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Modele noi 
de țesături

de țesături 
In acest an.

de apre- 
modelele

viteza medie lunară 
avansare în galerii 
în prezent cu 17 m 
mare, iar în aba-

Se extind metodele moderne 
în minele din Valea Jiului

Spectacole 
pentru colectiviști
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Metalurgișiii de Ia „Industria 
Eîrmei" din Cîmpia Turzii au pă
șit în acest an hotărîți să obțină 
noi realizări în producție, să îm
bunătățească în continuare cali
tatea oțelurilor și laminatelor. în 
fotografie : Topitorii Nicolae Ră- 
cean și Ion Moldovan luîn.d pro
be de oțel pentru verificarea 
temperaturii. (Foto : Agerpres)

PETROȘENI (coresp. 
„Scînteii”). — In minele 
din Valea Jiului a crescut 
mult numărul abatajelor 
frontale susținute metalic, 
în cea mai mare parte cu 
stîlpi moderni cu autoblo- 
care și pană orizontală și 
stîlpi hidraulici. Munca în 
aceste abataje este meca
nizată complex.

La Lupeni și Vulcan a 
luat amploare tăierea me
canizată cu haveze în a- 
batajele frontale din stra- 
tele subțiri și cu înclinare 
mică. In unele abataje cu 
front lung s-a trecut cu 
rezultate bune la înlocui
rea transportoarelor cu 
racleți cu transportoare 
blindate, fapt care înlătu-

ră deficiențele de pînă a- 
cum în transportul cărbu
nelui.

La Lonea, Lupeni șl 
Uricani s-a trecut la ar
marea galeriilor cu ancore 
metalice, iar la mina Dîlja, 
prin utilizarea instalației 
complexe cu cofraj mobil, 
se obțin viteze mari la 
săparea și betonarea pu
țului.

Ca urmare a extinderii 
mecanizării muncii în sub
teran și a aplicării unor 
metode avansate de mun
că, 
de 
este 
mai 
tajele frontale — cu 5 m 
mai mare decît în 1960.

BOTOȘANI (coresp. „Scînteii"). — 
Ansamblul de cîntece și dansuri „Ci- 
prian Porumbescu" din Suceava a 
prezentat sîmbătă la căminul cul
tural din comuna Dumbrăveni, raio
nul Botoșani, spectacolul muzical- 
coregrafic „Rapsodie suceveană". 
Programul, cuprinzînd printre al
tele tablourile muzical-coregrafice 
„Dragostea tractoristului" și „Se 
mărită brigadiera", a fost mult a- 
plaudat de colectiviști.

★
ALEȘD (coresp. „Scînteii"). — In 

sala Casei raionale de cultură din 
Aleșd ansamblul artistic de amatori 
al consiliului local al sindicatelor 
Oradea a prezentat sîmbătă seara 
un spectacol cu — 
montajul literar- 
muzical coregra
fic „Te iubesc, 
țara mea”.

Sesiune de comunicări științifice 
a Institutului de cercetări metalurgice

Duminică dimineața s-a 
în sala mică a Palatului R. P. Romî
ne din Capitală, cea de-a 3-a sesiune 
de comunicări științifice a Institu
tului de cercetări metalurgice 
(I.C.E.M.).

La sesiune participă cadre de con
ducere ale Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, reprezen
tanți ai Comitetului pentru tehnica 
nouă, ai unor institute de cercetări

De la Ministerul 
Invățâmîntului

Ministerul Invățămîntului anunță 
că în orașul București reînceperea 
cursurilor la școlile elementare și 
medii de cultură generală se amînă 
pentru o dată ce se va anunța ulte
rior.

In acțiunea pentru îndeplinirea in 
bune condiții a. sarcinilor de pro
ducție un rol hotărîtor are întocmi- 
rep cît mai judicioasă a planului 
tehnic și realizarea, pas cu pas, la 
termenele prevăzute a tuturor pre
vederilor înscrise în el.

pa și în anul trecut, planul teh
nic al întreprinderii noastre, la 
alcătuirea căruia și-au spus cu- 
vîhtul cele mai competente cadre din 
uzină, prevede sarcini importan
te. cu privire la asimilarea de noi 
produse și modernizarea celor exis
tente, la introdu- 
cerea tehnicii și 
tehnologiei înain-px« TiF’inplor calităV grosimitäte în vederea L/lIl OXpeiieilJU. UZiLLtiLUL ^abla. în pla- 
creșterii produc- Unirea" - Cluj
tivitațn muncii și ” J
îmbunătățirii ca- .
lității. înfăptuirea 
prevederilor lui stă în permanență 
în atenția noastră.

Unul din cele mai însemnate ca
pitole ale planului tehnic al uzinei 
noastre este cel care se referă la asi
milarea noilor produse. La întocmi
rea studiilor tehnico-economice care 
justifică asimilarea unor noi mașini, 
noi am ținut seama de realizările 
cele mai recente ,în tehnica mon
dială. In acest scop, specialiștilor 
noștri li s-au creat condiții să stu
dieze o serie de tipuri de mașini din 
cele mai perfecționate, să consulte 
materiale documentare.

Proiectele tehnice ale noilor ma
șini textile au fost discutate, anali
zate și avizate atît în cadrul consi
liului tehnic al uzinei, cît și al Mi
nisterului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini. Ca urmare, mașini
le textile pe care le-am asimilat și 
le l fabricăm în serie cît și cele pe 
care le asimilăm în prezent, ating 
performanțe tot mai ridicate.

Odată cu asimilarea noilor produ
se, în planul tehnic noi am înscris 
uri șir de prevederi concrete privi
toare la modernizarea unora din ma
șinile textile pe care le fabricăm de 
mai multă vreme. Astfel, la mașina 
de» filat cu inele pentru bumbac s-a 
reclus prin reproiectare gabaritul u- 
nor piese principale obținîndu-se o 
scădere a greutății mașinii cu circa 
350 kilograme, la carda de bumbac 
s-a modernizat instalația electrică și 
1 ș-a simplificat instalația de auto
matizare etc. Toate aceste moderni
zări contribuie la ridicarea randa
mentului mașinilor respective, fac ca 
ele să țină în permanență pasul cu 
tot ceea ce se ivește nou în acest 
domeniu.

Pentru o bună desfășurare a fa
bricației, planul tehnic al uzinei cu
prinde prevederi importante privi
toare la ridicarea nivelului tehnic al 
producției. La acest capitol, atenția 
conducerii uzinei și a întregului co
lectiv s-a concentrat, în primul rînd, 
asupra bunei pregătiri a fabricației.

acest sens s-au prevăzut masuri 
toate produsele să fie asigurate 
documentația tehnologică com

pletă. Toate sculele, dispozitivele și 
verificatoarele speciale, prevăzute 
în tehnologie, se proiectează în în
tregime cu desene de execuție mul
tiplicate pe baza fișelor de concep
ție SDV întocmite de tehnolog. Pen
tru lucrările de montaj se întocmesc 
planuri de operații pentru asam
blare ; la fel și pentru lucrările de 
tratament termic. La produsele care 
au multe piese din tablă se îritoc- 
______________ mește un plan de 

croire combinat pe

nul tehnic am 
prevăzut, ca și în 
anul trecut, extin
derea utilizării u- 

nor materiale noi, cum ar fi oțeluri 
de înlocuire,, duraluminiu, piese sin- 
terizate, materiale plastice, plăci fi- 
brolemnoase, plăci aglomerate etc.

Continuăm, de asemenea, să intro
ducem și- să extindem aplicarea u- 
nor procedee tehnologice înaintate 
care aduc importante economii și 
îmbunătățesc calitatea produselor 
noastre. Anul trecut, de pildă, prin 
turnarea unor piese cu modele ușor 
fuzibile și în coji cu liant de bache- 
lită s-au economisit circa 23 000 kg 
de metal, precum și manoperă în 
valoare de 280 000 lei. Extindem tur
narea în cochile, călirea cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență, utili
zăm trefilarea unor profile com
plexe în loc de așchiere etc.

In ce privește îmbunătățirea teh
nologiei prelucrării prin așchiere, 
experiența de anul trecut ne-a ară
tat ce mari avantaje se obțin prin 
aplicarea metodei pregătirii tehnolo
gice și a prelucrării pe grup. Acea
stă metodă permite specializarea 
atît a personalului de concepție, cît 
și a celui de execuție. Toate piesele 
uzinate se grupează într-un număr 
relativ redus de „familii“ de piese 
cu tehnologie similară. în cadrul a- 
cestor familii s-au creat grupe de 
piese, iar grupele de piese s-au îm
părțit în tipuri de piese. Tipurilor de 
piese li s-au creat fișe tehnologice 
care constituie un ghid pentru ela
borarea tipizată a tehnologiei noilor 
repere. Toate piesele din cadrul u- 
nei familii de piese se prelucrează 
complet într-un singur sector de lu
cru. Colectivul acestui sector răspun
de de executarea la timp și de ca
litatea pieselor fabricate.

Roadele inițiativei 
laminatorilor

Side-Laminalorii de la Combinatul 
rurgic Hunedoara aplică și în acest an 
inițiativa de a da z'lnic peste plan, pe 
fiecare schimb, cel puțin 10 tone de 
laminate. Experiența de pînă acum a 
arătat că pentru atingerea acestui o- 
biecfiv este necesar să se asigure un 
regim termic rid'cat și constant la cup
toare, redueîndu-se, în acest fel, timpul 
de încălzire și laminare la fiecare iin- 
gou și blum de oțel.

Aceste măsuri, ca și unele îmbunătă
țiri aduse procesului tehnologic au per
mis să se obțină depășiri de plan cu 
mult mai mari decît cele prevăzute. Co
lectivul laminorului Bluming, care anul 
trecut s-a situat printre secțiile cu re
zultate mai slabe, a laminat în ultimul 
timp, în medie, zilnic, pe fiecare schimb, 
cîfe 51 tone de oțel peste prevederile 
planului. De asemenea, muncitorii de la 
laminoarele de profile de 650 și 800 mm 
au realizat de la începutul anului, pes
te plan, o cantitate de laminate din 
care se pot fabrica 121 de tractoare.

(Agerpres)

Institutul Meteorologic 
comunica:

De la 12 ianuarie, iarna ă început să 
se manifeste într-una din formele sale 
destui de frecvente in tara noastră. A- 
ceastă situație a fost determinată de 
următorul regim baric : centrul depre- 
sional din bazinul central mediteranean, 
în deplasarea sa spre răsărit, s-a locali
zat in Peninsula Balcanică, astfel că a 
permis pătrunderea în aceste regiuni a 
maselor de aer rece transportate pe con
tinent de dorsala puternicului anticiclon 
din nord-vestul Europei. Datorită dife
renței mari de temperatură și de presiu
ne atmosferică, această invazie mare de 
aer s-a făcut rapid și a fost însoțită de 
ninsoare abundentă ; in același timp 
vremea s-a răcit simțitor în toată țara. 
Astfel, în cursul zilei de ieri a nins în 
toate regiunile tarii. Straturile de zăpa
dă au atins grösimi dé pihä lar 3(1 crh. 
în Ardeal, 50 cm. în Oltenia, 
nordul Moldovei și Muntenia și 35 cm. 
în Dobrogea pe litoral.

Vîntul a suflat tare și in rafale din 
sectorul nordic în Dobrogea, sudul Mol
dovei, cea mai mare parte a Munteniei 
și local în Oltenia, depășind temporar 
pe alocuri viteza de 100 km pe oră. In 
celelalte regiuni, vîntul a suflat în ge
neral potrivit. în continuare, vremea se 
va ameliora treptat, iar pentru zilele de 
15, 16 și 17 ianuarie se prevede în tară 
o vreme rece, cu cerul mai mult acope
rit. Vor continua să cadă ninsori în cea 
mai mare parte a tării. Vîntul va sufla 
potrivit din sectorul nordic. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și minus 18 grade, 
mai coborîte în Transilvania și Moldova, 
iar maximele intre 0 și minus 10 grade, 
în București vremea va fi rece, cu cerul 
mai mult acoperit. Ninsoare intermitentă. 
Vint potrivit din sectorul nordic. Tempe
ratura staționară.

științifice, academicieni, cadre 
conducere ale marilor unități meta
lurgice din țară, cadre didactice din 
învățămîntul tehnic superior, ingi
neri și tehnicieni.

In cadrul sesiunii au luat cuvîntul 
tov. Ion Marinescu, șef al depar
tamentului siderurgiei din Ministe
rul Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, acad. Gr. Moisil, mem
bru al Prezidiului Academiei R.P. 
Romîne, prof. univ. Suzana Gî- 
dea, prorector al Institutului po
litehnic București, Adrian Mihai, 
membru în Comitetul pentru tehnica 
nouă, Gh. Pietroiu, directorul uzine
lor „Republica” București, Liviu 
Rusu, director tehnic al Institutului 
de proiectări de laminoare, Gh. 
Vanei, director tehnic la Centrul de 
cercetări metalurgice al Academiei 
R, P. Romîne, I. Ștefănescu, director 
adjunct științific al I.C.E.M., și alții.

Ing. I. Tripșa a prezentat refera
tul „Mărirea eficienței cercetărilor 
științifice, în centrul atenției colec
tivului I.C.E.M.“. Lucrările sesiunii 
continuă. (Agerpres)

Conferințe la sate

45 cm. în

de mecanizatorii din 
Rădăuți și de cei din 
Botoșani. Mecanizato
rii de la S. M. T.-Să- 
veni au terminat de re- mănătorile pentru pă- 
vizuit și reparat între-

cent de 55 la sută la 
tractoare, 76 la. sută la 
semănătorile pentru po
rumb. 63 la sută la se

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii“). — In stațiu
nile de mașini și trac
toare de pe cuprinsul 
regiunii Suceava, me
canizatorii lucrează în
aceste zile din plin la gul parc de semănători 
reparatul și revizuitul 
tractoarelor și -mașini
lor agricole. Fruntași 
sînt tractoriștii de la 
S.M.T.-Alb ești, urmați

pentru porumb ți culti
vatoare.

Pînă în prezent pe 
regiune au fost termi
nate reparațiile în pro-

ioase. Reparatul trac
toarelor ți mașinilor a 
fost organizat pe an- 
samble și subansamble 
și se execută în condi
ții superioare față de a- 
nul trecut.

Numeroși intelectuali din Ora
dea și din centrele raionale ale re
giunii Crișana se deplasează dumi
nica la sale; ei țin conferințe sau 
răspund, în cadrul brigăzilor știin
țifice, numeroaselor întrebări puse 
de colectiviști. Ieri, aproape 200 de 
profesori, medici, ingineri, juriști 
și alți intelectuali de la orașe au 
prezentat sătenilor expuneri refe
ritoare la probleme actuale ale po
liticii partidului, la realizările re
gimului democrat-popular, la situa
ția internațională etc.

La căminul cultural din satul 
Lugașu de Sus, colectiviștii au 
ascultat conferința intitulată „'Vic
toria deiinitivă a socialismului în 
țara noastră", expusă de prof. 
Teodor Calameț. La casa de cultu
ră din Aleșd, al cărei local a fost 
dat recent în folosință, prof. Ilea
na Crican a vorbit despre „Cultu
ra — bun al întregului popor".

Căminul cultural din satul 
Urvind a primit, de dimineață, vi
zita formației artistice a fabricii 
„Victoria’’ din Oradea. După 
expunerea conferinței despre „Vic
toriile obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului" 
artiștii amatori orădeni au prezen
tat colectiviștilor un program de 
cîntece și dansuri. La căminul cul
tural din Cenaloț, juristul Ion Pe- 
trilă a făcut o expunere referitoa
re la însemnătatea apărării pro
prietății obștești.

In alte sate au fost expuse con
ferințe științifice — despre origi
nea și evoluția omului; ce știm 
despre soare; clima ți regimul ploi
lor din țara noastră — și pe teme 
de educație sanitară.

H.GROSU 
coresp. „Scînteii”

Creatorii din 
sătoriile de mătase 
au prezentat in a- 
ceste zile la Comi
sia mixtă de avizare 
a Ministerului In
dustriei Ușoare șl 
Ministerului Comer
țului Interior primele 
modele 
realizate 
Deosebit 
ciate sînt 
realizate de colecti
vele fabricilor „Fla
mura Roșie” șl „Mă
tasea populară” din 
Capitală.

întreprinderea „Țesătoriile reunite" din Capitală. 
Laboranta Natalia Ungureanu încercînd rezistența 
noului produs de urson spicat.

Festivalul filmului pentru sate
in raionul Fetești se 

Festivalul filmului pentru 
mai în comunele Făcăeni și Țăndărel, 
in primele zile ale festivalului, au 
vizionat filme 2 200 de colectiviști, 
muncitori din G.A.S. ți S.M.T., pre
cum și elevi.

desfășoară 
sate. Nu-

In ultimele 3 luni, la cele 21 de 
cinematografe din comunele raionului 
Fetești filmele au fost vizionate de 
aproape 95 000 de spectatori.

D. LAURENȚIU 
activist de partid

La clubul marinarilor
Intorși din curse în 

portul Constanța, după 
săptămini de călătorie 
pe mări și oceane, ma
rinarii își petrec adesea 
serile, și în special du
minicile, la clubul lor. 
Ei vin aici cu familiile, 
iau parte la programe 
artistice, povestesc în- 
tîmplări din timpul că
lătoriilor, se distrează.

Ieri, în primele ore 
ale dimineții, 80 de 
marinari- și docheri s-au 
întîlnit la cercul de ra- 
dio-constructori. La club 
mai există un cerc 
pentru studiul limbilor 
străine — rusă și engle
ză, un cerc de croito
rie pentru soțiile mari
narilor, iar pentru copil 
— un cerc de balet. în- 
tr-una din săli, 60 de 
marinari își disputau 
întîietatea la un con
curs de șah, iar în alta

se desfășura un concurs 
de tenis de masă. Nu
meroși oaspeți a pri
mit biblioteca.

Facem cunoștință cu 
formațiile artistice. Ta
raful clubului repetă 
noul program pe care-1 
va prezenta în curînd. 
Din altă sală se aud a- 
cordurile orchestrei de 
mandoline și ale fanfa
rei. Seara, filmul „A- 
proape de graniță’ a 
fost vizionat de peste 
200 de spectatori.

In port există și două 
săli de cultură. înir-una 
din ele, 150 de mari
nari și docheri au a- 
scultat o recenzie des
pre romanul „Bărăgan" 
de V, Em, Galan. In 
cealaltă sală s-a jucat 
tenis de masă și șah.

Pentru 
străini se

diferite manifestări cul- 
tural-distractive la clu
bul internațional. Sîm
bătă seara, echipajul 
unui vas polonez a vi
zionat spectacolul cu 
opera „Lakmé", orezen- 
tat de Teatrul de stat 
din localitate. Marinari ■ 
sovietici, maghiari, ita
lieni și finlandezi au 
luat parte la un pro
gram artistic susținut, 
de orchestra de man
doline a cooperației.

Ar mai trebui pome
nite serile de dans ; 
întîlnirile soțiilor mari
narilor, 
comunicări 
câți în cursă ; 
nile tineretului.
se 
activității la 
rinarilor din

care transmit 
celor ple- 

reuniu- 
Astfel 

întregește tabloul 
clubul ma- 
Constanța.

navigatorii 
organizează

MIHAIV.
coresp. „Scînteii”ZILE DE IARNĂ EA CĂMINUL CULTURAL

IOSIF BOTH, director; IG- 
NATIU STROHLI, inginer-șef, 
Uzinele metalurgice „Unirea"- 

Cluj

(Continuare în pag. II-a)

crăci. S-au eviden- 
în mod deosebit 
Crișan, Iacob Mo
ți Dumitru Mar
ion Tudoran, Du-

Ploiești. Noi blocuri de locuințe în finisa] In cartierul Republicii.

REGHIN (coresp. 
„Scînteii“). — Intre cele 
42 de brigăzi complexe 
din cadrul întreprinde
rii forestiere Reghin 
se desfășoară o în
trecere susținută pen
tru obținerea unor re
zultate tot mai bune în 
lupta pentru calitate. 
Cele mai însemnate rea
lizări a obținut brigada 
complexă condusă de 
Tudoran Dumitru din 
sectorul Isticeu. par
chetul Florești. Prin 
folosirea intensă a me
canismelor, a metode-

lor avansate de muncă, 
cum ar fi tăierea la 
rînd ți sortarea maxi
mală la cioată a fagu
lui și scoaterea lemnu
lui de lucru rotund o 
dată cu lemnul de foc, 
această brigadă a reali
zat un indice de utili
zare a lemnului de lu
cru de 93,97 la sută, 
procentaj mult superior 
față de realizările ce
lorlalte brigăzi. De 
menționat este faptul 
că lemnul de lucru, 
grupa I, a atins pro
centajul record de 61,23

la sută, brigada reușind 
astfel să dea peste sar
cina planificată mal 
mult de 2 000 mc lemn 
de calitatea I.

Brigada a depus efor
turi susținute și în ve
derea reducerii pierde
rilor de exploatare sub 
3 la sută, valorificînd 
totodată peste 80 de 
tone 
țiat 
loan 
raru 
cuț,
mltru Husar, și alții..
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In ultimii ani, comuna Baba Ana, ra
ionul Mizil, și-a schimbai mulf înfăți
șarea. Comuna este electrificată și ra- 
dioficafă. S-au ridicat numeroase case 
noi, am construit un nou local pentru 
căminul cultural. Viața colectiviștilor 
devine fot mai îndestulată. Acestea se 
daforesc întăririi continue a gospodă
riei noastre colective.

în lunile de iarnă, colectiviști folo
sesc timpul liber ca să-și îmbogățească 
cunoștințele, participă la serile literare 
și la programele artistice prezentate la 
cămin. Principala lor preocupare este 
de a-și însuși cunoștințe agrozootehni
ce cît mai bogate, experiența și me
todele de muncă înaintate. Peste 140 
de colectiviști frecventează cursurile 
învățămînfului agrozootehnic de trei 
ani. Ceilalți participă la conferințele 
ținufe cu regularitate la căminul cultu
ra! și adaptate la problemele specifice 
comunei noasfre. în ultimul timp s-au 
ținut conferințe pe următoarele teme : 
„Cum să folosim gunoiul de grajd“, 
„Lucrarea 
folosim 
mandate pentru 
„Mecanizarea lucrărilor agricole asigu
ră creșterea producției" ș.a. La lecții și 
conferințe se folosesc materiale intuiti
ve ; uneori ele sînt urmate de demon
strații practice la casa-laborator. De un 
mare ajutor sînt și filmele documentare 
pe teme agricole. Spre a ilustra dife
ritele expuneri, au fost prezentate co
lectiviștilor și numeroase diafilme : „Mal 
mult lapte", „Creșterea tineretului 
taurin", „Dăunătorii sfeclei de zahăr“, 
„Creșterea păsărilor“.

Mulfi colectiviști și-au format deprin
derea de a citi cărți agrozootehnice 
legate de munca lor. La bibliotecă se 
fac scurte recenzii, prezentări și reco
mandări ale cărților și broșurilor agro
zootehnice de curînd apărute. „Săpfă- 
mîna cărții agricole", ca și expoziția 
de lucrări privind dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, organizate nu de 
de bibliotecă s-au bucurat de un 
răsunet în rîndurile colectiviștilor.

Colectiviștii participă cu Interes 
manifestările cultural-educative care au

rațională a solului", „Să 
semințe productive, reco- 

regiunea noastră“,

loc la cămin. Aici 
tre altele, serbări 
gospodăriei. Cu acest prilej colectiviști 
harnici ca Ion Cosfache, Tănase Lungu 
și alții, au împărtășit din experiența și 
din metodele lor de muncă. în ultimele 
săpfămîni au avut loc seri 
și răspunsuri referitoare la 
proprietății 
„Călătorii pe harfa patriei 
despre marile realizări obținute de po
porul nostru în construirea socialismu
lui. A avut loc și o seară consacrată 
succeselor obținute de oamenii sovie
tici în construcția societății comuniste.

Printre ultimele manifestări din pro
gramul bibliotecii se numără și o seară 
literară pe tema : „Viața nouă a sa
tului oglindită în operele scriitorilor 
noștri“. La cămin se organizează cu re
gularitate informări politice asupra 
evenimentelor inferne și internaționale. 
Lecturile care au loc la. cercurile de 
citit — îndeosebi din broșuri de popu
larizare a științei — contribuie la răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice în rîn- 
dul co'ect'viștilor.

Artiștii amatori susțin adesea 
cole la cămin. Au prezentat spectacole 
în comună și o serie de formații artis
tice din București, Ploiești și Mizil.

Fără îndoială însă că, față de con
dițiile pe care le avem, activitatea cul
turală din comuna noastră ar putea fi 
mult mai bogată și mai variată. Se or
ganizează încă puține manifestări po
trivite cu preocupările femeilor și tine
retului. La munca culturală ar trebui 
să-și aducă în mai mare măsura contri
buția organizațiile de masă. Se simte 
nevoia ca atît căminul cultural, cît și 
biblioteca să fie mai temeinic sprijini
te de consiliul de conducere al gospo
dăriei.

se organizează, prin- 
închinate fruntașilor

obșfeșfi. în
j»r

de întrebări 
dezvoltarea 
cadrul unor 

s-a vorbit

specfa-

mult 
larg

GH. POPESCU, secretar al comi
tetului comunal de partid; VIR
GIL COSTACHE, brigadier da 
cîmp: ELISABETA ENACHE, 
învățătoare; ION STAVRACHE, 
responsabilul fermei de oi; GH. 
D. NAE, colectivist — din postul 
de corespondenți voluntari ai 
„Scînteii" din comuna Baba 

Ana, raionul Mizil
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Uri bilanț bogat perspective largi
de sporire a producției agricole

din

Prop^ndiști tohit&ți ai frumosului

■

ge- 
din

„Pășim în noul an mîndri de reali
zările obținute de gospodăria noas
tră in 1962. In aceste zile, reînce
pem munca hotărîți să dezvoltăm a- 
ceste realizări, să le adăugăm altele 
noi“. Cu aceste cuvinte a început 
darea de seamă prezentată de con
siliul de conducere în adunarea 
nerală a gospodăriei colective 
Beidaut, raionul Istria.

In 1962, gospodăria colectivă
Beidaut a obținut de pe 910 hecta
re o producție medie de 2115 kg 
'grîu la ha, de pe 645 ha — 2 500 kg 
porumb boabe la hectar, de pe 135 
ha — 1771 kg “ ’ ' '
hectar, depășind 
planificate. Sînt 
bune? Răspunsul 
tul colectiviștilor.

— înainte vreme, cînd eram gos
podari individuali, nu s-au pomenit 
asemenea producții la noi nici în a- 
nii cei mai buni — a spus colecti
vistul Iordache Știrbu. Cu atît mai 
puțin, într-un an secetos, cum a fost 
anul trecut. Mașinile și semințele 
pe care ni le-a pus la îndemînă sta
tul, munca unită, aplicarea agroteh
nicii, au învins însă seceta, au dus 
la obținerea acestor producții mari.

Anul 1962 a fost pentru colecti
viștii din Beidaut un an de realizări 
însemnate și în sectorul zootehnic. 
Efectivele de animale au sporit la 
221 vaci și juninci, 781 porci, 5 647 
oi etc. Ce mare însemnătate a avut 
pentru gospodărie dezvoltarea a- 
cestui sector și obținerea de produc
ții bune o demonstrează faptul că 
din zootehnie s-a realizat un venit 
de 1 184 000 lei.

Se înțelege că obținînd recolte 
mari de cereale, plante tehnice, le
gume etc. și producții bune de la 
animale, gospodăria a valorificat 
.cantități mari de produse.

— In 1962 — spunea tov. Stere U- 
zun, președintele gospodăriei — noi 
am vîndut statului 567 tone ele 
grîu. 510 tone de porumb. 214 tone 
de floarea-soarelui ; zeci de vagoane 
de cartofi, semințe de in, fasole, stru
guri și legume, aproape 2 000 hectoli
tri de lapte și 11 000 kg lînă etc. 
Sînt cantități mai mari decît con
tractasem la începutul anului. A- 
teasta a dus la depășirea planului 
și la veniturile bănești. In loc de
2 960 752 lei cît fusese prevăzut, gos
podăria a realizat un venit de
3 985 467 lei.

Grija permanentă pentru sporirea 
producției — s-a arătat în adunare 
— pentru dezvoltarea acelor sectoa
re care pot valorifica bine condițiile 
naturale și economice existente, pen
tru buna organizare a muncii — 
iată pe scurt, factorii care au deter
minat succesele amintite.

floarea-soarelui la 
cu mult cifrele 
acestea producții 

îl aflăm în cuvîn-

5
Din darea de seamă și din discu

țiile purtate a reieșit că membrii 
gospodăriei au cîștigat o bună expe
riență în aplicarea metodelor agro
tehnice înaintate. Cu ajutorul meca
nizatorilor de la S.M.T. Mihai Vitea- 
zu, s-au făcut arături adînci pe toa
te suprafețele, o mare parte din te
ren a fost bine îngrășată, semănatul 
s-a făcut la timp cu mașina, folosin- 
du-se semințe din soiuri de mare 
producție, colectiviștii și mecanizato
rii au îngrijit mai bine culturile de- 
cît în alți ani.

— La baza acestor realizări — a- 
rată brigadierul Nicolae Șifirigă — 
stă și buna organizare a muncii. A 
fost binevenită măsura luată la 
începutul anului trecut cînd s-au for
mat brigăzi și echipe potrivite ca 
mărime. Noi, brigadierii, am putut 
îndruma și controla mai bine mun
ca colectiviștilor. Felul cum sînt or
ganizate acum brigăzile și experien
ța cîștigată ne dau garanția că în

Adunarea generală a G. A. C. 
din Beidaut, raionul Istria

anul acesta vom putea executa lu
crările și mai bine.

Numeroși colectiviști au analizat cu 
simț de răspundere rezervele de 
sporire a producției agricole, făcînd 
propuneri prețioase de îmbunătățire 
a proiectului de plan prezentat de 
consiliul de conducere. Cum facem 
ca în acest an să obținem rezultate 
și mai bune decît în 1962 ? — aceas
ta a fost întrebarea la care a căutat 
să răspundă fiecare vorbitor.

— Producțiile obținute de noi sînt 
bune — spunea colectivistul Nicolae 
Tula. Eu cred însă că puteau fi și mai 
bune. Asta o dovedește experiența e- 
chipelor fruntașe. Echipa lui Dumi
tru N. Mihale a scos de pe un lot de 
10 ha 4 491 kg porumb boabe la ha. 
Pe o solă vecină, în aceleași condi
ții, s-au obținut numai 3 045 kg po
rumb la hectar. Așa s-a întîmplat și 
la floarea-soarelui și la alte culturi. 
De ce? Acolo unde recolta a fost mai 
mare terenul a fost mai bine îngră
șat, s-a asigurat densitatea optimă de 
plante la hectar, prașilele s-au făcut 
la vreme și de bună calitate. De toate 
astea trebuie să ținem seama acum 
cînd aprobăm planul de producție. In 
anul acesta peste tot să lucrăm așa 
cum au lucrat fruntașii.

Referindu-se la pregătirile pentru 
recolta acestui an, tractoristul Vasile 
Crișan a arătat că trebuie luate mă
suri pentru executarea arăturii pe 
cele 40 hectare rămase nearate din

Prevederile planului tehnic
strâns legate de cerințele producției

toamnă. E și vina noastră, a tracto
riștilor, că n-am folosit din plin tim
pul bun de lucru. Dar și consiliul 
de conducere are o vină : n-a luat 
măsuri pentru eliberarea grabnică a 
terenului. De asemenea, trebuie să 
dăm mai multă atenție împrăștierii 
uniforme a îngrășămintelor. Să nu 
mai facem așa cum au făcut unii 
colectiviști în toamnă cînd împrăș
tiau gunoiul doar în jurul locului 
unde se aflau grămezile.

Colectiviștii au susținut măsura 
prevăzută în planul de producție de 
a se extinde cultura intercalată de 
fasole prin porumb la aproape 400 
ha. Ei au subliniat însă că în aceas
tă direcție trebuie lucrat mai bine 
decît în anul trecut.

Din discuțiile purtate a rezultat că 
și în sectorul zootehnic sînt încă mari 
rezerve de sporire a producției și ve
niturilor. Principala problemă este 
asigurarea bazei furajere, prin folo
sirea tuturor resurselor existente. 
Vorbind despre aceasta, colectivistul 
Achim Ristache a spus :

— Este adevărat că seceta a influ
ențat asupra producției de furaje. 
Totuși noi puteam asigura vacilor 
în timpul verii mai multe nutrețuri 
verzi. Dacă n-am reușit să facem a- 
ceasta, vina e a noastră, a tuturor. 
E bine ca pentru 1963 să se prevadă 
în plan măsuri concrete de sporire 
a producției la hectar la culturile 
furajere.

Alți colectiviști, printre care Si- 
mion Casian, Ion Anghel etc., s-au re
ferit în cuvîntul lor la necesitatea 
ca furajele să fie mai bine folosite, 
să se evite risipa etc.

Planul de producție aprobat de co
lectiviști în urma discuțiilor purtate 
prevede sarcini sporite în toate sec
toarele. In vederea realizării lor 
s-au stabilit o serie de măsuri tehni
ce și organizatorice. Pentru obține
rea de producții mari se prevede am
plasarea mai judicioasă a culturilor, 
fertilizarea solului cu îngrășăminte 
organice și îngrășăminte chimice, 
procurarea de semințe din soiuri 
productive, întreținerea la timp a 
culturilor, prășitul întregii suprafețe 
cultivate cu porumb de 3 ori, iar 
pe 100 ha de 4 ori etc.

Sarcini importante sînt prevăzute 
pentru dezvoltarea sectorului zooteh
nic. în anul ce vine efectivul de vaci 
trebuie să crească cu 68 de capete, 
numărul porcilor grași să ajungă la 
487, iar al păsărilor matcă la 3 600 
etc. Bazei furajere i s-au atribuit 
431 hectare care vor fi cultivate cu 
porumb silöz, borceag și s-a extins 
cultura de dovleci pe 330 ha semă
nate cu porumb și alte plante fura
jere. Totodată s-au prevăzut măsuri 
concrete privind agrotehnica aces
tor culturi în vederea asigurării fu
rajelor necesare.

Colectiviștii s-au angajat, să lupte 
pentru realizarea obiectivelor prevă
zute

H

(Urmare din pag. I-a)

Tot la capitolul privitor la perfec
ționarea tehnologiei au fost trecute 
unele prevederi ce se referă la in
troducerea unor dispozitive și insta
lații speciale pentru prelucrarea în 
condiții superioare a pieselor. Ne 
bazăm și în această privință pe ex
periența acumulată anul trecut. Pen
tru degrevarea mașinilor de frezat 
și alezat orizontale s-au construit 
dispozitive complexe cu ajutorul că
rora se prelucrează, pe mășini de 
'găurit radiale, batiurile pentru răz
boaie de țesut și mașini de pieptă
nat. Se asigură astfel o calitate mai 
corespunzătoare a alezajelor, odată 
cu creșterea simțitoare a productivi
tății muncii.

Nu de mult a intrat în funcțiune 
yopsitoria mecanizată a uzinei care, 
pe lingă reducerea considerabilă a 
eforturilor fizice la manipularea 
pieselor ce urmează a fi vopsite, a- 
sigură ridicarea cu mult a ca
lității lucrului executat. S-a trecut 
de la vopsirea pe bază de derivați 
celulozici, la vopsirea cu lacuri al- 
chidice și uscarea în tunel prin ra
diații infraroșii. Se extinde, de ase
menea, protejarea suprafețelor pie
selor după metoda acoperirilor me
talice (nichelare, cromare, eloxa- 
re etc.).

în vederea reducerii timpilor au
xiliari, a creșterii productivității 
muncii și îmbunătățirii calită
ții' produselor, prin planul tehnic 
s-au luat măsuri pentru moderniza
rea mașinilor-unelte, acțiune ce.se 
va intensifica în anul în curs. Prin
tre aceste măsuri enumerăm : înzes-

trarea strungurilor cu dispozitive de 
strîngere pneumatică, dispozitive 
de schimbare rapidă a sculelor, 
dotarea mașinilor de frezat cu men
ghine pneumatice cu fălci schimba- 
bile, introducerea de dispozitive de 
divizare rapidă cu strîngere pneu
matică, înzestrarea mașinilor de rec
tificat cu dispozitive de control ac
tiv în timpul mersului etc.

Pentru asigurarea realizării planu
lui tehnic pe anul 1963, în ultimele 
luni ale anului trecut au fost luate 
o seamă de noi măsuri tehnice și 
organizatorice. Printre acestea sînt : 
întărirea serviciilor de concepție și 
de pregătire cu cei mai buni ingi
neri și tehnicieni, creșterea capaci
tății de producție a sculăriei și întă
rirea acestei secții cu muncitori de 
înaltă calificare, pentru asigurarea 
cu SDV-uri a secțiilor productive ; 
procurarea documentației
necesare. Ne preocupăm de ridica
rea calificării muncitorilor, ...... 1 
cienilor și inginerilor prin cursuri 
și conferințe tehnice. Serviciul con
trol tehnic de calitate a fost, de a- 
semenea, întărit.

în anul acesta sîntem hotărîți să 
ne concentrăm eforturile în vederea 
realizării sarcinilor sporite ce ne 
stau în față, în special pe linia asi
milării de noi produse, care condi
ționează atît producția uzinei noas
tre, cît și producția unor întreprin
deri textile cărora le furnizăm uti
lajele și mașinile necesare. Vom a- 
corda o deosebită atenție îndeplinirii 
planului tehnic, vom urmări realiza
rea cu strictețe, după grafic, a tu
turor prevederilor sale.

tehnice

tehni-

Marin State (elev din București) „ÎN CAMPANIA DE TOAMNA"
Premiul I (fotografia din stînga).

Moise Gherasim (rihtuitor din Bacău) „FABRICA DIN FĂLTICENI".
Premiul II (fotografia din dreapta).

în planul de producție.
R. ÀTANASÉSCU
M. VASILE

Consfătuirea 
legumicultorilor 

din regiunea Suceava
BOTOȘANI (coresp. „Scînteii“). — 

în zilele de 12 și 13 ianuarie, 
consiliul agricol regional și filiala 
regională a casei agronomului din 
Suceava au organizat la Botoșani un 
schimb de experiență cu legumicul
torii din gospodăriile colective pro
ducătoare de legume. Tov. ing. M. 
Ungureanu, din partea consiliului a- 
gricol regional, a prezentat un refe
rat privind rezultatele obținute în 
1962 de gospodăriile colective culti
vatoare de legume și perspectivele 
pe anul în curs.

După consfătuire s-a organizat o 
vizită la sectorul legumicol al gospo
dăriei colective „Al IlI-lea congres 
al P.M.R.“ din Botoșani. Aici, briga
dierul Ion Unțanu a împărtășit legu
micultorilor din experiența sa pri
vind producerea de legume forțate 
și timpurii.

Concerte
Miercuri, 16 ianuarie, ora 20,00, 

sala mică a Palatului R.P. Romine va a-
vea loc, în cadrul ciclului „Muzica de-a 
lungul veacurilor”, un concert simfonic 
consacrat școlii nationale poloneze, 
în program lucrări de Moniusko, Chopin, 
Szymanovsky ș. a. Interpretează Arta 
Florescu, Martha Kessler, Hilda Jerea, 
Magda Nicolau, Valentin Tcodorian, 
Avy Abramovici și cvartetul de coarde 
format din Eva Lupa;, Victoria Măne- 
scu, Jeanine Costescu și Elena Botez. 
La pian : Mariana Kabdebo.

Joi, 17 ianuarie, ora 19,50, orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii prezintă 
in studioul de concerte al Radiotelevi
ziunii un concert simfonic. în program : 
Poem festiv de Alfred Medclsohn (primă 
audiție). Burlescă pentru pian și or
chestră de Richard Strauss — solistă 
Sofia Cosma : Simfonia VDa „Patetica" 
de Ceaikovski. Dirijor : Carol Litvin.

Sîmbătă, 19 ianuarie, ora 20,00, la 
Ateneul R.P. Romine va avea loc un 
concert simfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu. Soliști : Boris Gutnikov
(U.R.S.S.) și Elena Cernei. în program : 
Cinci cîntece populare ardelenești pen
tru cor de femei și orchestră de D. 
Capoianu (primă audiție) ; Concertul 
pentru vioară și orchestră de Ceaikov
ski : Rapsodia pentru alto, cor de băr
bați și orchestră de Brahms ; Fîntinile 
Romei de Respighi. Concertul va fi pre
zentat și duminică, 20 ianuarie, ora 
.11,00, la Ateneul R.P. Romine.

’ Duminică, io ianuarie, ora 20,00, în 
sala mare a Palatului R. P. Romîne va 
avea loc un concert de muzică popu
lară prezentat de orchestra .,Barbu l.ău- 
taru”. Dirijor : Nicu Stănescu. Soliști : 
Fănică Luca. Maria Lătărețu, Ana Is
pas. Vlad Dionisie, Ion Cristoreanu ș.a.

Tot la ora 20,00, în sala mică a Pala
tului P.P. Romîne va avea loc lin reci
tal popular pentru tineret cu tema : 
„Umorul în muzică”.

Emisiunea: 
„biologie radiofonică“

Radioteleviziunea romînă inițiază 
o nouă emisiune intitulată „Antolo
gie radiofonică". în această emisiu
ne vor fi prezentate ascultătorilor 
pagini antologice în lectura unor 
scriitori de seamă din tară .și străi
nătate. Prima emisiune „Milrail Sa- 
doveanu citește versurf de Mihail E- 
minescu" va fi difuzată în ziua de 
15 ianuarie, la ora 21,00, pe progra
mul II. Emisiunea va fi precedată de 
o expunere a scriitorului Demostene 
Botez, care va evoca împrejurările 
în care l-a auzit pe Mihail Sadovea- 
nu recitind „luceafărul".

Mișcarea artistică de a- 
mafori se lărgește mereu 
în |ara noastră, ea dă roa
de din ce în ce mai bogate
— ca rezultat al faptului că 
regimul nostru democrat- 
oopular creează un climat 
deosebit de prielnic dez
voltării talentelor. Cercurile 
de artă, școlile populare de 
artă desfășoară o activitate 
susținută; oameni diferiți ca 
vîrsfă și ca profesii se întîl- 
nesc în aceste cercuri artis
tice, unifi prin dragostea lor 
pentru frumos. Pe cei mai 
lalentați dintre ei îi putem 
găsi reprezentafi în cadrul 
expoziției republicane a ar
tiștilor amatori, deschisă 
demult 
condus juriul acestei expo
ziții și 
bucuria 
de largi 
listice 
noastre, 
mișcarea amatorilor de artă 
olastică.
cunoaște o sensibilă crește
re calitativă, de la an la 
an. E un fapt pe care expo
ziția îl demonstrează, 
care privitorii îl pot 
verifica.

Lucrările, în general, a- 
rată bun gust, sînt proas
pete și pline de căutări, o- 
feră un cîmp cromatic lumi
nos, comunicînd sentimente 
și idei chiar și atunci cînd 
sfîngăcijle — firești desigur
— sînt evidente. Se remarcă 
la majoritatea expozanților 
hofărîrea de a munci cu 
probitate, de a observa cu 
atenfie și dragoste 
în care trăiesc. De 
subiectele sînt alese 
cest mediu, ceea ce 
interesante și diverse. Apar 
unele încercări de compozi
ție bmevenife, în care sînf 
surprinse aspecte ale vieții 
noi de azi sau momente 
din trecutul de luptă al cla
sei muncitoare. Intre aces
tea pot fi amintite, de pildă, 
lucrările „In mină", de tipo-

nu
la București. Am

am avui prilejul și 
do a constata cît 
sînt strădaniile ar
in cuprinsul țării 
cît de amplă este

Această mișcare

mediul 
obicei, 
din a- 
le face

graful clujean Mihai Astilea-, 
nu, „Arestarea comunistu
lui" de Gh, Mureșan, mun
citor din Cluj, sau „Gărzi 
muncitorești“ de Ion Ioba
gei, muncitor din Cluj. Inte
resantă mi s-a părut, dintre 
lucrările premiale, compo
rta semnală de Marin Sta
le, elev din București și in
titulată „In campania de 
toamnă“, compoziție cu ca- 
lităjj frumoase de 
culoare, dovedind 
neală jn ceea ce 
desfășurarea în 
Georgeta Soare, dactilogra
fă din București, încearcă de 
asemenea, o compoziție ip- 
f'tulată „Prima zi de școală1'

desen și 
îndrăz- 

privește 
spațiu.

căutată, văzută undeva, 
ceea ce poate să diminueze 
farmecul specific arfei a- 
matorului,

Peisajele, ' florile, naturile 
moarte sînl variate, prezin- 
fă deseori o rezolvare plas
tică de calitate, fiind mai la 
îndemînă ca mijloc de ex
primare. Din multele lucrări 
de acest fel care mi-au plă
cut menționez cîleva, cu re
gretul că spațiul nu-mi 
permite să le citez pe toate: 
„Peisaj" de Grigore Lun- 
gu, mupeitor la C.F.R. Cra
iova, „Flori“ și „Cazangerie 
ia Vulcan" de Mihai Gheor
ghe, tehnician din București, 
cu reale calități și preocu-

Expoziția republicană a artiștilor amatori

SAPTÂMINH
In săptămîna trecută, numeroase co

lective de muncă din întreprinderi și-au 
luat angajamente în întrecerea socialistă. 
Despre adunările care au avut loc cu 
acest prilej ne-au informat și corespon
denții voluntari. Eliade Solomon, de la 
fabrica de rulmenți din Bîrlad, ne-a făcut 
cunoscut că muncitorii, inginerii și tehni-
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denii fabricii s-au angajat ca în acest an 
să realizeze peste prevederile planului 
20 000 de rulmenți, să ridice calitatea 
produselor, să reducă rebuturile cu 
10 la sută și să realizeze suplimentar 
economii la prețul de cost în valoare de 
740 000 lei și beneficii de 1 000 000 lei. 
Pentru realizarea acestui angajament, co
lectivul întreprinderii a și început să 
aplice o serie de măsuri fehnico-organi- 
zalorice.

ternlcă. Anul acesta vom mări suprafața 
arabilă cu peste 20 ha, care acum sînt 
pline de mărăcinișuri, La 
executa 3 prașile rnanuale 
nice".

în care imaginea dobîndeș- 
fe realitate, în ciuda unor 
dificultăți de meșteșug ne
rezolvate, suplinite însă, în- 
tr-o măsură, prin sentimen
tul cald al lucrării. Unele 
dintre compozițiile citate 
vădesc tendința — asupra 
căreia aș atrage atenția — 
de a supradimensiona for
matul unor lucrări în raport 
cu subiectul; ea împiedică 
artistul să se concentreze 
mai eficace asupra temei.

Compoziția, gen complex, 
și portretul, spre a căror 
realizare tindem cu tofii, 
sînt preocupări meritorii 
ale artiștilor amatori; ei 
vădesc căutări interesante 
pe care le-am dori mereu 
mai profunde, ma' apropia
te de sentimentele omului. 
Aș remarca portretul „Stu
dentă" de Genoveva Geor
gescu, studentă și ea, care 
aici — ca și înfr-un peisaj 
marin — dovedește calități 
și reușite preocupări de 
culoare. Aș cita numele țe
sătoarei din București, Ana 
Constantin, care într-un por- 

Tînără colectivistă din 
Cornefu", izbu
tește cu elemen
te pu)ine să sur
prindă caracterul 
personajului. Se 
simte însă uneori 
în portrete o a- 
numifă schemă

exprime 
autentic 
proprii

ea un

pări de picior, „Peisaj" de 
Moraru Teodor, elev din 
București, „Fabrica din Făl
ticeni" de Moise Gherasim, 
rihlpifor din Bacău, „Șan
tier“ și ,,Noi blocuri" de 
Mihai Trifan, elev din Cra
iova, lucrări gîndile frumos 
din punct de vedere com
pozițional, apoi „Secerișul" 
de Szacacz Albert, canto
nier din Miercurea Ciuc, ca
re folosește mijloace simple 
și personale. Am observai, 
de altfel, în multe lucrări că 
autorii au ținut șă 
ceea ce simțiseră 
sj au găș|t resurse 
interesante.

Grafica ocupă și
ioc important în această ex
poziție care reflecță preocu
pări fot mai mulie pentru 
diversitate. Se poate vedea 
aie' desen, afiș, ilustrație, 
gravură, caricatură, încer- 
cjndu-se o gamă largă de 
posibilități tehnice: acuare
la, tempera, creionul co
lorat, cărbunele, tușul, li
noleumul etc. și se con
stată un progres în însăși 
înțelegerea desenului. De 
exepiplu, „Dapsaioare a- 
matoare“, desen în cărbune 
de Gh. Lăiniceanu, lăcătuș 
la Grivița Roșie, este sim
plu construit, monumen
tal ; „Coleclivișfi", gravu
ră în linoleum de Ele
na Brpplțki din București, 

eșțe o lucrare dipamică și

frumos ritmată compozițio
nal. Iar lucrările pe sticlă 
„Poveste ilustrată“ de Vlad 
Frosina, muncitoare din Pia
tra Neamț, sînt inventive, 
realizate cu o fantezie bo
gată, cu un desen de bună 
calitate, spiritual. In general, 
grafica ne arată că desenul 
întră în preocuparea amato
rilor șl este studiat cu in
teres, nelipsind nici schițele 
de caiet, nici studiile, atît 
de necesare.

Mai puțin reprezentative, 
cred, sînt afișul și caricatu
ra, deși în activitatea cercu
rilor de amatori ele pol fi 
eficace și-și pol găsi în
trebuințări utile — de pildă 
în susținerea agitației vizua
le din întreprinderi.

Sculptura și adele deco
rative, în mai mică măsură 
prezente, au anumite reali
zări, din care aș putea men
ționa „Portret de bărbat" 
de Virgil Pop, elev, „Ma
rinar" de Veniamin Mîrza, 
muncilor, sau reușitul panou 
al lui Paltfi Arpad în alb, 
negru, ocru și gri. frumos 
compus, decorativ.

In arta decorativă și a- 
pljcafă în general am ob
servat încercări noi, care ar 

putut fi șj utile; Lotuși pu
ține au rămas în cadrul ex
poziției, multe nefijnd duse 
pînă la capăt. Consider că 
acest sector important, care 
pcqte influența direct dez
voltarea bunului gușț, tre
buie să se afle mai mult în 
afenfia cercurilor de ama
tori.

O îndrumare cît mai aten
tă din partea artiștilpr pro- 
fesjgniști este elementul 
care poate dărui un sens 
cît mai bogat și rodnic ac
tivității artistice de amalorj,

Arilșfji amatori șînt pro
pagandiști vredni.ci ai fry? 
moșului : progresele mișcăr 
rji de amatori sînl stimulate 
de înseși rezultatele pe 
care le remarcăm în educa
rea estetică a maselor largi 
din țara noastră. Sprijinea 
stăruitor, creația amatorilor 
îmbrățișează un cîmp lot 
mai vast. Sîntem siguri că 
ea ya crește în continuare, 
dezvollîndu-se în albia lar
gă a arfei noastre realist- i 
socialiste.

EUGEN POPA
porumb vom 
și frei meca-
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ïn laboratorul de radiochimie al Institutului de cercetări chimico-larmaceutice din Capitala.
(Foto : Agerpres)
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Din întreprinderi au continuat să ne 

sosească scrisori privind aplicarea măsu
rilor fehnico-organizatorice propuse de 
muncitori, ingineri și tehnicieni cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan pe acest an, 
Tiberiu Neuman ne scrie că, de curînd, 
cocsarii hunedoreni au reușit să mă
rească perioada de degrafitare la blocul 
numărul 
Aceasta 
tocmirii 
potrivit 
de minute degrafifarea cuptorului, înlătu- 
rîndu-se astfel spargerile și deteriorările.

*
In cursul acestui an — ne informează 

corespondentul voluntar Ion Vreju, — 
întreprinderile industriei locale din Ca
pitală vor realiza noi produse de larg 
consum : huse de material plastic pentru 
îmbrăcăminte, 11 noi modele de corpuri 
de iluminat pentru uz casnic, suporturi 
pentru mașini de călcat, un nou model 
de uscător de rute cu 8 brațe pliante etc,

★
Scrisorile corespondenților voluntari 

de la safe ne inlormează despre a- 
dunările 
lective. 
podăriei 
Focșani, 
fimie,
Dezbaterile au fost vii, colectiviștii au lă
cuit multe propuneri a căror realizare va 
face din gospodăria noastră o unitate pu-

2 al cuptoarelor de cocs, 
s-a realizat ca urmare a In
și respectării unui grafic ciclic 
căruja se asigură timp de 20-30

generale din gospodăriile co- 
„Planul de producție al gos- 

din comuna Vînători, raionul 
ne scrie colectivistul Nicolae !f- 
cuprinde cifre mobilizatoare.

★
Din scrisorile trimise de 

ganizației de partid din S.M.T. Sîntana, 
regiunea Crișana, Traian Fericean, ingi
nerul agronom Traian Chira din Mașloc, 
raionul Lipova, profesorul loan Trifan, 
aflăm vești despre desfășurarea învăță- 
mîntului agrozootehnic de 3 ani. La G.A.C. 
din comuna Dagîfa, raionul Negrești, ne-a 
scris loan Trifan, au fost predate pînă 
acum 11 lecții.

Despre aceeași problemă ne-a scris și 
colectivistul Teodor Crișan din comuna 
Răpsig, raionul Gurahonț. Cei 52 de co
lectiviști înscriși la cercul agrozootehnic 
urmează

secretarul or-

cu regularitate cursurile,
*

Ioan ieneiu, medic din Lipova, 
Banat, am primit o scrisoare în

De la 
regiunea 
care ne relatează despre îmbunătățirea a- 
sistenjei medicale la spitalul din lo
calitate. Cu 15 ani în urmă, erau aici doar 
două secții și numai o sută de paturi, 
îngrijirea bolnavilor cădea în grija a trei 
medici. Astăzi capacitatea spitalului a 
crescut la mai mult de 220 de paturi. 
S-au înființat secții noi,*

Secția de învăfămînt a Sfatului popular 
raional Zimnicea — ne informează 
Harifon Marinescu, directorul școlii de 8 
ani din Zimnicea — a organizat în ulti
mul timp o serie de acțiuni în sprijinul 
cadrelor didactice. Printre acestea amin
tim o consfătuire la școala din comuna 
Bujoru cp directorii școlilor din raion 
în care s-au analizat probleme privind 
îmbunătățirea îndrumării și controlului 
muncii instructiv-educative în școală, le
garea mai strînsă a învățămintului de 
viață, predarea obiectului agricultura.

Cărți noi
9 Au văzul recent lumina 

două noi romane : ,,N-q fost 
de Al. Șiperco și „Acesțe zile și aceste 
nopți" de Teodor Mazițu.

9 ..Rîul porni mni departe" se intitu
lează noul volum de nuvele al Iui Tra- 
iap Cosovei.

f> In colecția „Cele mai frumoase 
poezii" s-a tipărit o culegere din ver
surile lui Rafael Alberti. Traducerea 
este semnală de Veronica Porumbacu.

în Editura tineretidui
Volumul este înșoțit de un „Cuvinl 
Iriaipte" de Mihai Beniuc.

© Un volum intitulat ,,Curcubeu" in
clude versurile pentru copii scrise de 
Nina Casslan.

& Din ultimele dppritii în ..Bibliate 
ca școlarului" : ..Mărul de lingă drum' 
culegere de versuri de Mihai Bențuc si 
„A cincea roaln iq căru/ă", cttprinzînd 
nuvele si fragmente din „Bărăgan" de 
V. Em. Galan.

tiparului 
in zadar"

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în
flăcărați — film pentru ecraq panora
mic : Patria (bel Maghéru 1'2—14). Vapo
rul lui Etnii — cinemascop : Republica 
(bd. Magheru 2). București (bd. 6 Martie 
6), Gh. Doja (cal. Griviței 80). 23 AÎigust 
(bd. Dimitrov 118) Sub cupola albastră: 
Magberu (bd. Magheru 29). 1 C. Frimu 
(bd. G Martie 16), G. Coșbuc (piatq G. 
Coșbuc 1). Telefonistă - rulează la cine
matografele V. Alecsandri (str Grlgores- 
cu 24) victoria (bd. 6 lyiartie 7) 1 r.jai
(bd. 1 Mai 322), Căzută din lună — cine
mascop : rulează la cinematografele Ele
na Pavel (bd. 6 Njarțje 14) și Luceafărul 
(cal. Rahovei 118) Pentru un zîmbet se
nii» ; Luipiria (bd G Martie 12) Vqlga - 
(șos.. Ilie Pintilie Gl). Libertăți) (sir. 11 
Iunie 75) Cînd popqcii erau mari : Cen
tral (bd. G Martie 2) Grivița (piața Ilie 
Pintilie 2). program pentru copii - dir 
mipeața ■ 13 Septembrie (str Doamnei 9) 
Omul de lîngă tine •• 13 Septembrie (duna 
amiază - str. Doamnei 9) Aurel Vlaicu 
(șos Cotroceni 9) Pețre cei ișțe( Tim
puri Noi (bd. G Martie 18) Spionaj ropf.ra 
splopaj - rulează la einernaUa;: âfu| 
Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7) Mira
colul lupilor — eipamgsoop : înfrățirea 
între popoare (bd Bucureștii-Noi) t’ijrsa 
de 100 km: Cultural (cal. Griviței !i~ 
Moara diavolului : Alex. Popov (cal y» -• •—* »- * • 1 ■ - -
M. Éminescù (str. M. Eminescq 127) J... .. .. -S. V _
9-11),

196).
....... ..... __  Gn-viței 137). M'mca (șos Mihai Sravu 221). 

M. Emiriescu (str. M. Eminescu 127) Dă-i 
îijalnțe fără grilă : 8 Marflp (str. Bqzești 
9—11), Flacăra (cal. Dudești 22). Donca 
Slmo (str. Avrig 1), G. Bacovia (șos. 
Giurgiului 3). Președintele — centru îna
intaș — rulează la cinematograful C-tin

David (șoș. Crîngașl 42). Suțul soțle| saio
— rulează la clneinglografcle V. r
(bd. 1 Mai 57) Alex. Sqliia (cal 
reștl 21). Miorița (cal. Moșilor 127) 
i-casea (str 1. S __ “ T,. ....
cercare : Unirea (bd. 1 Mai 143). 
pleacă în Sierra : ~................
Dudeșll 97). Tinerii — cinemascop : Popu
lar (str. IVJătăsari 31) Drumul Sepii (str. 
Drumul Serii 30) Mirajul ; Arta (cal Că
lărași 153) Moșilor (cal. Moșilor 221) Olqa 
Bancjp (cal 13 Septembrie 196). Pompie
rul atomic — rulează la cinematograful 
Ilie Pintilie (șos Colentina 84). Oameni 
Și fiare — ambele serji — rulează la ci
nematograful 30 Decembrie (cal. Feren
tari GQ) Magistratul : B. Delavrancea (bd. 
M'perțătii 70-72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televizimili 19 1,5 - Pentru școlari. 19.45
— ..Letopisețul de piatră ai Dobrogei” —
fil|n documentar produs de Studioul ci- 
nemalografic .Al Sabia". 20.05 - Tea
trul - arlă realistă (II) : TEATRUL 
GREC, fie Ion Mai-jn Sacjoyeqnu. Exem
plificări din : .Prorneteu înlănțuit" de
Eșehil Interpretează • Septimiu Sever, 
artist emerit Damian Crișmaru. Anti- 
gong" de Sofocle. Interpretează ■ Eva 
Pătrășcanu Toma Dlmitriu artist eme
rit, Crlstea Avram Luchian Botez. .Pă
sările" de Aristofan. Interpretează : 
Glțeorglie Dinică. Marin Moraru. Mihai 
Fotino Dem- Șayu, Gheorghe Qprinâ, 
Traian Dănceanu. Victor Moldovan. Ma
rian Hudac, Den». Răduleșcu. Regia • Li
dia lonescu. 2J.35 - Telespqrt. Jn in. 
cheiere : Buletin de știri.

Roajtâ
Văcă- 

) Flo-
Baçh 2). Drum de în-

Pcdroi
T. Vladimirescu (cal.

V
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TELEGRAME EXTERNE

„Cupa Postăvarul“ 
la schi

BBAȘOV (prin telefon). — Zăpa
da. care cade abundent în ultimele 
zile a ocolit în mod ciudat tocmai 
pîrtiile de schi din Brașov, care sînt 
destul de golașe, ceea ce a și făcut 
de altfel ca întrecerea tradițională 
pentru „Cupa Poiana“ să fie înlo
cuită cu un concurs de mai mici 
proporții, dotat cu un trofeu ce 
poartă numele muntelui Postăvarul.

Ieri dimineață s-a desfășurat sla
lomul special — pentru seniori și 
senioare (în cîte două manșe), pen
tru juniori și junioare (cîte o sin
gură manșă).

Locul de disputare ales a fost pîr- 
tia din Kanțer. Lupta sportivă pro- 
priu-zisă a durat puțin, nu numai 
pentru că numărul concurenților a 
fost mic, ci și pentru că primul loc 
era disputat de fapt doar de 2—3 
schiori, care au în acest moment o 
pregătire apropiată. A învins multi
plul nostru campion Cornel Tăbă
raș de la asociația sportivă Carpați- 
Sinaia. Gh. Bălan, deși a terminat 
doar la o secundă de Tăbăraș, nu i-a 
periclitat succesul.

In proba feminină, victoria a re
venit Magdalenei Bîră, care și-a fă
cut reintrarea în acest sezon.

La proba de fond seniori au 
participat și concurenți din R. D. 
Germană aflați într-o tabără de 
pregătire comună cu sportivii ro- 
mîni la Poiana Brașov. In cursa de 
15 km,, cunoscutul campion german 
Biter Ditter a reușit să-l învingă pe 
Dinu Petre (Dinamo) cu mai bine de 
1 minut. Timpul cîștigătorului : 
52’36”.

In proba feminină. Elena Tom de 
la Casa ofițerilor Brașov — care, de 
asemenea, își inaugurează actualul 
sezon — a reușit să parcurgă cei 5 
km ai cursei în 22’46”6jl0, cîștigînd 
în fața Iulianei Matei și Marcelei 
Bratu — ambele de la Dinamo.

Ieri la ba sehet...
Cuplajul baschefbalisfic din Capitală 

a programat meciuri oarecum dezechi
librate — între partenerii de joc exis- 
tînd diferenfe vizibile de experienjă și 
pregătire. Steaua, campioană a țării, a 
înregistrat nu numai o victorie (fireas
că, de alffel) asupra echipei C.S.O. 
Craiova, ci și un scor de proporții 
neobișnuite : 121—43 (la pauză 68—25). 
Campionii au folosit întregul efectiv al 
lotului. S-au remarcai, printre alții, tî- 
nărul Diaconescu și „veteranul" Folberf. 
Craiovenii, cu un lot destul de nume-

...și la
Surpriză în campionatul masculin : la 

Brașov, după un meci de cinci seturi, 
Tractorul a ob(inut victoria (cu 3—2) în 
fața dinamovișfilor bucureșteni. Echipa 
brașoveană a impresionat prin dîrzenia 
de care a dat dovadă. In setul decisiv, 
dinamoviștii conduceau cu 11—7, Trac
torul a egalai și a cîșfigaf setul cu 
.15—12.

în sala sporturilor din Suceava — ne 
transmite corespondentul nostru — e- 
chipa locală Fulgerul a obfinut o fru
moasă și meritată victorie (prima în ac
tualul campionat). Sucevenii au întrecut 
cu 3—2 formația clubului bucureștean 
Olimpia.

La București, echipele Rapidului au 
realizai victorii ușoare. Formația mascu
lină a întrecut cu 3—0 pe Progresul,

Fază din meciul bucureștean Progre sul-Rapid

© Intre 5 șl 14 aprilie, în Palatul Spor
turilor din Prșga — a cărui capacitate 
este de 18 UDO locuit — se vor desfășura 
întrecerile celei de-a 27-a ediții a cam
pionatelor mondiale de tenis de masă. 
Jocurile se dispută sinsultan pe 14 mese 
și vor fi conduse de (50 oficiali- Jucă
torii cehosjovgci și-au începui pregăti
rile sub îndrumarea vechiului internațio 
na! l„ Stipek. Lotul cuprinde pe „vete
ranul" Andreadis. Stanek, Polakovici. 
Șvab. Schwarzova și alții.

O La 19 mai va avea loc Ia Atena un 
maraton internațional cu participarea a 
45 de atleți din diferite țări. Printre cei 
Invitați se numără etiopianul Bikila Abebe 
și marocanul Rhadi. Cursa se va desfă-

Pe pîrtiile de schi și săniuțe, în să
lile de sport și la căminele culturale, 
continuă să se desfășoare întrecerile 
spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Zilele acestea, în regiunea Galați, de 
pildă, s-au organizat numeroase con
cursuri de șah, gimnastică, tenis de 
masă, schi, trîntă etc. Fruntașe pe 
regiunea Suceava, asociațiile sportive 
din raionul Botoșani au prezentat pînă 
acum la concursurile spartachiadei 
peste 12 000 de tineri și tinere.

Ieri în Parcul Copilului, elevi ai 
școlii profesionale „Grivița Roșie” 
din Capitală au participat la un con
curs de schi. Printre fruntași au 
fost tinerii G. Bogoș, V. Chirciți, I. 
David din anul III.

Pe poligonul de tir „Autobuzul” 
s-au întrecut peste 100 de concurenți 
și concurente din asociațiile sportive 
Autobuzul, Constructorul, Cauciuc- 
Jilava, Geotehnica.

In fotografie: la startul concursului 
de schi din Parcul Copilului.

(foto : M. CIOC)

ros, dar slab ca valoare, au înscris mai 
mult prin acțiuni individuale, în spe
cial cînd Steaua a jucat cu rezervele.

Știința București și Progresul au ofe
ri) un meci nu îndeajuns de semnifi
cativ. Prima echipă a cîșfigaf fără prea 
mari eforturi (scor final 77—56).

lată rezultatele din țară : Știința Cluj 
—Dinamo Oradea 77—60 ; A. S. Ro
man—C.S.O. Galați 48—39 ; Știința Tg. 
Mureș—Dinamo București 58—63 ; Fa
rul—Steagul Roșu Brașov 60—64.

volei
iar echipa feminină, cu același scor, pe 
Olimpia Brașov. Ambele partide au 
arătat, e drept, superioritatea evidentă a 
echipelor învingătoare, dar publicul n-a 
fost mulțumit de nivelul tehnic al jocu
rilor...

ALTE REZULTATE —. Feminin : Me
talul — Știința București 3—2 ; Dinamo
— C.P.B. 3—1 ; Partizanul roșu Brașov
— Voința București 3—0 ; C.S.M. Si
biu — C.S.O. Timișoara 3—0 ; C.S.M. 
Cluj—Voința M. Ciuc 3—1 ; C.S.O. 
Craiova—FaruljO—3.

Masculin : Dinamo oraș dr. P. Gro
za—Petrolul 3—0; C.S.M. Cluj—Știința 
Galați 1—3 ; C.S.O. Baia Mare — 
C.S.M.S. lași 3—2 ; Farul—Știința Ti
mișoara 3—1.

A G A Z I
șura pe traseul pe care s-a alergat ma- 
raionul olimpic din 1896.

® Nou] campion de tenis de masă al 
Angliei este Chester Barnes, în vîrstă de 
numai 15 ani. El l-a învins în finală cu 
3—1 pe Alan Rhodes. In urma acestei 
victorii, Chester Barnes și-a cîștigat se
lecția pentru mondialele de la Praga. Fos
tul campion mondial Jonny Leach a de
clarat ziariștilor că Chester Barnes are un 
stil asemănător japonezilor și că în cîțiva 
ani poate juca un rol însemnat în marile 
competiții.

® In anul 1962 au fost stabilite 338 de 
recorduri mondiale și europene la atle
tism. natatie, haltere, patinaj viteză, pa
rașutism sportiv, aviație sportivă, ciclism 
și automobilism.

Isa câteva
Echipa Galatasarai Istanbul va fi ad

versara voleibaliștilor romîni în turul 
doi al „Cupei campionilor europeni” la 
volei masculin. Sportivii turci au cîștigat 
sîmbătă cu 3—1 (15—6, 13—15, 15—7, 
15—13) meciul retur cu formația izrae- 
liană Hapoel Negba. învingătoare și în 
prima întîlnire disputată la Tel Aviv, Ga
latasarai a obținut astfel calificarea.

*
Cunoscutul patinator sovietic Evgiheni 

Grișin a parcurs distanța de 500 m în 
40”2/10, cu ocazia tradiționalului con
curs de la Alma Ata. Rezultatul său 
egalează recordul mondial oficial și este 
totodată cel mai bun din lume în acest 
an. Grișin a cîștigat și proba de 3 000 m, 
cu timpul excelent de 4'39”7/10,

*
Meciul de rugbi Franța-Scoțâa, cu care 

s-a inaugurat noua ediție a „Turneului 
celor 5 națiuni”, s-a soldat cu o surprin
zătoare victorie a scoțienilor la scorul de 
11—6 (0—6). Rugbiștii francezi au condus 
la pauză cu 6—0 prin punctele marcate de 
Boniface (dropgol) și Albaladejo (lovitură 
liberă). Cu vîntul din spate scoțienii do
mină în repriza secundă și în minutul 
75 egalează. Cu 3 minute înainte de 
sfîrșit Thompson realizează o încercare,

Note
Afară ninge, în sală.,, 

plouă
Sala de sporturi Floreasca, gaz

dă primitoare a atîtor competiții 
interne și internaționale, a oferit 
ieri spectatorilor o surpriză deloc 
plăcută. Din înaltul tavanului, ză
pada — pătrunsă printre crăpătu
rile acoperișului — cădea în sală 
sub formă de... ploaie. Mai multe 
porțiuni ale tribunelor qu devenit 
astfel indisponibile. Spectatorii 
și-au căutat loc în altă parte. Cu 
sportivii însă gazdele au fost 
mai atente. In timpul jocului — 
așa cum se vede și în fotografia 
alăturată — un salariat al I.E.B.S.- 
ului ștergea de zor umezeala de 
pe podea.

Și cînd te gîndești că sala Plo
reasca a fost de curînd renovată...

De ce n-a jucat Nedef?

Numele baschetbalistului Mihai 
Nedef este bine cunoscut iubito
rilor de sport. Component de bază 
al echipei Steaua și al reprezen
tativei țării, el este apreciat pen
tru buna Iui pregătire tehnică. 
Iată însă că ieri, acest jucător n-a 
fost folosit în echipa sa. Neglijîn- 
du-și îndatorirea elementară de a 
veni la meci în echipament co
respunzător, el a trebuit să stea 
pe tușă. Faptul este cu atît 

mai regretabil cu cit avem de-a- 
face cu un sportiv fruntaș, chemat 
să aibă o comportare exemplară 
în toate împrejurările.

Pe urmele materialelor publicate

„La ora de educație fizică"
Tn articolul cu titlul de mai sus, pu

blicat în „Scînteia“ nr. 5722, a fost cri
ticat nivelul necorespunzător la care 
sînt predate orele de educație fizică în 
unele școli din Capitală. Unii învățători, 
încălcînd programa de învățămînt, în
locuiesc educația fizică cu alte obiecte 
de studiu.

„Articolul constituie pentru noi un a- 
jufor în munca de viitor — se arată 
în răspunsul trimis de conducerea 
Școlii medii nr. 7 „I. L. Caragiale". 
Vom lua măsuri eficiente pentru lichi
darea lipsurilor. Faptul că trei învățători 
au fost găsiți în ora de educație fizică 
exercitînd alte activități este atît o lipsă 
a lor, fiindcă n-au respectat îndrumă
rile primite, dar și o lipsă a conducerii

O Intre 5 și 10 februarie se vor des
fășura la Budapesta campionatele europe
ne de patinaj artistic. Pînă în prezent 
și-au anunțat participarea 11 națiuni : 
Ù.R.S.S., R. D. Germană, R. F. Germană, 
Austria, Iugoslavia, Olanda, Anglia, Fran
ța, Norvegia, R. P. Ungară și R. S. Ceho
slovacă. La startul probelor vor fi pre- 
zenți trei din campionii europeni de anul 
trecut : Soukje Dijkstra (Olanda), Alain 
Calmat (Franța) și Kitius-Baumler (R. F. 
Germană).

® Campionatele Angliei de tenis pe te
ren acoperit, care urmau să se desfă
șoare la începutul lunii februarie la Lon
dra, au fost amînate pentru... Ia toamnă. 
Motivul amînării ? Majoritatea partici- 
panților nu sînt în... țară, fiind plecați la 
diferite turnee internaționale.

i? â sa d ai v 1
transformată apoi impecabil de Scotland. 
Francezii ; forțează egalarea, însă fără 
succes.

*
/ Campionatele europene masculine de 
patinaj viteză vor avea loc în zilele de 
2 și 3 februarie la Goeteborg. Pînă în 
prezent s-au înscris echipele a 8 țări: 
U.R.S.S., Finlanda, Olanda, Anglia, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, Franța și R. F. 
Germană.

A
' Schiorul cehoslovac Stepan Oleksak a 
terminat victorios proba de combinată 
nordică din cadrul concursului internațio
nal de la Brasșus (Elveția). El a totali
zat la sărituri și 15 km fond 472,47 punc
te, fiind urmat de sovieticul Dmitri Ko- 
cikin (467,13 puncte).

★
După cum transmite corespondentul 

sportjv al Agenției TASS, o echipă de ci
cliști sovietici va participa anul acesta 
pentru prima oară la tradiționala competi
ție „Tour de l’Avenir”, care se desfă
șoară simultan și pe același traseu cu 
turul Franței. La competiția „Tour de TA- 
venir" sint admiși alergători amatori, 
precum și cicliști independenți (pînă la 
vîrsta de 25 de ani).

(Agerpres)

școlii, care n-a urmărit continuu și con
secvent munca lor și sub acest aspect“.

Comiîefu! executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei arată că : „Articolul 
a fost analizat în cadrul secțiunii de în
vățămînt, precum și cu mefodiștii, res
ponsabilii de cerc și responsabilii teh
nici de educație fizică din orașul Bucu
rești".

Ministerul învățămîntuluj — Direcția 
activităților educative ne comunică, 
printre altele : „Din controlul efectuat 
în școli de organele noastre s-a con
statat că situația criticată în ziar mai 
persistă și în alte școli din țară“. în răs
punsul ministerului se arată apoi că au 
fost elaborate programe noi de predare 
a educației fizice în clasele I—IV, s-au 
organizat cursuri de perfecționare çu 
învățătorii care predau educația fizică 
în școlile din mediul sătesc etc.

„Gazeta învățăminfului" ne-a comu
nicat că pe viitor va publica cu regula
ritate materiale în ajutorul învățătorilor 
care predau educația fizică.

PRONOSPORT

Concursul nr. 2 din 13 ianuarie a.c.
Bologna -- Genoa anulat
Fiorentina - Catania (3-0) 1
Milan — Palermo (2-0) 1
Modena -- Lanerossi (0-0) X
Napoli — Atalanta (2-1) 1
Roma — Veneția (2-2) X
Sampdoria — Mantova (2-2) X
Torino — Internazionale (1-1) X
Messina -- Bari (1-0) 1
Triestina — Lazio (0-1) 2
Udinese -- Brescia (0—0) X
Alessandria — Luchese (2-1) 1
Spal r— Juventus (0-2) 2

„Le Monde“ despre situația 
economică din italia

Sub titlul „Ritmul dezvoltării e- 
conomice a Italiei s-a încetinit", co
tidianul parizian „Le Monde“ anali
zează într-un articol al corespon
dentului său la Roma situația eco
nomică din această țară în anul 
1962. Citind date statistice oficiale 
publicate la sfîrșitul anului, „Le 
Monde" subliniază că ritmul de dez
voltare a economiei italiene a fost 
inferior celui din anul 1959, iar pro
ducția industrială a avut de suferit 
de pe urma scăderii comenzilor din 
străinătate, „Stagnarea a fost atît 
de marcată — scrie ziarul — incit, 
dacă ea va continua în 1963, rezul
tatele pentru anu| care vine vor a- 
vea drept consecință depășirea cu 
numai 1 la sută a nivelului anului 
1962“.

In ce privește nivelul de trai, „Le 
Monde“ subliniază faptul că costul 
vieții a crescut cu 5 la sută. Ziarul 
remarcă, de asemenea, o „înceti
nire în creșterea rezervelor valutare 
ale țării".

Cu privire la perspectivele econo
miei Italiei. „Le Monde“ scrie : „A- 
nul economic 1963 n-a început pen
tru Italia sub auspicii bune . Ab
sența noilor inițiative particulare — 
scrie ziarul — a cărei origine se ex
plică prin lipsa de încredere în si
tuația politică, riscă să întîrzie con
siderabil dezvoltarea economică a 
Italiei în decursul anilor viitori”.

în

unei mai temeinice 
producției miniere, 
în anii 1957-1960 
cărbune din Silezia 
10 milioane tone; au

orqa-
Ca
ex-

a 
fost

Voievodatul Katowice ocupă doar 
trei la sută din suprafața Poloniei, 
dar în adîncul pămîntului său se gă
sesc principalele zăcăminte de căr
bune ale țării. Aici se află Czestor 
chowa, la sud Rybnik, vestitul bazin 
de cărbune, apoi munții Beskid —• 
bogați în fier, aramă și zinc, și Si- 
lezia. Cînd vînțul alungă perdeaua 
de fum, apar la orizont turnurile și 
funicularele minelor, marile cuptoa
re, coșurile îniipte parcă în albas
trul cerului.

Este de la sine înțeles ce rol im
portant joacă acest voievodat 
dezvoltarea economiei poloneze. De 
aceea și perspectivele sale sînt din 
cele mai luminoase.

în anii precedenți, în voievodatul 
Katowice s-a pus cu insistență pro
blema 
nizări a 
rezultat, 
fracția de 
crescut cu 
date în exploatare trei noi mine și 
s-a început construirea altora. în 
1960, producția de cărbune în Polo
nia a depășit 100 milioane tone ; din 
aceasta cea mai mare parte a fost 
dată de minele 
voievodatului Ka
towice, 
răstimp a 
nivelul de 
oamenilor, 
construite 
blocuri de 
țe cu 269 000 
căperi.

Ce perspective 
se deschid aces
tui voievodat în 
viitor? Presa po
loneză a publicat 
nu de mult preve
derile generale de 
dezvoltare pe ur
mătorii 20 de ani 
a voievodatului 
Katowice, stabili
te de Corpisia de 
stat a planificării 
în colaborare cu 
organele de par
tid și de stat lo
cale. Pentru dez
voltarea 
oasă a 
puternic 
industrial, 
lei cu construirea

In acest 
crescut 
trai al 
au fost 

noi 
locuin- 

în-

aimoni- 
acestui 
centru 
para-

unor noi obiecti

Un subiect de „senzație“ la Londra
Printre „senzațiile" de sfîrșit de 

an, o culegere de documente des
pre diplomația germană antebelică, 
dată publicității recent la- Londra, a 
avut efectul unei bombe în ca
pitala Angliei. Agitația produsă în 
rîndul opiniei publice britanice — 
despre care relatează presa occi
dentală ’— nu e.ște fără temei, de
oarece actele respective, găsite 
în arhivele fostului al III-lea Reich, 
însumînd un volum cu 1 272 pagini, 
referitoare la perioada 1 aprilie 
1935 — 4 martie 1936, aruncă o oa
recare lumină asupra tendințelor 
poliiice manifestate la vremea sa de 
fostul rege Eduard al VlIIrlea, ac
tualul duce de Windsor, și de an
turajul său.

îndată după moartea tatălui său, 
George al V-lea, în ianuarie 1936, 
regele Eduard a ayut trei convorbiri 
cu ducele de Coburg, pe care Hitler 
îl trimisese la Londra cu o .misiune 
de recunoaștere''. Secretarul ducelui 
a întocmit cu acest prilej un memo
randum care purta indicația „strict 
confidențial r- numai führerul și von 
Ribbentrop (nici o copie)" — prin 
care înștiința despre conversațiile a- 
vute cu regele.

Memorandumul nota „sinceritatea 
familiară" a noului suveran, care a- 
precia că „o alianță anglo-qermană 
este o necesitate urgentă pentru po
litica externă..."

Răspunzînd la o sugestie care îi 
era făcută, de a pregăti o întîlnire 
Baldwin-Hitler. Eduard a declarat : 
„Cine este rege aici ? Baldwin * sau 
eu ? Aș vrea să vorbesc eu însumi 
cu Hitler și o voi face, aici sau în 
Germania, spuneți-i-o, vă rog..."

*) fost prim ministru al Angliei 
,(n. r.).

Regele a lăsat apoi să se înțelea-

Plenara C. C. al P. S. U. G.
BERLIN 13 (Agerpres).— La 12 ia

nuarie a avut loc plenara Comite
tului Central al P.S.U.G. Plenara a 
discutat proiectul hotărîrii celui 
de-al VI-lea Congres al P.S.U.G. cu 
privire la sarcinile industriei trans
porturilor și telecomunicațiilor, pre
cum și alte probleme legate de apro
piatul congres. H. Axen a informat 
Comitetul Central asupra unor pro
bleme internaționale.

In memoria lui Karl Liebknecht 
și a Rozei Luxemburg

BERLIN 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Sute de mii de 
berlinezi au participat duminică la 
marea demonstrație din capitala 
R.D.G.. organizată în memoria eroi
lor clasei muncitoare germane, Karl 
Liebknecht și Roza Luxemburg. Co
loanele de demonstranți s-au format 
în diferitele circumscripții ale ora
șului și s-au îndreptat, timp de ore 
în șir, spre locul memorial din 
Friedrichsfelde unde sînt înmormîn- 
tați eroii clasei muncitoare germane.

In fruntea primei coloane, care se 
apropia de obeliscul comerrjorativ 
din granit roșu, înconjurat de stea
guri, — se aflau conducători de 
partid și de stat din R.D.G., conducă
tori ai organizațiilor de masă, pre- 

ve importante vor fi modernizate și 
extinse cele existente. Producția de 
cărbune va ajunge cu 50 la sută 
mai mare decît cea actuală, adică 
va crește cu mai mult de 50 milioa
ne tone.

în bazinul Rybnik, )a sfîrșitul 
planului de perspectivă vor fi în 
funcțiune 35 de mine. Aici se vor 
afla 50 la sută din totalul minelor 
de antracit din R. P. Polonă în 1980, 
din minele din Rybnik se vor extrage

De la corespondenlul 
noslru la Varșovia

în 24 de ore 124 000 tone de cărbune, 
ceea ce va însemna mai mult de ju
mătate din extracția zilnică actuală, 
obținută pe întreaga industrie mi
nieră.

în următorii 20 de ani o mare dez
voltare va lua și siderurgia sile- 
ziană. Metalurgia ca și construc
țiile de mașini își voj mări produc
ția. Azi, pe soăra întregii țări, se 
produc 7,7 milioane tone oțel. în 
1980 se vor produce 24 milioane tone GH. GHEORGHîȚA

va oțelăriile „Kosciuszko” din localitatea șiîeziană Chorozow.

gă că ar dori să aibă la Londra un 
ambasador, nazist firește, dar de a- 
semenea un om care prin locul său 
în societate și prin apartenența la 
„gentry" (aristocratie n. r.) ar fi, în 
același timp, un reprezentant oficial 
și un coniident al lui Hitler.

Memorandumul adaugă : .Regele 
este hotgrîț sq preia treburile gu
vernului exclusiv în mîinile sale... 
Dorinja sa sinceră de a apropia 
Germania și Anglia ar fi dificil de 
exprimat în mod public, aștpzi".

încă pe cînd era print moștenitor, 
Eduard — pe atunci print de Walles 
— a avut convorbiri cu ambasado
rul nazist la Londra, von Hoesch. 
Printre documentele date publicității 
se află și un raport al acestuia des
pre o convorbire cri respectivul prinț, 
care îi declara că nu are nimic îm
potriva reintroducerii serviciului mi
litar în Germania „Prințul nu este 
un pacifist“, nota ambasadorul, a- 
dăugînd că acesta „în general are 
calde simpatii pentru Germania Sînt 
convins că aceste simpatii sînt des
tul de profunde și de puternice pen
tru a rezjsta unoi sentimente con
trarii la care este expus" De qse- 
menea, diplomatul hitlertst amin
tește că Eduard intenționa să parti
cipe la jocurile olimpice de la Ber
lin și că ,,a cerul în mod expres să 
primească o delegație de foști com
batanți germani" Aipbasqrjorul își 
încheia raportul pe un top optimist 
„Regele Eduard vq trebui să-și im
pună cîteva restricții, mai cu seamă 
în ce privește problemele de politi
că externă care sînt delicate Dar 
sînt convins că atitudinea sa ami
cală fată de Germania va influenta 
cu timpul linia politicii externe bri
tanice. în orice caz, putem fi siquri 
de a avea pe tronul Angliei un rege 
care înțelege Germania și are do

Plenara a hptărît să recomande! 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
să-l numească pe E. Apel președinta 
al Comisiei de stat a planificării și 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și să-I elibereze pe K. MewiS 
din funcția de președinte al Comi
siei de stat a planificării, precum și 
din funcția de ministru și membru 
al Prezidiului Consiliului de Miniștrii 

cum și delegații ale partidelor fră
țești sosite la Berlin pentru a parti-*  
cipa la lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al P.S.U.G. Oaspeții și nu
meroasele delegații ale întreprinde
rilor au depus coroane de flori la 
obelisc.

Primarul Berlinului, Friedrich E- 
bert, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a rostit o cuvîntare 
în care, după ce a evocat meritele 
eroilor căzuți, succesele obținute in 
construcția socialismului în R. D. 
Germană, a chemat forțele progre
siste din Germania occidentală și 
din Berlinul occidental să sprijine 
propunerile constructive ale R. D. 
Germane pentru rezolvarea pașnică 
a problemei germane.

oțel ; cea mai mare parte din pro
ducție va reveni cuptoarelor sile- 
ziene.

Anual, în afară de miile de tone 
de alte mărfuri, milioane de tone de 
cărbune se scurg spre vestul tării 
către Wroclaw, Opole, spre întreprin
derile industriale de pe Odra. Alte mi
lioane de lone ee îndreaptă spre por
tul Szczecin, pentru a-și continua diu
rnul, mai departe, spre țările lumii. 
Iar dinspre mare sosesc în Silezia 
alte mii și mii de tone materiale de 
construcții, minereuri, cereale, ma
șini. Intrucît transportul pe apă este 
mai economic, întreprinderea „Hidro- 
proiect" a început studierea drumu
lui pe apă Odra-Vistula. Proiectele 
celor două canale, care urmează să 
lege Vistula de Odra, sînt gata. In 
zeci de hărți și diagrame s-au con
cretizat gîndurile și eforturile a sute 
de specialiști, proiectanți, ingineri, 
pentru a da viată unui vis care nu
mai acum, în anii puterii populare, 
poate fi îndeplinit.

Inima industrială a Poloniei popu
lare — voievodatul Katowice —• 
pulsează puternic, dînd tării tot mal 
mult cărbune, mal mult oțel.

rința de a stabili relații bune între 
Germania și Anglia".

După dezvăluirile cuprinse în q- 
ceste documente, secretariatul du
celui de Windsor a dat publicității 
o declarație. Mărginindu-șe să sus
țină că documentele pubiicqte „cu
prind numeroase inexactități", de
clarația recunoaște totodată că du
cele se străduia „să stabilească pu
tină înțelegere cu Germania în ciu
da faptului că Hitler era la putere...", 
aceasta pentru a... „preveni" un 
viitor război.

Ziarul ,,Le Monde“ reamintește, 
pe marginea fragmentelor din do
cumentele publicate, că în pe- 
riqada antebelică „o fracțiune no
tabilă q aristocrației engleze și con
ducători conservatori (dintre cqre 
membri ai guvernului) nutreau mari 
iluzii, pentru a nu spune mai mult, 
asupra posibilităților și oportunității 
unei apropieri de Hitler Prințul de 
Walles număra multi prieteni perso
nali în această societate de o ger
manofile extravagantă" în articol 
se arată, de asemenea, că „dl. Mac
millan ar fi preferat fără îndoială să 
evite de q fi puși sub acuzare în 
mod public atîția oameni care au 
fost prieteni ai săi înainte de 
război".

Publicarea documentelor diploma
tice qermane a provocat o anumită 
emoție în piesa britanică Ziarul 
„Dqily rvJiifQj“ de pildă într-un ar
ticol in'jlulqi „Corognq șj zvastica" 
a scris Ace*  dintie noi care cre
deau că regele Eduard a fost un 
lînăr idealist patriot care a devenit 
victima unei afaceri emotionale (re
ferire la motivele abdicării regelui 
— n.r.) qu greșit după cît se pare. 
Ce ar fi devenit regele Eduard al 
VUI-lea dacă Hitler ar fi cîștigat?“.

E. M.
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nouă majorare a chi-

autoritățile
să intenteze

CAIRO. La 12 ianuarie, Abdallah 
As-Sallal, președintele Yemenului, a 
anunțat mobilizarea generală în țară.

refuză
criminali de război

HANOI. La
Min, președintele R.D. Vietnam, 
primit delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. condusă de Iuri Andro-

13 ianuarie, Ho Și
a

Un salut primului Congres 
al femeilor din America

(px 'SProteste în Italia împotriva 
?or N.A.T.O,

ROMA 13 (Agerpres). TASS trans
mite :

In orașul Apulia (Italia de sud), 
75 000 de locuitori și-au pus semnă
tura pe petiția în care protestează 
împotriva bazelor de rachete ale 
N.A.T.O. situate în această regiu
ne. In orașul Apulia a fost constituit 
un comitet organizatoric care se o- 
cupă cu pregătirea unui marș pen
tru pace.

Cunoscutul medic italian Mallar- 
’di, creștin-democrat, membru al co
mitetului organizatoric, a declarat 
că în lupta împotriva bazelor mili
tare străine de pe teritoriul Italiei 
el a hotărît să acționeze împreună 
cu comuniștii, deoarece Partidul Co
munist Italian se pronunță pentru 
pace și coexistență pașnică.

Efecte ale grevei tipografilor 
din New York

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Greva tipografilor, în urma căreia 
cele 9 ziare cotidiene din New York 
și-au întrerupt apariția la 8 decem
brie 1962, continuă, lumd, după 
cum subliniază agenția France 
Presse, „amploarea unei catastrofe 
economice”. Lipsa oricărei publica
ții a tăiat, în mod practic, legătura 
dintre marii și micii comercianți și 
clientela lor. Corespondentul agen
ției France Presse precizează că a- 
ceastă grevă, prin care tipografii 
cer majorarea salariilor, s-a soldat 
pînă acum cu pierderi evaluate la 
aproximativ 100 000 000 de dolari. 
Cele nouă ziare care și-au întrerupt 
apariția apreciază pierderile lor la 
peste 5 600 000 dolari pe săptămînă. 
Tratativele dintre sindicatul tipo
grafilor și patronii ziarelor nu au 
dus pînă acum la nici un rezultat.

„Die Welf 
majorarea 

în R. F. G.
Anunțînd o

riilor la, anumite categorii de lo
cuințe în R.F.G., ziarul vest-german 
„Die Welt" scrie :

„Mai multe milioane de chiriași 
vor fi nevoiți să bage acum mina și 
mai adine in buzunar. Chirii mai 
mari trebuie să plătească, în primul 
rînd, mulți chiriași care stau în lo
cuințe mici și mijlocii aflate în clă
diri vechi.

începînd din 1 ianuarie, poșta a 
majorat tarifele pentru o serie de 
servicii. Noi taxe majorate au fost 
stabilite pentru instalarea de posturi 
telefonice. Au fost introduse, de a- 
semenea. noi tarife mărite pentru 
telegrame. Cuvîntul costă acum 20 

. de pfennigi în loc de 15“.
Desenul alăturat a apărut in „Die 

Welt” cu următoarea explicație : 
„Chiriile pentru locuințele aflate în 
case vechi se scumpesc”.

NEW YORK. Organizația america
nă „Femei, luptați pentru pace !” a 
adresat o telegramă de salut primu
lui Congres al femeilor din Ameri
ca, ale cărui lucrări se desfășoară în 
prezent la Havana. „Recunoaștem 
dreptul inalienabil al tuturor popoa
relor la autodeterminare, se spune 
în telegramă. în cursul recentelor 
evenimente din regiunea Mării Ca
raibilor ne-am menținut cu fermita
te pe această poziție și am protestat 
în cadrul demonstrațiilor împotriva 
acțiunilor guvernului nostru pe care 
le considerăm imorale și ilegale“.

PARIS. Liga internațională de 
luptă împotriva rasismului și a anti
semitismului a dat publicității un 
comunicat în care protestează îm
potriva hotărîrii autorităților fran
ceze de a elibera din închisoare pe 
Karl Oberg, fost șef al gestapoului 
în timpul ocupației Franței, care, 
datorită crimelor săvîrșite, a fost po
reclit „măcelarul Parisului“ și pe 
adjunctul său Helmut Knochen. 
Ambii au fost predați la 28 noiem
brie autorităților din R.F.G. După 
cum s-a mai anunțat, 
vest-germane 
proces acestor 
naziști.

documente despre trecutul lui Globke
BERLIN 13 (Agerpres). — TASS : 

Cercurile oficiale de la Bonn în
cearcă prin toate mijloacele să-l a- 
pere pe criminalul nazist Globke, 
care ocupă în R.F.G. funcția de se
cretar de stat. Aceasta s-a confirmat 
încă o dată 
care a avut 
Berlin, sub 
Național al 
Germaniei 
ziariștilor germani

care demască trecu- 
lui Globke.

pov, secretar al C.C. P.C.U.S.,
membru al Comisiei pentru aface
rile externe a Sovietului Uniunii, 
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

Demonstrații în Iordania 
pentru eliberarea deținuților

AMMAN. în fața parlamentului 
iordanian, a avut loc o demonstrație 
a mii de oameni care au cerut elibe
rarea deținuților politici dm închi
sori, relatează ziarul „Al Atliaa“. De
monstranții purtau pancarte pe care 
scria : „Jos cu dictatura și imperia
lismul !”, „Jos cu tirania și teroa
rea !” Ei au înaintat o petiție către 
parlament în care se arată că nu
meroși patrioți arestați încă în anul 
1957 se mai află în închisori, unde 
sînt supuși torturilor.

DELHI. La 12 ianuarie a avut loc 
la Delhi o nouă serie de convorbiri 
și consultări între reprezentanții gu
vernului Indiei și conducătorii țări
lor participante la conferința de la 
Colombo în problema reglementării 
problemei de frontieră dintre India 
și R.P. Chineză. Convorbirile s-au 
desfășurat pe baza propunerilor ela
borate la Colombo. Ali Sabri, pre
ședintele Consiliului Executiv al
R. A.U., a făcut o vizită primului mi
nistru Nehru, cu care a avut o con
vorbire. După terminarea convorbi
rii, răspunzînd la întrebările ziariș
tilor, J. Nehru a arătat că are acum 
în față un „tablou mai clar“ în ce 
privește propunerile celor șase. 
Luînd cuvîntul la recepția oferită 
de Asociația femeilor din Delhi, d-na
S. Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului, a subliniat că speră să 
părăsească India obținînd rezultate 
pozitive.

nedetermmat, de muncitori
care au declarat grevă săptămîna 
trecută.

GENEVA. S-au încheiat lucrările 
Comitetului executiv al Organizației 
internaționale de luptă împotriva can
cerului. La conferința de presă, care 
s-a organizat la Geneva în această 
problemă, au luat cuvîntul savanți cu 
renume mondial : președintele Aca
demiei de. științe medicale a U.R.S.S., 
N. N. Blohin, dr. Dorn (S.U.A.), dr. 
Kanolkar (India), dr. Miilbock (Olan
da) și alții. Savanții au vorbit ziariști
lor despre sarcinile organizației și 
despre realizările științei moderne în 
lupta împotriva cancerului.

PRAGA. La 12 ianuarie a luat sfîrșit 
simpozionul international în problemele 
prozei, la care au participat aproximativ 
40 de scriitori și critici cehi și străini. Lu
crările simpozionului au durat trei zile. 
Participanții la simpozion și-au exprimat 
convingerea că asemenea întîlniri inter
nationale ale scriitorilor vor juca un rol 
important în dezvoltarea literaturii țărilor 
socialiste.

COPENHAGA. Ziarele daneze sub
liniază că în industria de construcții 
navale se dă o aprigă luptă de con
curență. Sub titlul „Nu e de lucru“, 
ziarul „BT“ anunță că șantierul de 
construcții navale din orașul Odense 
are comenzi numai pînă în luna iu
nie a anului curent. Direcția șan
tierului a început concedierea mun
citorilor. Cel mai mare șantier de 
construcții navale din țară, „Bur
meister og Wein“, speră să facă față 
greutăților primind comenzi pentru 
construirea a 8 noi nave frigorifice 
pentru Uniunea Sovietică, scrie zia
rul „Börsen“. Dar, aceasta va putea 
îmbunătăți situația unui singur șan
tier, subliniază ziarul.

NEW YORK. La New York a izbuc
nit un scandal in legătură cu un nou caz 
de mituire a unor funcționari guverna
mentali. Harold Simon, agent al Direcției 
de impozite, a fost nevoit să recunoască 
Iaptul că a primit 30 000 de dolari pen
tru a participa la o serie de excrocherii 
ale financiarului american Gueferm, care 
s-a sustras de la plata impozitelor.

ISTANBUL. într-un raport al mi
nistrului ocrotirii sănătății al Turciei 
se descrie tabloul sumbru al situa
ției ocrotirii sănătății din această 
țară. Cifrele sînt grăitoare : un me
dic la 5 500 de locuitori; în 120 de 
regiuni ale țării nu există medici; la 
10 000 de oameni revin 17 paturi de 
spital.

In Republica Dominicană 
intensifică lupta maselor popu
lare împotriva politicii antidemo
cratice a guvernului și a aservi
rii țării față de monopolurile 
străine. în fotografie : Aspect de 
la o demonstrație organizată de 
muncitori șl studenți la Santo 
Domingo.

la conferința de presă 
loc la 11 
auspiciile 

Frontului 
democrate.

și

ianuarie la 
Consiliului 

Național al 
în fața 

străini a 
luat cuvîntul prof. Jean Boulier 
(Franța), conducătorul delegației A- 
sociației Internaționale a Juriștilor 
Democrați. El a comunicat că aceas
tă delegație intenționa să prezinte 
organelor de justiție vest-germane

noi documente 
tul criminal al

Autoritățile vest-germane au re
fuzat însă să primească delegația, 
i-au interzis să organizeze o confe
rință de presă și n-au permis zia
riștilor accesul în hotelul în care se 
aflau membrii delegației. Asemenea 
acțiuni, a declarat Jean Boulier, nu 
pot nicidecum să servească drept 
mărturie a forței Bonn-ului. Dimpo
trivă, ele dezvăluie slăbiciunea și 
teama sa.

Participanții la conferința de pre
să au luat cunoștință de o 
documente care demască 
tea criminală a lui Globke 
oada dominației hitleriste.

serie de 
activita- 
în peri-

Agenția americană Associated 
Press antință că James Meredith, 
unicul student negru la universita
tea din Oxford (statul Mississippi), a 
fost nevoit să-și întrerupă studiile 
datorită „actualei situații“ de la a- 
ceastă universitate. „Am luat această 
hotărîre, deoarece condițiile care 
au făcut *i  fac dificilă viața mea de 
student nu se îmbunătățesc — a de
clarat Meredith, referindu-se la per
secuții!« puse la cale împotriva sa 
de rCrsiștii albi. Nu mai pot supor- 

Dacă autoritățile universitare 
măsură în apăra- 
nevoit să mă de-

totuși printre miile de studente și 
studenți albi, unicul negru. Desigur, 
din punct de vedere teoretic, prin 
prezența mea aici, legea cu privire 
la segregarea rasială a fost anulată, 
în realitate însă, nu s-a realizat 
nimic. Nici unul din numeroasele 
conflicte care au creat de secole, 
tocmai aici, în statul Mississippi, ne
numărate bariere între rase, n-a. fost 
rezolvat. M-am înscris la universita
te, în primul rînd, ca să studiez, dar 
am vrut concomitent să contribui la 
îmbunătățirea soartei negrilor.

continuare o co- 
apă-

Răsfoind presa străină

MOSCOVA. Vladimir Velebit, se
cretarul executiv al Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa, 
întîlnit la 10 ianuarie cu 
Fadeev, secretarul C.A.E.R. 
vorbirea care a avut loc a 
bătut un cerc de probleme 
prezintă interes reciproc.
Velebit a sosit la Moscova cu trei 
zile în urmă, la invitația guvernului 
sovietic. La 13 ianuarie el a părăsit 
U.R.S.S. plecînd la Praga.

s-a
Nikolai 

La con- 
fost dez- 
care re- 

Vladimir

Concedieri în Argentina
BUENOS AIRES. Administrația 

uneia din liniile de cale ferată din 
Argentina a concediat, pe un timp

EVENIMENTELE DIN CONGO
„VOIAJUL“ LUI CHOMBE

NEW YORK 13 (Agerpres). — Șe
ful secesioniștilor katanghezi, Chom- 
be, a plecat cu un avion particular 
din orașul de frontieră Ndola, din 
Rhodesia de nord, spre Solwesi, si
tuat la 160 km vest de Ndola.

După cum arată corespondentul 
agenției Associated Press, înainte de 
a decola, Chombe a declarat ziariș
tilor că intenționează să plece din 
Solwesi la Elisabethville, iar apoi la 
Kolwesi.

JEFUIREA BĂNCII NAȚIONALE
DIN KATANGA

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Cercurile diplomatice din Washing
ton au anunțat că reprezentanții 
O.N.U. însărcinați cu preluarea con
trolului Băncii Naționale din Katan
ga, în numele consiliului monetar al 
guvernului central, au constatat dis
pariția din safe-urile băncii a apro-

în pri- 
student 
Missis-

negri, 
care-i 

cer să

ximativ 10 milioane dolari în franci 
congolezi. Potrivit agenției UPI, a- 
ceastă sumă e-ar afla la Kolwesi, 
localitate spre care se îndreaptă a- 
cum Chombe. Cercurile O.N.U. men
ționează că Chombe, atunci cînd a 
părăsit, săptămîna trecută, Elisa- 
bethville-ul, era însoțit de un bagaj 
voluminos.
OPINIA UNUI ZIAR DIN R.A.U.

CAIRO 13 (Agerpres). — Recentele 
evenimente din Congo dovedesc că 
imperialiștii au reușit să exercite 
presiuni asupra O.N.U., scrie la 12 
ianuarie ziarul ,,Al-Masa” din Cairo. 
Acum ei caută să-l mențină pe 
Chombe la putere și să tergiverseze 
procesul de 
cu Congo.

Credem, 
Chombe va 
continua să 
motor al politicii imperialiste în 
Congo, poporul va mai trebui să în
dure multe greutăți și suferințe.

Acțiuni ale partizanilor 
in Nicaragua

MANAGUA 13 (Agerpres). Cores
pondentul din Managua al agenției 
Prensa Latina relatează că în diferi
te regiuni din Nicaragua, trei detașa
mente de guerilă coordonate de 
Frontul insurecțional din Nicaragua 
au desfășurat operațiuni antiguver
namentale.

Potrivit relatărilor liderilor Fron
tului insurecțional, unul dintre de
tașamente este format în întregime 
din tineri, în special studenți din 
universități.

Importante unități ale armatei gu
vernamentale au fost trimise spre 
orașele Diriamba și Jinotepe situate 
la 60 de km de orașul Managua unde 
detașamentele de guerilă acționează 
mai intens. Totodată, guvernul din 
Nicaragua și-a intensificat persecuții
le împotriva conducătorilor organi
zațiilor politice și sindicatelor, dez
lănțuind un nou val de teroare în în
treaga țară. Printre arestați se nu
mără Rolando Alvarado, președinte
le Sindicatului conductorilor din 
Managua, Domingo Sanchez, secretar 
general al Sindicatului zidarilor și 
dulgherilor, precum și alți conducă
tori sindicali.

Participanții japonezi la marșul Hiroșima-Auschwitz au sosit zilele 
trecute în R. S. Cehoslovacă. Fotografia îi înfăjișează pe străzile loca
lității Lidice.

scoțînd arme dintr-o ascunzăloaro.Patrioți sud-vietnamezi

reunificare a Katangăi

scrie ziarul, că dacă 
rămîne la putere și va 
persiste în rolul de pro-

Represiuni ale colonialiștilor în Brunei

ta.
nu vox lua nici o 
rea mea, mă văd 
clar Învins“.

Reproducem în
■respondență din Washington, 
rută In ziarul vest-german „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" care ilustrea
ză condițiile în care Meredith a fost 
nevolt să trăiască și să studieze.

„Din Oxford (statul Mississippi) 
unda acum cîteva luni, atît în afara 
cît și în clădirea universității, au a- 
vut loc adevărate bătălii între ar
mată și studenți, nu se anunță nimic 
nou, Această liniște nu constituie 
însă un semn bun; este cert că cu
rajosul student negru James H. Me
redith, pentru care a avut loc marea 
dispută care a trezit conștiința lu
mii, nu este un om fericit. El are 
tive serioase să nu se simtă în 
gul lui.

După ce a tăcut mult timp, el
deschis acum inima într-un interviu 
care, depășind considerabil cazul 
său personal, risipește o serie de 
iluzii. Meredith a declarat printre 
altele : „Particip aproximativ de trei 
luni la cursuri, dar sînt și r.ămîn

mo- 
lar-

și-a

Viața pe care o duce Meredith, 
la universitatea Mississippi continuă 
ziarul se aseamănă cu cea a unui 
deținut. El locuiește într-o cămăruță, 
care aduce mai de grabă cu o celu
lă. La ușă stau zi și noapte funcțio
nari al Ministerului Justiției, iar în 
fața clădirii patrulează, de aseme
nea zi și noapte, polițiști călări.

Totuși nu acestea constituie aspec
tele cele mai grave. Meredith rela
tează : „Cercul magic al tăcerii șl 
al privirilor disprețuitoare, care s-a 
format în primele zile în jurul meu, 
nu a slăbit. La început, mai auzeam 
înjurături sau rîsete disprețuitoare. 
Acum însă domnește o liniște depli
nă : pur și simplu nu exist. Aceasta 
este poate mai greu de suportat de
cît toate celelalte. Trebuie să 
recunosc că acest zid al tăcerii 
constituie un mijloc eficient de a 
face pe alți tineri negri care ar pu
tea intenționa să ceară primirea loi

la universitate să renunțe la aceste 
intenții“.

Și o altă chestiune îl îngrijorea
ză, pe drept cuvînt, pe Meredith. în 
pofida acestei tăceri și ignorări a- 
parente, oameni din afara Și din ca
drul universității urmăresc cu cea 
mai mare atenție viața și, 
mul rînd, studiul unicului 
negru de la universitatea 
sippi.

Mulți dintre prietenii săi 
precum și albi binevoitori 
scriu din cînd în cînd, îi
fie un student model și să obțină 
la viitoarele examene notele cele 
mai bune. Meredith, care este un 
student eîrguincios, consideră că a- 
ceastă atitudine ignorează miezul 
problemei. „în cadrul problemei — 
dacă și în ce măsură școlile și uni
versitățile din statele sudice trebuie 
să fie accesibile atît studenților 
albi cît și celor negri, nu are nici 
o însemnătate dacă negrii sînt stu
denți mai mult sau mai puțin sîr- 
guincioși — a declarat el. Dacă aș 
obține numai note foarte bune, re
prezentanții înverșunați ai concep
ției despre superioritatea albilor ar 
putea afirma că sînt o excepție 
care nu infirmă părerea lor că majo
ritatea negrilor se află sub nivelul 
mediu de inteligență al albilor. A- 
ceasta constituie însă o denaturare 
cu bună știință a realității“.

„Războiul tăcerii“ de la universita
tea Mississippi nu se limitează doar 
la Meredith. Membri activi ai fai
moaselor „Citizens Councils" (așa- 
zise „Consilii cetățenești“ — N. R.) 
au pornit o campanie împotriva tutu
ror persoanelor din universitate sus-

pectate că nu-1 consideră pe Mere
dith drept un dușman înrăit și că nu 
ar considera menținerea segregării 
rasiale drept cea mai bună soluție. 
Astfel, acești adepți ai supremației 
rasei albe au persecutat o tînără stu
dentă, membră a redacției ziarului u- 
niversitar, care în timpul tulburărilor 
din septembrie a scris un articol de 
fond pronunțîndu-se împotriva exce
selor. Ei au urmărit ca această fată 
de 20 de ani, care a primit sute de 
scrisori de amenințare și ai cărei 
părinți au fost și ei supuși unei 
presiuni, să renunțe la funcția ei 
de redactor al ziarului. O campa
nie similară a fost pornită împotri
va unor profesori universitari care 
au îndrăznit să schimbe cu Mere
dith, în particular, cîteva cuvinte.

Toate acestea ee întîmplă, ca să 
spunem așa, pe ascuns. Altfel, 
pare că domnește o liniște de
plină. Nu se înregistrează scanda
luri, acțiuni de protest, aglomerări 
de oameni. „Totul decurge aici ca în 
vechile timpuri bune și parcă nu s-ar 
fi întîmplat nimic" — a declarat, cu 
ironie, o studentă reporterului care 
i-a luat interviul lui Meredith.

Cazul Meredith constituie, fără în
doială, un prim mare pas înainte. 
Dacă lucrurile nu vor progresa însă, 
dacă numărul studenților negri de 
la universitatea Mississippi nu va 
crește an de an așa îneît zidul tă
cerii să se surpe de la sine, atunci 
nu se vo.r realiza prea multe. Iar 
cazul Meredith ar putea să 6e trans
forme într-o tragedie umană.

Pînă acum el n-a abandonat lup
ta — conchide ziarul. Faptul că în 
pofida dezamăgirilor își continuă 
studiul și-și menține moralul ridicat 
merită toată admirația. Revista ame
ricană „Time“ alege la fiecare sfîrșit 
de an un „Om al anului". Printre 
candidații pentru acest titlu, tînărul 
Meredith ar trebui să figureze la loc 
de frunte".

BRUNEI 13 (Agerpres). — Agenția 
Reuter anunță că autoritățile colo
nialiste din Brunei continuă să ares
teze numeroși cetățeni presupuși că 
ar fi acordat ajutor răsculaților din 
această colonie, care în prezent s-au 
retras în junglă pentru a-și regrupa 
forțele în vederea unei noi lupte 
pentru eliberarea teritoriului lor. A-

Cifre din noul buget 
francez

PARIS 13 (Agerpres). — în Adu
narea națională franceză se desfă
șoară începînd din 8 ianuarie dez
bateri pe marginea noului buget. 
Comentînd principalele sale capito
le, ziarele franceze și agențiile de 
presă scot în evidență în special 
faptul că actualul guvern Pompidou 
nu face 
politica 
mațiuni 
gaullist.

Din veniturile care 
71 410 milioane franci, numai 19,5 la 
sută vor fi acoperite din impozitele 
percepute de la marii monopoliști, 
restul de peste 80 la sută vor trebui 
să le suporte oamenii muncii, plă- 
tindu-Ie sub formă de impozite di
recte și indirecte.

„Alocările pentru construcțiile de 
locuințe, remarcă ziarul „Combat“, 
s-au dovedit a fi sub orice aștep
tări, iar cele pentru învățămînt nu 
pot nici măcar pe departe să reme
dieze scandaloasa insuficiență a lo
calurilor școlare și universitare, pre
cum și a personalului didactic“.

Potrivit prevederilor proiectului, a- 
locările militare se vor cifra la 30 
pînă la 32 la sută din buget. Sume 
uriașe vor fi înghițite de eforturile 
guvernului francez de a crea o forță 
nucleară proprie. Lăsînd să se în
trevadă consecințele politicii buge
tare a cercurilor guvernante, un re
prezentant al Ministerului de Război 
a declarat fățiș: „Industria particula
ră trebuie să se adapteze la nevoile 
armatei. Ponderea ei în producția 
de război va crește în anii ce vin“.

genția citată relevă că poliția colo
nialiștilor a interogat mai multe sute 
de țărani din diferite localități din 
Brunei cu scopul de a afla locurile 
unde s-au concentrat forțele răscu- 
laților. Situația din acest teritoriu 
continuă să fie încordată. Pe străzile 
orașului Brunei patrulează grupuri 
mari de polițiști, viața încă nu a re
venit la normal. Școlile continuă să 
fie închise. Numeroase instituții pu
blice nu lucrează.

în teritoriul Sarawak, anunță a- 
gențiile, autoritățile coloniale au 
arestat încă 50 de persoane. Guver
natorul britanic al acestui teritoriu 
a scos în afara legii opț organizații 
de masă. Mai mulți conducători ai 
acestor organizații au fost întem
nițați.

„Âlianță... pentru regres“
FRANKFURT 13 (Agerpres). — 

„Atît S.U.A. cît ?i vecinii din sud 
sînt îngrijorați de succesul minimal 
al „Alianței pentru progres” în ca
drul căreia se desfășoară ajutorul 
economic nord-american pentru A- 
merica Latină”, scrie cotidianul vest- 
german „Frankfurter Allgemeine”. 
„în primul an al aplicării ei — scrie 
ziarul — „Alianța pentru progres” 
nu a putut să împiedice înrăutățirea 
din ce în ce mai accentuată a situa
ției economice și sociale a Americii 
Latine”.

După cum scrie ziarul, pînă și pre
ședintele Kennedy a fost nevoit să 
recunoască într-o cuvîntare recentă 
că „Alianța pentru progres” nu și-a 
atins scopul. „Noi ne aflăm în fața 
unor probleme extrem de dificile în 
ce privește traducerea în viață a 
principiilor „Alianței pentru pro
gres”, a declarat el.

altceva decît să continue 
economică a 
ministeriale

trecutelor for- 
ale regimului

se cifrează la

De ce înregistrează eșecuri 
Ngo Dinh Diem și sprijinitorii săi* • *

PARIS 13 (Agerpres). Referindu-se 
la eșecurile pe care le suferă în pre
zent americanii în Vietnamul de sud, 
Jules Roy, redactor al săptămînalu- 
lui francez „L’Expresș“, care a făcut 
recent o călătorie în Extremul O- 
rient, amintește cu ironie de lecțiile 
de strategie și tactică pe care ame
ricanii încercau să le dea francezilor 
în timpul războiului colonial purtat 
de aceștia în Vietnam. El subliniază 
că numele Cîmpiei trestiilor (delta

fluviului Mekong) este legat acum de 
faptul că acolo un pumn de partizani 
au provocat un nou eșec sîngeros pa- 
rașutiștilor lui Diem, încadrați și 
transportați de americani.

„Americanii nu au reușit, adaugă 
ziaristul francez, să înlăture răul 
cel mai mare al armatei lui Ngo 
Dinh Diem, și anume lipsa unui mo
ral de luptă, adică tocmai ceea ce ca
racterizează pe adversarul său, care 
chiar dacă este mai prost echipat este 
însă hotărît să învingă“.

La închiderea ediției
Lovitură de stat

LOME 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Lome (Togo) a transmis 
un comunicat în care se arată 
că guvernul nepopular al lui Sil- 
vanus Olympio a fost răsturnat 
în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 
în urma unei lovituri de stat mili
tare. Puterea a fost preluată de că-
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militară în Togo
tre un organism condus de liderul 
opoziției, Antoine Meatchi (secreta
rul general al partidului de opoziția 
„Uniunea democrată a populației 
din Togo” — N.R.).

Președintele Olympio, care a opus 
rezistență, a fost ucis. Majoritatea 
miniștrilor au fost arestați.

LU-


