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Pentru îndeplinirea la toți indicii a planului pe 1963in interiorul zidruiùi :
PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE,

• Viața de partid : Ilie Guțu — 
Pentru bunul mers al producției 
(pag. 2-a).

• Marcel Breazu — Arta de a 
fi spectator (pag.. 2-a).

© Recenzie : L. SoreScu — 
O carte bogată în dezvăluiri — 
Realități de la Bonn văzute de un 
publicist american (pag. 3-a).

• Al. Cîmpeanu — „On stri
ke !” — si mitul ..Dacii între

aite commde Întreprinderi!si iav 
ANGAJAMENTE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

' Metal mai mult, de bună calitate
1963

Adunările generale 
în gospodăriile colective

în gospodăriile colective din în
treaga țară au loc, în aceste zile, 
adunări generale în cadrul cărora 
colectiviștii dezbat dările de seamă 
prezentate de consiliile de conduce
re în legătură cu activitatea desfă
șurată în cursul anului trecut și 
planul de producție pe anul 1963.

Aceste adunări constituie un eve
niment deosebit de important în 
viața gospodăriilor colective. Modul 
cum se desfășoară adunările gene
rale, cum sînt mobilizate experiența 
și priceperea colectiviștilor, cum se 
stabilesc obiectivele planului și mă
surile pentru realizarea acestor o- 
biective, va avea o profundă înrîu- 
rire asupra întregii activități a gos
podăriilor colective în acest an. 
Țelul principal al adunărilor trebuie 
să fie stabilirea celor mai potrivite 
și mai eficiente măsuri care să asi
gure întărirea din punct de vedere 
economic și organizatoric a fiecărei 
gospodării. Aceasta este problema 
căreia să i se consacre întreaga des
fășurare a dezbaterilor din cadrul 
adunărilor generale. O dare de 
seamă concretă și cuprinzătoare, 
din care să se vadă limpede 
realizările obținute, experiența bună 
precum și lipsurile care au existat, 
un proiect de plan de producție ju
dicios, care orientează eforturile co
lectiviștilor spre folosirea tuturor 
posibilităților ce le au de a spori 
producția agricolă, constituie baza 
unor dezbateri rodnice în adunarea 
generală, stimulează pe colectiviști 
să vină cu propuneri valoroase, are 
un puternic rol mobilizator pentru 
înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi a- 
doptate.

Iată de ce se cere ca organele 
de partid și de stat, consiliile agri
cole să ia toate măsurile politico- 
organizatorice pentru a asigura 
buna desfășurare a adunărilor ge
nerale, aceasta fiind în momentul 
de față principala sarcină în munca 
pentru întărirea gospodăriilor colec
tive. întreaga desfășurare a adu
nărilor generale trebuie să consti
tuie pentru organele de partid și 
consiliile agricole un prilej de ge
neralizare a experienței G.A.C. 
fruntașe, iar în cadrul fiecărei gos
podării a brigăzilor și echipelor cu 
cele mai bune rezultate.

Este știut că în fiecare regiune 
există numeroase gospodării colec
tive înaintate, dar alături de ele sînt 
și unele care nu obțin încă rezultate 
pe măsura posibilităților. Adunările 
generale constituie tocmai un prilej 
din cele mai potrivite pentru ca în
săși masa colectiviștilor să-și spună 
părerea asupra mijloacelor, căilor și 
metodelor prin care gospodăriile lor 
să se ridice la nivelul organizatoric 
și de producție al unităților frun
tașe, iar acestea să dobândească noi 
succese, și mai înalte. Luînd 
măsuri concrete tehnice și organi
zatorice pentru introducerea în 
practică a metodelor înaintate și a 
experienței fruntașilor, în toate gos
podăriile colective adunările gene
rale vor asigura obținerea în acest 
an a unor sporuri însemnate de pro
ducție, ceea ce va duce la întărirea 
și dezvoltarea proprietății obștești 
și la creșterea veniturilor colectiviș
tilor.

Aproape peste tot s-au făcut pre
gătiri temeinice pentru adunările 
generale ; în numeroase gospodării 
unde aceste adunări au avut loc 
pînă acum, colectiviștii au parti
cipat cu însuflețire la discuții, au 
luat hotărîri judicioase privind spo
rirea producției agricole, dezvolta
rea gospodăriei.

La gospodăria colectivă din 
Poiana Mare, raionul Calafat, 
unde anul trecut, în condiții de 
secetă, s-au obținut 3 400 kg po
rumb la hectar, colectiviștii au 
subliniat, în adunarea generală, 
că sînt posibilități să se realizeze 
recolte și mai mari. In a- 
cest scop trebuie să se execute în cele 
mai bune condiții lucrările de pre
gătire a terenului și semănatul, să se 
facă cel puțin 4—5 prașile manuale 
pe rînd, în afară de prașilele me
canice, să se asigure densitatea op
timă de plante recoltabile la hec
tar. La G.A.C. Șivița, situată în ve
cinătatea orașului Galați, pe lîngă 
măsurile stabilite pentru sporirea 
producției de cereale și dezvoltarea 
creșterii animalelor, colectiviștii au 
hotărît în adunarea generală să mă
rească la 100 de hectare grădina de 
legume și să amenajeze terase pe 
pantele supuse eroziunii pentru a 
planta viță de vie și pomi fructiferi.

Ca urmare a pregătirii temeini
ce și din vreme a adunării ge
nerale, colectiviștii din Vîlcele, 
raionul Rm. Sărat, .au dezbătut 
pe larg proiectul planului de pro
ducție și au stabilit măsurile 
tehnice și organizatorice care tre
buie luate pentru realizarea lui. In
tre altele, pentru creșterea produc
ției în sectorul zootehnic, va fi 
mărită suprafața cultivată cu po
rumb siloz și alte culturi furajere 
valoroase și s-au stabilit lucrările

ce trebuie executate în vederea ob
ținerii de recolte mari de nutrețuri. 
De asemenea, s-a hotărît o nouă 
repartizare a oamenilor în unele 
brigăzi în vederea asigurării forțe
lor de muncă necesare pentru 
executarea in bune condiții a lucră
rilor stabilite prin plan.

Pe baza indicațiilor Consiliului 
Superior al Agriculturii, consiliile 
agricole regionale și raionale au în
drumat și ajutat consiliile de con
ducere și specialiștii din gospodă
riile colective să pregătească te
meinic adunările generale. în acest 
scop, consiliile agricole din regiu
nile Suceava, Oltenia, Dobrogea, 
Galați și altele au trimis în gos
podării specialiști dintre membrii 
consiliului care au ajutat la pregă
tirea dărilor de seamă și a planu
rilor de producție. Organele de 
partid au ajutat organizațiile de 
bază să intensifice munca politică 
în rindul colectiviștilor, indemnîn- 
du-i să participe activ la întocmi
rea și dezbaterea dării de seamă 
și a planului de producție, să facă 
propuneri de valorificare a posibi
lităților și resurselor gospodăriei, 
de îmbunătățire a conducerii trebu
rilor obștești și a organizării 
muncii.

Participînd la pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale, mem
brii birourilor regionale și raionale 
de partid, ai comitetelor executive 
ale sfaturilor populare și ai consi
liilor agricole, trebuie să-i orienteze 
pe colectiviști să dezbată temeinic 
problemele principale de care de
pinde, în condițiile concrete, întă
rirea și dezvoltarea gospodăriei, 
creșterea producției în toate sectoa
rele și sporirea continuă a venitu
rilor.

Colectiviștii trebuie să fie îndru
mați ca, pe baza experienței proprii 
și a altor gospodării, să stabilească 
amănunțit în plan ce vor face pen
tru folosirea rațională a pământu
lui și mărirea suprafeței arabile, ce 
metode agrotehnice vor aplica pen
tru sporirea recoltei la hectar la 
toate culturile, șl în special la grîu 
și porumb. Ținînd seama de specifi
cul zonei unde se află, fiecare gos
podărie să dezvolte, pe lîngă pro
ducția de cereale și alte culturi de 
bază, ramuri intensive ca legumicul
tura, să crească păsări, albine etc., 
care să contribuie la sporirea ve
niturilor gospodăriei și ale membri
lor ei.

O atenție deosebită trebuie acor
dată dezvoltării sectorului zooteh
nic, una din ramurile care aduc 
venituri mari zilnice și prin care se 
poate asigura o folosire cît mai per-, 
manentă a brațelor de muncă și o 
valorificare completă a produselor 
vegetale secundare. Pentru aceasta 
este necesar ca în adunările gene
rale să se stabilească măsuri con
crete pentru folosirea tuturor re
surselor furajere.

Calea principală pentru realizarea 
unor mari venituri bănești este va
lorificarea produselor agricole ve
getale și animale pe bază de con
tracte cu statul. Discutînd această 
problemă în adunările generale și 
stabilind prin planurile de produc
ție încheierea de contracte pentru 
valorificarea unor cantități sporite 
de produse, colectiviștii își asigură 
fondurile necesare dezvoltării con
tinue a avuției obștești și creșterii 
retribuției în bani a zilelor-muncă.

în realizarea sarcinilor de creștere 
a producției prevăzute în plan, ală
turi de munca harnică a tuturor 
colectiviștilor, un rol principal îl are 
activitatea mecanizatorilor. De a- 
ceea, trebuie să se prevadă amă
nunțit ce lucrări vor fi executate de 
brigăzile S.M.T., urmărindu-se extin
derea mecanizării și îmbunătățirea 
calității lucrărilor, întărirea colabo
rării dintre gospodăria colectivă și 
brigăzile de tractoare prin perma
nentizarea acestora.

în unele gospodării colective are 
loc cu acest prilej alegerea consi
liului de conducere. Este necesar ca 
organele de partid și de stat, con
siliile agricole să îndrume pe colec
tiviști să aleagă la conducerea tre
burilor obștești oamenii cei mai 
vrednici și capabili, cu dragoste de 
muncă, de învățătură, cu grijă pen
tru sporirea și păstrarea avutului 
obștesc.

Țărănimea colectivistă începe un 
nou an de muncă mai bine pregă
tită pentru sporirea producției agri
cole. Are la dispoziție mai multe 
tracLoare și mașini, semințe bune, 
cantități sporite de îngrășăminte ; 
își îmbogățește cunoștințele la 
cursurile agrozootehnice. Să facem 
ca adunările generale, prin dezba
terea și adoptarea planului de pro
ducție, să mobilizeze masa largă a 
colectiviștilor în lupta pentru folo
sirea tuturor posibilităților de spo
rire a producției agricole, de întă
rire a gospodăriilor colective, de ri
dicare a tuturor unităților la nivelul 
celor fruntașe.

Trenuri cu tonaj sporit
Pentru mai buna fo

losire a capacității de 
fracfiune a locomotivelor, 
mecanicii si fochișfii de 
la depoul C.F.R. Satu Ma
ie extind metoda de re- 
morcare a trenurilor cu

tonaj sporit. In felul a- 
cesfa ei au transportat în 
1962, peste norma stabi
lită, mai mult de 250 000 
tone de mărfuri,, econo
misind 576 tone de com
bustibil-convenjional. In

prima decadă din luna ia
nuarie, ceferiștii de la a- 
cest depou au remorcat 
încă 20 de trenuri cu to
naj sporit, fransportînd în 
plus aproape 4 500 tone 
de mărfuri.

Plecarea delegației P.M.R. la Congresul 
Partidului Socialist. Unit din Germania

Sîmbătă seara a plecat spre Berlin 
delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn care va participa la lucră
rile celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Din delegație fac parte tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.M.R., 
Le.onte Răutu, membru, supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Aldea Militaru, prim-secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.M.R. Din delegație face parte, de

asemenea, Ștefan Cleja, ambasado
rul R.P. Romine în R.D. Germană.

La plecare, în Gara de Nord, dele
gația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Mihai Dalea, 
Gh. Gaston-Marin. Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., activiști 
de partid.

Au fost prezenți dr. Siegfried 
Bock, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.D. Germane în R.P. Ro- 
mînă, șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Romină și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Recent, în orașul Piatra Neamț a Intrat în funcțiune o nouă 
centrală telefonică. înzestrată cu aparatură modernă, ea deservește 
în condiții bune pe abonații din oraș șl localitățile apropiate. In fo
tografie : Noua clădire a centralei. (Foto : N. NANU)

Construcții noi la Onești
începutul acestui an aduce oneștenilor alte 120 de 

apartamente care se află în curs, de predare. De ase
menea, se află în lucru și alte construcții printre care 
8 blocuri cu 9 etaje ridicate cu ajutorul cofrajelor gli
sante. După terminarea lucrărilor la palatul telefoa
nelor, constructorii înalță în ritm susținut noul complex 
spitalicesc cu 450 paturi a cărui construcție este reali
zată în proporție de 70 la sută. în anul 1962, construc
torii de pe șantierele orașului Onești au dat în folo
sință peste 850 de apartamente cu o suprafață locui
bilă care depășește 31 000 metri pătrați. Totodată au 
fost construite și 3 noi complexe comerciale cu un 
număi de 20 unități.

Ieri studenții anului V ai facultății 
de exploatare de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie din Capitală au 
ieșit de la ultimul lor curs. In marele 
amfiteatru al institutului a avut loc un 
eveniment emoționant, deosebit, care 
are loc odată pe an : studenții ultimu
lui an s-au întilnit cu profesorii lor 
pentru... a se despărți, pentru a-și 
lua rămas bun unii de la alții. Aceasta 
este cea de a 13-a promoție care a 
absolvit Institutul de petrol, gaze și 
geologie din București. In această zi 
au absolvit facultatea de exploatare a 
zăcămintelor de petrol și gaze un 
număr de 53 de studenți — exact 
afijia cîți au pornit în anul înfîi.

SPRE MUHTI

Zăpada căzută tn 
ultimele zile a atras 
numeroși excursio
niști spre munți. Ieri 
după-amiază, din nou 
peronul Gării .de 
Nord a fremătat de 
voioșia celor care își 
petrec ziua de odihnă 
în decorul minunat 
al înălțimilor. Peste 
860 de bucureșteni 
au plecat cu un tren 
organizat de O.N.T. 
„Carpați” spre caba
nele. din Bucegi și 
stațiunile Sinaia, 
Bușteni și Predeal,

...Se spun acum cuvinte calde. Stu
denții mulțumesc profesorilor lor care 
vreme de cinci ani le-au dezvăluit 
cunoștințele necesare meseriei de 
inginer petrolist. Profesorii le urează 
succese în activitatea lor viitoare în 
producție,

în fotografie : strîngerile de mînă, 
urările de bine nu mai contenesc. 
De la stingă la dreapta absolvenfii : 
Moise Benga, Nicolae Constantin, 
Grigore Tatu, Valter lamandi. Ștefan 
Consfantinescu, Nicolae lorgulescu, 
ton Nicolae, Constantin Aldescu.

(Foto : Gh. Vințilă)

Tnsuflefit de hotărîrile celui de-al lll-lea Congres al P.M.R. 
colectivul de. muncă al Combinatului siderurgic Reșița acordă 
o deosebită atenfie îndeplinirii in mod ritmic a planului de 
prodycfie pe anul 1963, pentru a da patriei metal mai mult, 
de bună calitate și la un prej de cost redus.

Analizindu-și activitatea deslășurală în anul trecut, munci
torii, tehnicienii și inginerii Combinatului siderurgic Reșița 
și-au afirmat hotărîrea de a desfășura larg întrecerea socia
listă pentru realizarea planului pe 1963.

In urma dezbaterii cifrelor de plan, colectivul combinatului 
și-a luat următoarele angajamente :

ÏN VEDEREA CREȘTERII PRODUCȚIEI, SIDERURGIȘTII 
REȘIȚENI SE ANGAJEAZĂ :

— Să depășească produejia globală cu 0,7 la sufă, 
iar produsfia-marfă cu 0,5 la sută.

Colectivul combinatului va da pesfe plan tn 
acest an :
— 10 000 tone aglomerat
— 500 tone cocs metalurgic
— 100 tone gudron
— 5 000 tone oțel
— 3 300 tone laminefe finite
— 1 000 buc. tije pompaj
—- 500 tone bandaje și discuri
— 500 tone cărămizi refractare
— 21 000 mc oxigen.

IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII PRODUSELOR :

— Va crește procentul de șină cale ferată de cali
tatea l-a cu 1,2 la sufă fajă de plan, vor fi reduse 
rebuturile la bandaje cu 15 la sută, la discuri cu 2,2 
la sută, la cărămizi refractare cu 6,6 la sufă, fajă de 
foleranfa prevăzută.

— Va crește rezistenta cocsului cu 1,4 la sufă fafăCantități sporite de minereu
în cadrul unei adunări, 

la care au luat cuvîntul 
numeroși mineri, colectivul 
minei din Teliuc și-a luat 
pentru anul acesta urmă
toarele angajamente :

Să depășească valoa
rea producției globale cu 
310 000 lei, iar valoarea 
produejiei marfă cu 460 000 
lei.

Pentru a sprijini efor
turile furnaliștilor de a 
spori indicii de utili
zare a furnalelor minerii 
vor acorda o atenție mai 
mare calității minereului 
astfel ca procentul de fier 
în minereul marfă să crea
scă cu 0,7 la sută față do 
plan. Pe ateastă cale se 
vor trimite furnalelor din 
Hunedoara și Călan cu 
țl 900 tone de metal mai 
mult în minereul de fier.

Productivitatea muncii 
pe mină va crește cu 1 la 
sută față de plan, iar prin 
reducerea consumurilor 
specilice șl a cheltuielilor 
neeconomicoase se vor 
realiza economii la prețul 
de cost de S00 000 lei șl 
beneiicii peste plan in va
loare de 300 000 lei.

Pentru atingerea obiec

tivelor stabilite mai sus se 
vor lua următoarele mă
suri :

— va spori viteza de 
înaintare în galerii cu 
30 la sută față de sar
cina planificată, obți- 
nindu-se pe această 
cale o viteză de Înain
tare în galerii de 65 ml 
pe lună și front.

— va creșto indicele 
de mecanizare a lucră
rilor în subteran cu 2 la 
sută față de realizările 
anului trecut și va spori 
indicele de folosire a 
utilajelor cu 10 la sută 
față de realizările ace
leiași perioade.

Pentru mărirea capa
cității de extracție la 
mina centrală se va 
termina montarea unei 
mașini noi de extracție 
pînă la 1 martie anul 
acesta.

Se vor lua măsuri 
pentru ridicarea califi- 
cării minerilor la nivelul 

tehnicii noi In abataje, 
astfel ca Ia sflrșitul a- 
nului să fie încadrați în 
diferite forme de ridi
care a calificării 1000 
de mineri.

Cu vin tul textili șt îl or
Colectivul de muncitori, 

tehnicieni și ingineri de la 
întreprinderea Filatura Ro- 
mînească de Bumbac- 
București și-a luat pentru 
anul 1963 următoarele an
gajamente :

— să depășească pla
nul producției marfă cu 
1 500 000 lei.

— prin realizarea de 
fire pieptănate cu un nu
măr metric ridicat, să ob- 
fină 92 la sută din întrea
ga produefie de fire piep
tănate de calitatea A ;

— să reducă retururile 
, șl deșeurile tehnologice 

cu 5 la sufă față de nor
mele admise ;

— să sporească pro
ductivitatea muncii cu 1 
la sufă față de plan ; .

— să realizeze econo
mii la prețul de cost în 
valoare de 550 000 lei 
prin economisirea a 7 000 
kg bumbac puf, 120 000 
kWh energie electrică și 
altele ;

— să realizeze benefi
cii pesfe sarcina planifi
cată în valoare de 500 000 
lei.

Pentru realizarea acestor 
angajamente se vor insta
la suflătoare de scamă la 
151 ringuri de la filatura 
de fire pieptănate, se va 
moderniza și trece pe pro
ducție intensivă un număr 
de 24 mașini de pieptănat, 
se va mècaniza in conti
nuare transportul intern 
prin introducerea de elec- 
trostivuitoare, electrocare, 
cutii speciale de levată 
etc.

Se va organiza ridica
rea nivelului calificării 
muncitorilor prin școlari
zarea a 400 filatoare, iar 
pentru rezolvarea unor 
probleme tehnice, specifice 
întreprinderii și pentru ri
dicarea continuă a nivelu
lui tehnic al inginerilor și 
tehnicienilor, se va înființa 
un laborator uzinal de 
cercetare științifică, se vor 

organiza perio
dic sesiuni și 
informări tehni
co-științifice etc.

de sarcina planificată, va fi redus confinuful de cenușă 
în cocs cu 0,2 ta sută față de normă, iar pierderile 
de oțel Ic turnare vor fi micșorate cu 0,8 la sută față 
de 1962.

Pentru realizarea angajamentelor vor fi luate următoarele 
măsuri lehnico-organizatorice :

— Se va reglementa depozitarea minereurilor și 
calcarului fa depozitul de materii prime de la secția 
furncile, în vederea evitării amestecării și impurificărll 
acestora.

— La oțelăria Martin se va introduce controlul zgu- 
rei la toate șarjele de oțel, prin analize de laborator, 
îh vederea reducerii rebuturilor cu 0,2 la sută, șl se 
vor asigura utilajele de turnare în condițiile prevăzute 
de norme.

— La secția laminoare va fi pusă în funcțiune o 
instalație pez-ecționată pentru curățirea oxiiilor în tim
pul laminării ia linia reversibilă.

— La secția bandele, se vor lua măsuri pentru res
pectarea toleranțelor dimensionale la bandaje șl 
discuri prin asigurarea cilindrilor și matrițelor de cali
tate superioară.

Comitelui sindicatului’ va folosi îniregul său activ pen
tru ridicarea nivelului de organizare și desfășurare a între
cerii socialiste, a consfătuirilor de producție, în vederea 
mobilizării întregului colectiv la realizarea angajamente
lor luate.

O mare atenție se va acorda dezvoltării mișcării de 
inovații, organizări' unei intense munci de propagandă 
tehnică, culfural-educativă de masă în vederea atragerii 
întregului colectiv la o mai largă participare la organiza
rea și conducerea producției.

Luîndu-și aces'e angajamente, muncitorii, inginerii și.teh
nicienii combinatului sînt hofărîți să nu-și precupețească 
forțele pentru realizarea lor întocmai.

Analizîndu-și cu temeinicie posibilitățile concrete din 
fiecare sector de activitate metalurgișfii de la Uzinele 
„7 Noiembrie“ Craiova și-au luat următoarele angajamente:

— vom depăși planul producției globale cu 2 la sufă ;
— vom realiza economii pesfe pian în valoare de 650 000 

lei, iar volumul beneficiilor pesfe plan va fi de 600 000 lei;
— vom depăși productivitatea muncii planificate cu 0,3 

Ia sută ;
— vom ridica nivelul calitativ al mașinilor agricole și 

vom asigura asimilarea noilor produse cu o lună de zile 
mai devreme :

— vom da o largă extindere utilizării maselor plastice 
pentru a înlocui 137 tone metal.

Angajamentele colectivului au fost susținute de numeroși 
vorbitori. Ele au la bază angajamentele luate de colecti
vele secțiilor și atelierelor în adunările de dezbatere a ci
frelor-de plan pe 1963 — prilej cu care și-au spus cuvîn- 
tul, făcînd propuneri prețioase numeroși fruntași în pro
ducție din uzină.

în fotografiile de mai sus — doi din fruntașii fabricii : 
Alexandrina Gana, miezuitoare (în fotografia de sus) și 
turnătorul Vasile Avram (fotografia de jos).

Din scrisorile sosite la redacție

O întâmplare la săniuș... 
și o faptă curajoasă ‘

Eugenia Pop era în 
vacanță. Stătea în fața 
casei și admira luciul 
ca de oglindă al gheții 
de pe Tîrnava Mare. 
Copiii, pe malul apei, se 
dădeau cu săniuțele. A 
împlinit nu de mult 16 
ani, dar și ei îi dădea 
brînci inima la săniuș. 
Deodată, unul dintre 
„echipaje" a început să 
alunece vertiginos la 
vale, spre locul unde 
apa nu era înghețată. 
Au încercat copiii să 
oprească sania, să-i
schimbe măcar direcția, dar n-au 
izbutit. Sania a spart pojghița sub
țire de gheață, iar cei trei copii au 
fost luați de curent.

în aceeași clipă Eugenia Pop, care 
urmărise scena a luat-o la iugă 
spre rîu. A sărit în apa rece în care 
se zbăiteau copiii. N-a fost nimeni 
vîrstnic s-o ajute. Apa rece îi în
gheța trupul. De frig, aproape că

nu-și mai simțea mîini- 
le și picioarele. Cu
rajoasă, tinăra iată nu 
s-a lăsat pînă ce nu a 
readus pe mal pe cei 
trei copii. Tremurlnd 
de frig, a alergat să a- 
nunțe „Salvarea". Cu
rbul copiii au fost 
transportați la spital, 
unde au primit îngriji
rile necesare. Acum 
cine are drum prin co
muna Proștea Mare, 
raionul Mediaș, îi poa
te întîlni iarăși la să
niuș, dar departe de

rîu. Tot satul, nemaivorbind de pă
rinții copiilor, a fost impresionat de 
curajul Eugeniei, care n-a șovăit 
să-și riște viața pentru a salva cei 
trei copii.

Eugenia Pop este utemistă, elevă 
la școala medie din Mediaș.

MIHAI TUDORAN 
coresp. voluntar I ---------------------------- j
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VIAȚA DE PARTID

Uzinele „Rulmentul“ din Brașov 
au obținut an de an succese deosebi
te în producție. Colectivul nostru 
și-a îndeplinit sarcinile de plan pe 
1962 cu 10 zile înainte de termen, 
obținînd economii suplimentare la 
prețul de cost de 1 250 000 lei și be
neficii peste plan de circa 5 000 000 
lei. Valoarea rulmenților și a altor 
produse date peste plan se ridică la 
aproape 8 000 000 lei.

In anul 1963 producția va crește 
față de 1962 cu 27 la sută,. creștere 
ce trebuie obținută mai ales pe sea
ma sporirii productivității muncii. 
Pentru realizarea sarcinilor sporite 
de plan, organizația noastră de 
partid desfășoară o intensă, activita
te politică și organizatorică.

Comitetul de partid, împreună cu 
conducerea uzinei și comitetul sin
dicatului au asigurat dezbaterea lar
gă a cifrelor de plan, astfel ca fie
care muncitor să cunoască bine ce 
are de făcut. Cu acest prilej s-au 
făcut peste 400 propuneri — multe 
din ele de o mare importanță 
economică și tehnică — care arată 
că muncitorii și tehnicienii din uzi
na noastră manifestă un înalt simț 
de răspundere pentru bunul mers al 
producției. Membrii de partid Gheor
ghe Muncu, inginer, Ion Bodeanu, 
maistru, Ion Grigore, reglor, și alții; 
au propus să se introducă o tehno
logie nouă la executarea discurilor 
pentru fabricarea bilelor, să se pre
cizeze operațiile de conservare a rul
menților, să se introducă folosirea 
curenților de înaltă frecvență la o- 
perațiile de forjare și altele.

Ne-am îngrijit ca aceste propuneri 
să nu .rămînă pe hîrtie. Din inițiati
va comitetului de partid, a fost al
cătuit un colectiv —din care fac 
parte inginerii Mircea Furnică, Pe
tre Racoviță, reglorul Iuliu Deju 
și alții — care a primit sarcina 
să studieze amănunțit fiecare pro
punere în parte. S-a stabilit efi
cacitatea economică a celor mai va
loroase propuneri, care au fost inclu
se în planul, M.T.O., s-au prevăzut 
răspunderi concrete și date precise 
pentru aplicarea a 60 de măsuri, ce 
vor aduce uzinei economii de peste 
1 500 000 lei. Multe din măsurile teh- 
nico-opgahizatorice prevăzute sînt 
menite să contribuie la îmbunătățirea 
substanțială a calității unor piese și 
repere.

Pentru ca organizațiile de bază să 
exercite un control competent și e- 
ficace asupra activității conducerilor 
administrative ale secțiilor au fost 
instruite birourile asupra celor mai 
importante probleme ale muncii de 
partid și economice. Ele au fost în
drumate să urmărească îndeplinirea 
planului pe baza unor grafice. La in
dicația comitetului de partid-, organi
zațiile de bază au alcătuit 15 colec
tive din muncitori, tehnicieni și in
gineri cu o înaltă calificare, care 
studiază posibilitățile de a se folosi 
mai din. plin rezervele interne exis
tente în întreprindere în ce privește 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, eco
nomisirea de metal și reducerea pre
țului de cost. Birourile organizațiilor 
de bază au fost îndrumate să pună 
periodic în dezbaterea adunărilor de 
partid probleme privind organizarea 
și desfășurarea ritmică a producției.

Se știe că un rol important în bu
nul mers1 al procesului de producție 
au serviciile de concepție — tehnolo
gii, proiect.anții, precum și sculerii. 
Cu sprijinul comitetului de partid, 
organizația de bază de la serviciile
nuMussusmuasfflusuEssasaBasæsxaaiBsasœnosa

La o consfătuire recentă, organi
zată de Uniunea Scriitorilor la O- 
nești, unul dintre participanți, munci
tor constructor, spunea : „Cititorul 
este pretențios. E bine. Trebuie să 
fie însă pretențios și cu el, în sensul 
că trebuie să se instruiască, să în
vețe necontenit pentru a putea înțe
lege". Este, în aceste cîteva cuvin
te, un mod potrivit de a aborda o 
problemă de mare actualitate, în- 
tr-o epocă în care bucuriile artei 
devin elemente firești ale traiului 
nostru de fiecare zi. Din ce în ce 
mai mult, a citi literatură, a merge 
la teatru sau la concert, a avea un 
aparat de radio sau televizor, 
nu mai este un deziderat inaccesi
bil. Spectatorul devine, pe zi ce 
trece, un om care nu se așează 
într-un fotoliu comod pentru a-și 
„omorî vremea", ci pentru a găsi 
satisfacții artistice intense, pentru a 
înțelege ceea ce artistul îi poate 
releva prin intermediul creației sale. 
A acorda artei toată seriozitatea pe 
care o merită, devine astăzi la noi 
un fenomen de masă.

Competența alungă, în orînduirea 
noastră, improvizația din toate do
meniile de activitate. Fără îndoială 
că înțelegerea artei nu cere o pregă
tire atît de laborioasă și o rigoare 
de specialist, ca aceea necesară 
pentru a putea judeca valoarea u- 
nei lucrări de matematici superioare, 
de exemplu. Numai doctrinarii este
tismului pot pleda pentru o artă a 
„inițialilor", sortită unui cerc îngust 
de „rafinați".

Arta de mare ținută are întotdea
una caracter popular, este accesibi
lă marilor mulțimi, ale căror idealuri 
le exprimă. Ea se adresează publi
cului larg, comunicîndu-i cu măies
trie, emoționant, un bogat conținut 
— și tocmai în această comunicare 
își găsește principala rațiune de a 
ii. A scrie pentru cei mulți, înseam
nă a scrie pentru multă vreme, spu
nea pe drept cuvînt academicianul 
G. Călinescu.

Și tocmai pentru că „cei mulți“ 
dau artei toată seriozitatea cuvenită, 
ei se și pregătesc să o întîmpine 
cum se cuvine. Partidul îi ajută azi 
pe toate căile să o facă. Universi
tăți de cultură muzicală, cercuri de 
artă plastică, concerte-lectii. confe
rințe experimentale ale teatrelor și 
filarmonicilor, cinecluburi, programe 
do spectacol larg explicative — îl 
pun pe auditor, pe spectator, pe pri
vitor, în situația de a înțelege din 
ce în ce mai adînc limbajul spe
cific în care li se adresează artistul.

Am aflat de pildă, că cercul de 
„prieteni ai teatrului” de la Uzinele 

tehnice a pus în discuția unei adu
nări generale deschise problema asi
gurării la termen a proiectelor de 
noi tipuri de rulmenți, de scule și 
dispozitive etc. în această adunare 
s-au lămurit o serie de proble
me în legătură cu concordanța 
între diferitele faze de elabora
re a pregătirii tehnologice, asi
gurarea secțiilor prelucrătoare cu 
SDV-urile necesare și altele. La pro
punerea comitetului de partid, con
ducerea uzinei a întărit aceste sec
toare cu ingineri și proiectanți de 
înaltă calificare. Ca urmare a preo-: 
cupării organizației de partid pentru 
rezolvarea acestor probleme impor
tante, s-a reușit ca pregătirea tehno
logiei de fabricație pentru întreg tri
mestrul I al anului curent să fie ter
minată încă la 31 decembrie 1962. 
Pînă la sfîrșitul anului trecut s-a 
făcut pregătirea tehnologiei la peste 
50 de tipuri și dimensiuni de rul
menți. In cursul lunilor ianuarie și 
februarie se vor termina pregătirile 
pentru trimestrul II.

Ca activitatea sectoarelor de con
cepție să se desfășoare bine și de a- 
cum înainte, comitetul de partid a 
repartizat un membru al său — pe 
inginerul Mircea Furnică, tovarăș cu 
o înaltă calificare — să ajute orga
nizația de bază de aici să rezolve di
feritele probleme care se ivesc. La 
propunerea lui, s-a trecut la specia
lizarea proiectanților pe genuri de 
utilaje, la tipizarea SDV-urilor și 
la folosirea elementelor normalizate 
în executarea acestora în cadrul scu- 
lăriei. Sînt. măsuri care vor asigura 
realizarea cu succes a sarcinilor de 
plan pe anul în curs.

Modernizarea mașinilor și a utila
jelor stă în centrul atenției organiza
ției de partid. Comitetul de partid a 
îndrumat conducerea uzinei șă pre
vadă în planul tehnic pentru anul 
1963 îmbunătățirea caracteristicilor 
sau specializarea pentru fabricația 
de rulmenți a unui număr de 5Q 
mașini-uneite. Multe propuneri apar
țin comuniștilor Gheorghe Doichiță, 
tehnician, Gheorghe Muncu, inginer, 
și altora.

Ne îngrijim ca toate sectoarele și 
atelierele să fie bine și la timp apro
vizionate cu materii prime și cu ma
terialele necesare. Organizația de 
bază de la serviciul de aprovizionare 
a analizat cum se ocupă colectivul de 
aici de stabilirea necesarului de 
materiale pentru sectoarele pro
ductive, pe baza consumurilor speci
fice stabilite. Intervenția organizației 
de bază a ajutat conducerea secției să 
stabilească din timp cantitățile de 
oțeluri speciale pentru rulmenți, oțe
luri pentru scule, materiale de între
ținere și altele. O parte din materia
le au fost achiziționate încă în tri
mestrul IV al anului 1962 și asigură 
îndeplinirea ritmică a planului de 
montaj pe trimestrul I al acestui an.

La serviciul de aprovizionare mai 
sînt unele deficiențe în ce privește 
organizarea muncii. Trebuie să dăm 
o și mai mare atenție acestui sector 
important al uzinei, să ne ocupăm 
mai mult de îmbunătățirea muncii' 
politice de masă. ■

’Sîntem pe deplin convinși că, îm- ■ 
bdnătațind continuu munca de 
partid, antrenînd pe muncitori și pe 
tehnicieni la realizarea sarcinilor de 
plan la toți indicii, colectivul uzinei 
noastre va putea obține rezultate din 
ce în ce mai bune.

ILIE GUȚU 
secretar al Comitetului de partid 
al Uzinelor „Rulmentul”-Brașov

„Semănătoarea" a invitat în mijlocul 
lui actori și regizori de la teatrele 
„Constantin Nottara“ și „Tineretului“, 
că cercul de „prieteni ai filmului", 
de la aceeași uzină, organizează 
discuții săptămînale asupra filmelor 
vizionate. Sute de studenți și de 
muncitori asistă la ciclul de concer- 
te-lecții organizate de Filarmonica 
de Stat „George Enescu". La întâl
nirile poeților cu cititorii, foarte nu
meroși participanți se interesează 
îndeaproape de problemele creației 
literare.

Asemenea fapte arată că cititorii, 
spectatorii, auditorii de concerte sînt 
preocupați să înțeleagă creația ar
tistică în ceea ce are ea specific, să 
învețe să scoată din opera de artă 
maximum din ceea ce ea le poate 
oferi, prin complexitatea elemente
lor de conținut și de formă care o 
compun.

Aici este unul din „secretele" ar
tei de a fi spectator — pentru că a 
fi spectator, a întîmpina în atitudi
nea potrivită opera de artă care ți 
se înfățișează, este de asemenea, 
într-un fel, artă. Muzica sau tea
trul, pictura sau cinematograful se 
adresează unor oameni avizi de 
bucuriile artei și care tocmai de a- 
ceea își dezvoltă mereu sensibilita
tea artistică, capacitatea de a le în
țelege din ce în ce mai amplu.

Firește, trebuie să ne reamintim 
mereu un adevăr pe care unii ar
tiști, preocupați exclusiv de șlefui
rea limbajului lor, îl uită : Pen
tru a fi înțeleasă, o limbă o- 
menească trebuie să comunice ceva, 
apt de a fi înțeles, legat deci de 
viața, de strădaniile și de visurile 
acelora cărora li se adresează cel 
ce vorbește. Negînd necesitatea con
ținutului realist al operei de artă, for
maliștii se îndepărtează de artă, îi 
răpesc principala ei trăsătură uma
nă. Limbajul artei, ca orice lim
baj omenesc, nu poate trezi inte
res adînc, decît dacă vehiculează 
idei, sentimente și aspirații care iz
vorăsc din adîncurile vieții noastre, 
așa cum se desfășoară ea, în epoca 
în care ne aflăm.

Artistul ne comunică acestea toa
te. într-un fel al lui. care nu este și 
nu trebuie să fie acela în care ni le 
spunem și noi, în viața de fiecare 
zi. Felul artistului de a ni le comuni
ca — limbajul lui — le dă o pros
pețime care le scoate cu mai 
mare putere înaintea înțelegerii 
noastre și le dezvăluie sensuri și

In prag de examene la Insti
tutul de științe economice „V. I. 
Lenin“ din Capitală. Așa cum se 
poate vedea și în fotografie, sala 
de lectură a bibliotecii centrale a 
institutului cunoaște un mare a- 
flux de cititor». Zilnic, numeroși 
studenți se pregătesc aici pentru 
examenele din această sesiune.

In sălile bibliotecilor 
pentru copii

Sălile Bibliotecii pentru copii și ti
neret de pe bulevardul 6 Martie din 
București sînt pline. Zilnic aproape 
100 de cititori frecventează cele pa
tru secții ale bibliotecii dotate cu 
cărți care se adresează copiilor de 
diferite vîrste și tinerilor. La dispozi
ția lor se află circa 30 000 de volume 
în limba romînă, precum și in limbi
le rusă, franceză, germană, engleză, 
chineză, italiană, maghiară, cehă și 
poloneză.

Biblioteca organizează manifestări 
pentru fiecare categorie de cititori in 
parte : seri și matinee de basme cu 
proiecții de diafilme, prezentări de 
cărți, concursuri-ghicitoare, recenzii, 
audiții muzicale, întîlniri cu scriitori, 
spectacole. Săptămînal au loc vizio
nări ale programelor pentru copii la 
televizor.

Asemenea biblioteci destinate mi
cilor cititori există pe lingă toate bi
bliotecile regionale și majoritatea bi
bliotecilor raionale din tară. Totoda
tă sute de copii au la dispoziție cărți 
pentru ei la casele pionierilor și clu
burile muncitorești. (Agerpres)

O elegantă vază de flori „Pinguin“ 
produsă de fabrica de porțelan din 
Cluj (alb pal cu desen negru și 
galben).

de MARCEL BREAZU

implicații care ne rămîneau în mare 
măsură ascunse. Limbajul acesta se 
înțelege din ce în ce mai limpede, 
pe măsura cultivării gustului, pe 
măsura făuririi unei educații esteti
ce perseverente.

.Cultivarea gustului sănătos fereș
te pe spectator de a se lăsa impre
sionat de aparenta originalitate 
care constă în goana după ciudă
țenii și întortocheri fără sens, a unor 
curente formaliste cum ar fi abstrac
ționismul în pictură. în același 
timp educația estetică dezvol
tă sensibilitatea noastră, ne obișnu
iește să desprindem dintr-o lucrare 
artistică nu numai laturile de supra
față, ci semnificațiile mai adinei : 
uneori, artistul lasă de-o parte anu
mite amănunte, pentru a sublinia 
esențialul ; urmează să căutăm 
deci în această lucrare nu asemă
narea de detaliu — naturalistă, cum 
se saune — cu cutare fapt concret 
cunoscut de noi, ci semnificațiile 
generale, dezvăluite artistic. Proce
sul de receptare a operei de artă 
presupune o „colaborare" între ar
tist și public. Ei trebuie să meargă 
unul în întîmpinarea celuilalt, crea
torul exprimîndu-și mesajul artistic 
în imagini reliefate, pline de sens, 
iar spectatorul urmărind cu aten
ție aceste sensuri, aducînd în „crea
ția comună" a spectacolului, propria 
lui bogăție spirituală.

Una dintre primele condiții ale 
„artei de a fi spectator" este de a 
cunoaște mijloacele specifice de ex
presie ale artei, limbajul artistic. A- 
cesta este diferit de la artă la artă, 
în muzică, de pildă, limbajul este 
mai îndepărtat de vorbirea noastră 
curentă, care istorisește, ou verbe și 
substantive. Dar armonizarea sonoră 
a frazelor melodice, a timbrelor in
strumentale sau vocale și a ritmu
rilor, sugerează, pe măsură ce le 
descifrăm, sentimente și imagini 
care fac tocmai farmecul muzicii de 
calitate. Nu totdeauna putem sesiza 
aceste frumuseți de la prima audi
ție Ar greși cel care s-ar grăbi să 
decreteze, de Ia cel dintîi contact 
cu o lucrare muzicală că nu-i pla
ce sau că n-o Doate înțelege. Stă la 
îndemîna oricărui om normal să sesi
zeze bogăția ?i frumusețea artei 
adevărate. In orice ramură a ar
tei, gustul se cultivă treptat, prin-

Sticla, faianța și porțelanul
Industria sticlei și ceramicii reprezintă 

un factor de seamă nu numai în ceea 
ce privește aprovizionarea populajiei cu 
obiecte de primă utilitate, ci și prin con
tribuția adusă la educajia estetică a 
maselor. Și în acest sector s-au con
struit întreprinderi noi, s-au lărgir și 
reutilat altele vechi, creîndu-se ast
fel condiții pentru realizarea de pro
duse de un înalt n'vel calitativ. Sorti
mentele din ce în ce mai nu
meroase și mai variate de acest fel 
sînt fot ma' izbutite atît din punct de 
vedere tehnic, cîf și artistic. Consider 
totuși că este nevoie să se dea o a- 
tenjie mai mare lărgirii și diferențierii 
sortimentelor, eliminării hotărîfe a ba
lastului care mai grevează nomencla
toarele industriei cu tipuri vechi, desue
te. în general ridicării calității lor artis
tice.

Cu același pre) de cost, ba uneori 
chiar cu un pref de cost mult mai 
scăzut, se pot realiza modele de cali
tate net superioară. Așa, de pildă, mo
dele foarte izbutite prin echilibrul for
mei — serviciile de apă „Roma" (fa
brica din București) sau „Scandia" (fa
brica din /Aediaș), realizate din sticlă 
transparentă, colorate în masă sau nu, 
— produse prezentate la ultimul Pavi-

...Și iată cum o „ornamentație" 
inutilă, încărcată, strică aspectul 
unui serviciu frumos.

ectator
tr-un contact repetat cu creațiile de 
valoare.

înțelegînd limbajul artistic vom 
putea pătrunde către conținutul 
ideologico-emoțional al operei de 
artă, vom putea sesiza ceea ce 
se numește mesajul artistului, 
bogăția de idei și de sentimen
te, care este inerentă oricărei 
autentice opere de artă și fără de 
care limbajul nu mai este limbaj, 
pentru că nu comunică nimic.

Așa cum ne învață partidul, rea
lismul socialist oferă creatorului cele 
mai largi posibilități de manifestare 
a personalității sale, stimulînd dez
voltarea unei mari varietăți de sti
luri și gusturi artistice. Această 
mare varietate este menită să co
respundă unei mari varietăți de 
gusturi și preferințe ale maselor 
largi de- oameni ai muncii, care sînt 
astăzi spectatorii teatrelor și cine
matografelor noastre, care frecven
tează sălile de concert și muzeele, 
care își fac biblioteci personale și 
lș utilizează din plin pe cele pu
blice. Ar fi o mare greșeală să bla
măm gustul pentru anumite genuri 
de artă, îndeobște denumite „ușoa
re" în numele valorii superioare a 
altora, socotite „dificile". Spectaco
lul de estradă își are același drept 
la viață ca și tragedia clasică și 
muzica de dans ca și cea „de ca
meră“. Important este ca fiecare 
gen să se manifeste la nivelul cali
tativ cel mai înalt posibil, în funcție 
de specificul său artistic. Dar pentru 
educația estetică a publicului nos
tru, important este de asemenea 
să se înlăture părerea greșită 
pe care o au unii din cei ce 
frecventează sălile de spectacol, că 
fiecare trebuie să rămînă cantonat 
pentru totdeauna la acel gen de 
spectacol pentru care are, la un 
moment dat, o anumită preferință 
sau pregătire. Cu străduința cuve
nită, învățînd să-i înțelegem și nă
zuind mereu către bucurii artistice 
mai ample, cu toții îi putem gusta pe 
Bach, Șostakovici sau Enescu, pe Ei
senstein sau pe Petrașou.

Este ceea ce se petrece azi în 
măsură din ce în ce mai largă 
Aici însă și organizațiile de difu
zare a spectacolului ai trebui să 
evite greșelile încă frecvente în 
subapreciere^ gustului public. Nu 
6-ar mai întîmpla atunci, de exem
plu, ca filme de înaltă ținută artis
tică, cum au fost de exemplu „Dra
gostea lui Alioșa", „Insula" ș.a. sau

sînt mulf mai fru- 
servicii îngreuiate

lion de mostre — 
moașe decît unele 
fie cu lucrătură „überfang“, f!e pictate 
cu cireși în aur, produse la Turda, sau 
decît vasele „Briliant" de la Mediaș, în
cărcate pînă la refuz. Un exemplu poa
te și mai edificator este serviciul „Har
lekin“, produs de fabrica din București; 
forma armonioasă și expresivă (cană și 
pahare cilindrice, înalte) este sugestiv 
relevată prin culoarea sticlei : fumurie, 
rubinie, de culoarea smaraldului, 
safirului, 'topazului . etc. Dar același 
model, foarte plăcut prin laconismul 
și echilibrul formei lui, este a- 
proape total stricat în varianta cu de
corație de floricele în „șlif“, ornamen
tație inutilă, în dezacord cu silueta și 
ritmul compozițional al vșsului.

Deși în multe domenii concepția mo
dernă, linia simplă, expresia sinfelică, mai multe cadre competente, precum 
clară, luminoasă, sînt de mult bunuri și artiștii, cu experiență Jn artele deco- 
cîștigate, în domeniul sticlei și cerami
cii mai dăinuie încă destule reminiscen
țe ale prostului gust. In multe produse 
mai apar deseori forme și motive deco
rative care se insp;ră din repertoriul u- 
nor întregi serii de stiluri perimate — de 
la rococo la secesion — sau din varian
tele lor, influențînd în rău gustul cum
părătorilor, Uneori pot fi văzute obiec
te dm ceramică ale căror motive deco
rative le formează diferite portrete — 
formulă stilistică desuetă ce a aparținut 
artei pompoase franceze din vremea 
imperiului lui Bonaparte.

Dezacordul dintre formă și motivul 
decorativ este azi poate una din cele 
mai frecvente deficiențe în creația obiec. 
telor de sticlă și ceramică, lată un exem
plu: forma originală și modernă, simplă 
și expresivă a unuia din serviciile de 
sandviciuri lucrate la Complexul de 
faianță și sticlărie — Sighișoara este 
bine susținută de decorația realiza
tă în suprafață, în ritm de diagonale ne
gre, întretăiate, punctate de pete colo
rate ce stilizează imaginea unui pește. 
In altă variantă, cînd platoul și farfu
riile sînt decorate cu floricele risipite 
la întîrnplare, împotriva formei, servi
ciul pierde din expresivitate. Tot așa 
se întîmplă cu vaza de flori „Lotus"; 
forma, cu dublu gît, este foarte bine 
pusă în valoare cînd vasul are o sin
gură culoare, dar devine neplăcută 
cînd este decorată cu o dansatoare pe 
unul dintre gîfuri. întotdeauna forma și 
motivul decorativ frebu;e să se găsească 
în perfect acord. Nici cel mai savant 
motiv decorativ nu poate salva o for- . 
mă neizbutită, lipsită de echilibru com
pozițional, de armonie. Pe de altă parte, 
forma trebuie să fie relevată și nu con
trazisă de efectul vizual al decorației.

concerte de calitate, să fie progra
mate, parcă cu oarecare jenă, fără 
pregătirea de presă necesară și în 
schimb producții de cel mai discu
tabil gust — ca „Mongolii" — să 
se etaleze în săli încăpătoare și să 
se bucure de o reclamă stridentă.

Răspîndirea culturii autentice în 
mase înlătură tot mai mult urmele 
prostului gust promovat îji trecut de 
burghezie ; se manifestă astfel tot 
mai din plin bunul simț al marelui 
public în aprecierea lucrărilor ce i 
se oferă, rezerva sa față de simpli
ficări sau. vulgarități, față de suro
gate artistice. De altfel, reacția pu
blicului •— atrgș la unele spectacole 
de acest fel de popularitatea filmu
lui „de aventuri", de numele presti
gioase ale actorilor sau de amploa
rea „montării" — este semnificativă 
pentru faptul că spectatorii noștri 
devin din ce în ce mai exigenți. Așa 
de pildă, în seara în care am văzut 
filmul „Miracolul lupilor", scena în
duplecării haitei de lupi, „prin pu
terea rugăciunii", scenă care se vrea 
zguduitoare, a fost întîmpinată cu un 
val de ilaritate. Și mai semnificativ 
este faptul că spectacole reputate 
altădată ca fiind greu accesibile 
„marelui public" fac astăzi săli pli
ne. Am putut numai cu mare greuta
te să obțin bilete la reprezentațiile 
teatrului din Pireu, cu tragediile lui 
Sofoçle și Euripide. Dar nu numai 
atît ! Reluarea unor fragmente din 
tragedia antică, de către Studioul 
Institutului de Artă Teatrală „I. L. 
Caragiale", a atras spectatori nu
meroși. Este impresionant să vezi, 
de asemenea, cu cîtă atenție încor
dată se urmăresc, în sălile de tea
tru, dezbaterile de idei din unele 
piese ale dramaturgiei noastre con
temporane, cu cîtă finețe sînt sesi
zate nuanțele. Tot așa, știm cu toții 
cît de dificil ne este să obținem în 
librării o carte bună a unui autor 
clasic sau contemporan, pentru că 
ea se epuizează de obicei în pri
mele zile după apariție.

Toate aceste fapte dovedesc în 
mod evident cît sînt de neîntemeiate 
pretențiile unor esteți că publicul 
„n-ar fi în stare" să priceapă diver
se elucubrații care-și vor găsi, pa
sămite, recunoașterea peste o sută 
de ani. Oamenii muncii, cu cît își 
dezvoltă gustul artistic, cu atît sînt 
mai pregătiți să respingă tendințele 
formaliste menite să ia ochii prin- 
tr-un fals „rafinament“, precum și 
lucrările de scăzută calitate artisti
că. Nivelul atins de educația este
tică a publicului nostru impune, atît 
creatorilor de artă și literatură cît și 
instituțiilor de difuzare, o severă 
exigență față de munca lor.

înO sursă bogată de inspirație atît 
ce privește forma cîf și în privința mo
tivului decorativ o poate constitui fol
clorul, desigur și aici impunîndu-se o 
interpretare de bun gust artistic. Nu 
este vorba de copierea creației folclo
rice, c' de înțelegerea esenței ei : pu
tere de sinteză a formei și a materialu
lui decorativ, m'jloace de expresie sim
ple, directe, dar sugestive.

Industria noastră de sticlărie are 
toate posibilitățile de a realiza produse 
nu numai bune dar și mult mai frumoa
se. Pentru aceasta, o condiție de bază 
este izgonirea hofărîtă a gustului prost 
care mai persistă în rîndurile unor 
creatori de modele din această ramură.

O consultare largă, eventual cu 
participarea Uniunii artiștilor plastici, 
în cadrul cărpia să-și spună cuvîntul cît 

formalismului,

rafive-aplicate, ar fi cîf se poate de 
binevenită. In vreme ce magazinele 
Fondului plastic expun de multe ori lu
crări reușite din sticlă și ceramică, dar 
unicate sau serii reduse, artizanale, nu 
se realizează decît extrem de puține 
prototipuri industriale -r de fapt felul 
final, major către, care tindem în acest 
domeniu. O asemenea consultare ar 
ajuta la ridicarea cal!tă|ii și nivelului ar
tistic al acestor produse, la promovarea 
bunului gust, a unei Jinii moderne, 
concomitent cu evitarea unor tendințe 
de a introduce — în numele modernis
mului — elemente ale 
abstracționismului etc.

După cî*e știu, în 
alte locuri au avut loc 
gătură cu nivelul artistic 
realizate unele obiecjp;;din sticlă; este 
-de neînțeles încetineala, sau, în unele 
cazuri, inerția de; care' dau dovadă u-„ 
nele întreprinderi de specialitate. Nu 
cumva bunul gust nu> are încă destui 
„aliafi“ în Direcția generală industrială 
a sticlăriei și porțelanului — de care 
depind aceste întreprinderi — sau în 
rîndurile reprezentanților comerțului 
care contractează aceste produse?

Este nevoie ca în acest sector al in
dustriei sticlei și ceramicii, să sporească 
interesul și preocuparea pentru gene
ralizarea lucrărilor celor mai izbutite, 
pentru obținerea unui nivel calitativ 
ridicat al tuturor obiectelor de acest fel.

Conf. univ. PAUL CONSTANTIN

TEATRE ; Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne : Boema — (orele 11) -, Ca
valerul rozelor — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Lysistrata — (orele
10.30) ; Plutașul de pe Bistrița — (orele
19.30) , Filarmonica de stat „George E- 
nescu’’ (Ateneul R.P. Romîne) : Concert 
simfonic. Dirijor ; Mircea Crlstescu. So
list : Valentin Gheorghiu — (orele 11) ; 
Concertul corului Filarmonicii de stat 
„George Enescu''. Dirijor : V. Pîntea — 
(orele 20). Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (Sala Comedia) : Macbeth — (orele 
10); Cercul de eretă caucazian -r- (orele
19.30) . (Sala Studio) : Vicleniile Iui Sca. 
pin — (orele 10); Siciliana — (orele 15); 
Mașina do scris — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Notta-a" (Sala Magheru) : AntG- 
niu și Cleopatra — (orele 10); Pygma
lion — (orele 15,30) ; Steaua polară — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și doam
na Moon — (orele 10,30); Băieții veseli
— (orele 16); Bucătăreasa — (orele 20). 
Teatrul „Lucia ßturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Cum vă place — 
(orele 10); Mamouret — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; Cred în tine — (orele 10); Cos- 
tache și viața interioară — (orele 15); Me
najeria de sticlă — (oțele 19,30). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giulești : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 15); Corabia cu 
un singur pasager — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (sala C. Miile): 
De Pretore Vincenzo — (orele 11); Ocea
nul — (prele 20). (Sala Libertatea): Sa
lut voios — (orele 17): O felie de lună
— (orele 20). Teatrul Evreiesc do stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
tru) regional București : Mielul turbat — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă-

: nașe" (Sala Savoy) ; Tănase și Revista
— (orele 11); Muzica bat-o vina — (ovele 
16); Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). O.S-T.A. (Sala Pa-

■■ latului R.P. Romîne) : Concert extraor
dinar de muzică ușoară dat de cîntâreața 
franceză Rosalie Dubois — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Orfeu) : Ursuleții 
veseli — (orele 11); Alfabet împărat — 
(orele 17). (Sala Academiei) : A fugit un 
tren — (orele 11). Circul de stat : Valea 
trandafirilor — prezentat de ansamblul 
circului din R.P. Bulgaria — (orele 16 și 
orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu.Dcj și Ion Gh. 
Maurer în India și Birmania — Vizita 
solilor poporului romin în Indonezia ; 
Timpuri Noi -r bd. 6 Martie 13 (rulează 
în continuare de ia orele 10 pînă la o- 
rele 21), Alex. Popov — calea Griviței 80 
(rulează în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 20,30 — și filmuț Telegra
me). Povestea anilor înflăcărați — film 
pentru ecran panoramic : Patria — bd. 
Magheru 12—14 (11; 15; 18; 21). Vaporul 
lui Emil : Republica — bd. Magheru 2 
(8,45; 10,45; 12,45; 15; 17; 19,15; 21,30).
București — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 
17, 19; 21). Dă-i înainte fără grijă — ru
lează la cinematografele ; Magheru . — 
bd. Magheru 29 (10.30; 12,30; 15; 17; 19; 
21), I. C. Frimu — bd. 6 Martie 16 (9 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița — cal. Mo
șilor 127 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45), Li
bertății — str 11 Iunie 75 (10: 12; 14; 16.30; 
18,30; 20.30). Căzută din lună — rulează 
la cinematografele V. Alecsandri — str 
Grigorescu 24 (10,30; 13; 15.30; 18; 20 30) 
Elena Pavel — bd. 6 Martie 14 (9; 11,15: 
13,45: 16.15; 18,45, 21,15), Flacăra - cal 
Dudești 22 (12; 16; 18,15; 20,30), Floreasca
— str. I. S. Bach 2 (15.30; 18; 20.30). Pi
ticul vrăjitor și Punguța cu doi bani : 
Tineretului - cal. Victoriei 48 (orele 10 și 
orele 12). Nu e loc pentru animale sălba
tice și Un curs pentru bărbați : Tinere
tului — cal. Victoriei 48 (orele 14 șl o- 
rele 16). Profesiunea doamnei Warren ;

Valoarea 
unei informații

La cîteva zile după Anul Nou a 
sosit la redacție scrisoarea unui 
corespondent voluntar din Brașov. 
„In dimineața zilei de 1 ianuarie 
a.c., după ce mi-am petrecut reve
lionul — ne scrie tovarășul C. 
Chiperea — îmi programasem să 
plec cu sofia la tară. Am dat un 
telefon la I.R.T.A., interesîndu-mă 
de orarul autobuzelor pe ruta Bra
șov— Satu Nou...’’.

Serviciul s-a dovedit prompt. La 
celălalt capăt al firului, un func
ționar i-a răspuns că o mașină 
pleacă la 7,30, iar următoarea la 
10. Pentru prima cursă era tîrziu, 
așa că familia Chiperea a hotărît 
să pornească agale spre autogară, 
urmînd să ia autobuzul de 10. A- 
colo însă lucrurile stăteau altfel ! 
Cursa fusese suspendată. De ce ?

Nu se știe. Următoarea era abia 
la ora 12. Nu era de datoria 
tovarășului de la „informații" să 
cunoască această schimbare ?

Informarea multilaterală a oa
menilor muncii despre ceea'ce îi 
interesează în legătură cu nevoile 
lor de zi cu zi, ale familiilor sau 
gospodăriilor lor, este o activitate 
de mare însemnătate cetățenească. 
Inchipuiți-vă ce talmeș-balmeș s-ai 
produce dacă „informațiile" Gării 
de Nord sau ale altei instituții i-ar 
deservi pe cetățeni cu lipsa de 
răspundere a funcționarului amintit 
de ia I.R.T.A.-Brașov Este adevă
rat că telefoanele unor asemenea 
servicii, îndeobște mult solicitate, 
nu sînt prea lesne accesibile și că 
în aceas't&i-dire1étiè-:'S-‘dr\iiftai-|’j5Weti 
luă unele fnăsuri. Dar, indiscuta
bil, ' informațiile obținute aici sînt 
precise, te poți bizui pe ele.

Mai mult chiar, în unele dome
nii ar fi bine ca nici să nu se aș
tepte solicitarea de informații, ci 
să se ia neîntîrziat inițiativă popu
larizării în tramvaie, autobuze, 
prin afișaj pe străzi, la locurile a- 
nume rezervate — a unui produs 
nou, a unei adrese de magazin etc.

Informația dată la timp are 
mare valoare ea cruță timp, adu
ce efectiv servicii importante,

E. MIHÄILESCU

Tineretului — cal. Victoriei 48 (orele 18 
și orele 20,30). Tinerii — cinemascop : 
Victoria — bd. 6 Martie 7 (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Arta — cal. Călărași 153 
(11; 14,30; 16,45; 10; 21,15). Mirajul : Lu-, 
mina — bd. 6 Martie 12 (9; 11; 13; 15; 17; 
1'9; 21), Alex. Sahia — calea Văcărești 21 
(10; 12; 14; 16,30; 18.30; 20,30). 23 August
— bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14,30: 16.45;
19; 21). Alibiul nu ajunge : Central — bd. 
6 Martie 2 (10.30: 12,30; 14,30; 16,30; '18.30; 
20 30). Marile familii : 13 Septembrie — 
str. Doamnei .9 (14,30; 16,30; 18.30; 20.30). 
Intrigă și iubire : rulează Ia Cinemato
graful Maxim Gorki — str. 13 Decembrie 
5—7 (11, 15,30; 18; 20,30). Omul de lingă 
tine : înfrățirea între popoare — bd. 
Bucureștii-Noi (15.30; 17.45; 20), Volga 
șos. Ilie Pintille 61 (10; 12; 14,30; 16,30; 
18.45; 21). Soțul soției sale: 1 Mai—bd. 1 Mai 
322 (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gh, Doja — calea. 
Griviței 80 (10; 12; 15; 17; 19; 21), G.
Coșbuc — piața G. COșbuc 1 (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Crjmă fără pedeapsă : Cultu
ral — cal. Griviței 196 (10,30; 16; 18.15;. 
20,15). Președintele — centru înaintaș : 8 
Martie — str. Buzești 9—11 (15,30; 18;
20,30),  Donca Simo — str, Avrlg 1 (16; 
18,15; 20,30). Magistratul : Grivița pia. 
ța Iile Pintille 2 (10,30; 15; 17; 19; 21), 
Moșilor — cal. Moșilor 221 (11; 16: 18;' 
20). Misterul celor doi domni „N" — rur 
lează la cinematograful Cxtin David — 
șos. Crîngași 42 (15,30; 18; 20,30). Pedro 
pleacă în Sierra : V. Roaită — bd. 1 Mai 
57 (10,15; 12,15; .14,15; 16,15; 18,15; 20,30), 
Aurel Vlaicu — șos. Cotrocepi 9 (15; 17; 
19; 21). Povestiri vesele : Unirea — bd, 
1 Mai 143' (II; 16; 18; ?0). G. Bacovia — 
șos. Giurgiului 3 (11.30; 15,30; 18: 20.15). 
Tintin și misteru] „Linei de aur" : ru- 
lează la cinematograful T. Vladimiresçu
— calea Dudești 97 (11; 15; 17; 19; 20.45). 
Cînd comedia era rege — Virsta de 
aur a comediei : Munca — șos. Mihai 
Bravu 221 (12; 15; 18; 21). Pirații aerului
— cinemascop : Popular — str. Mătăsari 
31 (10,30;. 16; 18,15; 20,30). Sub ploaia ato
mică — cinemascop : 16 Februarie — bd. 
30 Decembrie 89 (16; 18; 20). Miracolul lu
pilor - cinemascop : rulează la cinema
tograful M. Eminescü — str. M. Eminescu 
127 (11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Permisie pe 
țărm -. rulează ia cinematograful Iile 
Pintille — șos. Colentina 84 (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE • Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — E- 
misiune péntru copii și tineretul' școlar, 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 . — Emi
siunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19.15 — Muzică populară romî- 
nească, 19,50 — Filmul artistic ..Alerg 
după o stea" — o producție a studiou
rilor engleze. 21,35 - Filmele de desen 
animat.: „Made în Africa” și. ..Concer
tul". 21,55 — .,Hallo Fips" — muzică 
ușoară cu. Orchestra Fips Fleischer din- 
R.D. Germană In încheiere : Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
Pentru următoarele 3 zile — 14, 15 și 1< 

ianuarie : Vreme în general umedă și rece 
cu cerul noros. Va ninge mai ales la în
ceputul intervalului. Vîntul va prezenta 
intensificări la început, apoi va slăbi în 

■ intensitate. Temperatura se menține 
coborîtă în prima parte a perioadei, apoi 
va crește ușor. Minimele vor fl cuprinse 
între minus 6_ grade și minus 16 grade 
iar maximele între plus i grad si minus 
9 grade.

București : Vreme în genera] umedă Șl 
rece cu cerul noros. Va ninge mai ales 
la începutul intervalului. Vîntul va pre
zenta intensificări la început, apoi va 

.slăbi din intensitate. Temperatura se 
'menține coborîtă în prima parte a pe
rioadei, apoi va crește ușor.



CLUJ. Instantaneu de noapte din piața Mihai Viteazu.
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Plenara Consiliului general 
al Uniunii de cultură fizică și sport

în ziua de 11 ianuarie a avut loc bugetară p.e anul 1962, a stabilit mă- 
plenara Consiliului general al Uniu- șurile necesare pentru continua dez- 
nli de cultură ■ fizică și sport din voltare a activității sportive de masă
R. P„ ș Romînă. ...

La plenară au participat, .membrii 
Consiliului general. al U.C.F.S., re
prezentanți ai C.C.S., UIT.M. și ai 
altor organizații obștești’ și de stat, 
președinți ai Consiliilor regionale 
U.C.F.S’., președinți și secretari ge
nerali ăi federațiilor sportive, spor
tivi fruntași.

și de performanță potrivit sarcinilor 
trasate de partid și guvern. Plenara 
a aprobat calendarul- competițional- 
și bugetul mișcării sportive pe anul 
1963. -,

Plenara a eliberat pe tovarășul 
Victor Voichiță din funcția de vice
președinte al U.C.F.S., care a ptimit

Plenara a analizat stadiul de în
deplinire a sarcinilor trasate de Con
ferința pe țară a U.C.F.S. și execuția

alte însărcinări; și a ales ca" membri 
ai Biroului Consiliului general și 
vicepreședinți ai U.C.F.S. pe' tovară
șii Gheorghe Popescu și Marin Bîr- 
jega. (Agerpres)

INFORMAȚII
• Aseară Tn sala Palatului R. P. Ro

mine a avut Ioc primul concert "extraor
dinar susținut de cîntăreața franceză de 
muzică ușoară Rosalie Dubois. Ëa a fost 
acompaniată • la piap de Freddy Li.en.ard 
(Paris) și țle o formație orchestrală sub 
conducerea 'lip, D.iniir-'Serb’ănesqU, ■ Specfa; 
colul s-a; bucùtaf'dë.- 'succès. Și astăseâră, 
precum lâȚrtft'îțrere'lA^i v15 .1arniatie, 
— la ora. 20 și în aceeași sală — cîntă- 
reata franceză va susține alte concerte 
de muzică ușoară pentru spectatorii 
bucureșteni.

• Ieri seară a avut loc la Teatrul de 
Etat din Galati premiera piesei „Jocul 
dragostei , și al Intîniplării", de P. Mari
vaux. Regia spectacolului este semnată 
de Ovidiu Georgescu, iar scenografia de 
A. Wilke. .

La Teatrul muzical din Galati a avut 
loc sîmbătă .seara premiera operei ,,Tran
dafirii Doftanei” de Norbert. Petri, sub 
regia lifi Pariait Victor Gottesçü, artist 
emerit. Conducerea muzicală și sceno
grafia sînt semnate , de- Silviu Zavulovici 
și respectiv Claudia Fanea.

® Sîmbătă seara pe scena Teatrului 
Național din Cluj a avut loc în premieră

pe tară' spectacolul cu piesa scriitorului 
Eugen Barbu „Să. nu-ti faci prăvălie cu 
scară”, în regia lui Constantin Anatol. 
Scenografia spectacolului este semnată 
de-Mircea Matcabpji.

» Ieri seară, colecțivițl'teatrului muzical
. „Gh. Dima” dîși B&ișov a prezentat în* 
ppemjeră-opereta .„Lisiițrata”. de Gherașe 
Dendrino, Spectacolul''s-a bucurat "de 
succes.

Electricieni pentru sate
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

. La întreprinderea regională de elec
tricitate Maramureș au luat sfîrșit 
cursurile de calificare a unei noi 

■ serii ‘ de . .electricieni: care vor lucra 
în satele de cutînd electrificate. 
Pînă- în prezent, la cursurile de ca
lificare- organizate de întreprinde
rea regională de electricitate Mara
mureș, au fost pregătiți 125 electri
cieni care lucrează la sate.

Pregătiri în vederea 
alegerilor de la 3 martie

în întreaga țară continuă pre
gătirile în vederea alegerilor de 
deputați pentru sfaturile popu
lare comunale și ale orașelor 
de subordonare raională.

în regiunea Cluj au fost con
stituite și confirmate toate comi
siile electorale comunale și comi
siile electorale ale orașelor raio
nale. S-a terminat,.de asemenea, 
delimitarea și publicarea circum
scripțiilor electorale comunale și 
orășenești. în prezent s-a trecut 
la întocmirea și verificarea liste
lor de alegători. Pînă la 10 ianua
rie au fost trecuți în liste peste 
506 000 de alegători.

*
Pe cuprinsul regiunii Argeș se 

află în plină desfășurare acțiu
nea pentru constituirea comisii
lor electorale de circumscripție. 
Pînă acum au fost constituite 
5 980 comisii electorale de cir
cumscripții comunale și 358 în 
orașele de subordonare raională. 
Numărul celor înscriși pe listele 
de alegători depășește cifra de 
200 000.

★
La sfaturile populare comu

nale și ale orașelor de subordo
nare raională din regiunea Su
ceava se lucrează la întocmirea 
listelor de alegători. Pînă acum 
au fost înscriși mai mult de 
326 200 cetățeni cu drept de vot.

★
în satele și orașele de subor

donare raională ale regiunii Ga
lați s-au confirmat pînă acum în 
adunări ale alegătorilor .un nu
măr de 4 230 de comisii electo
rale pentru circumscripțiile co
munale și orășenești de subordo
nare raională. Din comisii fac 
parte mai mult de 15 000 de co
lectiviști, mecanizatori, muncitori, 
activiști de partid și de stat, in
telectuali. Dé asemenea, _au fost 
înscriși pînă în prezent pe listele 
de alegători peste 68 000 de ce
tățeni.

★
în regiunea Hunedoara au fost 

tipărite și difuzate peste 65 000 
de liste electorale pe care s-âu 
și înscris o bună parte din ale
gători. De asemenea, aii fost di
fuzate 6 500 de publicații privind 
delimitarea circumscripțiilor co
munale și orășenești. Comitetele' 
executive ale sfaturilor populare 
au emis decizii de confirmare a 
secțiilor de votare pentru alege
rea deputaților în sfaturile popu
lare comunale și orășenești de 
subordonare raională, și a unui 
deputat în Marea Adunare Na
țională, în circumscripția electo
rală Hațeg. La comune au fost 
delimitate și numerotate pînă a- 
cum peste. 300 secții de votare.

(Agerpres)

Oaspeți, la Băile Victoria
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

v La stațiunile balneare „1 Mai“ , și 
„Victoria"-Oradea a sosit zilele a- 
cestea, pentru a-și petrece, conce
diul de odihnă, prima serie de oa
meni ai muncii din acest an. Pen
tru asigurarea unor condiții cit 
mai bune de odihnă și tratament, 
prin executarea unor lucrări de 
construcții și amenajări, capacita
tea grupului alimentar s-a dublat.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI“ LA HANDBAL

Rapid — Lokomotiv Zagreb 13-8
le sesizează aceasta și acționînd 
mai decis, reduc mult diferența de 
puncte cu care sînt conduse. în mi
nutul 30, după ce Vuckovici a în
scris, prin surprindere, un nou gol 
pentru echipa sa, scorul era 9—7 
pentru Rapid. Pînă la sfîrșitul me
ciului însă echipa noastră — care, 
între timp, primise și cîteva prețioa
se îndrumări tactice de la antrenor 
— domină, reușind să înscrie de 
patru ori, -prin Oțelea, Boțan (2) și 
Maria Constantinescu. Lokomotiv Za-

£ X T £ R NDeclarația Partidului Comunist din S.U.A. Către avioanele „semicosmice“

Pornită de la centru, mingea s-a 
„plimbat" puțin pe la cîteva jucă
toare, pînă în apropierea semicer
cului de la 9 metri, apoi a ajuns la 
Vuckovici care, șutind prin surprin
dere, ă înscris în poărta Irinei Hec
tor. în minutul următor însă, la un 
nou atac al echipei iugoslave, Ma
ria Constantinescu interceptează 
mingea, contraatacă puternic și e- 
galează (1—1).

Două faze — două goluri în pri
mele două minute. Acesta a fost în
ceputul meciului ..de handbal
echipele feminine Rapid-București și 
Lokomotiv-Zagreb/ disputat aseară 
în sala Floreasca. Așteptată cu mult 
interes,- partida aceasta — contînd 
pentru sferturile de finală ale '„Cu
pei campionilor, europeni" — a a- 
vut o desfășurare pasionantă, cu 
faze aplaudate în repetate rînduri.

Cel de-al. doilea gol al echipei 
noastre îl înscrie Ana Boțan, pentru 
ca, nu mult după aceea, în urma 
transformării de către Constanța 
Dumitrescu a unei lovituri de la 7 
metri, scorul să devină 3—1 pentru 
echipa noastră. A urmat un adevă
rat iureș rapidist. Oțelea, Hedeșiu, 
Maria. Constantinescu, din nou Oțe- 
lea înscriu la capătul unor acțiuni 
foarte frumoase. Echipa din Zagreb 
insistă totuși și prin căpitana sa 
(Nada Vuckovici) marchează' 3 
puncte.

în continuare jocul este ceva mai 
lent. Rapidistele ezită de cîteva ori 
și în apărare,' și în atac. Adversare

dintre greb a înscris în. acest timp doar 
un gol.

Victoria a revenit rapidistelor, la 
capătul unui meci în care — cu ex
cepția primului minut — au condus 
în permanență. Scorul final 13—8 le 
asigură șanse mari de calificare în 
semifinalele competiției, cu condiția 
ca în meciul retur (24 ianuarie la 
Zagreb) să joace cel puțin cu a- 
ceeași impetuozitate ca aseară.

Desfășurarea meciului a arătat că 
echipa noastră campioană este în- 
tr-o formă bună, ascendentă. Cu a- 
cest prilej s-a văzut preocuparea 
jucătoarelor de a imprima un ritm 
cît mai accelerat acțiunilor ofensi
ve, de a folosi mult în apărare in
tercepția paselor adverse. Ar fi 
bine ca forța de șut a unor jucătoa
re să fie mai mult pusă în valoare. 
O mai mare atenție se impune de a- 
semenea și în jocul apărării, aseară 
nu suficient de sigur.

I. DUMITRIU

A Ill-a ediție a turneului 
balcanic de fotbal

în capitala R.P. Bulgaria s-au desfășu
rat lucrările celei de-a treia conferințe a 
Comitetului de organizare a turneului 
balcanic de fotbal. Au luat pai te secre
tarii generali ai federațiilor de fotbal din 
R.P. Romină, Turcia, R.P. Albania, R P.‘ 
Bulgaria. Federația Greciei a fost repre
zentată de delegatul romîn.

Secretarul general al federației romîne 
de fotbal a prezentat raportul asupra ce
lui de-a] doilea turneu balcanic. S-a ho-, 
tărit ca pînă la 30 martie 1963 să se în
cheie meciurile din grupe, iar între 1 și 
15 aprilie să se dispute finala.

Participanții la conferință au stabilit 
apoi sistemul de desfășurare a celui de-al 
treilea turneu balcanic de fotbal; Cele 8 
echipe înscrise au fost împărțite in două 
serii, după cum urmează : seria I: Spar
tak Plovdiv, Petrolul Ploiești, Olimpiakos 
Pireu, Fenerbahce Istambul : seria II-a : 
Levski Sofia, Besiktas Istambul, Dinamo 
Tirana și o echipă iugoslavă încă nede
semnată. Dacă în termen de 14 zile fede
rația Iugoslavă nu va confirma partici
parea echipei sale, atunci în locul ace
steia va fi inclusă formația Farul Con
stanta.

în cîteva rînduri
La 15 ianuarie își va începe turneul 

în Austria echipa de hochei pe gheață a 
orașului București. Hocheiștii romîni vor 
evolua la Viena, Innsbruck și Klagenfurt. 
După turneul din Austria, echipa orașu
lui București va susține un meci la Cor
tina d’Ampezzo (Italia).

★
S-au încheiat înscrierile pentru turneul 

olimpic de fotbal din 1964. După cum a- 
nuntă secretariatul comitetului olimpic 
din Lausanne, federațiile a 69 de țări 
și-au dat adeziunea la această mare com
petiție fotbalistică. La turneul final, care 
va avea loc în Japonia, cu ocazia Olim
piadei, vor lua parte 16 echipe, dintre 
care două sînt cunoscute de pe acum : 
Japonia și Iugoslavia (prima ca țară or
ganizatoare și cea de-a doua ca învin
gătoare în turneul olimpic de la Roma).

ȘUT, GOLI (Ana Boțan înscrie. Rapid ia conducerea cu 2—1).
(Foto : Agerpres)

Cicliștii polonezi își vor Începe la 17 
ianuarie pregătirile pentru cca de-a 16-a 
ediție a „Cursei Păcii" Praga-Varșovia- 
Berlin. Din lotul de 20 de sportivi fac 
parte Kudra, Gazda, Becker, Fornalczik, 
Pokorny, R. Chtiej, Zielinski ele.

*
Turneul international de fotbal de la 

Mexico City a continuat cu desfășurarea 
meciului Vasco de Gama (Brazilia) - 
America (Mexic). Fotbaliștii brazilieni au 
terminat învingători cu «corul de 1-0 
(1-0).

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Statele Unite 
a dat publicității o declarație în care 
sînt analizate învățămintele recentei 
crize din regiunea Mării Caraibilor 
și sînt expuse vederile comuniștilor' 
americani asupra problemelor păcii 
și coexistenței pașnice.

Ca și întreaga omenire, se spune 
în declarație, poporul american a 
respirat cu profundă ușurare în le
gătură cu faptul că în cursul recentei 
crize din regiunea Mării Caraibilor 
războiul nuclear a fost preîntîmpi- 
nat, iar invazia în Cuba, care ar fi 
putut să provoace un asemenea răz
boi, a fost zădărnicită.

Catastrofa a fost preîntîmpinată 
datorită politicii de pace și de coexis
tență pașnică pe care au promovat-o 
și continuă s-o promoveze cu fermi
tate și elasticitate Uniunea Sovietică, 
țările socialiste, datorită acțiunilor 
statelor neangajate și ale forțelor 
care luptă pentru pace în țările capi-. 
taliste.

Rezolvarea pașnică a crizei din re
giunea Mării Caraibilor, se sublinia
ză în declarație, a demonstrat din 
nou viabilitatea și justețea tezelor 
cuprinse în Declarația de la Moscova 
a reprezentanților celor 81 de parti
de muncitorești și comuniste din anul 
1960, precum și a tezei Congresului 
al XXII-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice cü ptivirè la po
sibilitatea de a se exclude războiul 
din viața societății chiar și în condi
țiile existenței capitalismului și a 
imperialismului într-o parte a lumii.

în declarație sînt condamnați cu 
hotărîre politicienii ultrareacționari 
din Statele Unite, care desprind 
concluzia că criza ar fi confirmat 
justețea și eficacitatea politicii „de 
pe poziții de forță", promovată de 
imperialismul american, și ' este Cu

prins un avertisment serios cu pri
vire la pericolul pe care asemenea 
„concluzii“ îl implică pentru cauza 
păcii și a coexistenței pașnice.

în declarație se acordă un loc 
considerabil criticării aspre a vede
rilor antileniniste ale conducerii 
Partidului Muncii din Albania și ale 
celor care o sprijină, asupra păcii și 
coexistenței pașnice.

în declarație se subliniază în în
cheiere necesitatea unității tuturor 
țărilor socialiste, a unității întregii 
mișcări comuniste și muncitorești 
internaționale în interesul luptei con
tinue pentru pace și socialism, îm
potriva politicii agresive a imperia
lismului.

Pentru desființarea Comisiei de cercetare 
a „activității antiamericane !“.

NEW YORK 12 (Agerpres). — In 
S. U .A. se intensifică campania 
.pentru desființarea faimoasei Comi
sii a Camerei reprezentanților pen
tru cercetarea activității antiameri
cane. în ultimul timp, peste 100 de 

, reprezentanți a diferite grupări, care 
luptă pentru dizolvarea acestei comi
sii, au vizitat Washingtonul, subli
niind congresmenilor că activitatea 
comisiei este antidemocratică și dău
nează. reputației Statelor Unite.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — In
tr-un interviu apărut în revista 
„Aviația și cosmonautica” pe ianua
rie a.c., cunoscutul constructor de 
avioane sovietic, Artem Mikoian, 
declară că nu este departe timpul 
cînd viteza avioanelor va depăși de 
șase ori viteza sunetului. El subli
niază că. construirea unui asemenea 
avion supersonic este posibilă în 
ciuda unor probleme extrem de 
complexe.

Artem Mikoian consideră că un 
asemenea avion trebuie să aibă 
cîteva trepte. Pe ultima treaptă a- 
vionul va avea aripi care își vor 
putea schimba forma și mărimea în 
cursul zborului.

Aceasta este necesar pentru ca 
aparatul de zbor să poată parcurge 
distanțe mari, pentru prelungirea 
duratei zborului, precum și pentru 
reducerea vitezei la aterizare.

în același timp pentru aceste a- 
vioane „semicosmice” nu vor fi ne
cesare piste speciale de aterizare și 
decolare. Vor putea fi folosite' aero
dromuri obișnuite.

Se vor bucura de o largă răspîn- 
dire, subliniază constructorul, avioa-

NEW YORK 12 (Agerpres). — Or
ganizația noastră nu intenționează 
să se înregistreze in virtutea legii 
McCarran, pe care o considerăm ne
constituțională și antidemocratică, a 
declarat, la 11 ianuarie, la o confe
rință de presă, Mike Stein, preșe
dintele organizației progresiste de 
tineret „Advance“.

ln Brunei și Sarawak 
continuă acțiunile 

răsculatiior
BRUNEI. Un purtător de cuvînt 

al comandamentului trupelor brita
nice din Brunei a declarat că unități 
britanice continuă operațiunile îm
potriva detașamentelor de răsșulați 
al căror efectiv a fost apreciat, de 
purtătorul de cuvînt, la cîteva sute.

în același timp, s-a anunțat că 
răsculații continuă să acționeze și în 
teritoriul învecinat Sarawak,

SE DESCOPERĂ TAINELE

CONTINENTULUI NECUNOSCUT

T U T I N D H 0
dinii zoologice din Winnipeg (care 
a oferit adăpost maimuțelor) a tri
mis în S.U.A. un pui de maimuță, 
născut între timp, împreună cu ur
mătorul mesaj : „Acesta s-a născut 

din 
un

în Antarctida este concentrată '' 80 
la sută din: apa provenită din pre- . . . . ,
cipitații de pe pămînf; în Antarcti- Pari,n^ 1-U1 jtnț ong nan
da centrala se consumă în vara vietnamul d© nord, dar el este 
antarctică mai multă energie solară bun canadian . 
decît în țările ecuatoriale în cursul. 
întregului an. în Antarctida au fost 
găsite numeroase minereuri utile. A- 
cest continent reprezintă un uriaș 
aerodrom 'natural de gheață. Condi
țiile pentru ■ aterizarea avioanelor Ca sport în-Elveția a fost scriitorul 
grele au fost verificate de piloții so- englez Arthur Conan Doyle, autorul 
vietici și americani. U"------  - .............. - -
tarctida poate deveni aerodrom 
pentru avioanele transcontinentale.

Aceste date interesante sînt conți
nute într-un articol publicat de 
„Komsomolskaia Pravda“, sub sem
nătura lui K. Markov, doctor în 
științe geografice.
CA SĂ SE POATĂ ACHIZIȚIONA1

a realizat împreună cu doi elvețieni 
o performanță remarcabilă pentru 
acele vremuri : a făcut un drum de 
la Daves la Arosà cu schiurilé, deci 
a
o

ne supersonice capabile să trans
porte încărcături în orice punct de 
pe globul pământesc și să se îna
poieze fără escală la locul de deco
lare. Poate că vor fi create, de pildă, 
avioane supersonice destinate sco
purilor de cercetare, cu rază de ac
țiune de cîteva sute de mii de kilo
metri, adică cîteva înconjururi ale 
globului pământesc.

Avioanele „semicosmice”. arată 
Artem Mikoian, vor folosi drept 
combustibil anumite compoziții din. 
care va face parte oxigenul acumu-- 
lat din atmosferă.

„Impuls spre cucerirea 
libertății naționale77

L. Brizola despre însemnătatea 
revoluției cubane

Sub semnătura lui Leonel Brizola, 
guvernatorul statului brazilian Rio 
Grande do Sul, săptămânalul brazi
lian „Semanario” a publicat un .arti
col intitulat „însemnătatea revolu
ției cubane" :

„Revoluția cabană s-a dovedit a fi 
un adevărat impuls spre cucerirea li
bertății naționale... De ce America 
Latină devine din ce în ce mai să
racă ? Care este cauza tragediei A- 
mericii Latine ? De ce America La
tină este înapoiată

Răspunzând la aceste întrebări, 
Brizola continuă: „Bogățiile noas
tre sînt jefuite și exportate , în 
afara țării, produsele și roadele 
noastre sînt mereu transportate in 
țările care ne controlează economia- 
Condițiile de viață ale popoarelor- 
noastre se înrăutățesc zi de zi. Aceșț ' 
tablou al vlăguirii sângeroase reflec
tă. procesul de exploatare a țărilor, 
noastre în interesul trusturilor și so
cietăților străine”.

Referindu-se la importanța revo
luției cubane, Brizola scrie : „Ițn 
nou eveniment de o mare importan
ță pentru întregul continent a avut 
loc în viața celor două Americi. Fie
care trebuie să-și dea seama de im
portanța acestui eveniment și să 
tragă învățăminte din el".

CINE A INTRODUS SCHIUL
CA SPORT TN ELVEȚIA

Primul om care a practicat schiul

,£,®.acfea creatorul celebrei figuri de de-
~ tectiv amator, Sherlock Holmes.

Conan Doyle, împreună cu soția 
sa, a practicat acest sport pentru 
prima oară în 1863 în localitatea 
Davés. Un an mai tîrziu, scriitorul

O MAIMUȚĂ...

Opt maimuțe originare din R. D. 
Vietnam au fost comandate de di
ferite grădini zoologice din S.U.A. 
Ajunse în porturile Americii de Nord, 
maimuțele nu ău putut fi debarcate 
întrucît există o hotărîre a guver
nului american care interzice orice 
legături cu R.D. Vietnam. Astfel, 
maimuțele au fost nevoite să călă
torească mai departe și să se bu
cure de ospitalitatea autorităților 
canadiene.

După un timp de ședere a mai
muțelor în Canada, directorul- gră

parcurs o distanță de 20 de km la 
altitudine de 2 800 m.

O VECHE TRADIȚIE

Și în acest an, ca în fiecare an, 
populația din satul grec Moneclissia, 
a sărbătorit o veche tradiție, de pe 
vremea sărbătorilor antice în cin
stea zeului Dyonisos. Potrivit tradi
ției, cu acest prilej în familie are 
loc o „revoluție", bărbații luind locul 
femeilor în treburile casnice. Ei coc 
pîinea, mulg vacile, gătesc mâncarea 
și îngrijesc de copii, în timp ce fe
meile, îmbrăcate în haine bărbătești, ' 
se adună la cafenea unde beau vin 
fi discută despre politică.

Alimentarea cu 
apă potabilă a 
populației din 
insula Formente- 
ra este una din 
cele mal acute 
probleme. Insula 
face parte din 
grupul Baleare- 
lor (Meditera- 
na occidentală) 
caro aparține 
Spaniei. în cli
șeu : Apa se 
transportă cu sa
caua de la mari 
distanțe.

O încercare de amestec 
în treburile interne 

ale Cubei
NEW YORK 12 (Agerpres). -v 

După cum anunță corespondentul a- 
genției Associated Press, la sediul 
O.N.U., guvernul Statelor Unite a 
dat. instrucțiuni reprezentantului său 
la' O.N.U., Adlai Stevenson, „să de
pună toate eforturile”, pentru a. îm
piedica Organizația Națiunilor Uni- . 
te să acorde ajutor Republicii Cuba 
în crearea unei stațiuni agricole ex
perimentale, al cărei proiect a fost 
aprobat de Consiliul directorilor 
Fondului special al O.N.U. pentru' 
nevoile dezvoltării economice, încă 
în luna mai 1961. La 14 ianuarie s& 
deschide sesiunea acestui Consiliu al 
directorilor cînd va fi din nou 
abordată problema acordării de că*. 
tre O.N.U. a unui ajutor Republicii 
Cuba pentru crearea stațiunii agri
cole experimentale.

Instrucțiunile menționate au fost 
date lui Stevenson în ciuda faptului 
că în rezoluția O.N.U. cu privire 
la crearea Fondîilui specia] pen
tru nevoile dezvoltării economice, 
se. arată. între altele, că în confor
mitate cu principiile Cartei O.N.U., 
ajutorul care se acordă de către 
Fondul special nu trebuie folosit în 
scopul amestecului economic sau 
politic în treburile interne ale țări
lor cărora li se acordă acest ajutor.

O carte bogată în dezvăluiri
Realități de la Bonn văzute de un publicist american

punere în aplicare a legilor au luat 
proporțiile unui scandal național".

In ultimul capitol al cărții sale, Tetens 
trăgînd unele concluzii, deși incomplete, 
limi.tate și neadîncite, din această evo
luție a situației din R. F. Germană, 
recunoaște rolul jucat de anumite
cercuri influente din S.U.A. „Trage
dia constă în faptul — scrie el 
că de la început autoritățile amê-" 
ricane de ocupație din Germania occî- y 
denlală au încurajat prea puțin sau chraf0 
deloc pe rarii conducători potențiali 'Si’ 
Germaniei care aveau convingeri demo- ' 
erate sau antimilitariste. Forțele derrtâ- '■ 
erate au fost pur și simplu ignorate sau6’ 
date în lături pentru a-i favoriza pe nâr* 
ziștii de școală veche care se aflau la 
conducere pe timpul lui Hitler... Noi am ' 
cheltuit miliarde de dolari, am făcut din 
Germania occidentală centrul politicii 
noaslre de război rece împotriva blocu
lui sovietic (astfel denumește autorul co
munitatea țărilor socialiste — n. r.) și 
avem încazarmafe între Rin și Elba efec
tive totalizînd 250 000 dintre cei mai 
buni soldați ai noștri... Deocamdată mai 
continuă încă polemica dintre cei care 
susțin că „nazismul a murit și este în- 
mormîntat și ce. care subliniază că mulți 
naziști sînt din nou la putere, ocupînd 
poziții-cheie. Nu este însă departe timpul 
cînd vom vedea rezultatele experimen
tului pe care l-am făcut în Germania. 
Este clar că dacă vom continua să igno
răm realitățile, dacă vom continua să ne 
bizuim pe o politică ce se lasă înșelată 
de fațadă, faptele pe care le săvîrșim noi 
azi, vor fi mîine nenorocirea copiilor 
noștri".
, Autorul nu insistă în .carte asupra dife- 

rifilor factori care au; generat în trecui, 
fascismul hitlerist și care stimulează- 
procesul de reînviere a fascismului și ,miy' 
litarismului, în special marile monopoluri 
cu anticomunismul lor notoriu Abia îtți 
ultimul capitol al cărții, Tefens mențio? 
nează că „revenirea industriașilor Șfl 

naziști pe vechile lo^ )^oziß 
(ii., simbolizează restabilirea fostei Gefe 
manii agresive' Dar el nu analizează mail 
pe larg această evoluție.

Cu toate acestea, cartea lui Teterlș'i 
constituie un avertisment la" adresa tutui 
ror acelora care au sprijinit și sprijină 
refacerea militarismului ’n R.F.G., și din 
ea se pot trage concluzii’ juste pentru 
acțiunea forțelor păcii împotriva reînvie
rii militarismului qerman, ' pentru regle
mentarea preblemelor privind Germania, 
în interesul peporului qerman, al tuturor 
popoarelor care au suferit de pe urma 
barbariei naziste, în interesul păcii și 
securității în Europa și în lume.

L. SORESCU

l-au slujit pe Hitler sau de dr. Werner 
Best, nazist înveteraf care a dobindit o 
situație importantă în rețeaua de spionaj 

a republicii de la Bonn". Pot fi citate zeci 
de declarații asemănătoare celei de mai 
sus, șubliniază autorul.

In volum se vorbește pe larg despre 
„eminența cenușie" a lui Adenauer, d-rul 
Globke, al cărui trecut nazist și ale cărui 
.fărădelegi săvîrșite în timpul lui Hitler au

Librăriile din S.U.A. sînt inundate 
literatură memorialistică, scrisă de foști 
generali și miniștri ai lui Hitler, ca și de 
publiciști americani care, încercînd să 
reabiliteze nazismul, aruncă un văl asu
pra realităților din Germania occidentală. 
O notă aparte face volumul recent apărut 
în editura „Random House, Inc.” din New 
York intitulat „NOUA GERMANIE Șl VE
CHII NAZIȘTI", scris de T. H. Tefens, di- ______ 3. .........
rectorul Bibliotecii pentru problemele format obiectul multor comentarii în presa 
germane. Autorul studiază de peste trei internațională și au provocat largi campa- 
□ I. i- j- 1 « n'ii de protest din partea opiniei publice,

întemeindu-se pe fapte incontensfabile,

de

decenii crimele săvîrșite de fascismul 
hitlerist, iar imediat după cel de-al doilea 
război mondial a colaborat în cadrul Co
misiei pentru cercetarea crimelor de răz
boi care funejiona la Washington. Trebuie 
spus din capul locului că Tetens este de
parte de a nutri simpatie față de cortiii- 
nism. Cu atît mai semnificative sînt dez
văluirile cuprinse în lucrarea sa în' pri
vința realităților din republica de la Bonn.

In prezentarea de pe coperta cărții, 
editura menționează că este vorba de 
„o dare de seamă sinceră și care stîr- 
nește adesea indignare, despre felul cum 
oamenii lui Hitler au izbutit să revină la 
putere în aproape toate domeniile vieții 
din Germania (occidentală — n.r.), inclu
siv la Ministerul de externe, în magistra
tură și poliție..." Autorul își propune să 
demaște mitul așa-zisei Germanii „noi" 
(cum este denumită R.F.G. de propa
ganda reacționară), care ar fi rupt cu 
trecutul fascist și ar fi devenit un adevă
rat model de „democrație".

In cele peste 250 de pagini ale volu
mului, autorul înfățișează diferitele as
pecte ale reînvierii nazismului și spiritului 
revanșard în Germania occidentală.

„Analizînd întreaga structură politică a 
republicii de la Bonn ajungi In mod ine
vitabil la concluzia că, încetul cu încetul, 
naziștii au revenit aproape pretutindeni 
la putere” — arată autorul, subliniind că 
acest proces s-a desfășurat cu bunășființa 
sau chiar oblăduirea puterilor occidentale, 
în primul rînd a S.U.A. Tetens citează în 
această privință o corespondență din 
Bonn publicată de ziarul englez „News 
Chronicle” în care se remarcă : „Ade
nauer este înconjurat de naționaliști 
aroganți, apărători ai trecutului 
sînt miniștrii federali Schröder, 
Preusker, de oameni ca
Abi și profesorul Grewe, caret cu toții

RECENZIE

cum
Kraft, 

Globke,

auiorul scrie : „D-rul Globke a contribuit 
mai mult decît oricine la renazificarea 
Germaniei occidentale... Orice minister 
este condus fie de amici care depind de 
Globke, fie de servitori credincioși ai 
acestuia... Ca o ironie a soartei, fostul 
slujitor al regimului nazist define astăzi 
controlul deplin asupra Biroului de pro
tecție.... a constituției. De asemenea în 
competența directă a lui Globke se gă
sește . conducerea organizației supra- 
secrete condusă de generalul locotenent 
Reinhard Gehlen, fostul șef al spionaju
lui pe timpul lui Hitler". Tn concluzie 
Tefens citează afirma|ia ziarului „Die 
Welf" că Globke „ocupă al doilea post 
la corganda vasului vest-german" și 
el este „singurul om care are. acces 
Adenauer oricînd 
cancelar la orice oră".

Apoi, Tetens furnizează dafe intere
sante despre activitatea rețelei de spio
naj Gehlen, care, de la primii săi pași 
după război, s-a bucurat de sprijinul de
plin al autorităților militare americane. 
Intre altele, el precizează că „în Biroul 
Gehlen lucrează 4 000 de foști ofițeri S.S. 
și S.D. (agenji ai siguranfei)". Sînt redate 
foarte detaliat metodele și procedeele 
folosite de foștii naziști pentru a-și plasa 
în posturile-cheie oameni siguri. Referin
du-se la structura Ministerului de externe 
vest-german, autorul arată : „O mare in
dignare au. sfîrnit ‘n opinia publică dez
văluirile făcute de Wilhelm von Cube, 
fost director ăl refelei de radiodifuziune 
din Bavaria, care, tn două emisiuni suc««

că 
la 

și poate pătrunde la

cesive, a dovedit printr-o foarte amănun
țită analiză că nu mai puțin de 85 la 
sulă din vîrfurile oficiale de.la Ministerul 
de externe sînt foști membri ai partidului 
național socialist și au slujit cauza lui 
Hitler". „în dezbaterea care a avut loc în 
Bundestag la 23. octombrie 1952 — 
amintește autorul în continuare — însuși 
Adenauer a recunoscut că 66 la sută din 
diplomații care ocupă principalele posturi 
sînt foști naziști. El a adăugat că „n-a 
putut organiza Ministerul de externe fără 
a se bizui pe oameni atît de calificați". 
Volumul furnizează de asemenea date cu 
privire la pătrunderea naziștilor în armată, 
în magistratură, în poliție, în partidele 
politice etc.

Nu este de mirare că, în aceste con
diții, foștii criminali de război naziști se 
bucură de tihnă și ocrotire. „Astăzi în 
Germania occidentală există peste 20 000 
de criminali de război care sînt lăsați 
să-și vadă liniștiți de treburi. Alte zeci 
de mii trăiesc cu acte de identitate false, 
iar un număr încă și mai mare nici n-au 
fost măcar puși sub anchetă"... „Politica 
de ocrotire a criminalilor de război nu 
esfe de dată recentă — ara*ă Tefens. 
Ea a îpeeput’ în 1949 cînd, într-o pe
rioadă scurtă, Buiidestagul a promulgat 
una după- alta o serie de legi, — toate 
în avantajul foștilor naziști. La început — 
anularea sentințelor capitale: apoi — am
nistia cuprinzînd toate crimele săvîrșite 
de nazișfl, cu excepția asasinatelor ; după 
aceea a. urmat legea nr, 131 în care se 
dădeau directive tuturor ' administrațiilor 
federale, de landuri și municipii să rean
gajeze pe toți foștii naziști ; în cele din 
urmă — legea specială Lastenausgleich 
(așa-zisă de „echilibrare a poverilor" — 
n.r.) care prevedea împărțirea în folosul 
celor mai fervenfi adepți ai lui Hitler a 
miliarde de mărci anual sub formă de 
pensii, alocări de ajutoare, împrumuturi 
cu dobînzi reduse pentru achiziționarea 
de case sau stabilirea unor întreprinderi, 
compensații pentru averile pierdute etc. 
Numai în 1959, .sumele cheltuite conform 
prevederilor conținute în Lastenausgleich 
s-au ridicat la aproape 5 miliarde de 
mărci '. în carte este citat Gaston Co
blentz, corespondentul din Bonn al zia
rului „New York Herald Tribune", care 
recunoaște și el că „favoritismul și pro
tecția pe care o acordă foștilor criminali 
naziști oficialitățile de stat și serviciile da
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Dejun oferit de II Thant 
în cinstea lui N. Fedorenko

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Secretarul general 
al O.N.Ü., U Thant, a oferit un de
jun în cinstea lui N. T. Fedorenko, 
reprezentant permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U. La dejun au luat parte 
Stevenson, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Dean, reprezen
tantul permanent al Angliei, Sey- 
doux, reprezentantul permanent al 
Franței, E. D. Kiseliev, adjunct al 
secretarului general. al O.N.U. și 
ții. Dejunul s-a desfășurat într-o 
mosferă cordială.

al- 
at-

<,

Păreri rezonabile

în problema germană

BONN 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarul vest-german
„Deutsche Volkszeitung” cheamă gu
vernul R.F.G. să analizeze cu toată 
seriozitatea propunerea Uniunii 
vietice în problema Berlinului 
cidental. Ziarul critică poziția 
terilor occidentale pentru faptul 
în cursul ultimilor patru ani, nu au 
prezentat nici un fel de măsuri con
crete referitoare Ia soluționarea 
problemei germane și a Berlinului 
occidental. .

„Deutsche Volkszeitung“ consideră 
că guvernul Germaniei occidentale 
trebuie să stabilească relații pașni
ce și rezonabile cu R. D. Germană.

Potrivit părerii emise de ziar, la 
soluționarea multilaterală a proble
melor litigioase ar contribui într-o 
măsură considerabilă și extinderea 
legăturilor comerciale ale R.F.G. cu 
țările Europei răsăritene.

So- 
oc- 
pu- 
că,

Manifestări ale divergențelor din cadrul Æ A. T. 0. si Pieței comune
rezultat” 
lui Ball

LONDRA 12 (Agerpres). — La 12 
ianuarie Heath, principalul reprezen
tant al Angliei la tratativele cu ță
rile membre ale Pieței comune, s-a 
înapoiat la Londra venind de la Pa
ris unde a conferit cu ministrul afa
cerilor externe al Franței, Couve de 
Murvilie, și cu secretarul de stat ad
junct al S.U.A., Ball.

Luînd cuvîntul pe aeroportul din 
Londra, Heath a declarat că a avut 
o convorbire îndelungată și sinceră 
cu ministrul francez, în legătură 
cu următoarea etapă a tratativelor 
de la Bruxelles, care va începe săp- 
tămîna viitoare, și îndeosebi, în pro
blemele privind agricultura Angliei.

Comentind tratativele duse de 
Heath la Paris, comentatorii londo
nezi arată că el s-a înapoiat „fără nici 
un rezultat”. După toate probabili
tățile încercarea Angliei de a obține 
din partea Franței concesii în pro
blemele agriculturii, a eșuat. Co
mentatorii subliniază că Franța con
tinuă să insiste asupra renunțării 
imediate a Angliei la actualul sistem 
al prețurilor garantate pentru pro
dusele agricole și al subvențiilor 
destinate fermierilor.

într-un articol redacțional., ziarul 
„Times”, apropiat cercurilor 
ferului Afacerilor Externe 
gliei, subliniază că Anglia nu 
tea continua multă vreme 
tratative infructuoase. Cu o 
abia disimulată ziarul „Times” scrie 
că în momentul de față nu există 
„dovezi reale .că toți membrii Pieței 
comune ar dori ca aceste tratative 
să se încheie cu succes”.

— La 12 ia-

Minis- 
al An- 
va pu- 
aceste 
iritare

• Heath s-a înapoiat de ia Paris „fără nici un 
» Tratativele iui Piccioni la Bonn ® Expunerea 

nu se bucură de asentimentul Franței
BONN 12 (Agerpres).

nuarie la Bonn s-au desfășurat tra
tative între Piccioni, ministrul afa
cerilor externe al Italiei, care a so
sit la Bonn, cancelarul vest-german 
Adenauer și ministrul afacerilor ex
terne al R.F.G. Schröder. în presă se 
anunță pe scurt că în centrul trata
tivelor se află viitorul comunității 
economice europene. (C.E.E.).

Fapt este că în ultimul timp a- 
ceastă grupare închisă a țărilor vest- 
europene este sfîșiată de contradic
ții.. Ziarul„Stuttgarter Zeitung” scrie 
despre „încordarea vădită din sînul 
comunității celor șase”. Guvernul 
Italiei, precum și guvernele țărilor 
din Benelux se tem nu fără temei 
că consolidarea în continuare a axei 
Bonn-Paris va avea inevitabil drept 
rezultat întărirea situației dominante 
a R.F.G. și Franței în C.E.E. Tot
odată, la Roma s-a hotărît să se pa
reze amenințarea franco-vest-ger- 
mană cochetîndu-se pe față cu Lon
dra. „în Comunitatea Economică 
Europeană, subliniază ziarul „Süd
deutsche Zeitung”, italienii mizează 
aproape pe față pe cartea engleză”.

De aici provin cererile insistente 
ale guvernului italian ca Anglia să 
fie primită fără întîrziere în C.E.E. 
Tratativele lui Piccioni la Bonn cu 
conducătorii guvernului vestrgerman 
trebuie să reprezinte o nouă încer
care de a ieși din punctul mort la 
viitoarele dezbateri de la Bruxelles 
cu privire la aderarea Angliei la 
C.E.E.

Referendumul din Brasilia — 
o categorică înfrîngere 
a forțelor reacționare
BRASILIA 12 (Agerpres). — Re

zultatele referendumului care a avut 
loc la 6 ianuarie în Brazilia în pro
blema restabilirii regimului prezi
dențial arată că președintele Goulart 
a obținut un sprijin important în 
sînul colegiului electoral. Tribuna
lul suprem electoral al Braziliei a 
anunțat că numărul buletinelor de 
vot favorabile restabilirii regimului 
prezidențial, numărate pînă în pre
zent, depășește nouă milioane. Dat 
fiind că numărul total al participan- 
ților la referendum este de circa 17 
milioane rezultă că victoria preșe
dintelui Goulart este absolut sigură.

După cum se știe, forțele reacțio
nare din Brazilia s-au opus în 1961 
venirii la putere a lui Goulart, 
succesorul legal al lui Quadros, care 
își prezentase demisia. în cele din 
urmă, ele au acceptat numirea lui 
Goulart. condiționînd-o de modifi
carea constituției și instituirea unui 
regim parlamentar, care să permită 
restrîngerea împuternicirilor pre
ședintelui. Parlamentul care se afla 
atunci sub controlul forțelor reac
ționare a și adoptat în mod provi
zoriu un asemenea regim. Restabili
rea prin votul majorității covîrși- 
toare a populației braziliene a re- 
.gimului prezidențial constituie astfel 
o înfrîngere răsunătoare a forțelor 
reacționare-din țară.

După dezbaterile încordate 
din parlament

In noaptea de vineii spre 
tă Adunarea națională și 
francez au adoptat în formă defi
nitivă proiectul de lege guvernamen
tal cu privire la crearea unui așa- 
zis „tribunal al securității de stat“.

După cum s-a anunțat, dezbate
rile care au precedat acest vot au 
fost încordate, atît în Adunarea na
țională cît și în Senat. Reprezen
tanții forțelor democratice, depir 
tați și senatori comuniști, socialiști 
radicali și din alte 
grupări de stînga, 
au arătat că noua 
lege prezentată 
de guvern sub cu
vînt că va fi fo
losită împotriva 
ciste, la care se

sîmbă- 
Senatul

tată este criticată în numeroase 
cercuri politice și organe de presă. 
„O revenire cu un secol înapoi“, 
astfel a calificat-o în numele grupu
lui socialist, deputatul René Dejean. 
„încă un instrument în mîinile pu
terii“ a spus fostul ministru François 
Mitterand vorbind din partea grupă
rii „stîngii democratice“.

Ziarul progresist „Liberation“ este 
de părere că modificările aduse tex
tului inițial nu-1

. k
PARIS 12 (Agerpres). — Agenția 

U.P.I. relatează că discürsul subse
cretarului de stat american George 
Ball, rostit la 11 ianuarie în cadrul 
ședinței Consiliului reprezentanților 
permanenți N.A.T.O. cu scopul de 
„a explica cît mai convingător alia- 
ților S.U.A.” acordul anglo-american 
din Bahamas nu a întrunit apro
barea delegatului francez, mai ales 
în problema „forței nucleare multi
naționale N.A.Ț.O.”.

Alți delegați participanți la șe
dință, relatează U.P.I., au subliniat 
că declarația lui George Ball „nu a 
cuprins nimic nou”.

L
subversiunii fas- 
dedau membrii 

Organizației Armatei Secrete, este 
de fapt îndreptată în primul rînd 
împotriva forțelor democratice șl 
antifasciste. „Tribunalul securității 
de stat, a scris „l’Humanite“, nu vi
zează resturile organizației fasciste 
pentru care se pregătește o amnis
tie. El are cu totul alte scopuri. El 
amenință opoziția democratică“.

După cum s-a arătat în cursul 
dezbaterilor parlamentare, noua in
stanță prevăzută a fi creată are ca
racterul unei jurisdicții speciale a 
cărei existență nu ar putea fi justi
ficată, decît în condiții excepționale. 
O serie de garanții îndeobște acor
date celor învinuiți sînt înlăturate : 
vor fi judecate nu numai faptele, dar 
și intențiile care riscă să atingă au
toritatea statului termenul de deți
nere iără judecată este prelungit, ju
decătorii civili sau militari vor fi 
desemnați de puterea executivă etc.

Procesul de adoptare a legii a 
fost marcat de ivirea unui dezacord 
între Adunarea națională și Senat. 
Acesta din urmă a votat în noaptea 
de miercuîi spre joi, cu o majorita
te redusă (125 de voturi contra 109) 
textul proiectului de lege adoptat cu 
cîteva zile mai înainte de Adunarea 
națională unde, de asemenea, majo
ritatea care a susținut proiectul nu 
a fost decît de 240 voturi contra 188. 
Senatul a adus însă proiectului de 
lege amendamente numeroase și im
portante, făcînd să dispară din text 
o eerie de dispoziții cărora guvernul 
le acorda o mare însemnătate. Din 
această pricină s-a instituit o „co
misie de conciliere“, compusă din 
deputați și senatori care a redactat 
versiunea finală a legii, acceptată 
de guvern în cursul după-amiezii de 
vineri. Guvernul a trebuit să facă a- 
numite concesii în ce privește, de 
pildă, durata pentru care un suspect 
poate fi reținut la instrucție, judeca
rea minorilor și încadrarea ca delict 
a formării de grupuri pe străzi. 
Deși reprezintă astfel o atenuare 
față de proiectul inițial, legea adop-

fac mai acceptabil. 
„Dar nu este mai 
puțin adevărat, 
scrie ziarul în con
tinuare, că încre
derea afișată de 
către U. N. R. în 

forța lui monolitică pe care cre
dea că o are la Adunarea națională 
și în puterea de atracție pe care cre
dea că poate s-o exercite în mod au
tomat asupra aliaților săi din ma
joritatea ieșită din alegeri, a și fost 
puțin zdruncinată. Am subliniat deja 
rolul opoziției pe care unii aveau 
tendința să-1 considere neglijabil în 
momentul deschiderii actualei le
gislaturi și care poate, în măsura 
în,- care această opoziție se sprijină 
pe o unitate eficace, să aibă o 
eficacitate crescîndă. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît unitatea de ac
țiune a democraților și republicani
lor se va întări mai mult împotriva 
puterii personale și a tentativelor 
de a ataca libertățile cetățenești“.

T. VORNICU

al
Un nou record 

cheltuielilor militare 
aie N.A.T.O

Proteste împotriva 
represiunilor din Peru
LA PAZ 12 (Agerpres). — Comite

tul Central al Partidului Comunist 
din Bolivia a dat publicității b de
clarație în care condamnă măsurile 
represive luate de guvernul peruvian 
împotriva mișcării muncitorești din 
Peru.

P. C. din Bolivia cheamă poporul 
bolivian să desfășoare, o campanie 
largă de sprijinire a pațrioților din 
Peru care au fost arestați, întemni
țați sau exilați.

★
■ PRAGA 12 (Agerpres). — în nu
mele celor 5 500 000 membri ai săi, 
Uniunea internațională a sindicatelor 
minerilor a protestat cu hotărîre pe 
lîngă primul ministru al statului 
Peru împotriva represiunilor dezlăn
țuite de junta militară față de mi
nerii greviști din regiunea Oroyo.

DJAKARTA. La 12 ianuarie Anto
nin Novotny, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la Djakarta 
într-o vizită oficială. Oaspeții din 
Cehoslovacia au fost întîinpinați pe 
aeroport de președintele Indoneziei, 
Sukarno, și de membrii guvernului 
indonezian.

WASHINGTON. W. Foster, direc
torul Agenției pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor, a ofe
rit la 11 ianuarie un dejun în cinstea 
lui V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. Din partea sovietică a parti
cipat A. F. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., iar din partea a- 
mericană — R. McNamara, ministrul 
de război.

MOSCOVA. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a adresat, la sfîr- 
șitul lunii noiembrie 1962, o notă gu
vernului R. F. Germane cerînd să se 
admită unor martori sovietici să facă 
depoziții la procesul intentat foștilor 
SS-iști Heuser și alții din orașul 
vest-german Coblenz și să transmită 
tribunalului documente demascînd pe 
acuzați pentru crimele săvîrșite îm
potriva umanității și participarea 
personală la asasinarea cetățenilor 
pașnici de pe teritoriul Belorusiei 
în anii celui de-al doilea război mon
dial. Deși procesul va lua în curînd 
sfîrșit, totuși autoritățile R. F. Ger
mane nu au dat nici un răspuns la 
nota sovietică, iar juriștii și marto
rii sovietici nu au obținut încă vize 
de intrare.

RIO DE JANEIRO. Frontul najional 
brazilian pentru sprijinirea Cubei a con
vocat un congres internațional sub lo
zincile solidarității cu lupta poporului 
cuban, neamestecului, apărării suvera- 
nităfii și dezvoltării țărilor latino-ame- 
ricane, păcii și luptei împotriva impe
rialismului. Congresul va avea loc la 
Rio de Janeiro în luna martie.

Congresul femeilor
din America

ca-

LONDRA 12 (Agerpres). — în cei 
13 ani de existență ai N.A.T.O., chel
tuielile militare ale țărilor membre 
ale acestui bloc agresiv au sporit de 
peste patru ori. Dacă în anul 1949, 
anul creării acestui bloc agresiv, 
cheltuielii^ militare comune ale ță
rilor însumau 18 777 milioane de do- 
dari, în anul 1962 aceste cheltuieli 
au atins cifra uriașă de 73 152 milioa
ne de dolari.

După datele furnizate de buletinul 
de informații „N.A.T.O.-Letter“, or
ganul propagandistic al acestui bloc, 
cota principală în cheltuielile mili
tare ale N.A.T.O. a revenit totdeau
na Statelor Unite, care în anul 1962 
au cheltuit în scopuri militare 54 452 
milioane de dolari.

Atrage atenția faptul că în ulti
mii ani cheltuielile militare ale Ger-, 
maniei occidentale au crescut mai 
repede decît cheltuielile parteneri
lor ei din N.A.T.O.

Demonstrație fn tata 
parlamentului din Amman
DAMASC. .Jos teroarea șl tirania, 

dictatura șl imperialismul" — sub 
această lozincă a avut loc la Am
man, capitala Iordaniei, o demon
strație în fața parlamentului, anun
ță ziarul „At Thalia". Demonstranții 
au înmînat parlamentarilor o peti
ție în care se cere eliberarea deți- 
nuților pblitici. în petiție se spune că 
în 1957, în urma învinuirii de apar
tenență la partidul comunist, au fost 
arestați și condamnați un mare nu
măr de patrioți iordanieni. Deținuți! 
politici sînt ținuți în condiții îngro
zitoare.

HAVANA. La 11 ianuarie, în 
pitaia Cubei, s-a deschis Congresul 
femeilor din America. Participă dele
gații ale țărilor Americii de Nord 
și de Sud, iar în calitate de invitate, 
delegații de femei din țările socia- 
liste.reprezentante aie femeilor din 
Anglia, Franța, Algeria, Indonezia 
și din alte țări ale Europei, Africii 
și Asiei. In total, la lucrările con
gresului participă aproximativ 500 
de delegate și invitate de peste 
hotare.

Consiliul Național al Femeilor din 
R. P. Romînă este reprezentat de 
Elena Vîlcoci, secretara Consiliului.

RIO DE JANEIRO. în ultimele 
zile s-a intensificat din nou mișca
rea grevistă a țăranilor brazilieni, 
care a cuprins numeroase regiuni ale 
țării. Peste 1 500 de muncitori agri
coli din statul Parana, angajați ai 
Societății americano-braziliano-cana- 
diană, au organizat o grevă care s-a 
încheiat cu victoria greviștilor. 200 
de reprezentanți ai țăranilor din sta
tul Pernambuco au sosit în orașul 
Recife, pentru a protesta împotriva 
gb'uzului latifundiarilor, care caută 
să le acapareze pămînturile. în ora
șul Ribeirao, al aceluiaș stat, a avut 
loc o ciocnire între țărani și poliție, 
care s-a soldat cu 4 morți și 3 grav 
răniți. Tulburări serioase sînt sem
nalate și în statul Rio de Janeiro.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță că la Tunis a început pro
cesul în legătură cu recentul com
plot antiguvernamental. Tribunalul 
militar judecă 24 de acuzați.
Greșeli ce mai pot ii făcute...

ne din Zona Pacificului, și-a încheiat 
vizita în Vietnamul de sud. Adresîndu- 
se corespondenților de presă, la ple
care, amiralul Fell a fost nevoit să re
cunoască deruta care a cuprins nu nu
mai cercur'le sud-vieinameze, ci și con
silierii americani, în urma grelei Infrin
ged suferite de forjele diemisfo-ameri- 
cane la My Tho. Amiralul Felf a în
cercat să justifice această înfrîngere 
invocînd „unele greșeli care au fost 
făcute și care mai pot fi făcute“.

Felt va inspecta în continuare ba
zele și instalațiile militare americane 
din Tailanda, Taiwan, Japonia, Coreea 
de sud.

SAIGON. După cum relatează a- 
genția Reuter, încă un elicopter al 
forțelor militare americane din Viet
namul de sud s-a prăbușit în pro
vincia Kien Ho'a, situată Ia 45 mile 
sud-vest de Saigon. Autoritățile mi
litare americane au recunoscut că 
elicopterul a fost doborît de tirul 
partizanilor sud-vietnamezi. Cei 
șapte militari americani care făceau 
parte din echipaj au pierit. Cu o 
zi înainte un avion de recunoaștere 
american din Vietnamul de sud s-a 
prăbușit în timp ce efectua un zbor 
deasupra unei regiuni controlate de 
partizani.

SANAA. Postul de radio Cairo a- 
nunță că înfre președ'nfele R.A. Yemen 
și comandantul șef al trupelor R.A.U. 
din Yemen a avut loc o nouă între
vedere, în cursul căreia a fost exami
nată situația de la frontierele țării. Po
trivit postului de radio situația militară 
la frontiere este „pe deplin satisfăcă
toare“, forțele republicane controlînd 
foaie regiunile de frontieră și fiind ca
pabile să dea o ripostă serioasă ori
cărei forțe de invazie. Postul de radio 
Sanaa relatează că un grup de militari 
ai Arabiei Saudite s-au refugiat în 
Yemen, alăturîndu-se forțelor republi
cane.

PNOM PENH. Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, a 
declarat la 12 ianuarie că a acceptat 
invitația de a face o vizită oficială 
în R. P. Chineză și în Republica In
dia.

LONDRA. Guvernul Ghanei a a- 
nunțat crearea Direcției de stat pen
tru achiziționarea și vînzarea dia
mantelor, una din bogățiile națio
nale ale țării.

Calamitățile naturale

cadă asupra Marocului, relatează 
agenția France Presse, constituie o 
adevărată catastrofă națională. Po
trivit datelor preliminare, pagubele' 
pricinuite de calamități se ridică la 
peste un miliard de franci. Numă
rul sinistraț’ilor depășește 50 000 
persoane. Circulația pe șoseaua 
Rabat—Tanger este întreruptă. Re
gele Hassan al II-lea al Marocului 
a adreeat un mesaj chemînd popu
lația să contribuie la salvarea si- 
nistraților.

Ciocniri între simpatizanți
ai guvernului $i opoziției

Ia Atena

ATENA. La 11 ianuarie în fața 
tribunalului din Atena unde se jude
că procesul intentat ziarului burghez 
„Eleftheria“, a avut loc o ciocnire 
între simpatizanți ai guvernului și 
cei ai opoziției.

La 11 ianuarie în apărarea ziaru
lui a luat cuvînt-ul în instanță Pa- 
pandreu, liderul blocului opoziției 
„Uniunea de centru“. La ieșirea din 
clădirea tribunalului, partizanii săi . 
care îl însoțeau au fost atacați de 
un grup de simpatizanți ai guvernu
lui, în frunte cu mai mulți ofițeri.,în 
timpul ciocnirilor care au avut loc în 
fața tribunalului, cîteva persoane au 
fost rănite.

ISTANBUL. Piața turcă se află în 
stare de stagnare ; după cum re
latează ziarul „Zafer”, numai în 
cursul ultimelor nouă luni în Turcia 
au dat faliment 995 de firme și com
panii.

NEW YORK. Statele Unite inten
ționează să pună în aplicare ame
nințarea lor de a înceta orice ajutor 

. acordat Ceylonului, începînd de la 1 
februarie, cu toate asigurările date 
de guvernul ceylonez că va plăti so
cietăților petroliere americane com
pensații pentru bunurile acestora 
care au trecut în administrația Cey
lonului.

au provocat pagube 
considerabile în Maroc

PARIS. în apropiere de orașul 
Perpignan s-a prăbușit un avion mi
litar francez de transport de tip 
„Constellation". Potrivit relatărilor 
agențiilor de informații, cele 11 per
soane- care se aflau la bordul avio
nului au pierit.

și mitul „păcii intre dase
Pe . cheiurile americane ale Atlan

ticului și golfului Mexic continuă să 
se îngrămădească munți de lăzi. Și
ruri lungi de vagoane de marfă aș
teaptă în incinta porturilor să fie 
descărcate. Peste 120 de nave ame
ricane și străine stau înțepenite, pa- 
ralizînd activitatea comercială a u- 
nora dintre cele mai mari porturi 
americane, printre care și cel din 
New York. Agenția „Reuter“ sem
nalează că pînă în prezent, din cau
za grevei, economia S.U.A. a pier
dut 400 milioane de dolari.

Actuala grevă a început încă în 
luna septembrie. La numai cîteva 
zile a fost pusă în funcțiune faimoa
sa lege antimuncitorească Taft-Hart- 
ley, elaborată cu mulți ani în urmă 
și care, de fapt, interzice grevele. 
Cît de nepopulară este această lege 
reiese și din faptul că, în timpul 
campaniei electorale pentru alegerea 
actualei administrații, abrogarea ei 
a figurat ca un punct important din 
program. Ajuns însă la putere,

Vase Imobilizate de greva docherilor din S. U. A

cabinetul democrat și-a uitat pro- cu cei aproape 12 milioane de lo- 
misiunea. Așa îneît, îndată după cuîtori ai săi este lipsit de doza zil- 
declanșarea grevei, docherii gre- nică de 5 milioane 700 de mii de 
viști au fost forțați să reia lu
crul pe o perioadă de 80 de zile, 
în luna decembrie, cînd conducă
torii docherilor au anunțat că 
intenționează să reia greva, pre
ședintele S.U.A. s-a adresat munci
torilor cu un apel personal de a se 
încheia un nou „armistițiu de 90 de 
zile“ cu patronii. In ciuda acestui a- 
pel și a presiunilor proprietarilor de 
nave, la 23 decembrie 81 000 de do
cheri au refuzat să încarce și să 
descarce vasele, reintrînd în grevă.

Ce revendică muncitorii ? în pri
mul rînd, dreptul la muncă. Pericolul 
care îi amenință decurge din faptul 
că companiile de navigație au intro
dus noi măsuri de automatizare a 
proceselor de încărcare și descărcare. 
Ca urmare, din fiecare echipă de 20 
de oameni, trei au devenit „de pri
sos“ și lipsiți de speranța ca în con
dițiile creșterii generale a șomajului 
să poată găsi de lucru în altă parte, 
încă odată se vede că progresul teh
nic, care în țările socialiste este iz
vor de progres economic și social, în 
condițiile capitalismului, în cea mai 
bogată țară capitalistă — Statele 
Unite, devine sursă de suferințe pen
tru oamenii muncii.

...în porturile de pe coasta de est 
a S.U.A., din statul Maine pînă. în 
Texas, stau de veghe zi și noapte, 
pichetele greviștilor. Conflictul din
tre- muncitori și patroni este depar
te de a fi aplanat.

Pichetiștii străjuiesc în prezent, 
nu numai în porturi, ci și pe 41-st- 
street the 4.3-rd street și pe 
South-street din New York. „On 
strike !“, „on strike !“.. . „în gre- . . ... .. ,
vă”. De peste cinci săptămâni in-. York a Asociației întreprinzătorilor 
scripțiile acestea, sînt purtate de — un adevărat „sindicat", al marilor 
pichetele’de tipografi ce se miș- capitaliști —,s-a Înființat' un resort 
că fără oprire, pe caldarîm: special pentru greva tipografilor cit 
'cîțiva pași înainte, cîțiva pași îna- un fond pentru a „rezista“ și 
poi. După cîteva ore, în locul lor a- a Infringe, prin foame pe cei ce vor 
par alții. „On strike!“ rămîne ne- i--"—<’ .... ----- x-?«.
schimbat. E ca un strigăt. Clădirile 
redacțiilor „New York Herald Tri
bune", „New York Times“ și „Jour
nal American”, și-au zăvorit ușile. 
De aproape 40 de zile, New Yorkul,

ziare.
In cursul celor 65 de ani de exis

tență, sindicatul tipografilor din 
New York nu declarase nici o 
grevă, el însuși considerîndu-se 
drept conservator. Faptul e explica

bil, întrucît sindicatul înglobează 
muncitori ce ocupă un loc privile
giat din punct de vedere al salari
zării între alte categorii de oameni 
ai. muncii ; ei fac parte din așa-zisa 
„aristocrație- muncitorească”. Totuși 
și aceștia 
înseamnă 
täte” de 
timp ce 
prețurile 
și așa 
muncii, . __ _____ ;
iar legumele, carnea, laptele etc. 
s-au scumpit de asemenea, salariile, 
au rămas „înghețate“. Tipografii se 
zbat de multe, luni pentru a obține 
un spor de salarii, reducerea zilei 
de muncă și mărirea duratei conce
diilor. Tratativele cu editorii, pri
vind condițiile noului contract co
lectiv, n-au dat rezultate. Astfel că 
la 8 decembrie, la cîteva minute 
după expirarea vechiului contract 
colectiv, tipografii de la marile zia
re new yorkeze au declarat grevă.

„Vom rezista la o grevă oricît de 
prelungită” a declarat — îndată 
după ce tipografii au încetat lucrul 
— Walter Thayer, vorbind în hume
le patronilor lui „New York Herald 
Tribune“-. încă cu mult înaintea gre
vei, prevăzînd inevitabilitatea unui 
conflict cu muncitorii, patronii au 
încheiat o înțelegere de „apărare re

ciprocă “.-în cadrul filialei din New

s-au putut convinge ce 
mult trîmbițata „comuni- 
interese cu patronii. în 
în marele oraș chiriile, 
tratamentelor medicale, 

greu accesibile oamenilor 
au continuat să crească,

înceta lțicrul. Patronii au convenit, 
de asemenea, ca în cazul cînd vreun 
sindicat va declara grevă împotri
va unuia din asociați, ceilalți editori 
să-și închidă imediat întreprinderile 
„în semn de solidaritate“. Și patro-

SAIGON. Amiralul Felt, comandan
tul suprem al forjelor militare america-

niî s-au ținut de cuvînt. Imediat 
după ce a izbucnit greva la cele trei 
ziare, editorii a încă șase publicații 
și-âu zăvorit ușile. Manevra țintea 
departe. Ea avea drept scop ridi
carea muncitorilor de la aceste pu
blicații împotriva acelora care au 
început greva și de a-i sili să renun
țe la revendicările lor. Patronii au 
căzut însă în propria lor capcană. 
Organizațiile sindicale ale ziarelor 
închise s-au solidarizat cu greviștii. 
Tratativele cu patronii coalizați au 
început din nou. La ele a luat par
te și ministrul muncii al S.U.A., 
.Wirtz ; dar totul a fost în zadar.

Se pot vedea aspecte neobișnuite 
în marele oraș : chioșcuri închise sau 
vînzînd... castane în loc de ziare, new- 
yorkezi plictisiți în metrou lipsiți de 
porția cotidiană de reclame și „sen
zații“ oferită de publicațiile prefe
rate, ferestrele vagoanelor umplute 
pînă la refuz de reclame de tot felul 
care n-au putut fi răspîndite prin 
presă. Mulți businessmeni stau ca 
pe jar, căci nu-și mai pot popu
lariza produsele. S-a calculat că 
de la începutul grevei, vînzările ma
gazinelor. mijlocii au scăzut cu 25 la 
sută, iar cifra de afaceri a restau
rantelor s-a redus cu 15 la sută. Gu
vernatorul statului, Nelson Rocke
feller, a declarat că este „profund 
îngrijorat de influența generală a 
grevei asupra vieții economice a o- 
rașului și statului“. Biroul comer
cial al New îYorkului s-a adresat 
președintelui S.U.A., cu o scrisoare 
pentru a interveni.

In ce îi privește pe patronii publi
cațiilor, ei pierd milioane de dolari. 
Revista „U. S. News ano! World-Re
port" relevă că patronii au pierdut 
pînă acum mai mult decît ar fi 
cheltuit prin satisfacerea revendică
rilor greviștilor. Din unele surse se 
afirmă chiar, că anumite publicații 
ai căror muncitori sînt în prezent 
în grevă nu se vor mai putea ridica 
pe picioare.

Noul val de greve dezminte încă 
odată teoriile apologeților capitalis
mului, care nu încetează să prezin
te statul atotputerniciei monopoluri
lor drept stat al „bunăstării gene
rale”. „Armonia între clase”, „capita
lismul popular“ se dovedesc încă o- 
dată un basm bun doar pentru ador
mit copiii; nu, nu e pace între clase.

AL. CÎMPEANU

RABAT. Inundațiile provocate 
ploile torențiale care continuă
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Chombe minează un pod în apropiere de Kolwezl,Mercenari ai lui Chombe minează un pod în apropiere de Kolwezl, 
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Chombe din nou in Bhodesia de nord
ELISABETHVILLE 12 (Agerpres). — 

Profîtînd de îngăduința autorităților 
O.N.U., Chombe, care se angajase 
„să colaboreze" cu forțele O.N.U. și 
guvernul central congolez în vede
rea reglementării situației din Ka
tanga, a dispărut pe neașteptate 
din Elisabethville în dimineața zilei 
de 12 ianuarie. Știrile ulterioare au 
confirmat bănuiala că a plecat la 
prietenul său Roy Welensky, la 
Ndola, localitate situată în Rhode
sia de nord. Sub pretextul că a ple
cat „să se consulte cu miniștrii gu
vernului katanghez", „reiugiați" în 
Rhodesia de nord, Chombe a avut 
de asemenea, întrevederi cu mario
netele colonialiste din acest teritoriu 
care, după cum se știe, nu o dată 
s-au declarat gata să-1 sprijine în 
lupta pentru a împiedica încadra
rea Katangăi într-un stat congolez 
centralizat. Așadar, cu îngăduința 
O.N.U., Chombe se deplasează liber 
oriunde dorește și desfășoară, tot 
liber, o intensă activitate scizio- 
nistă. Potrivit agenției France Presse, 
el a anunțat în cadrul unei confe
rințe de presă că intenționează să 
se reîntoarcă la Kolwezi, centru mi- 
.nier important în Katanga, aflat încă 
sub controlul secesioniștilor.

Deși din știrile transmise In di
mineața zilei de 12 ianuarie reieșea 
că detașamentele jandarmeriei ka- 
iangheze se destramă, agenția Reu
ter anunța după-amiază că pe dru
mul spre centrul minier Kolwezi mai 
sînt încă concentrate forțe katan- 
gheze, gata să se opună în cazul In

care forțele O.N.U. ar încerca să o- 
cupe orașul.

Agențiile occidentale de presă a- 
nunță că trupele O.N.U. continuă 
înaintarea. Ele au ocupat la 12 ia
nuarie, fără a întîmpina însă o îm
potrivire serioasă, localitatea Saka- 
nia, situată la frontiera cu Rhodesia 
de nord. Alte detașamente ale 
O.N.U. continuă drumul spre Kol- 
wezi. ■

In același timp, după cum rela
tează agenția France Presse, pu
terile coloniale exercită serioase 
presiuni asupra O.N.U. și asupra gu
vernului central congelez, insistînd 
asupra anulării cererii guvernului 
congolez cu privire Ia îndepărtarea 
din Elisabethville a consulilor en
glez și belgian, care îl sprijină fă
țiș pe Chombe.

® 30 de reprezentanți ai țărilor africane 
membre ale O.N.U. au desemnat pe 7 
din ei să discute cu secretarul general 
al O.N.U. La 11 ianuarie ei s-au întîl- 
nit cu U Thant, subliniind că acesta tre
buie să folosească situația avantajoasă 
creată de acțiunile militare ale trupelor 
O.N.U. din Katanga, pentru a pune capăt 
secesiunii acestei provincii.

• Intr-o scrisoare adresată lui U Thant, 
președintele Ghanei, Nkrumah, își expri
mă părerea că întîrzierea reglementării 
problemei Congoleze se datorează și „lip
sei de hotărîre a secretariatului O.N.U.”. 
Nkrumah își exprimă neliniștea pentru 
faptul că nu s-a întreprins nimic pentru 
a fi aduși în fața instanțelor Chombe și 
miniștrii lui care au. participat la exter- 
minarea lui Patrie.® Lumumba,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclntall" Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ie fee 1* oficiile poftele, factorii poștali *1 difuzorll voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


