2 la sută, iar prin 
mărirea volumului de produse de ca
litatea I, cantitatea de țesături de 
calitatea a H-a a scăzut cu aproape 
40 la sută. Pășind în noul an, munci
torii și tehnicienii noștri slut hotă- 
rîți să dezvolte experiența cîștigată, 
să obțină noi realizări.

Ridicarea calității produselor și 
lărgirea gamei de sortimente con
stituie și în acest an obiectivul prin
cipal al întrecerii socialiste în 
uzină. Avem toate condițiile pen
tru a realiza acest obiectiv. Uzina 
a fost utilată în cursul anului 
trecut cu un mare număr de 
războaie automate; totodată, au fost 
modernizate utilajele din filatură.

Inițiativa colectivului are, de ase
menea, un rol important in lupta 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. Ea s-a manifestat puternic 
cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1963. Merită subliniată propunerea 
făcută de țesătoarea Terezia Geizer, 
ca întreaga cantitate de bătătură să 
fie canetată ; prin aplicarea acestei 
propuneri se obține o creștere a ran
damentului la războaie între 6 și 8 
la sută, ceea ce înseamnă un spor de 
producție, în anul acesta, de circa 
150 000—200 000 m țesături și, in a- 
celași timp, o îmbunătățire calitativă 
a produselor. Muncitoarea Cristina 
Ciba, de la finisaj, a propus să se 
urmărească cu mai multă atenție fo
losirea chimicalelor și coloranților, 
pe desene și articole, aceasta ducind 
pe de o parte la economisirea coloran- 
ților, iar pe de altă parte la îmbu
nătățirea calității și aspectului țesă
turilor. Filatoarea Elena Sarago 
propus ca numerele firelor să 
stabilite corespunzător fiecărui 
de mașină cu inelușe, ceea ce 
duce la realizarea unor 
täte superioară.

Acestea sînt numai o 
numeroasele propuneri 
masa 
ele reflectînd preocuparea și dorința 
întregului colectiv de a da viată in 
continuare Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la .criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste. Efor
turile muncitorilor și tehnicienilor 
vor fi susținute prin aplicarea în

fire de

a
fie 
tip 
va 

caii-

dinparte 
venite din 

muncitorilor și tehnicienilor,

practică a propunerilor valoroase fă
cute, precum și a altor măsuri teh- 
nico-organizatorice.

Precum se știe, strădaniile țesă
torilor în lupta pentru calitate pot 
da rezultate tot mai bune dacă ei pri
mesc fire de bună calitate de Ia fila
tură. Nu degeaba spunem noi că în 
filatură se naște de fapt calitatea 
produselor. Tocmai de aceea s-a sta
bilit să nu se introducă în procesul 
de producție fire care nu corespund 
rețetelor de fabricație ; în filatură 
s-au luat măsuri de reducere a nere- 
gularității firelor, de eliminare a fi
relor duble etc.

în țesătorie, ne îndreptăm aten
ția spre sectorul de preparație. Aici 
au fost luate măsuri pentru respec
tarea parametrilor tehnologici la 
executarea urzelilor ; un accent de
osebit se va pune pe îmbunătățirea 
firelor încleiate și folosirea unor re
țete noi de fabricație, care să asi
gure creșterea rezistenței și elastici
tății firelor.

Creatorii de modele din uzină des
fășoară o largă activitate pentru îm
bogățirea sortimentelor cu noi țe
sături, în desene, contexturi și culori 
variate, care să corespundă cît mai 
bine cerințelor cumpărătorilor. Ne 
propunem, de asemenea, să perfec
ționăm procesele tehnologice și să 
introducem altele noi, să ridicăm în 
continuare calificarea muncitorilor.

De un real folos în realizarea unei 
producții de calitate superioară este 
organizarea consfătuirilor de pro
ducție invers fluxului tehnologic. A- 
nalizînd în felul acesta munca pu
tem, prin sugestiile și criticile aduse 
de către secțiile „beneficiare“, să 
remediem și să înlăturăm operativ 
o serie de neajunsuri. O formă in
teresantă de împărtășire a experien
ței fruntașilor în obținerea de pro
duse de calitate superioară o consti
tuie editarea lunară, de către ser
viciul controlului tehnic de calitate, 
a buletinului de calitate. Conținutul 
acestui buletin este prelucrat în 
consfătuirile de producție, pe grupe 
sindicale și secții. în buletinul de 
calitate se face și o analiză concretă 
a calității produselor pe faze de fa
bricație, dîndu-se totodată soluțiile 
de remediere a lipsurilor ce se con
stată.

Hotărîrea de a face ca „marca 
fabricii” să fie tot mai prețuită și 
mai căutată în magazine stimulează 
întregul colectiv să muncească în a- 
cest an și mai bine, să realizeze 
exemplar sarcinile de plan.

CONSTANTIN ARDELEANU 
director al Uzinelor „30 Decembrie?’ 

Arad
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(I. STOCHIÇI,
Stația C.F.R. Brașov văzuta noaptea

Descoperiri arheologicede cuvânt
de la centrala 

a școlii, unde 
termică a caza-

Cînd promițL* ține-te

Astăzi, întreaga Vale a Teleaje- 
nului freamătă de zumzetul meca
nismelor. în parchetele de la Cheia 
sau de la Măgurele, la Brădet sau 
Cărbunești, fierăstraiele mecanice 
„Drujba“ sînt folosite la doborit, 
curățat, secționat. Indicele de me
canizare la aceste faze a crescut 
la peste 50 la sută. Tractoarele și 
cele 15 funieulare trag apoi lemne
le din parchete la drum.

Sînt printre noi muncitori mai în 
vîrstă care lucrează de mulți ani 
la pădure. Dumitru Olteanu, Con
stantin Diaconu, Nicolae Pisău și 
alții au apucat vremurile cînd hra
na muncitorului forestier erau 
mămăliga din mălai încins și afu- 
măturile rîncede sau peștele stricat. 
Adăpost ? Coliba din crengi și 
scoarță de copac. Frunza, și cetina 
țineau loc de pat, iar la căpătîi o 
bucată de lemn ținea loc de pernă.

Astăzi, în oricare sector al între
prinderii forestiere Mîneciu, grija 
pentru om, pentru condițiile lui de 
muncă și de trai este vizibilă la 
tot pasul. Acum, iarna, oamenii au 
primit îmbrăcăminte călduroasă. 
Pentru echipament de protecție și 
de uzură, întreprinderea a cheltuit 
anul trecut aproape 170 000 de lei-

Seara, cînd coborîm de la lucru, 
ne așteaptă o mîncare caldă pre
gătită la una din cele patru can
tine care funcționează ' în cadrul 
întreprinderii și un pat primitor cu 
cearceafuri albe și perne, cu pături 
călduroase. Pentru noi există în 
diferite sectoare 57 de cabane spa
țioase, bine întreținute. S-ău ame
najat 31 biblioteci volante 
împreună cu biblioteca centrală, 
peste 7 000 volume. Aproape 
fiecare cabană funcționează câte un 
aparat de radio. Așa ceva n-a e- 
xistat 
existat nici puncte sanitare. Acum, 
sînt patru. La dispoziția noastră 
stă și dispensarul întreprinderii cu 
27 de paturi, cu 2 medici și 3 su-

care, 
au 
în

înainte în pădure. N-au

rori, există truse sanitare la fie
care coloană etc.

Să adăugăm la cele de mai sus 
caravana cinematografică ce ne vi
zitează deseori, brigăzile artistice 
de agitație, colțurile roșii etc. Noi, 
muncitorii forestieri, lucrăm in 
pădure, dar nu mai trăim „ca in 
pădure“ — cum se spunea odinioa
ră. Trăim omenește, civilizat. Iar 
recunoștința noastră față de partid 
și guvern pentru condițiile bune 
de muncă și de trai se concreti
zează în miile de metri cubi de 
material lemnos, dat în plus față 
de sarcinile planului. (ION BACIU 
— tehnician, GHEORGHE IOR- 
DACHE — maistru, CONSTANTIN 
DIACONU — șef de brigadă, VA
SILE GOGOȚ — muncitor, de la 
întreprinderea forestieră Mîneciu, 
raionul Teleajen).

Alo, „Aviasan“!
Un telefon : undeva, un bolnav 

are nevoie de ajutor medical ur
gent. Motoarele au intrat în func
țiune și avionul și-a luat zborul 
spre unul din cele mai îndepărtate 
colturi ale regiunii Oltenia.

La stația Avlasan-Craiova se 
înregistrează asemenea comenzi. 
Piloții execută fără întîrziere misiu
nile sanitare. Anul trecut ei au 
efectuat peste 2 000 ore de 
zbor, transportînd 333 de bolnavi, 
peste 1 000 1 sînge, 1 032 kg me
dicamente, seruri și vaccinuri.

Nu de puține ori la stația Avia- 
san-Craiova au loc și altfel de 
convorbiri telefonice. Cei însănă
toșiți transmit mulțumiri piloților 
pentru conștiinciozitatea cu care 
și-au făcut datoria, 
coresp. voluntar).

De mai bine de un an, 
în strada Dumitru Lem- 
nea nr, 30 din Capitală, 
s-a dat în folosință 
localul școlii medii de 
muzică nr. 2. O clădire, 
luminoasă, dotată cu tot 
ce este necesar instrui
rii multilaterale a elevi
lor care au îndrăgit mu
zica. Constructori : în
treprinderea de con
strucții nr. 4 și între
prinderea de instalații 
și montaj. Se pare însă 
că unii din cei care au 
lucrat la ridicarea aces
tei școli n-au dat dova
dă de suficient spirit de 
răspundere.

lată despre ce este 
vorba. După recepție, 
constructorii au fost 
obligafi să tacă anumi-

te remedieri. Și au fă
cut cîfe ceva. La partea 
de instalații însă, unde 
unele lucrări au fost 
executate anapoda, tre
buiau în scurt limp re
mediate. De pildă, vasul 
tampon pentru alimen
tarea cu apă n-a fost 
vopsit cu minium de 
plumb la partea de jos 
și, în plus, a rămas așe
zat provizoriu, pe niște 
cărămizi și scînduri. Ori- 
cînd poate să cadă și 
să provoace stricăciuni. 
Prin planșeul de beton 
de sub acest vas tam
pon, rămas nesclivisit, 
poate pătrunde apa, 
dăunînd automatelor e- 
lecfrice care acționează 
pompele. Neglijent s-a 
lucrat și la cele două

cazane 
termică 
izolarea 
nelor este necorespun
zătoare.

Direcția școlii, ca de 
altfel și Ministerul în- 
văfămînfului —- prin di
recția de specialitate — 
au sesizat de nenumăra
te ori conducerile în
treprinderilor de con
strucții și de 'nstalatii. 
Acestea au fixat mereu 
termene, au făcut pro
misiuni. Dar de treabă 
nu s-au apucat. Este 
nevoie să se ia de ur
gentă măsuri pentru re
medierea defecțiunilor 
constatate. (M. CON- 
STANTINESCU, 
canic).

Cu ocazia unor săpături arheolo
gice efectuate în apropierea comunei 
Hărman, colectivul Muzeului regio
nal Brașov in colaborare cu specia
liști ai Institutului de Arheologie al 
Academiei R. P. Române a descope
rit o nouă cetățuie dacică. De aici au 
fost scoase la iveală vase de lut ars 
avînd o vechime de 4 000 de ani, 
precum și obiecte din ceramică a- 
parținînd secolelor XI și XII din e.m

Cercetările efectuate au stabilit că 
pe teritoriul acestei cetățui au exis
tat așezări omenești încă din epoca 
bronzului. (Agerpreș)

O expozifie a gazetelor 
de perete

La Focșani continuă să fie vizitată cu 
interes expoziția gazetelor de perete din 
întreprinderile, instituțiile și unitățile a- 
gricole socialiste ale orașului. Sînt ex
puse cele mai bune ediții ale gazetelor 
de perete participante la concursul pe 
oraș încheiat recent.

De la căpătui liniei 
de tramvai nr. 6 din 
Capitală, numeroși ce
tățeni iau spre casă au
tobuzul 60, care circu
lă pe ruta Mogoșoaia- 
Buftea. De fapt, nu 
prea iau mașina ci 
adesea sînt nevoiți s-o 
pornească pe jos. în
deosebi în orele de 
vîrf, transportul în 
comun pe acest traseu 
este foarte anevoios.

Călătorii așteaptă în 
stație la un capăt al 
liniei, în timp ce la ce
lălalt stau în „repaus"

cîteva autobuze. Daca, 
în sfîrșit, vreo două 
dintre ele pornesc în 
cursă, de aglomerate 
ce sînt, acestea nu mai 
opresc de multe ori în 
stații.

Se știe că autobuzele 
circulă după un grafic. 
Cele de pe linia 60 ori 
nu-l au, ori nu-l res
pectă.

Rezultatul este 
același...

însă

educare cetățe- 
a cunoștințelor 

unele cercuri de 
multe temei ?citit 

lată, 
cercul de 
str. dr.

tură, cinstea,

«MĂ«»«

In teresant, a tragă tor 
instructiv

Comisiile de femei d;n Capitală au lata cum a procedat cercul din circum- 
fost preocupate, în ultima vreme, de scripția 155, raionul T. Vladimirescu. 
găsirea unor forme și metode noi. mai A invitat profesori, pedagogi, activiști 
vii și mai interesante, în activitatea cul
tural-educativă desfășurată în rîndurile 
femeilor, pentru educarea loi cetățe
nească. în această direcție s-a cîștigaf 
o interesantă experiență.

Sporirea simțitoare a numărului de fe
mei participante la cercurile de citit, 
lectoratele de cultură generală, simpo
zioane, seri literare, recitaluri m'uzicale, 
jurnale vorbite, dovedesc ca aceste 
forme se bucură de o ,mșre prețuire. în 
cartierele Capitalei luricționea'za aproa
pe 2 000 de cercuri de citit din care fac 
parte peste 38 000 de femei. Aceste 
cercuri constituie un mijloc operativ de 
informare politică, de 
nească, de răspîndire 
de tot felul. De ce la

:au parte mai 
de exemplu, 

citit din — 
Staicovicî,, 

raionul V. I, Lenin. 
Ce atrage pe gos
podine I 
cerc ? Comisia și - 
lectorul întocmesc 
tematica pe baza — 
discuțiilor prealabi
le cu participantele, 
gesfiilor primite s-au 
rie de teme cerute 
acest cartier. Prin 
adoptat o tematică 
toate cartierele, pentru toate gusturile 
și pentru orice nivel de înțelegere. 
Legătura aceasta vie, directă cu viața, 
capacitatea de a interesa pe partici
pante la discutarea problemelor, dintre 
care unele puse chiar de ele, asigură 
succesul cercului. Adunarea cercului 
de citit se deschide, de obicei, cu o 
scurtă revistă a presei, ascultată cu 
mare interes. Urmează apoi lecturi din 230 de
scriitori romîni și străini. Sînt gustate 
acele schițe, povestiri sau lucrări cu ca
racter științific care-și propun să com
bată superstițiile, prejudecățile și misti
cismul. în dese rînduri au fosf invitați 
fruntași în producție, scriitori, oameni 
de știință, muzicieni care au vorbit fe
meilor despre activitatea lor( le-au fă
cut cunoștință cu realizările obținute 
în industrie, artă, cultură, știință.

La cercul de citit din circumscripția 
122, cartierul 17, raionul 30 Decembrie, 
la cererea participantelor s-au organi
zat audiții muzicale, seri literare. Ar
tiști de la Teatrul Național „I. L. Cara
giale“ au citit din operele mai multor 
scriitori, după care a urmat audiția 
„Simfoniei a IX-a“ de Beethoven.

O formă de activitate politică și cul
turală care începe să capete tot mai 
mare extindere este lectoratul. în Capi
tală au fosf organizate în acest an — 
cu sprijinul Comitetului orășenesc pen
tru cultură și artă (Comisia pentru ră- 
spîndirea cunoștințelor cu If ura I-șt i in- 
țifice) 39 de lectorate, în care au fost 
cuprinse peste 4 000 de femei, în ma
joritate membre ale comitetelor și co
misiilor de femei, ale echipelo< de con" 
trol obștesc. în organizarea și buna 
desfășurare a lectoratelor, comisiile de 
femei au primit un sprijin efectiv 
partea organizațiilor de bază din 
fiere.

Tematica lectoratelor cuprinde 
bleme politice, științifice, pedagogice, 
literare, de educație patriotică și ce
tățenească. Mare parte din participan
te sînt mame ; e firesc, așadar, ca ele 
să fie preocupate de tot felul de pro
bleme legate de instruirea și de edu
carea copiilor, a tinerei generații, în 
vederea formării omului nou, demn de 
epoca socialismului și a comunismului.

în raionul 16 Februarie s-a organizat 
un lectorat cu tematica axată pe proble
me de pedagogie. Probleme de peda
gogie s-au discutat și în cercurile de citit

Aspecte ale activității
jaHC4ëst în ■ țîadiil

ijôspoôîncîoï' din CapHalâ'

în urma 
introdus o 

de femeile 
urmare, nu 
valabilă pentru

su- 
se- 
din 
s-a

din
car-

pro-

obștești, părinți să țină expuneri avînd 
ca temă educarea copiilor. Este intere
sant de arătat că gospodinele din 
circumscripție au început să se ocupe 
cu interes și pricepere de timpul liber 
al copiilor. S-au organizat grupuri în 
care se spun basme pentru copii, vizio
nări de diafilme etc.

în această direcție se pot face încă 
multe. Uneie comisii de lerne! consi
deră ît? ; mod greși* că ar-fi greu de 
organiza* discuții pe probleme de e- 
ducație. Se poale însă oricînd organi
za, de pildă, un schimb de experiență 
între mame, avînd ca subiect discutarea 
metodelor folosite pentru a sădi, la 
copii dragostea de muncă și învăță- 

modestia, sinceritatea, 
curajul, respectul

— față de părinți și de 
profesori^: față de 
cei vîrsfnici.'

Una din proble
mele care au preo
cupat "îrv mod deo
sebit comisiile de

- femei, a fost educa
ția lor cetățenească,

cultivarea unei atitudini pline de grijă 
pentru întreținerea și păstrarea fon
dului de locuințe, pentru bunurile 
obștești. în numeroase cercuri de citit 
s-au organizat discuții pe astfel de 
teme.

Pentru a generaliza experiența pozi
tivă dobîndifă de unele comisii de 
femei, Comitetul orășenesc al femeilor 
a inițiat o întrecere care a ajutat la 
extinderea metodelor bune, la activi
zarea unor cercuri rămase în urmă, la 
atragerea unui număr tot mai mare de 
gospodine. Numai în raionul Lenin, 

222 -j cercuri peste 180 s-au ri
dicai la nivelul cercurilor fruntașe.

Altă formă de activitate apreciată de 
gospodine este „Ora femeii“. Ea oferă 
largi posibilități de educare și dezvol
tare a gustului 
teiul orășenesc 
fiativa de a 
specialiste din 
tivitele care au făcut expuneri despre 
„Frumosul în viața cotidiană“ etc. Co
mitetul femeilor din raionul 1 Mai, în 
colaborare cu comitetul raional U.T.M., 
a organiza* pentru tinere o „paradă a 
modei“, precedată de o interesantă 
expunere intitulată „Arta de a te îm
brăca“.

Evident, efectul acestei activități 
cultural-educative este o sensibilă ridi
care a nive'ului de cultură al femeilor. 
Se trezește inte-esul pentru problemele 
politice, pentru cărți, se stimulează gus
tul pentru artă. Toate acestea nu întîr- 
zie să se reflecte și în viața obștească, 
printr-o mai intensă participare la acti
vitatea gosnodărească a străzii, cartie
rului, prin relații tovărășești, de convie
țuire civilizată între cetățeni.

Rezultatele bune obținute în activi
tatea 
meilor 
ji nu lui 
șenesc

Cred că în generalizarea experienței 
acumulate are un cuvînt important de 
spus comitetul orășenesc al femei
lor, în special pentru ca pretutindeni 
activitatea cultural-educativă să cores
pundă fiecărei 
reia i 
vitafe 
mare 
erele

pentru frumos. Comi- 
al femeilor a avut ini- 
invifa la „Ora femeii“ 

diferite domenii de ac-

cult’jral-educafivă în rîndul fe
se datoresc îndrumării și spri- 
permanent al Comitetului oră- 

P.M.R. București.

categorii de femei ca
se adresează, ca în această acfi- 
să fie cuprinse un cît mai 

număr de gospodine din carti- 
Capifalei și din satele din jur.

NATALIA COTOARÄ 
profesoară 

membră a biroului 
Comitetului orășenesc 

al femeilor — București

V. ORZA
(De la

„Aspect de iarna
expoziția de fotografii artistice „Viața nouă a patriei”),

Tricotaje
Desigur că la prima 

vedere poate părea că 
între aceste două arti
cole nu este nici o le
gătură. Și totuși este 
una...

Cu chitanța. nr. 
43929, un cetățean și-a 
comandat un pulover 
la centrul de tricotat 
nr. 22 al cooperativei 
„Steaua Roșie" din 
Ploiești.

Cu factura nr. 13777 
din 30 august 1962 un 
alt cetățean și-a cum-

parat mobilă la maga
zinul nr. 7 din Oțelul 
Roșu.

Timpul a trecut, dar 
cei doi clienți sînt

înzi
unul 

pu-
mereu amînați : 
nu-și mai vede 
loverul terminat ; ce
lălalt nu mai primește 
oglinzile de la toaletă 
și de la vitrina-dulap.

După cum se vede — 
la unitățile cu pricina 
există același stil' de a 
deservi.

Ar fi timpul ca res
ponsabilii respectivi, 
care au încurcat ițele, 
să se privească puțin
tel în oglindă...

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romine : Gizelle — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 15); Elixirul dragostei — (orele 
19,30). Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (Clubul Uzinelor „Republica"): Con
cert de muzică populară romînească dat 
de orchestra populară „Barbu Lăutaru". 
Dirijor : Nicu Stănescu — (orele 16,30).

Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Anna Karenina — (orele 19.30). 
(Sala Studio) : Siciliana — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara’’ (Sala Magheru) : 
Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Buiandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1): Take, Ianke și Cadîr — (orele 19.30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): 
Proștii sub clar de lună — (orele 19.30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ve
cini de apartament — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. Miile): 
Logodnicul de profesie se însoară — (o- 
rele 20). (Sala Libertatea) : Emil și de
tectivii — (orele 17); Micuța Dorrit — 
(orele 20). Teatrul Evreiesc de stat : O. 
pera de trei parale — (orele 19,30). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoriei): Ocolul pămîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). Circul de stat : Valea 
trandafirilor — prezentat de Ansamblul 
circului din R.P. Bulgaria — (orele 20).

(Sam® am a

Discuri „Electrecord“ în pregătire
In primele luni ale anului amatorii 

de muzică vor întîlni în magazine 
noi discuri „Electrecord“. Dintre pri
mele apariții semnalăm un disc de 
muzică italiană preclasică : canzone 
de Giovanni Gabrielli, lucrări de Sa
lomon Rossi, Girolamo Frescabaldi și 
Claudio Monteverdi în interpretarea 
cunoscutei formații italiene de mu
zică preclasică I Menestrelii.

Un alt disc va cuprinde opera ita
liană „Slujnica stăpînă" de Pergolesi 
în interpretarea sopranei Emilia Pe- 
trescu-Cironeanu și a basului Marius 
Rintzler, acompaniați de orchestra 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu", sub conducerea dirijorului Con
stantin Bugeanu.

Vor apare de asemenea trei discuri 
micro care cuprind expuneri ale 
compozitorului Alfred Mendelsohn

despre melodie și ritm, armonie și 
contrapunct, despre instrumentele 
muzicale și orchestra simfonică,, cu 
exemplificări la pian, variațiuni in
strumentale, un preludiu și o fugă.

Din noile înregistrări de muzică 
romînească semnalăm cîntece de 
Radu Șerban, Aurel Giroveanu, 
Theodor Grigoriu, în interpretarea 
unor soliști de frunte, 12 cîntece și 
jocuri romînești în interpretarea or
chestrelor reunite ale Radioteleviziu- 
nii și ansamblului „Ciocîrlia”, mu
zică bănățeană în execuția orches
trei „Lazăr Cernescu“ din Caran
sebeș, precum și cîntece de masă de 
Ion D. Chirescu, Matei Socor, Marin 
Constantin ș.a. Casa de discuri pre
gătește și Un disc de poezie Tudor 
Arghezi, pe care vor fi înregistrate 
versuri în lectura autorului.

Despre colaborarea
teatrelor cu dramaturgii

Deși sîntem abia la jumătatea sta
giunii, aproape douăzeci de piese ori
ginale no' au văzut lumina rampei sau 
a tiparului. Cum e și firesc, calitatea 
lor e inegală. Se află printre ele lu
crări de valoare, altele sînt mai slabe 
dar cu certe calități. Sînt și unele foarte 
discutabile. Dar îmbucurător e că multe 
dintre piesele noi sînt bune, inspirate 
din viafa de azi, reflectă preocupări și 
oamen: ai zilelor noastre, cuprind vii 
dezbateri de idei, sporind astfel carac
terul militant al dramaturgiei și forța ei 
de înrîurire asupra conștiințelor. în ma
joritatea lor, aceste piese aparțin unor 
scriitori autentici. Sînt adică. în majo
ritate, literatură. Foarte important 
e faptul că pe lîngă nume con
sacrate au apărut și autori noi, în cea 
mai mare parte tineri, oameni talentafi 
și cunoscători ai realității, proveniți în 
special din presă, din publicistică, re
portaj sau schița literară de actualitate 
— lucru care, desigur, nu poate decît 
să bucure pe toți iubitorii adevărafi ai 
teatrului. Există o mai mare varietate de 
teme și de forme, specifice personali
tății fiecărui autor în parte. (Nu vreau 
să spun cu asta că șabloanele au dis
părut, au primit însă lovituri serioase).

Am ținut să reiau tema tratată de 
Radu Beligan într-un articol din „Scîn- 
feia“, pentru a mă opri asupra unor 
factori care mi se par a fi avut o con
tribuție însemnată la creșterea drama
turgiei originale și, implicit, pentru a 
încerca o valorificare a experienței 
creatoare.

E indiscutabil că principalul merit 
al dezvoltării dramaturgiei originale re
vine autorilor înșiși, acelor autori care 
nu fug după succese ușoare și care, 
avînd ceva de spus, și-au pus talentul 
în slujba desțelenirii unui material de 
viață foarte nou și de aceea foarte 
greu de abordat. Ei au făcut-o, 
gînd cu îndrăzneală pe căi încă 
bătătorite, aducînd 
foare atît în conținut cît și în formă. 
Dar, după cum se știe, dramaturgia nu 
se poate naște și progresa în afara 
teatrului, fără o mișcare teatrală care 
să-i creeze un climat favorabil. Or, 
la noi se dezvoltă tocmai o asemenea 
mișcare teatrală compusă dbfr-c mare

mer- 
ne- 

elemente inova-

a regizorilor, scenografilor, acto- 
criticilor dramatici, mișcare tea-

parte
rilor, .... ... .
trală receptivă la căutările dramaturgi
lor. Promovîndu-i, i-a dus la succes 
în fața publicului, el însuși devenit o 
componentă importantă a acestei miș
cări. S-au ob(inut reale succese acolo 
unde directorii teatrelor, secretariatele 
literare, au știut să strîngă în jurul lor 
un larg activ de oameni de teatru pa
sionați și plini de inițiativă, care stau 
ferm pe pozițiile exigente ale promo
vării unei dramaturgii de calitate, a u- 
nor autori talentafi, care cunosc viata 
nu din documentări turistice, ci dintr-o

permanentă legătură cu realitatea și au 
ceva de spus.

Este meritul incontestabil al ace
lor regizori și teatre care au pus în 
scenă, cu pasiune pentru nou, piese 
originale de valoare, chiar dacă au 
avut de înfruntat scepticismul și îngus
timea de vederi ale unora dintre oa
menii de teatru. Cazul piesei lui V. Em. 
Galan „Prietena mea Pix“ e elocvent. 
După ce a stat cîțiva ani prin serta
rele unor secretariate literare a ajuns 
pe scenă abia după un an de la pu
blicarea ei în revista „Teatrul“, pe mo
tiv că „pune probleme dificile“, că 
„n-o să prindă la public“ sau pur și 
simplu că „nu e teatru“. Spectacolul 
pus în scenă de Radu Penciulescu la 
Teatrul de Comedie a dovedit exact 
contrariul. După părerea mea, calitatea 
spectacolelor acestui regizor cu „Se
cunda 58", „Steaua Polară", „De n-ar 
fi iubirile“ este remarcabilă. Acesta din 
urmă a luat de altfel și premiul I la 
concursul tinerilor artiști din teatrele 
dramatice, încheiat de curînd. Un all 
exemplu
servită piesa 
lună“ de T, ,
Lucian Pinfilie, pe scena Teatrului

fostbun este felul cum a 
„Proștii sub clar de 
Mazilu, în regia lui

.. . ... 'LU,"L‘i 
cia Sturdza Buiandra1*, spectacol care 

el premiul I la concurs, 
aceste fenomene pozitive, 

e pe deplin mulțumitoare.

a obținut și
Cu toate

situația nu 
Mal »Int și aii piesa care-șl așteaptă

■ realizatorii. Din păcate și critica dra
matică trece nepăsătoare pe lîngă 
unele lucrări.

Se mai manifestă în diferite cazuri
• superficialitate și lipsă de exigentă. In 

această privință ar trebui criticată ten-
> dinfa unor teatre de a înlocui munca 

serioasă cu autorul pentru îmbunătă
țirea confinutului sau formei artistice a 
piesei — prin expediente regizorale. E 
elocvent din acest punct de vedere 
spectacolul cu piesa 
lui Lotreanu“, lucrare schematică, 
un conținut ideologic sărac și banal, 
prezentată la concurs de Teatrul de Stat 
din Timișoara. încercarea de a 
„salva textul“ prinfr-o sumedenie 
artificii scenice n-a dat — după cum 
s-a văzul — nici de astădafă rezultate.

E greu de înțeles de ce unele teatre 
din regiuni preferă asemenea „expe
rimente“ în loc să monteze piesele o- 
riginale pe care critica și spectatorii 
le-au consacrat în ultimii ani pe sce
nele bucureștene. Sau de ce să nu se 
grăbească ele să reprezinte lucrări in
teresante, neglijate de teatrele dl.. 
Capitală? Exemplul Teatrului National 
din Cluj care pregătește în premieră rîndUrile lor. 
pe (ară piesa „Să riu-ți faci prăvălie cu 
scară“ de Eugen Barbu, cred că merită 
a fi urmat.

E necesar să combatem prejudecata, 
care mai dăinuie în unele teatre că 
piesele de idei, piesele „dificile“ care 
solicită gîndirea spectatorului, ar fi sor- 
lite eșecului. în asemenea teatre se 
fuge după succese ieftine, nefinîndu-se 
seama de calitate. Or, pentru a mă re
feri la un singur exemplu, aș menționa 
„Steaua Polară” de 
piesă de idei, al 
public infirmă cum 
bine astfel de păreri.

Tocmai pentru că în momentul de 
fafă se scrie mult teatru, e mai mult ca 
oricînd necesar bunul gust în alcătuirea 
repertoriului. Experiența arată că pen
tru a realiza spectacole de calitate tre
buie pornit de la textul de calitate 
(după părerea mea, primă și ho- 
fărîtoare exigen(ă), că acolo unde s-a 
colaborat cu autorii competent și crea
tor, el înșiși au fost aceia care 
eu rescrli — nu replici »au »eene,

„Cazul studenfu- 
cu

CINEMATOGRAFE ; Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gli. Mau
rer in India și Birmania — Vizita .soli
lor poporului romîn în Indonezia : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21), Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 20,30 — și filmul Telegra
me). Povestea anilor înflăcărați — film 
pentru ecran panoramic: Patria (11; 15) 
18; 21). Vaporul lui Emil : Sala Palatu. 
lui R.P. Romîne — (orele 17 — seria de 
bilete 635 și orele 20,30 — seria de bilete 
634), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), . 
Republica (8,45; 10,45; 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) . Soțul soției sale rulează la cinema
tografele Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuo 
(10; 12; 15; 17; 19'; 21). Dă-i înainte fără 
grijă rulează la cinematografele Magheru 
(10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21), I. ..C. Frimu 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30; 20,30), Căzută din lună 
— cinemascop — V. Alecsandri (15,30; 18|
20.30) , Elena Pavel (9,- 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Flacăra (16; 13,15; 20,30), F1O- 
reasca (15,30; 18; 20,30). Omul de lingă 
tine: înfrățirea între popoare (11,30; 15|30| 
17,45; 20), Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,45: 
21). Piticul vrăjitor și Punguța cu. doi 
bani : Tineretului (orele 10 și orele 12). 
Nu e loc pentru animale sălbatice și Un 
curs pentru bărbați: Tineretului (orele 
14 și orele 16). Profesiunea doamnei War
ren : Tineretului (orele 18 și orele 20,30). 
Tinerii — cinemascop: Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16.45; 19; 21.15), Arta (11; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Mirajul : Lumina (9; 11; 13; 15| 
17; 19; 21), Alex. Sahia (10: 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30), 23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21). Alibiul nu ajunge : Central (10,30; 
12,30: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie '.(»;
11.30) . Marile familii: 13 Septembrie (14^30;
16,30; 18,30; 20,30). Intrigă și iubire rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (15,30; 
18; 20,30). Crimă fără pedeapsă : Cultural 
(16; 18,15; 20,15). Președintele — centru 
înaintaș: 8 Martie (15.30; 18; 20,30), Donca 
Simo (16; 18,15; 20,30). Misterul celor doi 
domni „N" rulează la cinematograful 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). Magistratul: 
Grivița (10,30; 15; 17; 19; 21), Moșilor (16; 
18; 20). Ultima bătălie : rulează Ia
cinematograful 8 Mal (15,30; 18; 20,15). 
Pedro pleacă în Sierra : V. Roaită 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,30), 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Povestiri ve
sele: Unirea (16; 18; 20), G. Bacovia (15,30: 
18; 20,15). Tintin și misterul „Lînei de 
aur" rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (11; 15; 17; 19; 20,45). Cînd co
media era rege — Vîrsta de aur a co
mediei : Munca (15; 18; 21). Pirații ae
rului — cinemascop : Popular (16; 18.15;
20.30) . Sub ploaia atomică — cinemascop: 
16 Februarie (16; 18; 20). Miracolul lupi
lor — cinemascop: rulează la cinemato
graful M. Eminescu (14; 16,30> 19; 21130). 
Permisie pe țărm rulează la cinemato
graful Iile Plritilie (16; 18: 20). Regăsirea: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21), Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). Vîrsta dragostei rulea
ză la cinematograful Olga Bancic (15; 17; 
19; 2p,45). Fantomele din Spessart: 30 De
cembrie (11,30; 15; 17; 19; 21). Cînd copa. 
cil erau mari : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil : ,,Ma- 
șenka” — basm-coregrafic prezentat de 
ansamblul artistic ai Palatului pionieri
lor. 20,05 — Sfatul medicului : „Vaccina
rea antipoliomielitlcă" de dr. N. Cajal. 
20,15 — Filmul artistic „Flăcări și flori" 
(Copilăria Iul Ivan), o producție a Stu
dioului „Mosfilm". Film distins cu Pre
miul „Leul de aur" la Festivalul In
ternațional al filmului de la Veneția — 
1962. 21,50 — Muzică ușoară instrumen
tală. Cîntă o formație condusă 
Vișan. In încheiere : Buletin de

CUM E VREMEA

ci tablouri și 
cînd substantial 
Un teatru spre care autorii de ta
lent se îndreaptă cu încredere, soli- 
cifîndu-i ei colaborarea, a cîștigaf par
tida. S-a demonstrat că publicul e pro
fund interesat de dramaturgia origi
nală, și anume de acea dramaturgie 
bogată în idei, care dezbate cu talent 
și fantezie, de pe pozițiile realismului 
socialist și în forme atractive, îndrăz
nețe, problemele contemporaneității.

Numai succesul de calitate atrage 
spre teatru noi autori de calitate. în 
acest sens, în ceea ce e de valoare 
în marele număr de piese de la înce
putul acestei stagiuni, trebuie văzut un 
fenomen mai adînc, rezultat al unui cli
mat și al unei experiențe rodnice, mai 
ales în ceea ce privește îmbogățirea 
rîndurilor dramaturgilor. Cum e și 
normal, cu fiecare succes, exigentele 
cresc. Cerem dramaturgiei mai multă 
profunzime, o mai strînsă legătură cu 
viafa, și mai ales cu viata clasei mun
citoare și a țărănimii muncitoare, 
o mai îndrăzneață abordare a luptei 
noului împotriva vechiului, o mai 
puternică reliefare a caracterelor, o 
permanentă 
fisfice. Dar, 
fotul. Trebuie 
aceea, poate 
mărul pieselor 
calitatea autorilor de care dispune în 
momentul de (ată sectorul dramafur- 

dln giei originale. Și spiritul de întrecere 
sănătos care începe să se dezvolte în 

Un tînăr dramaturg avea 
aproape gata o nouă lucrare ; după 
apariția uneia dintre bunele creații re
cente, mi-a spus : „Rescriu piesa de 
la început. S-a ridicat ștacheta. Asta 
obligă I“

Dar asta ne obligă pe tofi cei ce 
avem un cuvînt de spus în dezvolta
rea noii dramaturgii originale să 
tăm pentru generalizarea acelor 
fode de lucru care și-au dovedit 
nicia. Să sprijinim lucrările 
merituoase, fafă de care 
se 
ră ;
rilor autori talentafi,
care 
bucurător. 
triumfe în mișcarea noastră teatrală 
punctul de vedere deopotrivă princi
pial, receptiv fa(ă de nou, departe vă
zător, singurul care poate fi numit 
punctul de vedere al constructorului.

TRAIAN ȘELMARU

acte întregi, ridi- 
nivelul lucrărilor.

se 
de

S. Fărcășan — 
cărei succes de 
nu se poate mai

a
ridicare a măiestriei 

să ceri încă nu
ar- 

e 
să ai și cui să ceri. De 

mai important decît nu
mi se par numărul și de Sile 

știri.

mal ac-

sprijinim 
fafă de 

pronunțe cu exigentă și 
să încurajăm dezvoltarea 

cu afenfia 
o merită acest fenomen 

în felul acesta, facem să 
noastră

lup- 
me- 
rod- 
noi,

critica să 
căldu- 

tine- 
pe 

îm-

Ieri în țară : Vremea s-a răcit
centuat în jumătatea de nord a țării. Ce
rul a fost variabil, mai mult acoperit. A 
nins intermitent în Banat, Ardeal, Mol
dova, șl local în Muntenia. Izolat s-ă 
produs ceață. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, predominînd din 
Temperatura aerului la ora 14 
valori cuprinse între minus 7 
Avrămeni. și 4 grade la Calafat și Manga
lia. In București : Vremea s-a menținut 
umedă și închisă, cu cerul acoperit. Du- 
pă-amiază au căzut precipitații slabe și 
temporare, la început sub formă de ploa
ie, apoi sub formă de ninsoare. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de U, H 
și 13 ianuarie : Vreme în general închi. 
să,, cu ceață dimineața șl seara. Vor că
dea ninsori temporare, mai ales în su
dul țării. Vînt potrivit. Temperatura sa 
menține coborîtă în jumătatea de nord- 
est a țării și va crește ușor în sud-vest, 
la sfîrșitul intervalului." Minimele vor fl 
cuprinse între minus 2 grade și minus 
12 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între plus 3 și minus 7 grade; In 
București ; Vreme în general închisă, cu 
ceață dimineața șl seara. Îemporar va 
ninge. Temperatura se menține coborîtă.

nord-vest. 
înregistra 
grade la
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Ședințe plenare ale Consiliilor 
agricole regionale

CRAIOVA

în țară continuă să aibă loc șe
dințe plenare ale Consiliilor agricole 
regionale în care se dezbat princi
palele realizări obținute anul trecut 
în agricultură, precum și mă
surile pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție prevăzute în noul an.

Experiența 
anului 1962 a 
dovedit, așa

cum ș-a subliniat la ședința Consi
liului agricol regional Oltenia, că 
efectele negative ale unor condiții 
neprielnice pot fi învinse prin apli
carea complexului de măsuri agro
tehnice. In raioanele Băilești, Co
rabia, Calafat și Segarcea majori
tatea unităților agricole socialiste 
au depășit producțiile realizate în 
anii trecuți. Multe gospodării agri
cole de stat și gospodării colective 
din regiune au realizat recolte de 
peste 2 000 kg grîu la hectar și de 
5 000—6 000 kg porumb boabe _ la 
hectar. Succese însemnate s-au în
registrat și în dezvoltarea zooteh
niei, pomiculturii, viticulturii și le
gumicultorii.

Membrii Consiliului agricol regio
nal și invitații la ședință au împăr
tășit experiența bună dobîndită de 
unele unități în mărirea producție] 
vegetale și animale. Ei au arătat că 
prevederile planului pe acest an pot 
fi îndeplinite prin extinderea în pro
ducție a rezultatelor cercetărilor 
științifice și folosirea experienței 
bune a unităților fruntașe. In acest 
scop s-a hotărît ca prin schimburi 
de experiență, consfătuiri, conferin
țe, prin îndrumarea de zi cu zi, in
ginerii să facă cunoscute în masa 
colectiviștilor metodele înaintate de 
muncă. în toate unitățile agricole 
socialiste se vor înființa loturi de
monstrative pe care lucrările agri
cole să se facă sub îndrumarea di
rectă a specialiștilor.

canizatorii și colectiviștii au folosit 
în anul trecut de 3 ori mai multe 
îngrășăminte naturale și chimice, 
au executat lucrările în perioade 
optime și la un nivel agrotehnic su
perior.

Rezultate bune au fost obținute 
în dezvoltarea zootehniei. Multe 
gospodării printre care cele din co
munele Sîntana, Salonta, Mădăraș, 
Simand, Olari, au ferme de cîte 300 
—800 de bovine și 2 500—3 600 de oi. 
Ele realizează anual, numai prin 
valorificarea produselor animale, 
venituri de 2 000 000—3 000 000 lei.

Pentru continua lor dezvoltare și 
consolidare economică, gospodăriile 
colective vor spori producția vege
tală și vor dezvolta în continuare 
fermele de animale. Ele au prevăzut 
să cumpere în acest an 14 200 de 
vaci și vițele. .......................
de scroafe de 
se va acorda 
construcțiilor

în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din R. P. Romînă, ambasado
rul R. D. Germane, Wilhelm Bick, a 
fost primit în audiență de prim-vi- 
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol, precum și de vicepreședinții 
Consiliului 
mîne Emil 
Drăghici și

de Miniștri al R. P. Ro- 
Bodnăraș, Alexandru 

Gheorghe Gaston Marin.

Premiile concursului 
„Vasile Alecsandri"

TELEGRAME EXTERNE

15 500 de oi și 1500 
prăsilă. De asemenea, 
o mai 
agrozootehnice, care 

au rămas în urmă față 
șeptelului.

mare atenție

de sporirea

în anul tre
cut, numeroa
se gospodării 

de stat și gospodării colective din 
regiunea Crișana au depășit pro
ducțiile prevăzute la toate culturile. 
La baza acestor succese a stat, așa 
cum s-a arătat la ședința Consiliu
lui agricol regional, folosirea judi, 
cioasă a numărului sporit de trac
toare și mașini agricole, îndrumarea 
permanentă din partea consiliilor 
agricole și a celor aproape 600 in
gineri agronomi și zootehnicieni, a 
unităților agricole din regiune. Me-

ORADEA

Producțiile 
2 500—3 000 
de grîu și 

de 5 000—6 000 kg porumb boabe la 
ha, obținute anul trecut de nume
roase G.A.S. și G.A.C., din regiunea 
Maramureș, ca și realizările în mă
rirea fermelor și a producției ani
male, au scos la iveală posibilitățile 
existente în regiunea Maramureș 
pentru depășirea sarcinilor de pro
ducție prevăzute în acest an. Prin
tre rezervele de sporire a producției 
agricole, arătate la ședința Consi
liului agricol regional, se numără 
creșterea suprafeței arabile în acest 
an cu 6 300 ha și mai ales fertili
zarea terenurilor cu îngrășăminte și 
amendamente, folosirea completă și 
eficientă a pămîntului și aplicarea 
diferențiată a agrotehnicii. Consiliul 
agricol regional a prevăzut măsuri 
pentru generalizarea experienței uni" 
tăților agricole fruntașe și a rezul
tatelor cercetărilor științifice. Se vor 
organiza în acest scop conferințe ale 
specialiștilor, schimburi de expe
riență și Vizite la G.A.S. și G.A.C. 
care au realizat cele mai bune pro
ducții. O dată cu măsurile pentru 
mărirea producției la culturile de 
cimp, în Maramureș, fiind condiții 
deosebit de prielnice, se vor extinde 
livezile cu 2 000 ha șl se vor mări 
simțitor fermele de animale.

(Agerpres)

BAIA MARE de 
kg

La concursul „Vasile Alecsandri" 
încheiat recent, au fost prezentate 
370 de piese, cele mai bune dintre 
ele fiind distinse cu premii și men
țiuni. A fost acordat premiul II pie
sei într-un act „Un cîntec din fluier" 
— de Paul Everac. Premiul III a fost 
atribuit pieselor : „Dansul fetelor" — 
de Mihail Davidoglu, „Unu și cu 
unu fac, totuși, doi..." — de Victor 
Bîrlădeanu, „lntr-o singură seară" — 
de Iosif Bîta, iar piesele „Lanțul ma
nevrelor" — de Ștefan Haralamb, 
„Academicianul" — de Vintilă Or- 
naru, „Ploaia" — de Valentin Mun- 
teanu, au primit mențiuni.

A fost acordat premiul I pieselor 
de teatru de păpuși într-un act : 
„Haideți la teatrul de păpuși" și 
„Intîmplări cu păpuși" — de Alecu 
Popovici, și premiul III — pieselor 
„Reportaj cu păpuși și cu țepi" de 
Viorica Huber, „Veselie în colecti
vă" de Mihai Georgescu. Au primit 
mențiuni piesele „Suferințele Hara- 
lambinei" de Valentin Silvestru și „O 
aventură Ia palat" de Mihai Todea.

(Agerpres)

PE SCURT
• în luna ianuarie în colecția „Biblio

teca pentru toți” a Editurii pentru lite
ratură vor apare : „Frații Jderi”, 3 volu
me, de Mihail Sadoveanu, „Odiseea” de 
Homer.

• La Iași a luat ființă o universitate 
populară care are printre altele secții de 
Istoria literaturii romîne și universale, 
limbi străine, medicină, biologie etc. Pre
darea cursurilor a fost încredințată u- 
nor cadre cu pregătire superioară — a- 
cademicieni, profesori și conferențiari 
universitari etc.

• La tragerea Pronoexpres din ziua de
9 ianuarie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 11, 8, 3, 43, 
21. Numere de rezervă : 7, 29.

Fond de premii 408 487 lei.

34,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"Fotbaliștii noștri în Africa

Joc egal cu campioana 
Sudanului

KHARTUM (de la trimisul nos
tru). Un număr record de specta
tori — peste 35 000 — au asistat 
la cel de-al treilea meci al tineri
lor noștri fotbaliști în capitala Su
danului, disputat mărfi seara în 
compania echipei Merich, cam
pioana țării gazdă. Întrecerea a 
dat prilej ambelor iormații să se 
remarce printr-un joc spectaculos, 
cu faze de bun nivel tehnic, ceea 
ce, firește, a plăcut mult publicu
lui. în repetate rînduri aplauzele 
din tribune au răsplătit pe fotba
liști.

Meciul s-a terminat cu un scor 
alb (0—0), după ce și la o poartă 
și la alta au existat ocazii de a se 
marca, dar care au fost ratate, E- 
chipa noastră a dominat teritorial, 
a combinat cu măiestrie, înaintașii 
au tras des Ia poartă. Imprecizia 
lui Voinea, Sorin Avram, Raksi, 
Crișan (ale căror șuturi au nime
rit de cîteva ori în bară), ca și a- 
nularea unui gol înscris de Raksi 
în min. 39, au privat echipa noas
tră de o victorie pe care, după as
pectul jocului, O merita cu priso
sință.

Campioana Sudanului, alcătuită 
din jucători cu calități remarcabi
le (viteză, tehnică, rezistentă), a 
inițiat numeroase contraatacuri, 
dar n-a putut trece de apărarea 
promptă a echipei noastre, 
ceanu a apărat din nou 
bine.

Jucătorii noștri au aliniat 
toarea formație: Urziceanu — Pali, 
Petescu, Hălmăgean — 
Crișan — Nunweiller, 
(Sorin Avram), Voinea 
Raksi, Hajdu.

La două ore după 
meciului, fotbaliștii noștri s-au îm
barcat pe aeroportul din Khartum, 
pornind spre Atena. La plecare au 
fost salutați și felicitați de oficia
lități sportive sudaneze, de nu
meroși cetățeni. In Grecia, fotba
liștii noștri vor juca joi cu echipa 
„Apollon", urmînd ca la sfîrșitul 
săptămînii să se întoarcă în patrie.

C.MANTU

Din nou, iubitorii handbalului vor a- 
vea prilejul să asiste la un important 
meci internațional. Sîmbătă, în sala 
Floreasca, echipa feminină Rapid-Bucu- 
reșfi susține primul meci cu formația 
iugoslavă Lokomotiv-Zagreb, contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“. Rapidistele, 
care în ultimul timp și-au intensificat 
pregătirile, vor alinia cea mai bună for
mație. Din echipă nu vor lipsi maes
trele emerite ale sportului Irina Hector, 
Ana Bofan, Maria Consfanfinescu, An-

foanefa Ofelea, maestrele sportului Ele
na Hedeșiu, Constanja Dumitrescu, Hil
da Roth și alte sportive bine cunoscute.

Cel de-al doilea meci Rapid—Loko
motiv va avea loc la 24 ianuarie, la 
Zagreb.

★

în cadrul aceleiași competiții, rezer
vată însă echipelor masculine, Dinamo- 
București va juca la 
sala Floreasca, cu 
Rukomef-Zagreb.

16 ianuarie, tot în 
echipa iugoslavă

Urzi- 
îoarte

urmă-

Răcelescu, 
Pavlovici 

(Popescu),

terminarea

Baschet ; Honved
BUDAPESTA 9 (Agerpres). —
Aseară, în Palatul Sporturilor din 

Budapesta s-a desfășurat întîlnirea 
masculină de baschet dintre echi
pele Honved Budapesta șl Steaua 
București, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni“. Gazdele au

HocEeiștii Lucureșteni 
din nou învingători

In cel de-al doilea meci al turneu
lui pe caie-1 întreprinde în jara 
noastră, echipa de hochei pe gheață 
Vorwärts (R. D. Germană) a întîlnit 
aseară pe patinoarul artificial echi
pa selecționată a orașuliii Bucu
rești. Hocheiștii romîni au repurtat 
victoria cu scorul de 4—0 (2—0 ;
0—0 ; 2—0), prin punctele marcate 
de Pană (2), Andrei și Szabo II.

Vineri de la ora 18,30, tot în Capi
tală, Vorwärts joacă cu selecțio
nata de tineret a R. P. Roanîne.

Intrecerile de schi 
continua

Schiorii, a căror activitate compe- 
tițională a început acum cîteva zile, 
se vor întrece sîmbătă și duminică 
la Poiana Brașov într-un concurs 
dotat cu „Cupa Postăvarul”. La a- 
ceastă competiție participă Cornel 
Tăbăraș, Kurt Gohn, Dinu Petre, 
Ilona Miklos si alți membri ai lotu
lui republican, precum și cei mai 

• valoroși schiori din regiunile Brașov 
și Ploiești.

La 19 și 20 ianuarie, tot la Poiana 
Brașov, se vor desfășura primele 
concursuri din cadrul „Cupei R. P. 
Romîne” pe echipe.

ÎN CÎTEVA R/NDURI
Boxerii polonezi și-au început pregă

tirile în vederea întîlnirilor pe care le 
vor susține la Varșovia și București cu 
reprezentativa R.P. Romîne în prelimina
riile „Cupei Europei” pe echipe. Fede
rația poloneză a alcătuit un lot de 20 de 
boxeri, în frunte cu apreciații internațio
nali Bending (cocoș), Adamski, Gutman 
(pană), Knut (semimijlocie), Walașek, 
Dampc (mijlocie), Pietrzykowski (semi
grea) și Gugniewicz (grea).

Federația unională de fotbal a alcătuit 
lista celor mai buni jucători sovietici pe 
anul 1962. Printre cei mai buni jucători 
pe posturi figurează Iașin (portar), Du
binski (fundaș), Netto, Zavidonov (mij-

locași), Metreveli, Ivanov, Ponedelnik, 
Meschi (înaintași) și alții.

In meci retur contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la handbal (femi
nin), echipa I.F. Copenhaga a învins cu 
8—6 (3—3) echipa S.S.C. Sudwest Ber
lin. Handbalistele daneze s-au calificat 
pentru turul următor, deoarece ciștiga- 
seră și primul ioc (9—4).

In ultimul meci al turneului pe care 
l-a întreprins în R.A.U., echipa iugo
slavă de fotbal Partizan Belgrad a jucat 
la Cairo cu reprezentativa țării. Fotbaliș
tii iugoslavi au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (2—1), prin punctele mar
cate de Hasanagicl, (Agerpres)

Steaua 74-73
terminat învingătoare cu scorul de
74—73 (41—32). Returul se va disputa 
la 20 ianuarie la București.

Cuvîntarea lui J. Țedenbal
J. Țedenbal a criticat abordarea 

dogmatică a problemelor contempo
raneității de către conducătorii al
banezi și de către cei care îi sprijină. 
„Ei nu vor să recunoască faptul e- 
vident că uriașele transformări pe
trecute în lume în favoarea socialis
mului necesită o nouă abordare a 
multor fenomene din viața interna
țională. Trebuie subliniat cu toată 
claritatea că dogmatismul, oportunis
mul de „stingă“ se prezintă ca o pri
mejdie tot mai mare în mișcarea co
munistă mondială. Camuflîndu-se cu 
fraze ultrarevoluționare, alimentîn- 
du-se cu ideologia naționalismului, o- 
portunismul de „stînga“ tinde să 
atace linia leninistă, verificată de 
viață, a mișcării comuniste mondiale 
în cele mai importante probleme, in
clusiv în problema războiului și păcii.

„Steagul internaționalismului, al 
prieteniei frățești a tuturor țărilor la
gărului socialist, a tuturor partidelor 
marxist-leniniste — este steagul vic
torios pe care Marx și Lenin l-au 
lăsat mișcării comuniste mondiale. 
Partidul nostru va fi întotdeauna de
votat acestui steag măreț“.

J. Țedenbal a analizat în cuvîn
tarea sa sarcinile organizațiilor de 
partid care decurg din hotărîrile ple
narei din anul trecut a C.C. 
P.P.R.M.

ULAN BATOR (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la 8 ianuarie la Ulan 
Bator, la consfătuirea în problemele 
muncii ideologice, convocată de C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., a subliniat că 
însăși viața confirmă justețea con
cluziilor Consfătuirii reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncito
rești din anul 1960. în legătură cu 
aprecierea că sistemul mondial so
cialist devine factorul hotărîtor al 
dezvoltării mondiale, vorbitorul a 
spus că rezolvarea crizei din regiu
nea Mării Caraibilor constituie o 
nouă dovadă grăitoare în acest sens.

„în perioada cînd din cauza poli
ticii aventuriste a guvernului S.U.A. 
față de Cuba lumea s-a aflat în 
pragul unei catastrofe groaznice — 
a spus el — conducătorii Uniunii 
Sovietice, în contact cu conducătorii 
cubani, ținînd seama în mod lucid 
de complexitatea situației create, au 
adoptat cele mai chibzuite măsuri, 
singurele posibile în situația creată, 
pentru a salva pacea și salvgarda 
omenirea de la un război termonu
clear pustiitor. Tocmai datorită ac
țiunilor ferme și elastice ale Uniunii 
Sovietice, datorită luptei pline de 
curaj a eroicului popor cuban, dato
rită eforturilor popoarelor celorlalte 
țări socialiste și sprijinului tuturor 
forțelor iubitoare de pace a fost 
împiedicată invazia americană în 
Cuba și lichidată primejdia unei 
ciocniri militare, care ar fi putut 
duce la un război mondial ter
monuclear. Toate acestea constituie 
o dovadă grăitoare a posibilității în- 
frînării agresorilor și preîntîmpină- 
rii unui război mondial prin efortu
rile unite ale lagărului socialist și 
ale tuturor forțelor iubitoare de 
pace din întreaga lume. Aceasta este 
o mare victorie a politicii leniniste 
de coexistență pașnică, o expresie a 
faptului că C.C. al P.C.U.S. și guver
nul sovietic, credincioase totdeauna 
ideilor păcii, dau dovadă de înțelep
ciune și flexibilitate în rezolvarea 
problemelor de politică externă.

ULAN BATOR 9 (Agerpres).
In cadrul consfătuirii în problemele 
muncii ideologice convocată de C.C. 
al P.P.R.M., B. Lhamsuren, secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, 
ianuarie raportul 
tății ideologice a 
tuala etapă”.

La ședința din 
sfătuirii a luat cuvîntul L. F. Ilicev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., care a 
transmis participanților un salut 
fierbinte din partea C.C. al P.C.U.S. 
și a tuturor lucrătorilor sovietici de 
pe frontul ideologic.

Consfătuirea își continuă lucrările.

a prezentat la 8 
„Sarcinile 
partidului

9 ianuarie

„L’Humanité“ despre articolul redacțional
apărut în

PARIS (Agerpres). — Sub titlul 
„Pentru unitatea mișcării interna
ționale comuniste și muncitorești”, 
ziarul „L’Humanité” publică la 9 
ianuarie un articol semnat de Ray
mond Guyot, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez, în legătură cu articolul redac
țional apărut în „Pravda”.

„Acesta este un document de o 
deosebită importanță, subliniază au
torul. El dă răspuns unei serii de 
probleme, apărute în mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală”.

în articolul său R. Guyot subli
niază!- că-- ■ la- consfătuirile care .au 
avut loc la Moscova în 1957 și 1960, 
mișcarea comunistă internațională, 
pomina de la posibilitățile existente 
în epoca noastră de a se preîntîm. 
pina războiul, a trasat o linie gene
rală de 
movării 
nică și 
sisteme 
în unele condiții a trecerii pe cale 
pașnică la socialism. Arătînd în 
continuare că în toate aceste pro. 
bleme au apărut divergențe cu con
ducătorii P.M.A., articolul sublinia
ză că pozițiile dogmatice și secta- 
riste ale acestora, activitatea lor 
scizionistă aduc prejudicii miș. 
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. Datoria primordia
lă a tuturor celor care manifestă 
interes față de unitatea miș-

„Pravda“
cării comuniste este de a spune ade
vărul. Astfel a procedat Partidul 
Comunist Francez, atît în cadrul 
Congreselor și plenarelor Comitetu
lui său Central, cît și în conferin
țele internaționale,

Recomandînd tuturor membrilor 
partidului să studieze articolul re
dacțional din „Pravda”, reprodus de 
„L’Humanité”, Raymond Guyot scrie 
în încheiere : Vom acționa în comun 
cu toate partidele frățești, cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
avangarda recunoscută în întreaga 
lume a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, în lupta 
pentru noi. victorii ale -păcii, .demo
crației, independenței naționale, pro
gresului social, pentru triumful 
comunismului.

Declarațiile președintelui Cubei, O. Dorticos
HAVANA 9 (Agerpres). 

ianuarie președintele 
Cuba, Osvaldo Dorticos, 
delegația U.R.S.S., care a participat 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
4-a aniversare a revoluției cubane. 
întîlnirea președintelui Cubei cu 
solii Uniunii Sovietice a decurs în
tr-o atmosferă prietenească și cor
dială. între tovarășul Osvaldo Dor
ticos, P. N. Fedoseev, conducătorul 
delegației sovietice, cosmonautul 
Pavel Popovici și ceilalți membri ai 
delegației, a avut loc o convorbire.

Nu vom uita niciodată ajutorul și 
sprijinul frățesc pe care ni l-a acor
dat întotdeauna Uniunea Sovietică, 
îndeosebi în cele mai critice mo-

— La 8 
Republicii 

a primit

mente ale dezvoltării noastre, a ară
tat Dorticos.

In timpul convorbirii, președintei« 
Dorticos a caracterizat, pe scurt sar
cinile care stau anul acesta în fața 
poporului cuban. „Trebuie să depu
nem toate eforturile pentru dezvol
tarea economiei noastre. Am denu
mit anul care a început „anul orga
nizării”. Aceasta înseamnă că tre
buie să ne îmbunătățim munca or
ganizatorică în toate domeniile”.

Luîndu-și rămas bun de la oaspe
ții sovietici, președintele Dorticos a 
subliniat trăinicia prieteniei dintre 
poporul Cubei și al Uniunii Sovie
tice, încrederea poporului Cubei în 
poporul sovietic și în conducătorii

activi- 
în ac-

a con-

Cuvîntarea președintelui Nasser

S-au împlinit trei ani de la începerea construcției barajului înalt 
la Assuan (Republica Arabă Unită). Hidrocentrala de pe Nil, cons, 

truită cu ajutorul financiar și tehnic al Uniunii Sovietice, va avea o mar» 
Importanță pentru dezvoltarea economiei R.A.U. In fotografie, un as
pect de pe marele șantier.

CAIRO 9 (Agerpres). — La 9 ia
nuarie Nasser, președintele R.A.U., 
a rostit o amplă cuvîntare cu prile
jul împlinirii a trei ani de la înce
perea lucrărilor la marele baraj de 
la Assuan, ce se construiește cu aju
torul U.R.S.S.

Referindu-se la problemele in
terne și Ia victoriile, pè care poporul _ 
R.A.U. le-a repurtat în anii repu
blicii, președintele a mulțumit căi- ’

duros Uniunii Sovietice pentru aju
torul dezinteresat pe care l-a acor
dat în acești ani pentru construirea 
barajului. Uniunea Sovietică, a spus 
el, ne-a acordat un ajutor mărinimos 
pentru care merită cea mai profun
dă recunoștință din partea noastră.

Greve în Italia
acțiune în problemele pro- 
politicii de coexistență paș- 
a întrecerii între state cu 
sociale diferite, a înfăptuirii

Interzicerea P.
TUNIS 9 (Agerpres).— In legătură 

cu interzicerea de către 
tunisiene 
Comunist 
Central 
cat declarația lui Mohammed En- 
nafaa, prim-secretar al C.C. al parti
dului.

„Această măsură ilegală și antide
mocratică, se spune în declarație, 
vine în contradicție vădită cu liber
tățile publice recunoscute de consti
tuție. Ea contrazice de asemenea

a activității 
din Tunisia, 

al Partidului

autoritățile 
Partidului 
Comitetul 
a publi-

toate declarațiile oficiale făcute an
terior că existența unui partid co
munist legal constituie o dovadă a 
existenței democrației în Tunisia.,.”.

„Comuniștii tunisieni, se spune în 
încheierea declarației; sînt ferm con
vinși că interzicerea partidului' lor 
nu poate împiedica creșterea influ
enței ideilor comuniste. Aceste idei 
au și triumfat în lume. Nimic nu 
poate stăvili răspîndirea lor con
tinuă”.

miercuri. în 
și muncitorii 
încetat lucrul 

Muncitorii din

ROMA. Incepînd de 
Italia, atît minerii cît 
din industria hîrtiei au 
pe scară națională,
aceste două ramuri de producție cer 
încheierea de noi contracte de mun
că pe anul 1963 care să prevadă în 
afară de sporirea salariilor și anga
jamente precise din partea patroni
lor în vederea îmbunătățirii condi
țiilor de muncă în întreprinderi, a 
dreptului muncitorilor la asistență 
medicală.

De la corespondentul nostru în U. R. S« S. îndelungafă cu directorul și vînzătorii 
magazinului.

„Sînt controlor obștesc“, mi s-a pre
zentat. Așa am făcut cunoștință. Tova- 

Cesnokov era tînăr pe vremea 
Socialiste din Octom-

Aș putea să încep articolul de fajă 
cu descrierea onașului-erou — Lenin
grad, atît de cunoscut milioanelor de 
oameni din lumea întreagă. Aș putea 
să încep cü un aspect de la Smolnîi, a- 
colo unde au răsunat pentru prima oară 
cuvintele „Trăiască statul muncitorilor și 
făranilor — pace lumii“, sau cu o vi
zită la crucișătorul „Aurora", ancorat 
pe Neva. Multe lucruri se pot spune 
de asemenea, despre Ermitaj, ca și des
pre multe alte locuri care fac din 
Leningrad un oraș de neuitat.

Astăzi însă voi relata doar cîteva 
aspecte din viafa cotidiană a leningră- 
denilor. Zi de zi, ei adaugă amintirilor 
fapte noi, elemente noi, care intră trep
tat în via(ă cu modestia caracteristică 
faptelor mari și în care se întrezăresc 
puternic mugurii comunismului.

„Comunismul aparține 
omului cult“

De cîte ori merg la Leningrad îmi 
place să mă plimb pe Nevskii Prospekt. 
Bătrînul bulevard are un farmec deo
sebit. Te atrag acolo nu numai clădi
rile lui, evocînd trecutul istoric, ci 
și ceea ce aș numi noufăfile Leningra
dului de azi. Pretutindeni pulsează 
noul. Intri, de pildă, în cafeneaua 
„Neva“. Servești o ceșcujă de cafea a- 
romată. Vrei să-l cunoști pe cel care a 
preparaf-o ? Tfi este prezentat cofetarul 
Vladimir Gruzdev. Nici nu bănuiești că 
fînărul acesta este un virtuos al viorii, 
în fiecare seară, după orele de lucru, 
Vladimir Gruzdev se îndreaptă spre 
conservatorul popular, de la clubul 
„Primul plan cincinal“.

Conservatorul popular e rodul unei 
initiative obștești. A luat fiinfă cu con
cursul profesorilor și studenților conser
vatorului de stat. P. A. Rasolovski, pro
fesor și cunoscut pianist din Leningrad, 
este rectorul conservatorului popular. 
Acolo l-am întîlnit și pe Gruzdev. Am 
avut cu el o convorbire plăcută. Mi-a 
vorbit despre concertele pe care stu- 
denfii acestui conservator le dau, în 
mod gratuit, în întreprinderi și pentru 
cetăfenii din Leningrad. El mi-a înfățișai 
viitorul conservatorului, ea o pepinieră

de virtuoși al muzicii. Conservatorul 
are patru facultăți : orchestră, pian, 
canto și dirijori. Susținătorii și protecto
rii noștri sînt zecile de mii de munci
tori din Leningrad, subliniază Gruzdev. 
Instrumentele cluburilor muncitorești ne 
stau la dispozijie. Cursurile sînf finute 
de către profesorii conservatorului de 
sfat. Profesorii își oferă serviciile cu 
plăcere și în mod voluntar.

— Știfi, ne spune Gruzdev, conser
vatorul nostru nu costă nici măcar 
o copeică și totuși aici își desăvîrșesc 
aptitudinile muzicale peste patru sute 
de muncitori și funcționari din Lenin
grad. Vrefî să faceți cunoștinfă cu un 
viitor cîntăref? Să vi-l prezentăm pe 
tovarășul Belov ; e muncitor la o uzi
nă metalurgică, iaf-o și pe Tatiana Da
vidova, croitoreasă, care urmează pia
nul.

Dar cîte alte nume de muncitori le- 
ningrădeni n-am putea înșira...

Intr-un nou cartier, dincolo de Neva, 
pe strada Savușkina, ne-am oprit, în- 
tîmplător, ca să citim o tăblifă indica
toare pe care scria : „Comitetul blo
cului nr. 3”. Stînd de vorbă cu tova
rășa Ana Bojanova, președinta comi
tetului, am aflat de activitatea deose
bit de bogată și multilaterală a acestei 
noi instituții obștești.

E dificil să descriu 
amploare activitatea 
blocului de pe strada 
teva cifre doar. Pînă în prezent, la ac
tivitatea obștească participă 130 de lo
catari. închipuifi-vă, numai la parterul 
blocului își desfășoară zilnic activitatea 
opt cercuri pentru copii și tineret și 
alte 6 pentru adulfL

Să facem o scurtă vizită într-o încă
pere unde micii cefăjeni ai blocului 
îfivajă să construiască navomodele. în
tr-o altă încăpere, aranjată cu gust, în 
fiecare seară se perindă la tribună con
ferențiari. Temele sînt variate. Dacă mai 
stăteam o jumătate de oră ascultam 
conferința „Electricitatea și comunis
mul“. Sau, dacă veneam cu o seară 
înainte, ascultam o expunere despre 
„Codul moral al constructorilor comu
nismului“. Iși dau concursul profesori, 
juriști, medici, ziariști.

iar conferențiarii nu sînt altceva decît 
chiar locatari al acestui bloc. în-

în întreaga sa 
administratorilor 
Savușkina. Cî-

fr-o alfă încăpere cîfiva copii învață 
limba engleză sub îndrumarea profe
soarei Preobrajenskaia. Pe fundalul a- 
cesfei încăperi e scrisă o lozincă „Co
munismul aparține omului cult".

Lidia Koronova și alți cîțiva locatari 
din bloc au înființat o bibliotecă al 
cărei fond se mărește din zi în zi. 
Aici funcționează așa-zisa autoservire : 
fiecare își ia din raff cartea dorită și 
singur o înregistrează în fișier. Fon
dul e doar comun și grija pentru cărți 
e a fufuror. Mașa Savcenko e profe
soară de lucru de mînă. Priceperea și 
aptitudinile ei au daf naștere unui cerc 
de croitorie în însăși incinta blocului. 
Cercul este frecventat cu regularitate 
de 20 de croitorese amatoare. în bloc 
au apărut și „drujinici" de întreținere, 
care și-au luat asupra lor reparațiile 
curente în apartamente. De fapt, 
ar trebui să fac o rectificare. Fiecare 
cetățean din bloc se consideră „druji- 
nic” 
lucru 
Juafe 
înșir 
prea 
în lozinca brigăzilor de muncă comu
nistă : a munci, a trăi și a învăța în 
mod comunist...

Și încă un lucru de remarcat : O e- 
chipă de pionieri din bloc merg 
după cumpărături pentru bătrîni, fac 
curățenie în casele celor bolnavi efc. 
Este așa-numita „Timurskaia Komanda".

O precizare : pe Savușkina am vizi
tat doar un singur comifef de bloc. 
Acolo sînf însă cîteva sute de blocuri 
și tot atîtea comitete... Pentru că între
gul cartier este, așa cum am spus la 
început, nou-noiiț, proaspăt ridicat de 
căfre constructorii Leninaradului.

Preocupările bâtrînului 
Cesnokov

de întreținere. Am aflat acest 
citind un panou cu obligațiile 
de locatarii blocului. Ca să nu le 
pe toate, pentru că mi-ar trebui 
mult spafiu, ele sînt concretizate

D. G. Cesnokov este un bătrîn de 65 
de ani. Are părul alb ca neaua, dar o- 
chii tineri și plini de viajă ca un ado
lescent. L-am întîlnit în Gastronomul 
nr. 3 pe Ismailovski Prospect. Poate că 
figura lui nu mi-ar fi atras afenjia dacă 
nu l-aș fl văzut zăbovind la o discujie

rășul
Marii Revoluții 
brie. Muncea la o veche fabrică din 
cartierul Vîborg iar apoi a participat 
activ la bătăliile din cele «zece zile care 
au zgudu't lumea». Mai tîrziu a fost 
director de fabrică o vreme îndelunga
tă. După ce a ieșit la pensie, tovarășul 
Cesnokov și-a oferit serviciile pentru 
diferite activităfi obștești. în grupa 
lui de control sînt muncitori, ingineri, 
funcționari etc. Aproape în fiecare zi 
se întîlnesc, își comunică părerile, sa 
sfătuiesc. Mi i-a descris în fugă : strun
garul Nikolai Panteliviuk, de la fabrica 
„Baltica“, Evgheni Demicev, muncitor, 
urmează în același timp cursurile serale 
ale Institutului metalurgic ; Savinski, 
locotenent colonel de aviafie, și alfii.

L-am ascultat vorbind pe tovarășul 
Cesnokov despre activitatea de contro
lor obștesc.
Și 
și noi 
servire

sprijină 
noi 
de-

Grupul său 
contribuie la apariția unor 

inițiative pentru buna 
a publicului leningrădean. 

Gastronomul nr. 3, de pildă, este
cunoscut prin exemplara și prompta 
deservire a cumpărătorilor. Aici mărfu
rile sînt transportate, după comanda ce
tățeanului, la domiciliu. S-au înființat 
raioane noi de vînzare cu amănuntul — 
mărfuri împachetate în pungi de 100 și 
chiar 50 de grame, s-a îmbunătățit a- 
provizionarea magazinului cu mărfuri 
noi, cerute de cumpărători etc.

Tovarășul Cesnokov se grăbea. La 
alt „Gastronom“, fot pe prospectul 
mailovski, avea loc o consfătuire
cumpărătorii. L-am însoțit acolo. Maga
zinul se închisese (era trecut de ora 
închiderii) și totuși înăuntru se aflau o 
mulțime de cumpărători. De astă dată 
vînzătorii și cumpărătorii schimbau între 
ei... sugestii. Iar președintele acestei 
adunări era tovarășul Cesnokov. Știfi 
cîte grupe de controlori obștești sînt la 
Leningrad? în total 101, cuprinzînd un 
număr de 2 000 de oameni.

un 
Is- 
cu

Semnificația unei inscripții
Pe o stradă din apropierea uzinei 

„Baltiski“ am trecut pe lîngă o libră
rie. Firma mi-a atras atenția. Acolo 
scria : „Librărie populară“. O inscripție

care pentru început n-ar spune nimic. 
Am pășit înăuntru. Ne-a întîmpi- 
nat Tamara Kriuk. îmbrăcată într-un ha
lat albastru, fînăra Tamara abia sosise 
de la muncă.

Cine conduce librăria ? — o întreb 
pe tovarășa Tamara Kriuk.

Noi înșine — spune ea. Și ne face 
cunoșfinfă cu tovarășii din comitetul da 
conducere al acestei mici întreprinderi 
comerciale obștești, lată pe Evgheni Ni
kitin. De-abia a sosit de la lucru. El e 
muncitor fruntaș. Portretul său a fost a- 
fișat de multe luni la panoul de onoare 
al uzinei. După amiaza, în orele libere, 
el Se îndreaptă spre librăria populară. 
E casierul ei.

în librărie, rafturile pline de cărfi fa 
îmbiau să cumperi, de la, cărfi tehnice 
pînă la ultima noutate literară.

„E librăria noastră“ — ne explică Ta
mara. A luat fiinfă cu un an în urmă. 
Atunci, 70 de difuzori voluntari de cărfi, 
unifi în asociația „prietenii cărții“, au 
hotărît să formeze această librărie ob
ștească. O cereau impetuos necesifăfile 
fot mai mari de cărfi ale muncitorilor. 
Și 70 de inși, zi după zi, cîte o oră sau 
două, au lucrat voluntar la amenajarea 
acestui mic local de librărie. Organiza
țiile comerciale ale orașului le-au pus la 
dispozifie un fond de cărfi pentru vîn
zare. „Librarii" și-au început activita
tea. într-un trimestru librăria vinde cărfi 
în valoare de peste pafru mii de ruble. 
Susținătorii ei se numără cu sutele. Ce
lor șaptezeci de difuzori li s-au alăturat 
alți muncitori de la fabrica „Baltiski“. 
în fiecare secfie librăria își are ștandul 
ei cu noufăfi care, purtate de către li
brarii obștești, se împrăștie în toate sec. 
fiile întreprinderii.

...Am făcut cunoșfinfă doar cu o mică 
parte din miile de leningrădeni partici
pant la acfiunile obștești. Ar mai fi tre
buit să vorbim poate despre zecile de 
mii de „drujine", (grupuri de voluntari 
care veghează la păstrarea ordinei pu
blice), despre secfiile obștești de 
pe lîngă sovietele orășenești și raio
nale ale Leningradului, în total vreo 42, 
despre numeroasele comitete de părinfi 
de pe lîngă școli și policlinici pentru 
copii, despre cele zece teatre popu« 
lare, treisprezece teafre-studio, 
muzicale populare etc.

Zi de zi, leningrădenii 
musefilor orașului-erou 
viitorului. Printre care — 
lății dintre oameni.

A. MUNTEANU

școH

adaugă tru
pe cele al« 
ale noilor re<
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Demonstrație la Holly-Loch

LONDRA 9 (Agerpres). —
In ziua de 9 ianuarie, adepții de
zarmării nucleare au întâmpinat cu 
proteste sosirea la Holly-Loch (Sco
ția), a bazei plutitoare americane 
„Hanley", care va deservi submari
nele americane înzestrate cu rachete 
nucleare „Polaris”.

„Produceți hrană și mașini, nu ar
mamente!” — aceasta este una din 
lozincile de pe pancartele purtate 
de manifestanți.

înlîlitiire a partizanilor păcii

LONDRA 9 (Agerpres). La 8 ianua
rie, la hotelul „Russell“ din Londra, 
a avut loc o întîlnire a reprezentan
ților Consiliului Mondial al Păcii cu 
participanți la conferința internațio
nală a partizanilor dezarmării nu
cleare. Această conferință, convocată 
la Oxford de către Federația euro
peană împotriva înarmării atomice, 
și-a încheiat lucrările la 7 ianuarie.

Intîlnirea a fost organizată din ini
țiativa profesorului Bernal, președin
tele executiv al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii.

Vorbitorii au arătat în unanimitate 
că interesele omenirii impun colabor 
rarea cea mai strînsă între toți parti-

DRAMA DR-ULUI BOMBARD
Dr-ul Ala;n Bombard, cunoscut 

om de știinfă francez, a încercat 
mărfi seara să-și pună capăt zilelor, 
„în urma unei crize de depresiu
ne” după cum anunfă agenfiile de 
presă.

In urma îngrijirilor medicale, Bom
bard este în afară de pericol.

Numele lui Alain Bombard este cu
noscut în lumea întreagă, mai cu 
seamă din 1952 cînd a traversat de 
unul singur, pe o plută Oceanul At
lantic.

E> și-a început cariera de medic 
în portul Boulogne sur Mer. Acolo 
a văzut cu ochii săi multe drame 
ale mări!, a frgif sufletește sufe
rințele celor ce piereau în naufragii. 
Bombard s-a dedicat studierii rezis
tentei organismului uman pus în cele 
mai greie condifii în scopul salvării 
naufragiafilor. Medicul francez și-a 
riscat propria viafä cu prilejul traver
sării Atlanticului. însemnările sale, fi- 
nute la zi, au fost publicate apoi 
în cartea „Naufragiat de bună voie“ 
care a apărut și în traducere romî- 
nească.

In ani' următori, dr. Bombard și-a 
continuat cercetările privind găsirea 
unui remediu împotriva răului de 
mare. Dar neavînd, resurse proprii, el 
a fost nevoit să s>e adreseze unor 
creditori. „Naufragiatul de bună vo
ie“ a aflat la sfîrșitu' anului trecut, 
după ce a debarcat la Nisa, că este 
ruinat și urmărit de creditori pe cale 
judiciară.

In camera de hotel unde a fost 
găsit, după ce a înghifit o mare doză 
de somnifere, Bombard a lăsat cîteva 
scrisori prin care explica motivele 
gestului său disperat. „Mor — scria 
nefericitul medic — victimă a lașită
ții și ur'i... Desigur, din cauza inca
pacității mele de a înțelege că mai 
curînd decît să-mi continui lucrările 
începute în 1952, aș fi trebuit să-mi 
asigur un cont solid la bancă. Vino
vat este cine n-are bani...“.

Drama savantului francez consti
tuie o tristă ilustrare a soartei pe 
care o au în lumea banului mulfi 
din cei ce se dedică unor scopuri u- 
manitare.

E. M.

Se Hnfterssificâ uneltirile 
împotriva A* Temen
• Un nou eșec al trupelor saudite la granifele Yemenului

* Pregătirile militare ale Arabiei Saudite ® „Demonstrație" militară 
americană în Marea Roșie.

CAIRO 9 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al guvernului yeme- 
nit, subunitățile armatei și aviației 
Yemenite au dat o lovitură puter
nică trupelor saudite, care au în
treprins o nouă încercare de pă
trundere pe teritoriul Republicii 
Arabe Yemen.

★
RIAD 9 (Agerpres). — Arabia Sau- 

dită face noi pregătiri militare. După 
decretarea mobilizării generale și 
apelarea la ajutorul militar ameri
can. autoritățile saudite au hotărît 
să retragă forțele armate puse la 
dispoziția Ligii Arabe și staționate 
în Kuweit. Potrivit unui comunicat 

verse puncte ale țării, în cadrul mo
bilizării generale a forțelor armate 
saudite.

Efectivul forțelor armate saudite, 
care se află în prezent în Kuweit, 
se ridică, potrivit agenției Reuter la 
1000 de oameni.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scîntell". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se iac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzoril yoluntarl din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scintell

cauzei păcii
zanii păcii în lupta pentru pace și 
dezarmare.

Intîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră de caldă prietenie.

„Dorim îmbunătățirea
relațiilor între Răsărit și Apus"

ROMA 9. — Corespondentul Ager
pres transmite : La 8 ianuarie a avut 
loc la Roma o conferință de presă 
cu tema „Coexistența pașnică între 
Răsărit și Apus" organizată de Luca 
Pietromarchi, fost ambasador al Ita
liei în Uniunea Sovietică. La confe
rința de presă au participat nu
meroși miniștri, membri ai parla
mentului, reprezentanți ai corpului 
diplomatic acreditați la Roma, zia
riști italieni și străini.

„Dorim îmbunătățirea relațiilor 
între Răsărit și Apus în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice” — 
a declarat Luca Pietromarchi.

Comentarii lucide în presa
din Atena

ATENA 9 (Agerpres). — Ideea u- 
nui acord care să prevadă transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii, liberă de arme racheto-nucleare 
și aportul popoarelor balcanice la 
cauza păcii și dezarmării generale 
continuă să preocupe opinia publică 
din Grecia. Ținînd seama de acea
stă stare de spirit, ziarul burghez 
„Kathimerini” cere ca guvernul grec 
să nu respingă propunerile țărilor 
socialiste privind tratativele în pro
blemele balcanice, deoarece discu
tarea lor ar putea fi folositoare.

Ziarul „Estia” critică la 9 ianuarie 
guvernul grec pentru că respinge 
propunerea creării unei zone balca
nice, liberă de arma rachetă, sub 
pretextul că această problemă poate 
fi rezolvată numai de marile puteri, 
nu de țările balcanice. Problema 
creării unei zone balcanice liberă de 
arma rachetă, subliniază „Estia”, pri
vește în primul rînd țările balcanice. 
Ziarul condamnă guvernul pentru că 
se menține cu îndărătnicie pe pozi
țiile vechi, în timp ce eyojuția eve
nimentelor internaționale., reclamă 
reexaminarea acestor poziții.

SITUAȚIA DIN CONGO
Cu sprijinul colonialiștilor, Chombe a revenit la Elisabethville

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — 
Agențiile de presă 'anunță, că Chom
be s-a reîntors la Elisabethville. încă 
în seara zilei de 8 ianuarie a; făcut 
o declarație în care a afirmat că 
„este- dispus să accepte - planul 
O.N.U. cu privire la Congo șicăs-a 
reîntors în Elisabethville. cu scopul 
de a restabili cît mai repede păcea 
și liniștea în Katanga”. •

Pentru a vedea însă cît de 
sincere sînt aceste declarații, trebuie 
amintite știrile potrivit cărora în 
același timp detașamentele jandar
meriei katangheze continuă actele de 
diversiune. Ele au ocupat barajul de 
la Mwadingusha, situat la 300 km 
de Elisabethville, âle cărui instalații 
hidroelectrice furnizează energie Eli- 
sabethville-ului și au pus bombe 
explosive sub baraj.

După agenția Re,uter, Chorpbe a , 
făcut, o nouă declarație în çadrul 
unei conferințe de presă arătînd că 
detașamentele sale „vor continua 
tactica pămîntului pîrjolit în căzui 
în care forțele O.N.U. vor ataca to
tuși localitatea Kolwezi”,

Agențiile de presă lasă să se în
țeleagă că sosirea lui Chombe la Eli
sabethville este un rezultat al de
mersurilor și mai ales al garanțiilor 
date de consulii belgian și englez 
care în prezent îi „asigură” securi
tatea la Elisabethville. Tot ei sînt

WASHINGTON 9 • (Agerpres). — 
După cum transmite corespondentul 
din Londra al agenției Associated 
Press, Statele Unite pregătesc o 
„demonstrație a forțelor maritime mi
litare și aeriene în Marea Roșie 
pentru a ridica moralul Arabiei 
Saudite în fața regimului revoluțio
nar din Yemen".

♦
LONDRA 9 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că marți 
a avut loc o întrevedere între Mac
millan, primul ministru britanic, 
Duncan Sandys, ministrul coloniilor, 
lordul Lansdowne, ministrul de stat 
al coloniilor, și Charles Johnston, 
guvernatorul Adenului. întrevederea 
a fost consacrată discutării proble
mei alipirii Adenului la așa-numita 
Federație a Arabiei de sud, de in
spirație colonialistă. Agenția preci
zează că autoritățile britanice inten
ționează să avanseze data, acestei a- 
lipiri fixată inițial pentru 1 martie, 
cu scopul de a frîna marea mișcare 
de protest a populației din Aden 
împotriva acestei măsuri colonia
liste.

Agenția, citind cercuri diplomatice 
din Londra, relevă că în cursul în
trevederii a fost de asemenea, exa
minată situația din Yemen.

Ministerul de Externe britanic, con- 
firmînd îngrijorarea care se mani
festă în cercurile conducătoare bri-, 
tanice în legătură cu consolidarea 
regimului republican din Yemen, a 
făcut cunoscut că refuză în conti
nuare să recunoască Republica A- 
rabă Yemen.

Visita lui N. S. Hrușciov 
R* P» Polonăin

MOSCOVA. La 9 ianuarie 
Nikita Hrușciov. prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Nikolai Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, au plecat în 
Republica Populară Polonă.

în drum spre Berlin, unde vor 
participa la Congresul al VI-lea 
al P.S.U.G., ei se vor opri cîteva 
zile în Polonia, la invitația lui 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și a lui Jozef 
Cyrankiewicz. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone.

RIO DE JANEIRO. Departamentul 
brazilian al poștelor și telecomunicațiilor 
a anunțat că nu va sprijini propunerea 
Statelor Unite în vederea ruperii legătu
rilor poștale cu Cuba, propunere care 
urmează să fie prezentată la viitoarea con
ferință a Uniunii poștale inferamericane.

KARLSRUHE. Curtea federală a 
R. F. Germane a respins pentru a treia 
oară la 8 ianuarie cererea de punere 
în libertate provizorie a directorului 
revistei „Der Spiegel“, Rudolf Augstein.

DJAKARTA. Tribunalul militar 
din Makasar a condamnat la moarte 
cinci persoane învinuite de partici
pare la încercarea de asasinare a 
președintelui Sukarno în timp ce vi
zita această regiune la încgputiil a- 
nului 1962. Agenția Antara anunță 
că sentința a fost executată.

MANILA. Autoritățilg filipineze 
au anunțat că o navă militară brita
nică din Borneo a încălcat la 5 ia
nuarie apele teritoriale ale Filipine- 
lor.

aceia care fac demersuri pentru a 
aduce reprezentanți ai O.N.U. la Eli
sabethville în vederea unor tratati
ve cu Chombe.

Acest lucru este confirmat și de 
declarația guvernului britanic, în 
care se arată că primește cu satis
facție reîntoarcerea lui Chombe la 
Elisa bethville.

Tot în după-amiaza zilei de 9 ia
nuarie, Ralph Bunche, secretarul ge
neral adjunct al O.N.U., a arătat că 
„Chombe a plecat din proprie ini
țiativă din Elisabethville și s-a reîn
tors fără a fi împiedicat. în conse
cință, autoritățile katangheze sînt 
acelea care vor trebui să ne facă 
cunoscut că de bună voie acordă 
libertate mișcării trupelor O.N.U. 
Noi nu vom lua nici un contact pen
tru a obține aceasta”.

Dintre evenimentele care se petrec 
pe continentul latino-american, se im
pun cu tărie atenfie', atît prin frec- 
venfa, cit și prin intensitatea lor, ac
țiunile de luptă ale maselor țărănești. 
In presa internațională apar tot mai 
des știri care reflectă caracterul com
bativ și amploarea crescîndă a acestor 
acfiuni.

GRAIUL ELOCVENT 
AL FAPTELOR

Acum cîteva zile, peste 5 000 de ță
rani din Republica Dominicană s-au 
răsculat împotriva regimului de teroa
re din tară Contra răsculafilor au fost 
trimise un'tăfi militare sub comanda 
generalului Miguel Rodriguez. In 
timpul luptelor au fost uciși 25 de 
oameni, înf.-e care și generalul Rodri
guez. Totodată. 250 de fărani au fost 
arestaji, urmînd să f'e judecafi la Santo 
Domingo. Agenfia „France Presse“ a- 
nunfă că unul d;ntre conducătorii răs
coalei, împreună cu 500 de țărani, s-au 
refugiat în munfi pentru a continua 
lupta.

După cum se știe, în ultimele zile si- 
tuafia din Peru a devenit foarte în
cordată. Guvernul a decretat starea 
excepțională, represiunile antidemocra
tice se fin lanf. Totuși, în întreaga fără 
forfele patriotice continuă să desfă
șoare acfiuni de luptă împotriva regi
mului de dictatură militară. In urmă cu 
două săptămîni, în provincia Huancayo, 
muncitorii agricoli au organizat de
monstrații de sprijinire a minerilor 
greviști. S-au produs ciocniri sîn- 
geroase cu polifia. Țăranii dm regiu
nea văii Convention au încercat să o- 
cupe orașul Quillebambo pentru a eli
bera 60 de fă’anî arestafi de autori
tăți. Polifia a deschis focul împotriva 
țăranilor, omorînd cinci dintre ei și ră
nind mulfi al|ii.

Țăranii din Mexic care au ocupat 
săptămîna trecută moșiile situate în re
giunea Chihuahua din nordul (arii au 
refuzat să părăsească aceste pămînturi 
pînă ce guvernul nu va satisface reven
dicările lor. La 8 ianuarie, anunfă France 
Presse, grupuri de țărani au ocupat 
fermele „El Poivemr“ și „Sania Ana“ 
din districtul Madera. Unităfi militare 
au părăsii în cursul zilei de mărfi ora
șul Ciudad Juarez îndreptîndu-se spre 
regiunile ocupate de (ărani. In capitala 
tării a avut loc congresul de constitui
re al Uniunii centrale a țăranilor la 
care au participat peste 3 000 de dele

Sosirea ministrului 
exterior ai R. P. 

la Cairo

comerțului 
Romîne

ministruluiCAIRO. La invitația 
finanțelor și planificării al Republi
cii. Arabe Unite, la Cairo a sosit mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Romîne, Gogu Rădulescu.

Pe aeroport, la sosire,, au venit în 
întîmpinare dr. Abdel Moneim El- 
Kaissuni, ministrul finanțelor și pla
nificării, și alte persoane oficiale, 
precum și membri ai ambasadei 
R. P. Romîne. Erau prezenți repre
zentanți ai presei și televiziunii.

WASHINGTON. La 9 ianuarie s-a 
deschis în mod oficial Congresul ce
lei de-a 88-a legislaturi.

NEW YORK. După cum transmite 
corespondentul agenției Associated 
Press, administrația Kennedy a în
ființat un aparat special de stat pen
tru problemele viitoarei politici a 
S.U.A. față de Cuba. în funcția de 
coordonator al acțiunilor guvernului 
Statelor Unite în privința Cubei a 
fost numit Sterling Catrell. diplomat 
care a condus în trecut așa-numitul 
grup operativ, care se ocupă cu pro
blema vietnameză. (TASS).

LONDRA. La Londra s-a făcut cu
noscut că liderul adjunct al Parti
dului laburist englez. George Brown, 
a preluat sarcinile președintelui 
partidului, Hugh Gaitskell, care se 
află internat în spital. Un buletin 
medical anunță că Gaitskell a con
tractat o boală gravă de inimă.

O nouă îniringere suferită 
de trupele diemiste

SAIGON. în ultimele zile trupele 
diemiste au suferit a treia gravă în- 
frîngere în mai puțin de o săptămî- 
nă. Unitățile de partizani au lansat 
un puternic atac împotriva unui așa-, 
zis „lagăr strategic“, situat în regiu
nea muntoasă, la 140 de mile nord 
de Saigon. O companie de soldați 
diemiști care se afla acolo „a fost 
practic lichidată în luptă“. Printre 
cei dispăruți se află și comandantul 
companiei. (U.P.I.)

BONN. La 8 ianuarie trei militari 
americani și-au pierdut viața îne- 
cîndu-se în Rhin în cursul mane
vrelor forțelor armate ale S.U.A. 
staționate în R; F. Germană. Cei trei 
soldați se aflau într-un automobil 
blindat care a. derapat și - s^a ’ pră
bușit în apele fluviului Rhin.

WASHINGTON. Spre mijlocul lu
nii ianuarie primul ministru al Italiei, 
Amintore Fanfani, va face o vizită o- 
ficială în Statele Unite. (A.F.P.).

PEKIN. Miercuri dimineața au 
părăsit Guancijou, plecînd la Hong
kong cu un tren special, S. Banda- 
ranaike, primul ministru al Ceylo
nului, și persoanele care o însoțesc.

NEW YORK. Agențiile de presă 
relatează că la 9 ianuarie s-a sem-

gați reprezentînd 500 000 de (ărani 
mexicani. Intr-un comunicat dat publi
cității cu acest prilej se arată că Uniu
nea centrală a faranilor și-a propus să 
lupte pentru împroprietărirea țăranilor, 
pentru democrație și libertate.

în Costa Rica, în regiunea Salamanca, 
mulfimi de fărani flămînzi, înarmafi cu 
„machete“ (cufite pentru tăiat trestia de 
zahăr), au ocupat cu forfa pămînturi 
ale moșierilor, în ciuda unor crunte re- 
presium polițienești care au mers pînă 
la incendierea satelor.

In Ecuador, o delegație a țăranilor 
indieni (care formează jumătate din 
populație) a pătruns în sala de ședințe 
a Camerei Depufafilor unde a înfățișat 
mizeria în care se zbate populafia 
băștinașă a tării. „Vrem apă pentru a 
ne potoli setea și pămînt pentru a-l 
lucra“ — a declarat în incinta parla
mentului unul dintre delegafii țăranilor.

în Columbia a luat fiinfă „Federația 
nafională a muncitorilor agricoli“, care 
și-a propus drept jel extinderea luptei, 
sub lozinca „Pămîntul să fie dat celor 
ce-l muncesc I“.

Puternice acfiuni revendicative ale 
țăranilor au avut loc și în alte (ări lati- 

QUITO. La o demonstrație a țăranilor din Ecuador pentru înfăptuirea 
reformei agrare.

nalât un puternic incendiu la cel 
de-al 83-lea etaj al clădirii „Empire 
State Building“, din New York, cea 
mai înaltă clădire din lume (420 m).

La numai 20 minute după locali
zarea incendiului s-a semnalat un 
nou incendiu la etajul 32.

O declarație a președintelui 
senatului irancez

PARIS. „Am ales calea luptei pen
tru republică și voi continua acea
stă luptă pe măsura forțelor mele”, 
a declarat Gaston Monnerville, pre
ședintele senatului, într-o cuvînta- 
re rostită la consiliul general al de
partamentului Lot. Monnerville a a- 
dus mulțumiri reprezentanților a 
18 partide politice de stînga și or
ganizații democratice din acest de
partament. care au protestat cu hotă
rîre împotriva boicotului ce îi este 
aplicat de 
Gaulle.

către președintele de

BERLIN. 
comenzilor. 
„Dortmund-Herder- Hüttenverei Ag' 
a anunțat reducerea săptămînii de 
lucru în întreprinderile sale. După 
cum transmite agenția A.D.N. aceas
tă hotărîre a administrației concer
nului afectează interesele a 16 000 de 
muncitori. Salariul lor se va micșora.

în legătură cu reducerea 
concernul vest-german 

«

un mare succes în speclaco- 
la 9 ianuarie cu opera „Rigo- 
în care a interpretai roiul du-

PERM. Ion Piso, solist al Teatrului 
de Operă si Balet din București, aflat 
în turneu la Perm (U.R.S.S.) s-a bucu
rat de 
Iul de 
letto", 
celui,

NEW YORK. La 8 ianuarie, dul
gherii și mecanicii care lucrează la 
poligoanele de experiențe nucleare 
din Nevada au declarat qrevă în 
urma unui conflict privind salariile, 
intervenit între ei și Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A.

Atentat criminal 
la Accra

PARIS 9 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, în sea
ra de 8 ianuarie, pe stadionul din 
Accra a explodat o bombă Explozia 
s-a produs la puțin timp după ce 
președintele Ghanei, Nkrumah, care 
a luat cuvîntul la mitingul organizat 
de Partidul Popular al Convenției — 
partidul de guvernămînt al țării — 
a părăsit stadionul.

într-o declarație oficială dată pu
blicității la Accra se arată că din 
cauza exploziei au fost răniți nume
roși participanți la miting. în decla
rație se arată, de asemenea, că poli
ția a operat arestări.

★
știe, la 1 august 1962 
asemenea o tentativă 
președintelui Ghanei,

După cum se 
a avut loc de 
de asasinare a 
Kwame Nkrumah, care, se înapoia de 
la o întrevedere cu președintele Vol
tei Superioare. Complotul a fost pus 
la cale de acjenți ai colonialiștilor.

no-americane ca : Chile, Honduras, Ni
caragua, Bolivia etc.

AȘA TRĂIESC MILIOANE 
DE ȚĂRANI

Desfășurînd aceste acfiuni, masele 
țărănești cer lichidarea rămășifelor feu
dale din fările respective, înfăptuirea 
reformei agrare și un frai omenesc.

Deși fările Americii Latine se află la 
niveluri de dezvoltare diferite, reforma 
agrară reprezintă, pentru toate aceste 
fări, o problemă primordială.

America Latină se numără printre 
regiunile lumii unde contrastele dintre 
bogă)ie și mizerie sînt cu deosebire 
stridente. Roadele bogate ale pămîntu- 
lui latino-american nu aparfin popoare
lor, ci latifundiarilor autohtoni și mono
polurilor nord-americane. E suficient a 
arăta că, în timp ce un mănunchi de ex
ploatatori, reprezentînd mai pufin de 2 
la sută din populafia Americii Latine 
stăpînește peste jumătate din bogăfiile 
acestui continent, 75 pînă la 90 la sută 
din (ărani nu au nici un petec de pă
mînt.

In cele mai multe cazuri, făranii lu
crează pămîntul cu aceleași mijloace

Vizita de două zile a ministru
lui de externe vest-german Ger
hard Schröder la Londra se în
cadrează în încercările pe care le 
face diplomația occidentală de a 
aplana o serie de divergențe se
rioase ivite între partenerii 
N.A.T.O.

Numeroasele probleme ridicate 
în legătură cu intenția Angliei 
de a adera la Piața comună nu 
și-au găsit nici măcar o rezol
vare parțială. Recentele planuri 
ale Washingtonului privind unele 
probleme strategice au generat și 
ele noi motive de dispute între 
principalii protagoniști ai acestei 
alianțe agresive.

Călătoria lui Schröder a fost 
determinată îndeosebi de aceste 
probleme. Ziarele engleze și vest, 
germane n-au făcut un secret 
din faptul că Bonnul este dispus 
să ofere un anumit sprijin Lon
drei pentru a-i înlesni și grăbi 
intrarea in Piața comună, în 
schimbul unui anumit preț 
și anume sprijinul Angliei pentru 
„participarea cît mai deplină” a 
R.F.G. la „forța atomică N.A.T.O.“

„Miniștrii britanici — menționa 
agenția Reuter — doresc să-l a- 
sigure pe Schröder că acordurile 
încheiate la Nassau în luna de
cembrie, între președintele Ken
nedy și premierul Macmillan, în 
legătură cu proiectilele „Polaris” 
nu urmăresc să excludă alte țări 
membre ale N.A.T.O. de la o 
eventuală participare la forța 
nucleară a N.A.T O.“

Dar Bonnul, care — după cum 
se știe — e grăbit să ajungă în 
posesia armelor atomice, nu s-a 
arătat prea încîntat de înțelege
rile la care au ajuns la Nassau 
conducătorii americani și englezi, 
„soluția Polaris" fiind considerată 
ca o cale lungă, mult prea, ocolită,

Semnificația unui referendum
La 6 ianuarie în Brazilia a avut 

loc un plebiscit în problema împu
ternicirilor prezidențiale. Cetăfenii 
au fost chemafi să se pronunfe dacă 
optează pentru forma de guvernă
mînt în care președintele să aibă 
împuterniciri mai largi sau în fa
voarea actualului regim așa-zis 
parlamentar, instituit de reacfiune 
acum 16 luni și care îi convine în 
mod deosebit acesteia. Ultimele date 
în legătură cu plebiscitul arată o vic
torie categorică a adepfilor revenirii 
la regimul prezidențial ; aceștia au 
fost sprijinifi de toate forjele pro
gresiste, printre care și Partidul Co
munist din Brazilia. Din totalul bu
letinelor numărate pînă-n prezent, 
4 682 019 se pronunță în favoarea 
formei prezidențiale și numai 
912 321 pentru sistemul parlamen
tar,

Cu prilejul acestui referendum, 
s-a daf de fapt o bătălie între Tor
tele cele mai reacționare și cele
lalte forfe politice din tară.

După cum se știe, Brazilia a fost 
pînă la demisia președintelui Qua
dros, în august 1961, o republică, 
în fruntea căreia se găsea un pre
ședinte cu largi împuterniciri execu
tive. Inten|ionînd să înfăptuiască o 
serie de reforme pentru îmbunătă
țirea situației economice precare, 
Quadros a devenit obiectul atacu

primitive pe care le-au folosit predece
sorii lor pe vremea descoperirii Ameri
cii. in Anzii venezuelezi plugul de 
lemn este singura unealtă de arat, iar 
în multe locuri din Peru, Ecuador, Bo
livia, se folosește doar sapa pentru a 
răscoli pămîntul.

Zeci de mil'oane de oameni din sa
tele țărilo«- latino-americane duc o 
viafă de coșmar. Cotidianul „Ecuador“ 
din Quito (capitala Ecuadorului) relata 
următoarele despre samavolniciile la 
care se dedau latifundiarii împotriva ță
ranilor indieni din regiunile muntoase 
ale tării: „Pe moșia lui Miguel Chico, 
din provincia Tezuburahua, indianul 
Santiago Punina, a fost strangulat de mo
șier, deoarece îndrăznise să se pro
nunfe pentru reforma agrară. Coliba în 
care trăia el cu familia a fost dărîmată, 
iar membrii familiei sale, după ce au 
fost torturați, au fost izgonifi. Unui alt 
indian i-au fost smulse unghiile de la 
degetele mîinilor. Marii proprietari de 
pămînt au încetățenii obiceiul de a-i 
însemna, cu fierul roșu, pe copiii ță
ranilor cate locuiesc pe moșiile lor“, 
în ceea ce privește mizeria pe care o 
îndură acești oameni, sînt semnificative 
următoarele cifre. Pentru 12 ore de 
muncă încordată pe ogoarele moșie
rului, un făran din Ecuador primește 72 
centavos — preful a ceva mai mult 
de jumă'ate de ou sau 60 grame de 
carne. Revista americană „Newsweek“ 
scria : „Aproape jumătate din popu
lația de 200 de milioane a Americii La
tine se culcă flămîndă ; 45 la sută din 
locuitori sînt analfabefi ; 54 la sută duc 
lipsă de apă potabilă...“.

ÎNTRE INTERESELE 
MONOPOLURILOR STRĂINE 

ȘI VOINȚA MASELOR
Paralel cu exploatarea la care sînt 

supuși pe pămînfurile latifundiarilor 
autohton', făranii latino-americani mun
cesc din greu pe vastele întinderi de 
teren concesionate marilor monopoluri 
nord-americane ca : „United Fruit 
Company“. „Standard Fruit Co“, 
„Cerro de Paseo Corporation“, „Guya- 
canes“ și altele. Aceste companii au 
acaparat mihoane de hectare de pă
mînt și pompează anual, din exploata
rea neîngrăcFiă a maselor țărănești, be
neficii de sute de milioane de dolari. 
Se știe, de pildă, că faimosul trust 
„United Fruit“ care a transformat unele 
țări ale Americii Centrale înir-o adevă
rată feudă, înfr-o „livadă cu banane“, 
stoarce profituri care depășesc bu
getele pe mai mulfi ani ale țărilor res
pective și dictează de fapt orientarea 
lor politică.

Penefrafia monopolurilor nord-ame

Londra și Bonn
și care nu ține îndeajuns seama 
de pretențiile R.F.G. la un rol pri
mordial în N.A.T.O. „Repu
blica Federală are tendința să 
considere acest plan drept o tac. 
tică cu scopul de a-i bara accesul 
la armele atomice” — a scris zia
rul francez „Combat”.

In aceste condiții, Schröder a 
fost primit la Londra ca omul ce 
poate să-l influențeze pe Ade
nauer în sensul de a accepta pla
nurile de la Nassau, urmînd ca la 
rîndul său cancelarul să-l „in
fluențeze” pe președintele Franței 
în ceea ce privește aderarea An
gliei la Piața comună. (La 21 ia
nuarie, Schröder îl Va însoți pe 
Adenauer în vizita pe care acesta 
o va face la Paris) .

Din declarațiile lui Schröder 
făcute la înapoierea sa la Bonn, 
reiese că lucrurile n-au făcut pro
grese. Afirmația lui că tratativele 
in privința aderării Angliei la Pia
ța comună „vor fi lungi și difici. 
le" este interpretată în sensul că 
ministrul de externe n-a acordat 
sprijinul cerut de Londra ; iar re
zervele făcute în problemele înar
mării atomice — ca o încercare 
a R.F.G. de a obține un rol și mai 
important în N.A.T.O.

Tîrguielile cu Bonnul, menite 
să accentueze încordarea în cen
trul Europei, sînt apreciate de o- 
pinia publică din Anglia ca fiind 
contrare intereselor poporului 
englez și păcii pe continentul 
nostru. Nu întîmplător se apre
ciază la Londra că Macmillan se 
află în cea mai grea situație din 
perioada guvernării sale fiind su
pus unui val de critici nu numai 
din partea cercurilor largi ale o- 
piniei publice engleze ci și din 
partea unor personalități de frun
te ale partidului conservator a- 
fiat la putere.

P. STÄNCESCU

rilor vârfurilor reacționare, care au 
pus la cale o lovitură de stal și l-au 
silit pe președinte să demisioneze. 
Succesorul lui Quadros, actualul pre
ședinte Gouiarl, a fost împiedicat 
să-și ia în primire postul, dacă nu 
acceptă modificarea constituției în 
sensul amputării împuternicirilor 
președintelui și treceai unei părfi 
din prerogativele sale pe seama 
panamentului care are o componen
tă net reacționară. Forjele democra
te au militat pentru a se reveni la 
sistemu1 dinainte, ca un mijloc de 
slăbire a influentei dreptei.

Reacfiunea nu și-a crufat mijloa
cele pentru a păstra prerogativele 
o'efinute de parlament prin lovitura 
de stat și a sabota linia președintelui 
Goulart spre o politică de întărire a 
independentei nationale. Partidele 
de dreaota, în primul rînd Uniunea 
Nafională Democrată, s-au pronun
țat la început ‘împotriva organi
zării plebiscitului.

Dar efo'tur'le lo> au eșuat.
Semnificația plebiscitului de la 6 

ianuarie constă în primul rînd în 
faptul că majoritatea brazilienilor se 
pronunfă pentru o politică menită să 
corespundă intereselor nationale, 
aspirațiilor maselor populare, pen
tru întărirea independentei tării și 
coexistentă pașnică.

AL. CÎMPEANU

ricane a imprimat agriculturii (arilor la- 
fino-americane un caracter cu totu] a- 
normal. Plaga monoculturii — adică si
tuația în care economia se bazează pe 
1-2 produse, destinate exportului (în 
Statele Unite), la prefuri impuse de im
portator — provoacă economiei aces
tor fări pierderi imense, constituie o 
frână puternică în dezvoltarea lor. Po
trivit unor calcule, numai în ultimii 
cinci ani, Argentina a pierdut, din cau
za acestei poli'ici, circa două miliarde 
de dolari, iar Ecuadorul — mai mult 
decît a primit din S.U.A. sub formă de 
împrumuturi. Faptele ilustrează astfel 
valoarea basmelor lansate de mo- 
nopoliști cu privire la „ajutorul“ pe 
care ei îl acordă agriculturii acestor 
țări. In realitate, ei oferă un oarecare 
sprijin numai celor ce cultivă produ
sele cerute de monopoluri și numai 
pentru a sili economia fării respective 
să urmeze o orientare convenabilă mo
nopolurilor.

Consecințele aplicării programului 
„Alianfa pentru progres“ în agricultu
ra statului Chile sînt grăitoare. Legea 
cu privire la reforma agrară, aprobată 
de Congresul acestei fări, prevede ex
proprierea unui milion de hectare, ceea 
ce reprezintă 5,6 la sută din pămîntul 
arabil controlat de latifundiarii care 
posedă pesle 500 ha. fiecare. In fond, 
aceșLa capătă posibilitatea să vîndă 
statului pămînfurile sterpe, la prefuri 
mari. In plus, prin felul cum e conce
pută această „reformă“ în conformi
tate cu care urmează să primească pă
mînt doar 500 de fărani anual, înfăp
tuirea ei ar necesita peste 100 de ani ! 
în Venezuela, însuși guvernul lui Be
tancourt, declară că vor fi necesari cel 
pufin 25 de ani pentru înfăptuirea unei 
așa-zise „reforme agrare“, bazate pe 
principiul răscumpărării latifundiilor de 
către stat.

Țărănimea lahno-americană respinge 
asemenea măsuri de fafadă. In procesul 
închegării alianței cu clasa muncitoare 
și avînd sprijinul celorlalte forfe pro
gresiste, ea luptă pentru înfăptuirea 
unei reforme aqrare autentice, care să 
desființeze latifundiile autohtone și 
străine, să dea pămîntul țăranilor și să 
lichideze rămășițele feudale. Profunde
le prefaceri revoluționare care au avut 
loc în viafa țărănimii din Cuba au gă
sit un puternic ecou pe continentul la- 
fino-american.

De la un capăt la altul al acestui 
continent, lupta pentru reforma agrară 
constituie o parte integrantă a luptei 
pentru progres social, desfășurata de 
popoarele latino-americane.

V. OROS


