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Blocuri noi do locuințe pe bd. Lenin din Ploiești. (Foto : Agerpres)

Textile nețesute
La întreprinderea „Industria bum

bacului" din Capitală au fost puse 
în funcțiune utilaje pentru obținerea 
unor textile nețesute, denumite Ibe- 
text. Acest produs, care servește ca 
auxiliar la fabricarea confecțiilor, 
are un aspect asemănător pîslei, dar 
se deosebește foarte mult de aceasta, 
fiind mai ușor și mai fin.

In ultimul timp, în diverse în
treprinderi au fost realizate și alte 
noi tipuri de textile nețesute. Noile 
sortimente își găsesc largi posibili
tăți de utilizare, datorită faptului că 
sînt elastice, revin repede la forma 
inițială, se spală ușor și permit ob
ținerea unor efecte variate de culori 
și aspect.

Peste 1 000 de formații 
artistice de amatori : co
ruri, echipe de dansuri, 
formații muzicale, brigăzi 
artistice de agitație, pre
cum și 800 de soliști 
caii și instrumentiști 
regiunea Dobrogea 
pregătesc în aceste 
pentru cel de-al
concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. Pentru 
buna desfășurare a con
cursului, comitetul regio
nal de cultură și artă a

vo-
din
se

zile
7-lea

Au intrat în fabricație
FIENI (coresp. „Scînteii*). — La 

fabrica de becuri „Steaua electrică” 
din Fieni au intrat în fabricație de 
serie tipuri noi de becuri și articole 
de sticlărie electrotehnică produse 
expuse la ultimul pavilion de mostre.

Printre noile articole se numără 
lămpi de noptieră din sticlă sau în 
combinație cu piese din mase plas
tice, patru tipuri de becuri pentru 
autovehicule și altele.

pe sce.na 
luat o serie de măsuri. La 
centrele de raioane au 
fost organizate schimburi 
de experiență cu activiști 
culturali. în cadrul căro
ra au fost prezentate spec
tacole și lecții metodice 
privind organizarea spec
tacolelor.

In unele raioane, prin
tre care Tulcea. Hîrșova și 
altele, 
ștaiete 
cursuri
muzicale și de dansuri.

sînt organizate 
culturale și con- 
între formațiile

Schimb de experiență cu fruntași 
in cultura porumbului

BUZĂU (coresp. „Scînteii"). — Consiliul agricol raio
nal Buzău a organizat zilele trecuta la gospodăria co
lectivă din comuna Brădeanu un schimb de experiență 
pentru răspîndirea metodelor de lucru folosite de co
lectiviștii de aici care au obținut producții mari de po
rumb. Au luat parte peste 200 șefi de brigadă, pre
ședinți de gospodării colective, ingineri agronomi din 
comunele vecine — Pogoanele, Udați, Smeeni, Gheră- 
seni și altele — precum și mecanizatori de la S.M.T. 
Smeeni și Pogoanele.

Cu toate condițiile puțin favorabile din vara anului 
trecut, gospodăria colectivă Brădeanu a obținut în me
die de pe suprafața de peste 600 ha o producție de 
3 100. kg porumb boabe la ha. Tov. Constantin Harpa-

I In regiunea Galați Cum se desfășoară 
învățămîntul agrozootehnic

în această iarnă, în satele regiunii 
Galați, mai mult de 44 000 de co
lectiviști, lucrători din gospodăriile 
de stat și mecanizatori urmează 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic cu durata de 3 ani. Ajutați de 
aproape 1000 de specialiști și tehni
cieni. ei se străduiesc să-și însușeas
că metodele lucrării științifice a pă
mântului, pentru ca apoi, aplicînd în 
practică cele învățate, să obțină re
colte tot mai mari.

în cele mai multe sate ale regiunii 
s-au înregistrat rezultate bune în 
desfășurarea învățămîntului agro
zootehnic. Lecțiile au loc cu regu
laritate, sînt adaptate condițiilor 
concrete din fiecare unitate, se expun 
la un nivel accesibil cursanților, fapt 
care-i atrage și-i determină să aibă 
o bună frecvență la cursuri. în gos
podăriile colective din raionul Brăila, 
de pildă, funcționează un număr de 
133 de cercuri. agrozootehnice. Bune 
rezultate s-au obținut la cercul de 
cultura plantelor de cîmp de la G.A.C. 
„Victoria Socialismului“ din comuna 
Mihai Bravu. La acest cerc au fost 
predate cursanților 18 lecții ; de fie
care dată frecvența a fost de aproa
pe 100 la sută. Inginerul Vasile 
Gheorghe, lectorul acestui cerc, pre
dă lecții interesante, pe înțelesul 
cursanților, folosește grafice, planșe, 
mulaje și diafilme care îi ajută să-și 
însușească mai bine cunoștințele.

<~îfie 18 lecții predate pînă acum la 
ced- de creștere a animalelor de' 
la cui VC. din comuna Viziru i-au 
ajutai pe colectiviștii care lucrează 
în scfctorul zootehnic să-și îmbună
tățească munca. Ei au înțeles că pen
tru producție este important să nu 
umpli ieslea cu orice, ci să hrănești 
animalele după regulile științifice. 
Colectiviștii din acest cerc au învă
țat teoretic, la tablă, apoi practic, în 
fermele gospodăriei, să calculeze o 
rație furajeră, să hrănească bine ani
malele. Cînd a vorbit despre nutre
țuri, lectorul le-a arătat cursanților 
un grafic din care rezulta că în urma 
îmbunătățirii furajării animalelor în 
1962 s-au obținut de la fiecare vacă 
fu 994 litri lapte mai mult decît în 
1959. Pe baza acestor cifre s-a de- 
rrionstrat colectiviștilor necesitatea 
dé a da o atenție și mai mare bazei 
furajere.

Rezultate asemănătoare s-au obți
nut în multe alte locuri : la G.A.S. 
Moscu, S.M.T. Chiraftei și S.M.T. 
Dealu Bujorului, din raionul Bujor; 
în gospodăriile de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare din raionul 
Panciu, unde s-au ținut între 15—18 
lecții, iar frecvența este de aproa
pe sută la sută ; la cercurile condu
se de ing. Iosif Maxoda din comu
na Matca, tehnicianul Ștefan Arhive 
din comuna Movileni, ing. Mircea 
Constantin din comuna Cudalbi, pre
cum și la cercul de creștere a ani
malelor de la G.A.S. Ghidigeni etc., 
unde cu ocazia fiecărei lecții preda
te se poartă discuții vii, interesante

pe marginea materialului expus de 
lector.

Faptul că la numeroase cercuri 
agrozootehnice din regiunea Galați se 
obțin rezultate bune este o urmare fi
rească a preocupării permanente a co
mitetului regional de partid și a con
siliului agricol regional pentru buna- 
desfășurare a învățămîntului a- 
grozootehnic. în luna decembrie, 
colective de activiști de partid, îm
preună cu specialiștii agricoli s-au 
deplasat la fața locului și au dat un 
ajutoi’ substanțial organizațiilor 
partid, consiliilor de conducere 
G.A.C., precum și lectorilor în 
bunătățirea desfășurării și conținu
tului învățămîntului agrozootehnic.

Controlul și îndrumarea 
matică au dus la 
punderii comite
telor raionale și 
comunale de par
tid și a comitete
lor executive ale 
sfaturilor popu
lare față de des
fășurarea învăță
mîntului agrozoo
tehnic. în raionul 
Făurei, buna des
fășurare a cursu
rilor a constituit 
subiectul princi
pal de discuție în 
două plenare ale 
comitetului raio
nal de partid, a fi
gurat pe ordinea 
de zi a unei ședin
țe a sfatului popu
lar raional.

în raionul Focșani, preocuparea 
comitetului raional de partid pentru 
buna desfășurare a învățămîntului 
agrozootehnic s-a imprimat și în ac
tivitatea comitetelor comunale de 
partid. în comunele Slobozia Cio- 
răști, Risipiți și altele din raionul 
Focșani, comitetele comunale de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale au a- 
nalizat cu răspundere cum se ^des
fășoară cursurile, au adoptat măsuri 
corespunzătoare pentru remedierea 
unor lipsuri privind conținutul lec
țiilor, asigurarea cercurilor cu ma
terial didactic etc.

Dar nu peste tot se lucrează la fel 
de bine. De aceea, în unele unități 
agricole socialiste din regiune se 
mai manifestă încă unele lipsuri, 
legate îndeosebi de ținerea la timp 
a lecțiilor, de conținutul învățămîn
tului, de asigurarea condițiilor ma
teriale necesare.

La S.M.T. Jirlău, raionul Făurei, 
la cercul legumicol al colectiviștilor 
din Vișani, raionul Făurei, precum și 
la unele cercuri din gospodăriile co
lective din raioanele Bujor și Pan
ciu predarea lecțiilor e rămasă în 
urmă. La ce duce aceasta? Pentru a 
„recupera“ rămînerea 
nele cercuri, lectorii

de 
ale 
îm-

siste-
creșterea răs-

predea odată, două și chiar trei lec
ții. Este limpede că procedînd astfel 
numai despre o predare corespunză
toare, despre o însușire temeinică a 
celor expuse nu mai poate fi vorba. 
Lecțiile sînt generale, neinteresante, 
în mare măsură fiindcă ele nu sînt 
legate strîns de specificul gospodă
riei, fiindcă nu se folosesc planșe, 
albume, piese de mașini etc.

în sfîrșit, mai multă atenție tre
buie dată în unele locuri și asigură
rii condițiilor materiale necesare 
pentru buna desfășurare a cursuri
lor. Se impune aceasta întrucît în 
unele gospodării se 
țiile se predau de 
săli diferite, unele 
neîncăpătoare.

observă că lec- 
fiecare dată în 
neîncălzite sau

Comitetul regional de partid 
București acordă o atenție deosebită 
îmbunătățirii învățămîntului agro
zootehnic de masă cu durata de trei 
ani. Una din măsurile luate de cu- 
rînd, pentru a veni în sprijinul co
lectiviștilor care urmează cursurile 
agrozootehnice, a fost aceea de a se 
trimite în satele regiunii zece cara
vane cinematografice. Aceste cara
vane prezintă filme documentare a- 
gricole, jurnale și filme artistice. în 
afară de aceasta fiecare din ele

Dieu și 
de peste 
Dumitru

primit sume între 2 000—2 800 
navigatorii Hie Popescu, Du- 
Ardeleanu, Nicolae 
alții, care lucrează 
ani pe vase. (De la

Amintire din 
Predeal. Un 
grup de oa
meni ai muncii 
allați Ia odih
nă pornesc în 
excursia orga
nizată de Casa 
de cultură.

...1 a înălțime
PREDEAL (coresp. „Scînteii"). — Cum 

firesc, oamenii muncii aflați la odihnă la Pre
deal și-au petrecut ziua de ieri mai mult în aer 
liber. Unii au plecat în excursia organizată de Casa 
de cultură la cascada „Urlătoare". Iar alții au pornit 
spre pista de schi de Ja Clăbucet, unde instructorul 
sportiv Teodor Zăpadă i-a deprins cu „alfabetul" schiu
lui. în timp ce excursioniștii plecau spre Bușteni, în 
sălile casei de cultură, la mesele de șah se și înre
gistrau primele maturi. Amatorii de tenis de masă și 
de biliard își disputau și el întîietatea.

într-una din săli, zeci de copii ascultau cu atenție 
basmul „Albă ca Zăpada”. Locul bunicuței îl luase 
banda de magnetofon.

Ne-am îndreptat pașii spre bibliotecă. Liniște desă- 
vîrșită. Așezați în fotolii confortabile, 
meni citeau.

Alături, în sala de concert, iubi
torii muzicii au audiat „Rigoletto" 
de Verdi.

Orele au trecut una după alta. în 
timpul primului sălile casei de cul
tură se golesc. Dar nu pentru mult 
timp. Peste cîteva ore ele sînt iarăși 
pline.

începe activitatea de după-amia- 
ză. în sala de spectacole rulează un 
film, producție a studiourilor din 
R. D. Germană. în sala de concerj se 
ascultă muzică de operetă. ' r"’

S-a înnoptat. La club se aprind 
candelabrele. începe seara de dans 
organizată în cinstea oaspeților 
flați la odihnă. Cîntă orchestra 
muzică ușoară a casei de cultură.

Tîrziu, în pragul miezului 
noapte, după o zi bogată în acti
vități cultural-artistice, casa de cul
tură își închide porțile, ca a doua 
zi să stea iarăși la dispoziția oaspe
ților.

numeroși oa-

lete, președintele gospodăriei, ingi
nerul agronom Nicolae Costache, 
brigadieri de cîmp și alți colecti
viști din gospodărie au vorbit celor 
prezenți despre măsurile agrotehni
ce aplicate în cultura porumbului, 
care au contribuit la obținerea unei 
producții sporite.

Peste 20 de ani pe vase

Un număr mare de navigatori din 
Direcția regională a navigației civile 
Giurgiu au primit, zilele trecute, pri
me de vechime. Suma alocată în a- 
cest scop a fost de peste 1 000 000 de 
lei. Au 
de lei 
mitru . 
mulți 
20 de 
Traian, marinar).

ri
de

de

...și printre muncitorii forestieri
atras piesa „Mașenka" prezentată în 
sala de spectacole a clubului. Iar 
orchestra de copii „Garofița", deși 
făcea repetiție, a avut numeroși 
spectatori.

La biblioteca înzestrată cu peste 
12 000 volume, numeroși cititori s-au 
întîlnit cu eroii cărților preferate.

S^ara, în fața tinerilor care vo
tează prima oară, s-a ținut confe
rința : „Alegerile în trecut și azi". 
Pensionatul Traian Ioan și Szarvas 
Dionisie, directorul clubului, au vor
bit tinerilor despre farsa electorală 
de pe vremuri, relevînd caracterul 
profund democratic al alegerilor din 
anii noștri.

Și, ca de obicei, duminică seara, 
amatorii de dans au petrecut ceasuri 
plăcute.

TOPLIȚA (coresp. „Scînteii"). — 
încă de dimineață, zeci de salariați 
ai fabricii de cherestea împreună cu 
iamiliile lor, ca și numeroși localnici, 
s-au îndreptat spre Clubul fo
restierilor. Activitatea duminicală 
a început cu un program pen
tru pionieri și școlari. Bibliote
cara Elisabgta Szâsz .a prezentat în. 
fața copiilor conferința „Să cunoaș
tem frumusețile patriei noastre, Re
publica Populară Romînă", urmată 
de vizionarea unui film documentar. 
Conferențiara a prezentat auditori
lor, în fața hărții, mari construcții 
ale socialismului, le-a vorbit despre 
locurile cele mai pitorești pentru 
cunoașterea 'cărora în timpul vacan
ței se vor organiza mai multe ex- . 
cursii.

Un mare număr de spectatori a

CĂREI (coresp. „Scînteii“). — Șase 
oamerv îmbrăcaji în șube groase s-au 
lupilaf în zăpadă. O rachetă se înălță 
spre cer șj cîmpul răsună de larma 
hăitașilor. Speriafi, iepurii se apropie 
în goană de vînăfori. Ajung doar la 
cîfiva pași de ei și, totuși, nu se aude 
n'ci un foc de armă. Ce se înfîmplă ? 
Asistăm la o aefiune de prindere cu a- 
jutorul unor plase a iepurilor vii, or
ganizată în aceste zile în raionul Că
rei de filiala regională a vînătorilor din 
Maramureș.

Roadele acestei originale vînăfori pot 
f! invidiate de oricare vînător : înfr-o 
singură zi au fosf prinși 156 iepuri și 4 
vulpi.

Veronica Dumitru, una din 
muncitoarele fruntașe la Țesăto- 
rla „Tudor Vladimirescu" din Ca
pitală. Ea lucrează la patru răz
boaie și își depășește, lună de 
lună, planul de producție, dlnd 
țesături de calitate superioară. 
De patru ani de cînd lucrează 
aici, ea a calificat în meseria de 
țesătoare multe muncitoare tinere.

Ținind seama de importanța deo
sebită a învățămîntului agrozooteh
nic organele regionale de partid și 
de stat, consiliul agricol regional se 
preocupă, în continuare, cu și mai 
multă atenție de buna lui desfășu
rare. Colective de activiști și spe
cialiști agricoli ajută organizațiile de 
partid, conducerile unităților agri
cole socialiste și pe lectori să lege mai 
strîns lecțiile de condițiile locale și 
nevoile producției, să răspîndească 
experiența bună dobîndită de unele 
cercuri, să asigure toate condițiile 
pentru ținerea la timp a cursurilor 
și reușita lor. .

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii”

La gospodăria colectiva „Um- 
a" din comuna Biliești, raionul 

Focșani, funcționează în cadrul 
învățămîntului agrozootehnic cu 
durată de 3 ani, două cercuri 
pentru cultura plantelor de cîmp. 
De două ori pe săptămînă cei 
peste IOD de colectiviști care 
s-au înscris la aceste cercuri, 
printre care Vasile Dima, Cos
tache Raicu, Ioana Dima, Toader 
Mihalcea, Maria Palade și alții, 
participă cu interes la cursuri, 
în fotografie : Aspect de la unul 
din cercurile pentru cultura plan
telor de cîmp.

în urmă, la u- 
au început să

librărie volantă care 
de literatură tehnică 
și beletristice, Iu-

transportă și o 
cuprinde cărți 
de specialitate 
crări care generalizează experiența 
■fruntașilor în sporirea producției a- 
gricole. Caravanele sînt însoțite de 
activiști care fac în fața colecti
viștilor informări pe teme inter
ne și internaționale și împreună 
cu inginerii și tehnicienii agronomi și 
zootehnici din gospodăriile colective, 
prezintă filmele în fața colectiviști
lor.

viscol
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii'’). 

Viscolește. Vîntul suflă cu o vi
teză de aproape 50 km pe oră. La 
stația de salvare din Constanța este 
de serviciu medicul Ovidiu Dinu. Pe 
aeroportul acoperit de zăpadă, cele 6 
avioane sînt gata să-și ia zborul.

— Alo, Aviasanul ? La telefon spi
talul din Băneasa. Din cauza viscolu
lui sîntem izolați. Trimiteți urgent 
cîteva fiole de sînge.

— La telefon comuna Olteni. Viața 
unei tinere mame este în pericol.

Doi oameni înfruntau cu curaj vis
colul : doctorul Ovidiu Dinu și pilotul 
Vasile Petcu. în numai 35 de minute 
fiolele cu sîngele mult așteptat erau 
la spitalul din Băneasa. Medicii spi
talului le-au mulțumit prin semne.

Apoi, un mic viraj și avionul pilo
tat de mîna curajosului aviator se 
îndreptă spre comuna Olteni. Con
dițiile de aterizare erau grele din 
pricina troienelor. O manevră dibace 
și avionul face contact cu pămîntul 
pe cele două schiuri ce înlocuiau ro
țile.

Bolnava — aflată în stare foarte gra
vă — a fost adusă din sat cu o sanie 
și urcată în avion. O îngrijire sumară 
în timpul zborului și după 20 de mi
nute au ajuns la maternitatea din 
Constanța. Peste puțin timp, medicii 
au intervenit și colectivista Stanca 
Stelian a fost salvată.

Doi oameni curajoși au înfruntat 
viscolul, făcîndu-și datoria.

înfr-un compartiment de 
tren, un tînăr, echipat de 
munte, s-a urcat cu bocancii 
pe banchetă pentru a-și a- 
ranja cit mai bine rucsacul 
în plasa de sîrmă destinată 
bagajelor.

— Dumneata nu vezi că 
zgîrii tapiseria ? — i-a spus 
un călător.

Tînărului cu 
sărit țandăra", 
fi simțit jenat 
nea reproș, pe 
cat. Dar el...

— Mulfumesc, nu am ne
voie de morală I — a răs
puns în(epat. Și s-a apucat 
să-i dea celuilalt povefe de 
comportare.

...Oră de vîrf in autobuzul 
31. Aglomerafie. In timpul
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pricina ,,1-a 
Un altul s-ar 

la un asème- 
deplin justifi-

iernii paltoanele înghit și ele 
spa)iu. Un cetățean pornește 
să-și croiască drum cu orice 
preț. La primele smucituri, 
izbește cu cotul în cap o fe
meie așezată pe bancă.

— Se înfîmplă, 
veți spune 
neavoastră. 
ce urmează 
cerut scuze 
pornit mai 
parte.

Ei bine, n-a fosf așa. Nu 
numai că nu s-a scuzat, dar 
i-a sărit și lui țandăra, și a 
început 
rască pe 
că... „i 
trebuie 
călători

dum- 
Știm 

: i-a
?i « 
de-

cum se

Cauzele care declanșează 
„săritura țăndării" pot fi stu
diate de medici. Dar mani
festările de acest fel trebuie 
privite în primul rînd sub un 
all aspect

diferent dacă îl cunoști sau 
nu, face parte dintre obliga
țiile cele mai elementare.

Cu afîf mai. mult calmul, 
polilefea se impun celor 
care, prin însăși natura mun
cii lor, vin în contact cu 
masele de cetățeni. Din sti
mă pentru instituția pe care 
o reprezintă, din respect 
pentru propria lor persoană, 
ei au ca primă obligație în 
contactul cu oamenii o com
portare tovărășească, politi
coasă, plină de solicitudine.

Comportarea față de cei 
din jur îl caracterizează pe 
om, este cartea lui de vizi
tă, care trebuie să rămînă 
neîntinată.

DE PESTE HOTARE
HAVANA. La cererea guvernului 

revoluționar al Republicii Cuba, 
Uniunea Sovietică va trimite în pri
mul trimestru al anului acesta 400 
de specialiști pentru a acorda aju
tor tehnic Cubei în dezvoltarea agri
culturii. Timp de un an agronomi, 
zootehnicieni, mecanizatori, econo
miști, veterinari sovietici vor acor
da ajutor în domeniul agriculturii, 
creșterii vitelor și mecanizării lu
crărilor agricole.

lei demonstrațiile împotriva regimu
lui lui Betancourt. Poliția din Cara
cas, după cum menționează agen
ția, a deschis focul. Din cauza cioc
nirilor dintre poliție și demonstranți, 
circulația din oraș a fost întreruptă.

TOKIO. Ca urmare a luptei înde
lungate a profesorilor, studenților și 
a întregii opinii publice democrate, 
guvernul japonez a fost nevoit să re
nunțe să mai prezinte parlamentu
lui, spre examinare, proiectul de 
lege cu privire la intensificarea con
trolului guvernamental asupra insti
tutelor de învățămînt superior din 
țară.

— al educafiei, al 
celor „șapte ani 
de acasă", al re
gulilor de com
portare in socie
tate. Nimic, cu 
excepția lipsei 
de educafie, nu 

poate explica fonul repezii, 
jignirile, grosolănia cuiva în 
relațiile cu cei din jurul său. 
Este greu de spus cu ce 
începe abecedarul politeței. 
Dar fără îndoială că a avea 
un ton potrivit atunci cînd 
te adresezi unui om sau cînd 
îi răspunzi la o întrebare, in-

liKîanîanH*

— tot el — să ocă- 
temeie I pentru 

,nu-și fine capul cum 
I" Bineînfeles, ceilalji 
l-au pus la punct așa 
cuvine. EM. MIHÄILESCU

CARACAS. Agenția Reuter rela
tează că în noaptea de 25 spre 26 
ianuarie grupuri de tineri au conti
nuat pe străzile capitalei Venezue-



Nr. 5780O H t KT m t? T A

.Pe șantiere
J

constructori
cu o înalta calificare

de cost, reali- 
bună calitate, 
este firească 

noastră de

Se știe că de calificarea muncitori
lor, de gradul lor de pregătire tehnico- 
profesională, depind în mare măsu
ră folosirea completă și economică 
a utilajelor, a timpului de lucru și 
în ultimă instanță darea la termen 
în exploatare a obiectivelor industria
le, reducerea prețului 
zarea unor lucrări de 
Această preocupare 
și pentru organizația
partid dacă ținem seama de faptul 
că în anul 1962 volumul de inves
tiții a crescut față de cel din 1961, 
construcțiile și instalațiile noi fiind 
de înaltă tehnicitate, iar volumul 
mare de lucrări a necesitat angaja
rea unui număr important de mun
citori.

Pe lingă întreprindere funcțio
nează o școală de calificare. Anul 
trecut au absolvit cursurile 
1343 de muncitori. Au fost organi
zate și 8 lectorate tehnice, în care se 
țin cicluri de conferințe pe meserii 
și specialități. Cursurile lectoratelor 
sînt urmate de peste 1 300 de con
structori. Pe lingă Universitatea 
muncitorească funcționează două 
cursuri tehnice, la care participă cir
ca 200 de tovarăși. Comitetul de par
tid a îndrumat conducerea între
prinderii și comitetul sindicatului să 
formeze un larg activ obștesc alcă
tuit din ingineri, tehnicieni, maiștri 
care să ia parte activă la desfășura
rea activității de ridicare a califi
cării profesionale a muncitorilor.

Totodată, comitetul de partid a în
drumat organizațiile de bază de pe 
șantiere ca acestea să ajute la rîn- 
du-le conducerile șantierelor și co
mitetele de secție sindicală să orga
nizeze în cele mai bune condiții acti
vitatea de calificare la locul de mun
că. O experiență bună în această pri
vință a obținut organizația de bază 
de pe șantierul montaj-instalații II 
(secretar tov. Iosif Bocan). Pe acest 
șantier, care se ocupă de instalarea 
noilor laminoare, numărul de' mun
citori calificați era mic în compa
rație cu volumul mare al lucrărilor. 
Munca se desfășura mai anevoios; 
Din inițiativa biroului organizației de 
bază s-a analizat într-o adunare ge
nerală de partid ritmul și calitatea 
lucrărilor. Pornind de la situația 
reală că pe șantier au fost angajați 
mulți muncitori noi, adunarea ge
nerală a organizației de partid a re
comandat conducerii șantierului să 
la măsuri pentru a îmbunătăți acti
vitatea de calificare. Pe lingă mun
citorii cu o bună pregătire din echipe 
și brigăzi au fost repartizați în mod 
proporțional oamenii de curînd ve
niți pe șantier. Pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale a- 
cestora, conducerea 
înființat cursuri de 
Cei mai buni maiștri 
tovarășii Mitu Petre, 
Bocan Petru II, ing. 
gea, ing Tuliu Çosma 
și candidați de partid sau tovârăși 
din activul fără partid au primit 
sarcina să predea lecții la acest curs.

Constructorii cu o calificare mai

înaltă au fost îndrumați să-i spriji
ne pe cei mai puțin pregătiți. Comu
nistul Vasile Grigoruț, șef de briga
dă la instalații, i-a ajutat pe tova
rășii Ga vrii Mirea, Petre Cojocaru. 
Ion Nașca, Gheorghe Abrudeanu și 
Ion Micu, de curînd veniți pe șan
tier, să- cunoască o serie de noțiuni 
tehnice legate de activitatea pe care 
o desfășoară. Treptat ei au în
ceput să devină buni meseriași. Tov. 
Ion Cornea, membru de partid, șef 
de brigadă de instalatori, a luat ini
țiativa ca munca de calificare să se 
facă „în lanț“. în brigada sa cei trei 
muncitori cu o pregătire mai înaltă 
Ion Ioana, Alexandru Bogdan și To- 
lochidis lorgus, primii doi — mem
bri de partid, au fost repartizați să

școlii

șantierului a 
minim tehnic, 
și ingineri, ca 
Koty Emeric, 
Șerban Dîrlo- 
și alți membri

muncească fiecare în cîte un schimb. 
Alături de ei au fost puși să lucreze 
muncitori cu calificare medie, iar pe 
lingă aceștia — mai mulți munci
tori necalificați. Cei cu calificare me
die i-au sprijinit pe cei necalificați 
să se ridice treptat Ia nivelul lor de 
cunoștințe. La rindul lor cei mai 
buni muncitori i-au sprijinit pe 
cei cu calificare mijlocie să devină 
fruntași. Alexandru Bogdan, Nicolae 
Stana, Kocivan Géza și alți tineri 
care doai cu 8—10 luni în urmă au 
început să lucreze în această briga
dă. au devenit muncitori calificați. 
Toți muncitorii nou angajați dau do
vadă de disciplină în producție, ma
nifestă spirit de răspundere în 
muncă.

Crearea unor condiții bune de 
muncă, preocuparea pentru califica
rea constructorilor, realizarea unor 
cîștiguri bune ca urmare a creșterii 
productivității muncii și a reducerii 
prețului de cost — toate acestea duc 
Ta stabilitatea cadrelor de munci
tori constructori, la eliminarea fluc
tuațiilor.

Organizația de partid de pe șan
tier analizează cu regularitate bunul 
mers al procesului de producție și 
ia de fiecare dată măsuri corespun
zătoare, care contribuie la îmbogăți
rea cunoștințelor tehnice și profesio
nale ale constructorilor. Lucrările 
executate de colectivul acestui șan
tier — noile linii de laminoare —- 
sînt de un înalt nivel tehnic, iar șan
tierul este declarat fruntaș pe în
treprindere.

Pe șantierele Hunedoarei lucrează 
multe mii de tineri, din care 3 500 
sînt utemiști. Organizațiile de, partid 
se interesează îndeaproape cum se 
ocupă conducerile șantierelor, comi
tetele sindicale de secție și organi
zațiile U.T.M. de calificarea tinere
tului, de antrenarea lui la îndeplini
rea sarcinilor- de producție. Pe șan
tierul construcții II, cea mai mare 
parte dintre muncitori sînt ; ti
neri. Cînd organizația de bază (se
cretar tov. Ion Stoian) a inițiat o 
largă acțiune pentru calificarea noi
lor angajați, ea s-a orientat în

Cu un calm aparent, maistrul bucătar 
Martin Székely a tras un bilețel. Din e- 
xaminafor — la Tg. Mureș este lector 
la cursurile de ridicare a calificării — 
a devenit acum candidat la un examen. 
Și încă un examen foarte serios I Pri
vește pe cei din comisia de examina
re — tehnologi culinari, profesori de 
la școlile Ministerului Comerțului Infe
rior — și își recunoaște doi colegi de 
muncă : Ion AAanea, maistru în arta cu
linară, și Ghiță Stoica, șef bucătar la 
Athénée Palace. Răspunsurile pe 
le dă sînt apreciate de comisie.

...Ca și Székely, rînd pe 
parficipanții la concursul pentru 
garea titlului de „Maistru în arfa cu
linară“, acordat de Ministerul Comerțu
lui Inferior, oameni maturi, cu o 
vastă experiență în muncă, acumu
lată, în mai bine de 3 decenii, au trecut 
proba teoretică. Răspunsurile date au 
vădit atît dragostea pentru meserie a 
candidaților. cît și cunoștințele lor te
meinice, buna lor pregătire pentru con
curs. De un mare ajutor le-au fost și 
consultațiile primite din partea unor 
cadre didactice ale ministerului.

...In bucătăriile restaurantelor „Cina“ 
și „Berlin“ „concurenții“ pregătesc cu 
meticulozitate lucrările practice. Abia 
aici fantezia maiștrilor bucătari își gă
sește cîmp larg de aplicație, își spune 
din plin cuvîntul. Platourile cu produ
sele culinare realizate de ei sînt parcă 
adevărate tablouri. Fiecare dintre candi
dați prezintă degustătorilor cîte trei 
preparat® culinare. Pentru pregăti
rea acestora ei au la dispoziție tot ce le 
este nejgsar. Există și o restricție: nu au

care

voie să folosească „unelte“ proprii a- 
duse de acasă. Ce să-i faci ? Așa-i la 
concurs I

Fiecare produs prezentat juriului spre 
examinare este un semn al măiestriei 
profesionale. Părerea că parficipanții 
s-au depășit pe ei înșiși este unanimă.

Sîmbătă a avut loc etapa finală a con
cursului : prezentarea preparatelor culi
nare reci și a produselor de cofetărie, 
precum și selecționarea lor pentru expo
ziție. Candidații, maiștri bucătari și cofe
tari din orașele București, Tg. Mureș, 
Galați, Brașov și Timișoara, erau foarte 
emoționați. Cui i se va acorda înalta 
distincție ? In toate etapele concursu
lui — început la 22 ianuarie — comi
sia de examinare a dovedit multă exi
gență. Pentru a primi acest titlu de 
onoare, trebuie, tntr-adevăr, să dove
dești o tehnică înaltă. Oricum, cu pri
lejul concursului, fiecare a avut cîte 
ceva de învățat, ca dintr-un prețios 
schimb de experiență. Întorși la uni
tățile unde lu
crează maiștrii 
bucătari vor pu
tea împărtăși to
varășilor de mun
că din cunoștin
țele lor noi.

Toți concurenții 
au trecut cu suc
ces examenul. Au 

de 
arta

primul rînd spre organizația 
U.T.M., atrăgînd-o să muncească 
perseverență în această direcție. Din 
rîndurile tinerilor au fost trimiși la 
școala de calificare 560 de muncitori. 
Alți 300 au fost înscriși la cursurile 
de scurtă durată, înființate chiar pe 
șantier. S-a explicat tinerilor că ei 
pol aduce o contribuție activă la 
realizarea cu succes a marilor con
strucții siderurgice numai dacă po
sedă temeinice cunoștințe profesio
nale, că de ridicarea continuă a ca
lificării depinde creșterea cîștigului 
lor. Tinerii Agripina Manea, Viorica 
Colțea, Maria Gunie, Aurel Catană și 
mulți alții, care nu aveau nici o ca
lificare, sînt astăzi sudori, zidari, in
stalatori. Ei au, avut un exemplu 
demn de urmat în membrii de partid 
Nicolae Gligor, Aurel Todea, Dumi
tru Tutilă, care s-au calificat și ei 
pe șantier și i-au ajutat apoi pe alții 
să se califice.

O mare însemnătate în mun
ca de îmbogățire a cunoștințe
lor tehnico-profesionale are pre
zentarea unor conferințe. Din ini
țiativa organizației de bază de pe 
șantierul construcții I (secretar tov. 
Apostol Gheorghe) a fost organizat 
un ciclu de expuneri. Maiștri expe
rimentați în construcții siderurgice ca 
Alex. Roșea, Laszlo Francise, Ion Ko
vacs, Deak Eugen și alții, care lucrea
ză în întreprindere încă de la înființa
rea ei, precum și ingineri cu practică 
îndelungată au vorbit constructorilor 
pe grupe de meserii despre : trans
portul betonului cu ajutorul pom
pelor, utilizarea plăcilor fibro-lem- 
noase la lucrările de construcții, me
tode economice pentru confecționa
rea cofrajelor, forme de organizare 
a lucrărilor de construcții în vederea 
realizării sarcinilor de plan la toți 
indicii, necesitatea respectării nor
melor de tehnica securității muncii 
etc,

întreaga muncă desfășurată de or
ganizația noastră de partid, de con
ducerea întreprinderii, de comitetul 
sindicatului și de organizația U.T.M. 
a făcut posibil ca numai în anii 1961 
și 1962 să fie calificați în întreprin
dere peste 5 000 de muncitori.

Preocuparea pentru ridicarea cali
ficării muncitorilor și pentru pregă
tirea de noi constructori se reflectă 
și în rezultatele obținute în produc
ție In cursul anului 1962 întreprin
derea de construcții siderurgice Hu
nedoara a dat în exploatare obiec
tive industriale de mare importanță 
pentru economia națională. între ele 
se numără cuptorul Siemens Martin 
nr. 6 de 400 de tone ; furnalul nr. 7 
de 1 000 m.c. ; noi linii de laminoa
re etc. Unele din aceste construcții 
furnalul nr. 7, de pildă — au fost 
date producției cu multe zile înainte 
de termenele planificate.

Scoțînd în evidență rezultatele 
bune obținute nu trebuie să trecem 
însă cu vederea deficiențele care mai 
există în activitatea noastră. La 
unele cursuri de ridicare a calificării 
nu se asigură un conținut corespun
zător lecțiilor se folosesc prea pu
ține exemple din experiența înain
tată în construcții, frecvența este 
slabă etc. Toate acestea fac. să avem 
încă muncitori cu un nivel de cali
ficare scăzut. Acest lucru a influen
țat negativ asupra activității șan
tierului: planurile de dare în ex
ploatare a unor capacități de pro
ducție nu sînt îndeplinite la timp: 
planul tehnic de exploatare inten
sivă a utilajelor de săpat a fost rea
lizat numai în proporție de 85 la 
sută, iar calitatea lucrărilor execu
tate, deși este în general la un ni
vel superior anilor precedenți, nu a 
fost în toate cazurile satisfăcătoare.

Organizația de partid din între
prinderea noastră este hotărîtă să 
lărgească și să intensifice activitatea 
de ridicare a calificării muncitorilor 
— condiție esențială pentru reali
zarea marilor obiective siderurgice 
de la Hunedoara și Calan în terme
nele planificate, de bună calitate și 
la un preț de cost cît mai scăzut.

M

VOLUME DE NUVELE ȘI POVESTIRI

lui

led și de 
altor bu-

oameniloT 
(„Cîntscul

fo- 
în- 
din 
au-

„Semnul din 
reușește, în- 
descifreze în 
pescarilor cu

TRAIAN COȘOVEI: „Rîul porni mai departe

EUGEN TEODORU: „Croitor pentru săraci“

»

Mr. iK?

will

Scenă din spectacolul cu piesa „Proștii sub clar de lună" de Teo
dor Mazîlu — Ja Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“. în fotografie : acto
rii Rodica Tapalagă, Octavian Cotescu și Valy Voicuiescu.

(Foto : Gh. VtDțilă)

Expoziții
artă din 

deschis o 
47 de lu
de Niculi-

în sala Galeriilor de 
B-dul Magheru 20, s-a 
expoziție care cuprinde 
arări in ulei și acuarelă 
na Delavrancea-Dona, O alță expo.

de pictură
ziție este deschisă in sala Galerii
lor de artă din calea Victoriei 132. 
In expoziție figurează portrete, 
schițe, compoziții, peisaje semnate 
de Elena Urdăreanu-Herța.

IACOB LADISLAU 
secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii de construcții 

siderurgice Hunedoara

ȘCOALA
prinri titlul 
„Maistru în 
culinară".

A. D.

Proaspeții „maiștri în arta culinară“. Un concurs la 
Care au dé cîștîgat și consumatorii.

■■ .-Xi

Am pe birou 
din poșta sosită 
ceștea la redacție, 
de scrisori, 
denți voluntari,

o parte 
zilele a- 

Zeci 
Corespon- 

cititori 
din toate colțurile țării 
informează ziarul : 

„Avem acum o 
cumscripție medicală de
servită de trei cadre 
medico-sanitare. S-a pus 
temelia și s-a ridicat 
la roșu un nou lo
cal pentru cooperati
vă...“. In continuare co
respondentul voluntar din 
sătul Beclean invită un 
reporter să scrie despre 
viața nouă a satului lor.

Un fotograf amator ne 
trimite spre publicare fo
tografii făcute de el. Pe 
verso-ul pozelor citim : 
„Blocul în care locuiesc 
(am primit apartament a- 
nul acesta)". „Exteriorul 
uzinei la care lucrez“. 
„Mamaia. Aici mi-am pe
trecut împreună cu fa
milia concediul pe 1962“.

Veștile primite prin 
poștă pornesc spre tipo
grafie. Mîine vor fl citite 
în ziar.

Din teancul de plicuri 
sosite ieri, două scrisori 
fac notă distonantă. Să 
le citim împreună.

Prima :
„Mă cheamă Gheorghe 

Ciurez și sînt lăcătuș la 
revizia de vagoane C.F.R, 
Craiova. Acum doi ani 
am primit de la Direc-

cir-

fia Regională Craiova o 
repartiție pentru un a- 
partament in incinta sta
fiei Banu Mărăcine. Sta
fia se află la doi kilo
metri de Craiova. După 
ce m-am instalat în apar
tamentul primit, am cău
tat să intru în drepturile 
mele de locatar, să stau 
legal, cu acte în regulă.

Răsîoind scrisorile 
sosite la redacție

Dar nu se poale. De ce ? 
Aî-am prezentat la Sla- 
tpi popular al orașului 
Craiova cu cererea mea.

Aici mi s-a spus :
— Dacă stația e la doi 

kilometri de oraș înseam
nă că nu aparține de noi. 
Adresați-vă raionului.

M-am adresa* raio
nului. Mi s-a răspuns :

„La cererea dvs. nr, 
19 367 vă facem cunos
cut că stația nu ține de 
raionul Craiova“.

De doi ani mă strădu
iesc să aflu de cine a- 
parține stafia Banu Mă
răcine și nu reușesc“.

A doua :
„Jn actul de naștere și 

In buletin sînt trecut cu 
numele de Costache Săn
dulache. Cu acest nume 
am fost cunoscut în școa
la elementară, in școala 
medie și în facultatea de

A

geodezie de la Galați. 
Se pars că secretarei 
de la facultate nu 
i-a plăcut numele meu. 
Și cînd am primit di
ploma, m-am pomenit 
botezat altfel. In loc de 
Costache am fost trecut 
Constantin.

— Nu-i nimic, ml-a 
spus secretara. Un singur 
Săndulache am avut în 
facultate, așa că poli fi 
convins că n-o să se 
creeze confuzii.

Am luat diploma și am 
plecat. Serviciul personal 
al întreprinderii la care 
lucrez m-a rugat, pe bu
nă dreptate, să le aduc 
diploma cu adevăratul 
meu nume. Din 1959 
străduiesc să intru 
posesia diplomei cu 
mele pe care il am 
cur pe buletin. Am scris 
la lași (unde s-a mutat 
facultatea), am fost și 
personal. M-au trimis la 
București. De la București 
înapoi la lași. Se vede 
treaba că, după unii 
încurcă-lume, obfinerea 
unei diplome trebuie să 
dureze mai mult decît 
cursurile facultății. „Dum
neavoastră ce credeți î 
Asemenea încurcă lume 
n-ar trebui trași la răs
pundere 1“ Ba bine că

mă 
în 

nu- 
fre-

N. T.

Chiar șl acei care au termi
nat de mult timp cursurile școlii 
își aduc aminte cu emoție de 
fapte și întîmplări din viața de 
elev, se gîndesc cu recunoștin
ță la învățătorul sau profesorul 
care le-a îndrumat pașii pe ca
lea învățăturii. Cele mai multe 
.din cunoștințele noastre despre 
natură și societate, deprinderile 
de comportare în viață, pregă
tirea multilaterală pentru acti
vitatea socială utilă le datorăm 
școlii. Școala, cadrele didac
tice exercită o influență educa
tivă covîrșitoare asupra copiilor 
și tineretului în perioada cînd 
se plămădește caracterul omu
lui matur de mîine. Este evi
dent însă că singură școala nu 
poate obține rezultate depline 
în pregătirea și educarea tine
retului ; ea se sprijină pe fa
milia elevului, amîndouă urmă
rind același scop.

Pregătindu-ne pentru a 
veni profesori, noi, cadrele 
dactice, studiem cîțiva ani
dagogia, ne însușim cunoștințe 
deosebit de folositoare penliu 
activitatea de educatori ai tine
retului. Aceste cunoștințe sînt 
consolidate și îmbogățite apoi 
prin experiența muncii la cate
dră. Și totuși uneori nu sîntem 
lipsiți do surprize. Elevul R. M„ 
care era conștiincios și silitor, 
a început deodată să întîrzie, 
să nu-și mai facă lecțiile, să 
nu mai fie atent în clasă ; eleva 
C. E. a fost găsită plîngînd pe 
coridor în loc să fie la lecții ; 
éleva C. I. a venit cu temele 
nepregătite, plînsă. Intîlnind a- 
semenea fapte, noi, profesorii, 
ne frămîntăm, întrebîndu-ne ce

de- 
di- 

pe-

s-a întîmplat cu acești elevi, 
de ce nu mai învață bine, nu 
cumva noi, educatorii, n-am fo
losit cu ei metodele cele mal 
potrivite ? Familia ne vine în 
ajutor să cunoaștem mai bine 
copilul, cauzele care determină 
anumite comportări și, în funcție 
de ele, să aplicăm anumite me
tode și procedee. In cazurile a- 
mintite mai sus, intere3Îndu-ne 
de viața elevilor în afară de 
școală, am aflat că în familiile 
respective există unele neînțe
legeri între părinți, care se răs- 
frîng dureros asupra copiilor. 
Acestea sînt însă cazuri izolate, 
accidentale.

De cele mai multe ori consta
tăm că pur și simplu părinții, 
deși sînt bine intenționați șt do
resc din toată inima binele co
piilor lor, nu știu cum să-i în
drume. Rezultă că, în relațiile 
sale cu familia, una din îndato
ririle principale ale școlii noas
tre este să împărtășească pă
rinților din experiența pedago
gică a cadrelor didactice. Pen
tru aceasta, colectivul nostru 
folosește diferite forme de acti
vitate.

Ca în numeroase alte școli, 
și la noi se organizează lecto
rate cu părinții. Experiența din 
anii trecuți ne-a arătat că sînt 
urmărite cu interes și sînt folo
sitoare mai ales acele confe
rințe și expuneri care sînt le
gate direct de problemele con
crete ale activității instructiv- 
educative din școală. De aceea, 
anul acesta am ales cu mai 
multă grijă tematica. Temele 
ne-au fost sugerate de fapte și 
întîmplărț din practica noastră

Este demn de relevat că pă
rinții elevilor sînt alături de noi 
în multe dintre acțiunile inițiate 
de școală. Ori de cite ori este 
nevoie Ia rezolvarea unor pro
bleme privind îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ 
sau baza materială a școlii, 
primim sprijinul organizației de 
bază de cartier, al deputaților, 
al comisiilor de femei. O comi
sie permanentă formată din de- 
putați și părinți ne-a ajutat la 
îndeplinirea planului de școla
rizare. Alături de cadrele didac
tice, tovarășele care fac parte 
din comisiile de femei, mamele 
însoțesc pe copii la spectacole.

pedagogică, care ne-a arătat 
că trebuie să abordăm teme ca: 
familia — primul colectiv al co
pilului, programul de muncă al 
elevului, autoritatea părinților 
etc. Expunerile ținute au pornit 
de la exemple concrete din 
școală, ceea ce a sporit intere
sul participanților. Părinții au 
pus numeroase întrebări, au fă
cut schimb de păreri și de expe
riență. Ne-am propus ca în tri
mestrul al doilea al anului șco
lar să dezbatem probleme ca : 
dragoste și prietenie , educația 
comunistă a elevilor, orientarea 
profesională a tinerilor etc. ; u- 
nele conferințe vor fi urmate de 
filme, care să întregească cele în excursii, ajută la alcătuirea 
expuse. După unele expuneri 
se vor ține ședințe cu părinții 
pe clase, pentru a putea analiza 
mai concret o situație sau alta.

După cum se știe, ambii pă
rinți al multora dintre elevii 
noștri sînt ocupați în producție. 
De aceea ne-am propus să în
tărim legătura și colaborarea 
cu părinții și prin vizite mai 
dese ale profesorilor, îndeosebi 
ale diriginților, acasă la elevi.

Numeroase cadre didactice 
din școala noastră participă la 
activitatea culturală în cartier. 
Ele se ocupă de bunul mers al 
cercurilor de citit, al biblioteci
lor de casă. în cadrul acestora, 
de multe ori se inițiază discuții 
cu mamele despre felul în care 
pot să-și ajute mai bine copiii 
care merg la școală. Profesorii 
le recomandă părinților cum 
să-i ajute pe elevi la învățătu
ră, alcătuindu-le acasă un pro
gram zilnic, în care studiul să 
se îmbine rațional cu odihna, 
lectura, distracția etc.

expozițiilor trimestriale, la orga
nizarea reuniunilor tovărășești. 
Unii părinți inițiază vizionarea 
emisiunilor de televiziune cu 
grupuri de copii.

Cetățenii cartierului Crîngașl 
iubesc școala, se bucură alătuii 
de colectivul ei didactic de suc
cesele la învățătură ale elevi
lor. Și totuși rezultatele nu-s în
totdeauna cele așteptate. Mai 
sînt mame — e drept foarte pu
ține la număr — care-și opresc 
uneori copiii acasă ca să aibă 
grijă de cei mai mici, sau pen
tru felurite alte treburi. Munca 
cu astfel de părinți nu-i ușoa
ră, discuțiile individuale nu dau 
totdeauna rezultate. In aseme
nea cazuri se simte nevoia unei 
intervenții mai hotărîte, mai 
convingătoare din partea opi
niei publice — a părinților, a 
cetățenilor din cartier. De a- 
ceea ne-am gîndit că ar fi bine 
ca în unele cazuri să so-

Fie că e vorba de impresiile 
muncitorului care se desparte de 
Bistrița, după inaugurarea baraju
lui („Rîul porni mal departe“...), de 
gîndurile unei bătrîne într-o noap
te de așteptare („Prietenă cu 
cui șî cu apa“) sau de unele 
tîmplări pescărești, în bucățile 
volum se simte mereu prezența 
torului. Dacă le-am analiza ca pe 
niște „nuvele", așa cum și le in
titulează T. Coșovei, le-am găsi, 
desigur, deficitare sub aspectul 
construcției, al substanței epice. Dar 
multe dintre ele se apropie mai de
grabă de genul poemului în pro
ză. Așa e, de pildă, 
larg". Aici autorul 
tr-un ton avîntat, să 
lupta neîntreruptă a 
marea sensuri profunde ale vieții 
active, neînfricate. Figura lui Tul
ceanu, omul ale cărui zile „pline 
de iluzii, nădejdi, așteptări“ se 
scurg în așteptarea aceluiași 
„somn din larg“, vestitor al izbîn-

zii, e o reușită a lui Traian Co- 
șovel, Fericirea lui Tulceanu, ne 
arată autorul, stă de fapt în cău
tarea neîntreruptă, singura în sta
re să-l mulțumească. Din același 
aluat pare plămădit și Oprea, „bă- 
trînul" activist de 46 de ani, călă
tor neobosit pe drumurile tării, 
pentru a sădi în inimile 
învățătura partidului 
fluviului“).

Aspecte din satul de 
azi constituie substanța 
căți. Măreția și pitorescul locurilor, 
al oamenilor, neobișnuitul întîm- 
plărilor îi smulg accente de since
ră admirație. Uneori însă autorul 
nu reușește să se oprească la timp 
și sentimentul se diluează într-un 
lirism dulceag în lungimi și inad
vertențe (vezi „Natura ascunsă" și 
alte lucrări din volum). Cu toate a- 
ceste deficiențe, recunoaștem însă 
un talent, pe care l-am dori chel
tuit în lucrări mai unitare, mai a- 
dînci,

Intîlnim în acest volum al 
Eugen Teodoru hamali, încovoiațl 
sub povară „pe puntea suspine
lor“, focliiști pe vase, croitori, tot 
felul de oameni săraci, care popu
lau cartierele porturilor de altă
dată șl trăiau în cea mai cruntă 
mizerie. Scriitorul nu-și alege a- 
ceastă lume pentru a specula cine 
știe ce pitoresc, nu caută cu tot 
dinadinsul subiectele „tari'*, spec
taculoase. Săracii zugrăviți de el 
sînt oameni cărora începe să li se 
trezească conștiința, ura activă 
împotriva lumii celor avuțl. Nea 
Bălan, „croitorul pentru săraci", a- 
restat și ucis în chinuri la Sigu
ranță, nu schimba numai „piepții" 
sau „țesea cu migală" urzeala ră
rită, străduindu-se 
petiçile mai 
clienților săi, 
sta, el căuta 
suiletește, să
în forțele lor. Nea Bălan e un co
munist, ca și mecanicul Pohrib, 
dintr-o altă povestire. Cîteva bu
căți, cu subiecte din

„să ascundă 
mari" de la hainele 
dar, odată cu acea- 
să-i „înnoiască" și 
le insuile .încrederea

mului război mondial scot în 
relief aversiunea maselor față 
de fascism („Vestea", „Povestea 
unei păsări"), vitejia ostașilor noș
tri în luptele care s-au dat pentru 
eliberarea patriei („In misiune", 
„O întîinire" etc.). Deși e vizibilă 
preferința autorului pentru astiel 
de teme, nu întotdeauna el izbu
tește să selecteze laptele cele mal 
semniiicative, să aducă ceva nou 
față de ceea ce s-a scris pînă a- 
cum. „O amintire“ tămîne o 
simplă notație, netransiigurată ar
tistic. Aceste deficiențe, ținînd 
în special de o anume su- 
periicialitate a observației, de 
graba în elaborare, se iac simțite 
și mai mult în schițele închinate 
actualității imediate (de pildă în 
schița „Stratagema"). Mai multă 
grijă în selectarea și prelucrarea 
materialului 
cestui autor 
mului său.

de viață se impune a- 
aflat la începutul dtu-

timpul ulti- MARIN SORESCU

I

Filme noi
producție

pe ecrane
Partea ta de vină

a studioului cinematografic „Bucu
rești*. Acțiunea se petrece în anii 
noștri, pe un șantier de construcție, 
în rolurile principale : Sebas
tian Papaiani, Marcel Anghelescu, 
Gheorghe Cozorici, Ion Bessoiu și 
alții.

Patru inimi — o comedie muzi
cală realizată de studioul „Mos- 
film“.

Marți, 29 Ianuarie, ora 20,00, or
chestra simfonică a cinematografiei, 
sub conducerea dirijorului Constantin 
Bugeanu, prezintă un concert simfo
nic la Ateneul R. P. Romîne. In pro
gram : Divertisment pentru doi clari— 
nefi ți orchestră de coarde de Dumi
tru Capoianu ; „Metamorfoze simfo
nice" — Variafii pe o temă de Weber 
(primă audiție) de Paul Hmdemifh ; 
„Don Quijoite“ 
Soliști : Radu Aldulescu și 
Popovici.

Joi, 31 ianuarie, ora 19,50, 
tra simfonică a Radiofeleviziunii pre
zintă în studioul de concerte aj 
Radiofeleviziunii un concert simfonic, 
în program : Passacaglia și Toccata 
de Tudor Ciorfea ; Concertul în Mi

de Richard Ștrauss.
George

orches-

licifăm sprijinul colectivului 
de muncă în care lucrează ta
tăl sau mama elevului. Fără în
doială, rezultatele vor fi dintre 
cele mai bune.

Vreau să mai spun că noi nu 
facem întotdeauna totul pentru 
a asigura o colaborare rodnică 
cu familia. Uneori, vin părinți 
supărați de rezultatele copiilor, 
de abaterile lor, se plîng că au 
încercat „totul", dar n-au obți
nut rezultate. Unii profesori le 
răspund însă Ia repezeală, fără 
să se gîndească : „Ce să-ți 
fac ? Nu e cuminte, nu învață, 
deranjează orele, ocupă-te de 
el ! Dacă dumneata nu te poți 
ocupa de unul singur, eu ce să 
fac cu patruzeci ?". Desigur că 
nu în acest fel se pot realiza 
o înțelegere și conlucrare rod
nică între profesori și părinți.

Se cere și din partea noastră, 
învățători, profesori sau direc
tori, mai mult calm, pricepere și 
competență în colaborarea cu 
părinții, mai multă grijă și a- 
tenție tovărășească față de fie
care în parte. Să ne gîndim : a 
procedat bine mama sau tatăl 
elevului, au chibzuit suficient 
cînd au luat o măsură, au fost 
destul de exigenți în aplicarea 
unei metode pedagogice, ur
măresc cu răbdare rezultatele 
ei ? Conlucrînd cît mai strîns, 
școala și familia își vor înde
plini obligația comună de a ur
mări îndeaproape 
educarea elevilor, 
zultatele bune pe 
resc deopotrivă.

pregătirea și 
obținînd re- 
care le do

VALERIA CONSTANTINESCU 
profesoară, directoarea Școlii 

medii nr. 31 din București

Divorț italian — producție a stu
diourilor italiene. Filmul a obținut 
premiul pentru cea mai bună come
die cinematografică la Festivalul 
internațional al filmului de la 
Cannes, 1962.

Omul cu obiectivul — producție 
a studiourilor ,.Defa“-Berlin. O 
fantezie cinematografică al cărei 
erou principal este un locuitor al 
planetei noastre din anul 2222.

minor pentru vioară și orchestră de 
Mendelssohn Bartholdy — solistă 
Gaby Grubea ; Simfonia nr. 39 în Mi 
bemol major de Mozart ; Uvertura 
„Egmonf" de Beethoven. Dirijor Lu
dovic Baci.

Vineri, 1
Ateneul R. P. Romîne va avea loc un 
concert de muzică franceză. în pro
gram lucrăr* de Fauré, Duparc, Ces<'>’ 
Franck, Chausson.

februarie, ora 20,00, la

SJmbătă, 2 februarie, ora 20,Cv yi 
luni, 4 februarie, ora 20 00, Filarmo
nica de Stat „George Enescu" prezin
tă la Ateneul R. P. Romine un festi
val Richard Strauss, sub conducerea 
dirijorului George Georgescu.

C1NEMA-TELEVIZ1UNE

i

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor înflăcă
rați — film pentru ecran panoramic: Patria (bd. 
Magheru 12—14). Partea ta de vină: Republica 
(bd. Magheru 2). Omul cu obiectivul rulează la 
cinematografele Magheru (bd. Magheru 29), 
București (bd. 6 Martie 6). 23 August (bd. Di

mitrov 118). Marile speranțe rulează la cinema^ 
tografele V. Alecsandri (str. Grigorescu 24). Ele
na Pavei (bd. 6 Martie 14), 1 Mai (bd. 1 Mai 3J2£), 
Gh. Dojâ (cal Grivitei 80). Patru inimi rulează 
la cinematograful 1. C. Frlmu (bd. 6 Martie 16). 
Cartouche — cinemascop: Victoria (bd. 6 Martie 
7). Miracolul lupilor — cinemascop: Lumina (bd. 
6 Martie 12), Arta (cal. Călărași 153). Balada 
husarilor: Central (bd. 6 Martie 2), V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57), Alex. Sahia (cal. Văcărești 21), 
Miorița (cal. Moșilor 127), G. Coșbuc (piața 
G. Coșbuc 1). Program special pentru copii — 
dimineața: 13 Septembrie (str. Doamnei 9). 
Hamlet — după-amiază: 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Program de filme documentare la 
cinematograful Timpuri Noi (hd. 6 Martie 18). 
Omul de lîngă tine rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7). Sub cupola 
albastră: înfrățirea între popoare (bd. Bucu- 
reștll-Noi), Volga (șos. Ilie Pintllie 61), Aurel 
Vlaicu (șos. Cotroceni 9). Soțul soției sale: Cul
tural (cal. Grlvițel 196), Olga.Bancic (cal. 13 Sep
tembrie 196).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Pentru pionieri și școlari: ..Gîn
desc oare animalele?“. 19,35 — Filmul artistic: 
„Doi șub cer“ — o producție a studiourilor bul
gare. 21,00 — Recital coregrafic cu Ileana liiescu, 
Magdalena Popa, Luminița Dumitrescu Bonea, 
Gabriel Popescu, artist emerit, Sergiu Stefanskl 
șl Adrian Caracaș. 21,35 — Telesport. In înche
iere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 

Ianuarie. In țară: Vreme închisă. Vor cădea nin
sori locale în cea mai mare parte a țării Via
tul va sufla slab, pînă la potrivit, cu intensifi
cări temporare în sudul țării, predominînd din 
sectorul estic. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 12 și minus 22 grade, iar ma
ximele între minus 4 și minus 14 grade. Ceață 
locală la începutul intervalului. In București: 
Vreme închisă, cu ninsori temporare. Vîntul va 
sufla potrivit, cu unele intensificări. Tempera
tura staționară la început, apoi în scădere.
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„Cupa orașului București
lider

Prima parte a turneului final al 
campionatului republican de hochei 
pe gheață s-a încheiat aseară. După 
cele cîteva zile în care atenția 
spectatorilor bucureșteni fusese re
ținută de acest eveniment sportiv 
a venit și rîndul celui mai impor
tant joc, acela dintre Steaua și Vo
ința Miercurea Ciuc, care trebuia 
să decidă pe fruntașa clasamen
tului.

Un public mai numeros ca ori- 
cînd în acest sezon, a luat loc în 
tribunele patinoarului încălzindu-se, 
în ciuda gerului, la focul luptei 
sportive care — fără a se ridica la 
un nivel tehnic superior — așa cum 
aprecia antrenorul M. Flamaropol, 
a pasionat prin echilibru și etala
rea unor calități diferite, specifice 
fiecărei formații. Ambii combatanți 
au avut partea lor de contribuție la 
frumusețea spectacolului realizat: 
Voința prin inițiativa aproape per
manentă și jocul ofensiv, prin vigu- 
rozitatea stilului, iai- Steaua prin

subtilitatea acțiunilor sale, precizia 
apărării și vehemența contraatacu
rilor declanșate. Din confruntarea 
acestor elemente caracteristice a re
zultat o partidă plăcută pînă în ul
tima clipă, cu un învingător me
ritat: Voința Miercurea Ciuc, care 
a cîștigat partida cu scorul de 2—1. 

în programul aceleiași seri, stu
denții bucureșteni au reușit o co
modă și extrem de utilă victorie 
(scor 15—0) în fața hocheiștilor din 
Brașov, ceea ce i-a instalat pe locul 
al treilea din clasament, cu mari 
șanse de a-și menține această po
ziție fruntașă și după partea a doua 
a turului final, deoarece ei au acu
mulat 6 puncte, tocmai dublu decît 
următoarea clasată Steagul roșu 
Brașov.

în restul clasamentului, de la lo
cul 4 la 6, echipele: Steagul roșu, 
Știința Cluj și Avîntul Gheorghieni, 
sînt separate de cîte un punct.

EM. VALERIU

Plecarea la Praga a președintelui 
C.C.S. din ß.P. Romînă

Duminică a plecat la Praga pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Romînă, Isac 
Martin, care va participa la lucră
rile celei de-a XXVI-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față membri ai condu
cerii C.C.S., activiști ai sindicatelor, 
precum și laroslav Sykora, ambasa
dorul R. S. Cehoslovace în R. P. 
Romînă. (Agerpres)

ÎNCERCA- 
VAGOANE. —

LABORATOR PENTRU
REA FRÎNELOR DE
La atelierele de zonă C.F.R. Oradea 
a fost amenajat și s-a dat în folo
sință zilele acestea un laborator mo
dern destinat lucrărilor de reparații 
și de încercare a frînelor automate 
Ia vagoane. Laboratorul este în
zestrat cu ștanduri de probă, pre
cum și cu alte instalații necesare 
asigurării preciziei și calității repa
rațiilor la frînele vagoanelor.

CONSTRUCȚII SOCIAL-CULTURA- 
LE. — în satele raionului Tecuci 
s-au construit numeroase edificii 
social-culturale. în 1962 au fost 
construite în raion 3 școli, s-au 
amenajat 12 săli noi de clasă, 
cămine culturale etc. La ridicarea 
acestor construcții cetățenii raionu
lui au efectuat peste 60 000 de ore 
de muncă patriotică.

OIN CARNETUL CORESPONDENTULUI

LA MOSCOVA

Schi Cupa
Tradiționala întrecere de schi, 

dotată cu Cupa Dinamo a avut loc 
sîmbătă și duminică pe pîrtiile din 
Postăvar și din Poiana Brașov. 
Programând numeroase curse, atît 
de fond cît și alpine, pentru di
verse categorii de sportivi, între
cerea a reușit să atragă aproape 
100 de participanți. Trofeul pus în 
joc a revenit clubului organizator. 
Principalele întreceri azi revenit

Dinamo
următorilor sportivi : coborîre se
niori : C. Bălan ; senioare : Ana 
Scherer ; slalom special seniori : 
Ion Zangor (care a debutat în ac
tualul sezon); senioare : Mihaela 
Stoenescu ; 12 km. fond : Dinu Pe
tre; 4 km. senioare: Marcela Bratu; 
12 km. tineret : N. Sumedrea; toate 
ștafetele au fost cîștigate de dina- 
moviști ; sărituri de la trambulină: 
FI. Voinea.

DEZVOLTAREA REȚELEI COMERCIA
LE IN SATELE HUNEDORENE. In satele 
regiunii Hunedoara se dezvoltă continuu 
rețeaua comercială. Se construiesc uni
tăți noi, iar cele vechi sînt modernizate 
și înzestrate cu mobilier și utilaje. Anul 
trecut, s-au dat în folosință 15 magazine 
universale și mixte în diferite șate ale 
regiunii. Rețeaua comercială rurală a're
giunii dispune în prezent de numeroase 
frigidere, instalații frigorifice, mobilier 
modern etc.

Noi orizonturi 
ale biologiei sovietice
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Mi

niștri al U.R.S.S. au adoptat o hofărîre 
cu privire la măsurile pentru dezvoltarea 
continuă a științei biologice și întărirea 
legăturilor ei cu practica.

Biologii sovietici au obținut însemnate 
succese în problemele biologiei gene
rale, în dezvoltarea teoriei privind evo
luția lumii organice. Pe această bază, ei 
au înregistrat rezultate importante care 
au însemnătate practică pentru agricul
tură, medicină și diferite ramuri ale in
dustriei. Hotărîrea evidențiază succesele 
mari obținute de biologii de orientare 
miciurinistă în domeniul geneticii, selec
ției și semenologiei, îndeosebi în pro
blemele dirijării eredității și variabili- 
tăfii ei.

După cum se subliniază în hotărîre, 
realizările de seamă din domeniul știin
ței medicale și aplicarea învățăturii lui 
Pavlov au permis rezolvarea unui șir de 
probleme ale medicinii practice, printre 
care metodele de restabilire a funcțiilor 
vitale ale organismului omenesc aflat în 
stare de șoc sau de moarte clinică.

Mai sînt relevate o serie de alte reali
zări ale biologilor ca, de pildă, crearea 
de noi rase de vaci, al căror lapte con
fine circa 5-5,2 la sută grăsime, elabo
rarea mijloacelor pentru folosirea cu mai 
mare eficacitate a îngrășămintelor or
ganice și minerale, a diferitelor prepa
rate și stimulatori de creștere a plante
lor și animalelor.

Hotărîrea subliniază că lucrările unor 
biologi sovietici au contribuit la înfăptui
rea primelor zboruri ale omului în Cos
mos.

în scopul dezvoltării în continuare a 
biologiei și a întăririi legăturii ei cu prac
tica C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. consideră necesară dez
voltarea prin toate mijloacele a întregului 
complex al științelor biologice. Sarcinile 
de bază ale biologiei sovietice constau

în lămurirea esenței fenomenelor vieții, în 
descoperirea legilor biologice ale dezvol
tării lumii organice, în studierea fizicii și 
chimiei materiei vii, în elaborarea diferi
telor mijloace de dirijare a metabolismu
lui, eredității și variabilității organisme
lor. Este necesar, se subliniază in hofă
rîre, să se dea o dezvoltare mai largă 
orientării miciuriniste în biologie. Totoda
tă se subliniază necesitatea întăririi legă
turilor instifufiilor de cercetări biologice 
cu produefia. Hotărîrea trasează sarcina de 
a se concentra eforturile spre descoperi
rea unor mijloace de prevenire și lichi
dare a unor astfel de boli cum sînt: can
cerul, virozele, bolile cardio-vasculare și 
alte boli care pun in primejdie viața o- 
mului. Trebuie elaborate bazele teoretice 
și măsurile practice pentru prelungirea 
longevității omului și sporirea capacită
ții lui de muncă.

Institutele de cercetări în domeniul 
biologiei, precum și institutele de învăță- 
mînt superior în care se studiază biolo
gia urmează să-și concentreze atenția a- 
supra unor probleme importante cum sînt 
elaborarea bazelor teoretice și metodelor 
practice de prevenire și tratare a bolilor, 
în hotărîre se prevăd măsuri pentru îm
bunătățirea predării științelor biologice în 
institutele de învăfămînt superior, pentru 
pregătirea cadrelor științifice de înaltă ca
lificare.

„Sini entuziasmată. Se înșeală cel 
ce susțin că un concurs de gimnas
tică la care participă doar înce
pătorii nu este spectaculos".
— ne-a declarat teri maestra sportului 
Emilia Liță, la încheierea concursului 
școlar de gimnastică dotat cu „Cupa 
orașului București".

...Miile de spectatori care, ca la o veri
tabilă finală de campionat, au umplut 
duminică dimineață tribunele sălii Flo- 
reasca, au avut satisfacția de a asista 
la una din cele mai reușite demonstra
ții a gimnaștilor începători din Capi
tală. Deși la prima ei ediție, 
orașului București” are toate
— și ar fi de dorit aceasta — ! 
tradițională.

Cu 12 000 de participanți în faza ei 
do început (faza pe clase și școli), 
„Cupa” a rămas să și-o dispute de a- 
ceastă dată circa 100 de elevi și eleve 
din clasele V—VI. Finaliștii și-au cîș
tigat acest drept după o prealabilă și 
riguroasă selecție făcută de... notele 
acordate de arbitrii concursurilor pre
cedente. Participanții la concurs tre
buiau să se prezinte și cu note mari 
In... catalogul de la școală. Crainicul a 
și anunțat, de altfel, că marea majori
tate a concurenților sînt fruntași la 
învățătură. Unii — ca, de pildă, Nico- 
leta Darie (în fotografia din stînga sus), 
de la școala nr. 181, Mihaela Gheor
ghiu, de la școala nr. 128 — au note de 
10 la toate materiile.

O impresie deosebită a lăsat elevul 
Nicolae Ion, (fotografia din dreapta sus), 
de la școala de 8 ani nr. 124, care, la 
fel ca și Dieu Mariana, de la școala nr. 
150, au totalizat cel mai mare punctaj 
la probele concursului : sol și sărituri.

...Trecuseră 3 ore și mai bine de la 
începutul întrecerii și pe covorul im
punător din mijlocul sălii finaliștii aș
teptau cu justificată emoție rezultatele.

Juriul a definitivat clasamentul : cam
pioane pe Capitală — la fete, echipa 
școlii de 8 ani nr. 111 din raionul „N. 
Bălcescu” (prof. Maria Stăpînoiu) — 
(fotografia din mijloc), iar la băieți — 
echipa școlii nr. 169 din raionul „16 
Februarie” (prof. Gh. Diaconu) — (foto
grafia de jos). Dintre selecționatele pe 
raioane, pe primul loc s-au clasat echi
pele din raionul „V. I. Lenin”.

Handbal; Rapjd

învingător la Belgrad

, „Cupa 
șansele 

să devină

I. DUMITRIU
(Fotografii : M. CIOC)

BELGRAD 27 (Agerpres). — A- 
seară, la Belgrad în meci amical 
echipa feminină de handbal Rapid 
București a învins cu scorul de 
7—4 (2—2) echipa reprezentativă a 
orașului Belgrad. Punctele echipei 
bucureștene au fost realizate de 
Constantinescu (3), Boțan (2), He- 
deșiu și Dumitrescu.

Agențiile de presă transmit:
Echipa braziliană Palmeiras a cîșfl- 

gat turneul de fotbal de la Guada
lajara, învingînd pe Vasas Budapesta 
cu 2—1 (0—1).

Baschefbaliștii polonezi s-au calificat 
pentru sferturile de finală.

MA GAZIN
Fotbalistul danez Ole Madsen a fost 

tn 1962 jucătorul cel mai eficace din 
. Europa în meciurile inter-țări. El a în- 
i scris cel puțin un gol în cele 8 partida 
susținute anul trecut do naționala da
neză. Madsen conduce în clasamentul 
golgeterllor , europeni cu 13 goluri, ur
mat de maghiarul Tichy — 9 goluri, 
Mamîkln (U.R.S.S.), Galici (Ceho
slovacia). Greaves (Anglia) cîte 7.

★
Pe lista celor mai bune 25 perfor

manțe atletice din toate timpurile, ro- 
mînul Z. Vamoș este citat de două ori : 
al 13-lea la 3900 m obstacole (cu 8’37” 
6/10) și al 16-lea la 1500 m (3’40” 5/10). 
Sulițașul A. Blzim este citat 
cu rezultatul său do 80,60 m, 
anul trecut la București.

★
în martie va apărea primul 

revistei „Sporim în U.R.S.S.”,

al 23-lea 
realizat

număr al 
o nouă 

publicație destinată să informeze citi
torii de peste hotare despre viața spor
tivă din Uniunea Sovietică. Revista va 
apărea lunar și va avea printre colabo
ratori, specialiști de frunte ni sportului 
sovietic, ziariști, scriitori, antrenori și 
sportivi.

*
Fotbaliștii profesioniști din Lyon nu 

au dreptul să se antreneze în timpul 
săptămînil pe terenul lor. Motivul ? 
Terenul este proprietatea municipalității 
și poate fi închiriat numai duminica(l)

A
Turneul olimpic de fotbal, al cărui 

start neoficial a fost dat săptămîna tre
cută la Cairo, odată cu tragerea la sorți, 
se află Ia cea de-a 10-a ediție. Pînă 
acum titlul olimpic la fotbal a fost cîș
tigat de : Anglia, Belgia, Uruguay (de 
două ori, în 1924 și 1928), Italia, Suedia, 
R. P. Ungară, U.R.S.S. și R.P.F. Iugo
slavia.

*

In timp ce la noi continuă valul de 
frig, la Buenos Aires a fost atît de cald 
zilele trecute îneît oamenii aflați într-o 
piscină, unde urma să aibă loc un mare 
concurs de înot, nu refuzat categoric 
să părăsească bazinul. în acest fel, 
concursul a fost anulat.

*

Cu ocazia meciului de rugbi Franța- 
Scoția s-a înregistrat un record unic în 
felul său. Selecționata scoțiană a venit 
la Paris însoțită de 43 de oficiali.

Tn Cupa campionilor europeni la 
volei masculin s-au disputat alte două 
întîln'ri pentru optimile de finală. La 
Budapesta, Ujpest a întrecut pe Gim- 
nasio Club Lisabona cu 3—0, iar la 
Leipzig, campioana R. D. Germane, 
Rotation, a învins cu 3—2 pe Ț.D.N.A. 
Sofia.

Deschiderea concursului internațio
nal de patinaj viteză de la Alma-Ata 
a fost marcată de o excepțională 
performanță a sportivului sovietic Ev- 
gheni Grișin. El a parcurs distanța 
de 500 m în 39”6/10 corectînd cu 2 
secunde propriul său record.

Fostul campion mondial de patinaj 
viteză, Knut Johannesen, a stabilit un 
nou record mondial în prima zi a 
meciului de patinaj viteză dintre se- 
lecfionata Norvegiei și echipa secun
dă a U.R.S.S. Johannesen a parcurs 
5 000 m în 7'37"8/10. Vechiul record 
mondial deținut de Boris Șilkov dm 
anul 1955 era de 7'45"6/10.

Atleții etiopieni au dominat crosul 
internațional desfășurat duminică la 
St. Sebastian. Locul înfîi a fost ocu
pat de Mamo Wolde Mariam, crono
metrat pe distanța de 10 km cu tim
pul de 30'35"7/10, iar locul doi de 
Tsegaye Gabre.

Pregătiri pentru 

/zm0ridialekz/ de la Praga I

Jucătorii noștri de fenis de masă 
și-au început pregătirile în vederea 
campionatelor mondiale de fenis de 
masă, care vor avea loc în cursul 
lunii april:e la Praga. Loful selecțio- 
nabililor cuprinde, printre alții, pe 
campioanele mondiale Maria Ale
xandru și Geia Pitică, Ella Consfanli- 
nescu, Radu Negulescu, Dorin Giur- 
giucă, Gheorghe Cobîrzan și Adal
bert Refhi.

Pînă la începerea campionatelor 
mondiale sportivii romîni vor parti
cipa la numeroase concursuri de ve
rificare. în zilele de 30 țj 31 ia
nuarie în sala Dinamo se vor des
fășura întrecerile campionatului re
publican pe echipe, iar de ’ la 1 la 
3 februarie în aceeași sală, se vor 
disputa meciurile ultimului concurs 
masculin al campionatului individual. 
Jucăforr noștri fruntași vor participa 
la 23 și 24 februarie la campionatele 
internaționale ale R.F. Germane de 
la Frankfurt pe Main și cîteva zile 
mai fîrziu vor fi prezenți la Londra 
la campionatele internaționale ale 
Angliei — (28 februarie — 1 martie).

Campionatele internaționale ale 
R.P. Romîne se vor desfășura între 
8 și 12 martie la București. Pînă în 
prezent au anunțat participarea echi
pele R.S. Cehoslovace, R.P. Bulgaria, 
R.D. Germane și R.P.D. Coreene.

V

Tn meci refur pentru Cupa campio
nilor europeni la baschet masculin 
Wisla Cracovia a învins cu 112—53 
(77—24) echipa Etzella Luxemburg.

RUGBÏ

Franța — irlanda 24-5
DUBLIN 27 (Agerpres). —
Peste 50 000 de spectatori au asistat 

pe stadionul din Dublin la meciul dintre 
echipele de rugbi ale Franței și Irlan
dei, disputat în cadrul „Turneului celor 
cinci națiuni”. Selecționata Franței, fo
losind mult linia de trei sferturi, a cîș- 
tigat cu scorul de 24—5 (6—5).

în Editura U.C.F.S.
Editura U.C.F.S. a scos de sub tipar 

noi cărți sportive. Iată titlurile cîtorva :
Oameni șl munți (303 pag. 7,50 lei). 

Cartea aceasta, scrisă de ziaristul so
vietic, E. Simonov, cuprinde povestea 
cuceririi Piscului Victoriei, cel mai înalt 
vîrf (peste 7 000 m) din Munții Tian- 
San.

*
Probleme de antrenament în Jocurile 

sportive (ediția a Il-a, 280 pag. 8 Iei) — 
Lucrarea prezintă o serie de indicații 
metodice privind instruirea și antrena
mentul în jocurile sportive.

ir
Ghidul cabanelor (185 pag., 7 lei).* O 

utilă călăuză pentru iubitorii de dru
meție, prezintă caracteristicile fiecărei 
cabane turistice, ca și informații privind 
drumurile de acces, stațiile c'F.R. cele 
mai apropiate de cabane etc.

PRONOSPORT
Concursul din 27 ianuarie a.c,

Atalanta — Juventus
Bologna — Venezia
Fiorentina — Sampdoria
Genoa — Modena
Lanerossl — Internazlonale
Milan — Napoli
Roma — Mantova
Torino — Palermo
Foggia — Messina
Padova — Brescia
Pro Patria — Lazzio
Udinese — Verona 
Catania — Spal

„Fail Safe“ de
Ca într-o carte de ficțiune științi

fică, acțiunea romanului este pro
iectată în viitor — anul 1967. 
într-un foarte subteran adăpost anti- 
atomic din Omaha (centrul S.U.A.) se 
află postul de comandă al aviației 
strategice. Doi oaspeți, congresma
nul Raskob și businessmanul Knapp, 
vizitează încăperea specială denu
mită „war room" (camera de război) 
— înțesată cu zeci de aparate elec
tronice. „Una din cele mai compli
cate încăperi din lume" și „...lina din 
cele mai costisitoare", o apreciază 
cei doi. Generalul Bogan și colone
lul Cascio, adjunctul său, le expli
că mecanismul complicat al insta
lațiilor. Totul este automat, cu bu
toane colorate, cu un ecran cit pe
retele... Vizitatorii sînt asigurați că 
„sistemul este infailibil" și că „este 
exclus să intrăm în război datorită 
unui accident".

Așa începe captivanta acțiune a 
romanului „Fail Safe“ („Limita de 
securitate") apărut recent în librăriile 
New Yprkului și apreciat ca „best
seller" (un mare succes de librărie). 
Autorii : Eugene Burdick și Harvey 
Wheeler, profesori universitari 
știință 
calități 
literar 
taliate 
care este brodat romanul. Primul, E. 
Burdick, și-a cîștigat merite literare 
cu alte două cărți : „Al nouălea val" 
și „Americanul nesuferit" (scrisă îm
preună cu William Lederer). Dar să 
continuăm relatarea...

într-un cadru unde domnește o 
calculată semiobscuritate, imagina
ția autorilor produce — fără a pă
rea totuși paradoxal — o verosimilă 
înlănțuire de întîmplări. Totul începe 
prin apariția pe ecran a unui punct 
roșu. Ar fi un avion necunoscut care 
se îndreaptă spre teritoriul Statelor 
Unite. Suspect, dar nu atît de neo
bișnuit ; cei prezenți își amintesc — 
fapte de altfel autentice — cum un 
cîrd de gîște sălbatice, falsul ecou 
al unui satelit sau chiar razele lunii 
au fost semnalizate de radar ca... ra
chete sovietice. Suspect, deci. Se 
trece la o stare de alarmă în trepte :

de 
politică, dovedesc două 
— un remarcabil talent 

și, totodată, cunoștințe de
in problemele militare pe

Moscova —Un aspect din sala do lectură a bibliotecii „Lenin din 
cea mai mare bibliotecă din U.R.S.S. Numai anul trecut biblioteca a fost 
frecventată do 184 090 de cititori, care au citit și studiat 12 000 000 de 
volume și manuscrise. ,Foto ! Gh> vlntlla’

O producție neobișnuită.,.
La uzina ,,Kirov" din Leningrad a sosit 

o scrisoare din orașul scofian Glasgow. 
lată ce scria în ea inginerul Scott: „Recent 
am citit că voi, muncitorii de la uzina „Ki- 
rov", afi dat o producție de cu totul altă 
natură — o culegere de versuri..." Scott 
relatează că a fost uimit de această 
„producție neobișnuită” a uzinei cu re
nume mondial și roagă să i se trimită un 
exemplar al acestei culegeri. Inginerul 
scofian scrie despre el că lucrează la 
Glasgow, într-o mare întreprindere, și că 
recent a început să studieze limba rusă.

Culegerea despre care e vorba în 
scrisoare reprezintă un volum de poezii 
scrise de poeții uzinei și intitulat „Prima 
șarjă". Autorii culegerii au îndeplinit do- 
rinfa inginerului scofian și i-au trimis zi
lele trecute lucrarea lor.

„Likinc“ a pornit în rodaj
La cîfiva centimetri deasupra parbri

zului, o făblifă pe care scrie : „LIAZ-677. 
Rodaj". Pe radiator, cu litere străluci
toare de crom, inscripția „Likino", Mașina 
a fost examinată de o comisie de specia
liști care au ajuns la părerea unanimă : 
autobuzul este modern și corespunde ce
rințelor transportului urban.

...Mașina înaintează lin și uniform. Deși 
viteza este de peste 70 km nu se aude 
aproape nici un zgomot. Aici totul desfa
tă ochiul : pereți îmbrăcafi in material 
plastic, becuri fluorescente, geamuri 
mari, fotolii comode. Noul autobuz poate 
transporta 108 persoane.

Autobuzul gonește de-a lungul șo
selei. Afară e un ger de 25 de 
grade, dar înăuntru e cald și plăcut. Sis
temul calorifer circular menține 
nent „climatul" necesar,

C'md pornește la drum, șoferul 
nevoie să schimbe maneta cutiei
teze. El apasă pur și simplu pe un buton 
al panoului de comandă.

Acest autobuz este prima lucrare ori
ginală a tînărului colectiv de proieefanfi 
al Uzinei de autobuze 
Moscova). Coeficientul 
caroseriei este calculat 
km.

perma-

nu are 
de vi-

din l.ikino (lingă 
de rezistentă al 

pentru 600 000
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PlBiiAM PWffl RAȚIUNE
Eugene Burdick și Harvey Wheeler 
„poziția albastră"... „galbenă"... 
„verde". Ultima poziție „roșie", în
seamnă, război, ceea ce în cazul de 
față, celor prezenți li se pare de 
neconceput. în mod „automat", avi
oanele strategice cu bombe nuclea
re, aflate în obișnuita lor patrulare, 
primesc ordinul de a se îndrepta 
spre „Fail Safe". Este așa-numita „li
mită de securitate“, o linie imagi
nară, pe hartă, de unde bombardiere
le trebuie să se întoarcă, neavînd 
voie s-o depășească decît cu dis
poziția expresă a președintelui. Dis
poziție care se cere transmisă nu 
oral, ci prin cod cifrat, mecanic.

în aceste clipe de încordare se 
produce accidentul : la instalația

Recenzie
electronică nr. 6 din ,,war room" 
aide un mic condensator. Miloase 
puțin a ars, dar sergentul operator 
fumează și nu simte. Autorii presu
pun, în acest moment critic, că de
fecțiunea nu este semnalată de nici 
un aparat. „întîmpiarea“, mai bine- 
zis „accidentul“, declanșează însă 
efecte neprevăzute, incalculabile — 
a căror descriere formează însuși 
subiectul cărții.

între timp, punctul roșu este iden
tificat: un banal avion „Boeing 707" 
pentru pasageri, aparținînd compa
niei engleze BOAC. Fețele se deștind 
„Gentlemeni, vă cei iertare că ați 
fost alarmați“ — le spune celor doi 
„civili" generalul Bogan. Bombardie
rele ajunse la „limita de securitate" 
fac cale-ntoarsă.

Dar ce-i asta ? Grupul nr. 6 (cifra 
coincide cu a instalației defecte din 
Omaha) trece de „Fail Sare“ în- 
dreptîndu-so spre strîmtoarea Beh
ring. Pare absurd, dar e realitate : 
fără ordinul președintelui, fără a fi 
provocat de nimic, un grup de avir 
oan® se îndreaptă spre Uniunea So
vietică. îngrozit do urmările neîndo
ielnice ale erorii, Bogan alarmează 
Casa Albă...

Reține atenția faptul că deși în-

treaga acțiune a romanului este 
produsul unei fecunde fantezii, per
sonajele cărții sînt diferite figuri 
contemporane — oameni de stat a- 
mericani și sovietici, chiar actualul 
președinte al S.U.A., un larg antu
raj de generali, miniștri, experți, cu 
nume schimbate. Caracterele u- 
nor eroi sînt prezentate în cu
prinsul căiții cîteodată prin utile 
descrieri biografice, dar ele se 
manifestă și se conturează pregnant 
îîj focul acțiunii, cînd carapacea 
comportării convenționale cade în 
fața unor împrejurări atît de neobiș
nuite. Toate aceste figuri intră a- 
proape simultan în scenă din mo
mentul cînd — potrivit desfășurării 
acțiunii romanului — Casa Albă este 
pusă la curent cu inexplicabila com
portare a grupului nr. 6 de bombar
diere (numit convențional 
Situația este considerată 
cititorul asistă la o cursă 
pentru evitarea erorii.

In roman se descrie 
cum o vastă rețea din mecanismul 
militar și politic al S.U.A. este pusă 
în acțiune. Legătura cu colonelul 
Grady, comandantul grupului „Del
ta", este însă exclusă : conform in
strucțiunilor în vigoare, după trece
rea „limitei de siguranță“ avioanele 
întrerup toate mijloacele de comu
nicație cu bazele de pornire. Grady 
este prezentat ca tipul militarului- 
robot. El nu-și permite să judece, nu 
se întreabă de ce numai lui i s-a 
transmis cifrul, și chiar atunci cînd, 
în ultimă instanță, este conectat prin 
radio, refuză să asculte ordinul di
rect al „președintelui“ de a se în
toarce, deși recunoaște vocea aces
tuia ; regulamentul îi Interzice să as
culte comunicări verbale și el între
rupe, cu 
birea.

Autorii imaginează că la un mo
ment dat
de vînătoare primesc ordinul să a- 
jungă și să doboare bombardierele.

...De-a lungul acestor episoade se 
perindă personaje cu concepții dife
rite. Unele reușesc să adune o doză 
mai mare sau mai mică de rațiune. 
Generalul Bogan, de pildă, calcu
lează cu luciditate gravitatea situa

„Delta“), 
gravă și 
dramatică

amănunțit

un gest mecanic, convor-

chiar avioane americane

ției create și participă cu toată con
vingerea la operațiunile de împiedi
care a unei asemenea greșeli fa
tale. Politicianul Raskob avertizează 
împotriva ușurinței cu care unii mi
litari își formulează părerile, iar bu
sinessmanul Knapp, specializat în 
domeniul electronicii, critică subor
donarea oarbă a omului de către 
mașină. Poate cea mai umană și ra
țională figură a romanului este însă 
generalul Black, care are curajul să 
combată deschis pozițiile unor a- 
venturiști și maniaci atomici, chiar 
cg riscul de a-și atrage dizgrația su
periorilor. El este, de altfel, consi
derat ca „un eretic de profesie".

Veridic este reprezentată și cate
goria adepților agresiunii ; sînt cî
teva personaje ale căror cuvinte 
amintesc aidoma unele declarații in
cendiare publicate în presa de peste 
ocean. Lui Wilcox, unul din aceștia, 
nu-i pasă de primejdia ce planează 
asupra umanității, dar este indignat 
și consideră „indecentă" ideea ca 
avioane americane de vînătoare să 
doboare pe alți americani. Iată-1, 
apoi și pe colonelul Cascio, adjunc
tul lui Bogan. Deși președintele or
donă colaborarea comandamentului 
american cu cel sovietic pentru do- 
borîrea grupului „Delta", Cascio este 
cuprins de un acces de demență fu
ribundă, aruncă în 
o scrumieră grea 
zește o rebeliune 
Albe.

Bine schițat este 
tor al lui Groteschele, adept convins 
al „necesității" și „inevitabilității“ 
războiului, posedat de imaginea 
„distrugerii universale“, expert în al
chimia isteriei antisovietice. La pre
gătirea sa „metodică“ a contribuit 
direct profesorul Tolliver, un teoreti
cian „de vază“ al războiului termo
nuclear. Atît ca nume, cît și ca pro
fil politico-moral, Tolliver nu pare 
străin de trăsăturile faimosului om 
de știință Edward Teller, denumit de 
presa americană „părintele bom
bei cu hidrogen", care-și ridică 
adeseori glasul spre a pleda pentru 
înarmarea nucleară și a împiedica 
orice progres pe linia dezarmării. 
De altfel, cartea sugerează puternic 
cititorului impresia că aceste perso
naje cu nume fictive au corespon
denții lor în viața reală.

Și Groteschele. și Cascio pledează 
cu inconștiență fanatică pentru 
transformarea accidentului într-un... 
război total. în roman, ambii sînt fă-

capul lui Bogan 
de cristal și ur- 
împotriva Casei

chipul respingă-

A. MUNTEANU

cuți inofensivi : Cascio este arestat, 
iar Groteschele își vede încheiată 
cariera.

Deși în cuprinsul cărții există un șir 
de episoade imaginate în mod for
țat, ca și situații neveiidice privind 
mai ales țările socialiste, conducă
torii lor — totuși, din întreaga des
fășurare a acțiunii romanului se 
desprind cîteva concluzii țudicioase 
și actuale. Arătînd că o catastrofă 
termonucleară, cu grele consecințe 
pentru omenire se poate produce 
printr-un accident, cartea are ca 
idee centrală, ca o concluzie esen
țială că singurul mod de a realiza 
securitatea este nu acumularea de 
arme nucleare și de mijloace îndo
ielnice de siguranță — ci renunțarea 
la aceste arme, înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Țările socialiste au subliniat nu 
o dată primejdiile ce pot decurge din 
accidente de ordin tehnic sau psihic. 
Episodul fictiv în care este descris 
accesul isteric al colonelului Cascio 
este similar cu întîmpiarea re
latată nu de mult de presa ame
ricană despre un militar american 
care-și mărturisea tentația obsedan
tă de a trage cu pistolul în focoa
sele atomice. De altfel, în armata a- 
mericană au loc în mod curent exa
mene neurologice penttu cei ce lu
crează la armamentul nuclear. Or, 
așa cum rezultă din paginile cărjii, 
cel mai sigur „examen“ este însăși 
eliminarea acestui armament.

Reține atenția și cine sînt autorii 
aparțin categoriei 

autori de romane 
ci sînt două figuri 
membri ai corpu- 
american, profesori 
domeniul pe care-1 
opera lor, cît și 

alți autori americani 
pe

cărții. Ei nu 
obișnuite de 
„de senzație", 
reprezentative, 
lui universitar 
competenți în 
tratează. Atît 
cele create de 
cu profil similar și care scriu pe 
teme asemănătoare sînt semnificati
ve pentru deplasările care au loc în 
opinia publică din Statele Unite, 
pentru înțelegerea de către cercuri 
tot mai largi a pericolului ’ cursei 
înarmărilor nucleare și a necesității 
de a se acționa cu hotărîre pentru 
a i se pune definitiv capăt. în felul 
el, cartea profesorilor Burdick și 
Wheeler este o pledoarie convingă
toare în sprijinul obiectivului central 
al luptei pentru pace — înfăptuirea 
dezarmării.

L. RODESCU



Nn 5789Pag. 4

în fările nordi ce
„l’Union Française

Cereri in favoarea extinderii comerțului est-vest 
iăm din aceste țări tot atît cît vin
dem, a spus el în încheiere.

★
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 

Suedia și alte țări care fac parte din 
„Asociația europeană a liberului 
schimb” trebuie să lupte pentru ex
tinderea legăturilor comerciale cu 
Uniunea Sovietică, care dispune de 
uriașe bogății naturale și o mare 
putere de cumpătare, scrie influen
tul ziar suedez „Götteborgs-Posten“. 
Celelalte state din Europa răsări
teană sînt, de asemenea, parteneri 
comerciali serioși, scrie ziarul. Ana- 
lizînd situația creată după eșecul 
tratativelor de la Bruxelles cu pri
vire la aderarea Angliei la Piața co
mună, ziarul ajunge la concluzia că 
este important să se dezvolte rela
țiile comerciale între țările Europei 
occidentale și țările socialiste.

OSLO 27 (Agerpres). — „Economia 
sovietică se dezvoltă într-un ritm 
rapid. în momentul de față ritmul 
dezvoltării industriei în U.R.S.S. este 
rnai mare decît în țările Europei 
occidentale și Americii". Astfel a 
caracterizat economia sovietică mi
nistrul comerțului și navigației al 
Norvegiei, Gundersen, în raportul 
său despre „Problemele comerclalo- 
politice actuale", la ședința Uniunii 
comercianților.

Sistemul economic și social din 
Uniunea Sovietică se dezvoltă după 
legi proprii. Indiferent dacă dorim 
sau nu, avem însă în fată un nou fe
nomen al istoriei. Sistemul a luat 
nașiete pentru a exista și. în orice 
caz, el nu va permite nici unor forțe 
externe să-1 zdruncine, a spus mai 
departe Gundersen.

Analizînd situația comerțului între 
țările din Est și Vest, ministrul nor
vegian a subliniat că în deceniul al 
6-lea volumul total al schimburilor 
comerciale dintre aceste țări a cres
cut de trei ori. Totuși comerțul Nor
vegiei cu țările răsăritene s-a mic
șorat de la 5,2 la sută în 1955 la 3,8 
la sută în 1961. Noi vrem să ne vin
dem mărfurile în aceste țări. Tre
buie, de asemenea, cumpă-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 
transmite •

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a răs
puns la trei întrebări puse de redac
ția ziarului democrat spaniol „Es
pana Popular".

Răspunsurile sînt publicate în nu
mărul din 27 ianuarie al ziarului 
„Pravda".

Șeful guvernului sovietic a urat 
oamenilor muncii din Spania succe
se „în lupta împotriva dictaturii fas
ciste, pentru lichidarea bazelor mili
tare străine de pe teritoriul patriei 
lor, pentru triumful politicii de pace 
și democrație".

El a declarat că „restabilirea de
mocrației în Spania ar constitui, în

pentru pace

subliniat că 
continua și

Pentru obfinerea independentei Kenyei
NAIROBI 27 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută cu prilejul sosirii 
sale la Nairobi venind de la Londra, 
Rashidi Kawawa, vicepreședintele 
Tanganicăi, a spus că împreună cu 
Milton Obote, primul ministru al 
Ugandei, au realizat progrese însem
nate în vederea obținerii indepen
denței Kenyei. Cei doi lideri s-au în- 
tîlnit la Londra cu primul ministru

Macmillan și cu Duncan Sandys 
pentru a duce tratative în vederea 
obținerii independenței Kenyei,

După cum anunță agenția Reuter, 
Kawawa a declarat că speră ca 
alegerile generale din Kenya să aibă 
loc înainte de luna mai. „Nu vom 
tolera nici o amînare”, a spus Ka
wawa lui Duncan Sandys.

Desenul alăturat a fost sugerat 
caricaturistului Eccles de la ziarul 
londonez „Daily Worker" de intensi
ficarea crescînclă a ritmului de mun
că în industria engleză. „S-a oprit 
o clipă ca să-și sufle nasul", expli
că patronului maistrul speriat do 
accidentul produs la banda rulantă. 
Pe perete esto atîrnată inscripția 

Grăbiți-vă 1".

de
și

po
pe

Poporul sovietic este solidar cu lupta 
curajoasă a poporului spaniol 

Răspunsurile Iui N. S. Hrușciov 
la întrebările ziarului „Espana Popular**

mod evident, un aport însemnat la 
lupta comună a popoarelor Europei 
pentru destinderea încordării, 
zarmare generală, 
democrație".

N. S. Hrușciov a 
porul sovietic va
viitor să-și maniieste solidaritatea 
cu lupta curajoasă a poporului spa
niol, împotriva fascismului.

„Lupta poporului spaniol pentru 
libertăți democratice este strîns le
gată de lupta maselor largi împo
triva reacțiunii, împotriva războiului 
termonuclear, pentru pace în lumea 
întreagă".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a declarat că ba
zele americane au fost create și se 
creează nu pentru a apăra Occiden
tul de pretinsa „agresiune comu
nistă", ci pentru a pregăti un atac 
împotriva lagărului socialist. „Nici 
Uniunea Sovietică, și nici alte țări 
socialiste nu au avut și nici nu au 
vreo pretenție teritorială sau 
pretenții față de Spania".

Relevînd că în planurile lor
atac asupra Uniunii Sovietice forțele 
agresive ale Occidentului acordă un 
rol însemnat și bazelor militare din 
Spania, N. S. Hrușciov a subliniat : 
„Cercurile guvernante din Spania, 
care au pus la dispoziție teritoriul 
țării pentru baze americane, creează 
prin aceasta o primejdie uriașă 
tru Spania în cazul izbucnirii 
război termonuclear. în stadiul 
tual de dezvoltare a tehnicii 
tare existența bazelor aflate 
control
poate să pună în primejdie însăși 
existența poporului spaniol".

BERLIN. La 27 ianuarie, „Neues 
Deutschland“ a dat publicității rezo
luția celui de-al VI-lea Congres al 
P.S.U.G. cu privire la sarcinile în do
meniul industriei, construcțiilor, 
transportului și comunicațiilor.

RANGOON. La 27 ianuarie a sosit în 
capitala Birmanie/, înfr-o vizită oficială 
de trei zile, Antonin Novotny, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace.

GUAYAQUIL.—' Monopolurile ame
ricane au obținut anul trecut profituri 
în sumă de 60 milioane dolari numai 
din exportul bananelor din Ecuador. 
Totodată, potrivit datelor Serviciului in
formațiilor de sfaf din S.U.A., în cadrul 
programului „Alianța pentru progres" 
Ecuadorului i-a fost acordat „ajutor" 
american în sumă de 25 milioane do
lari.

anunță agenția 
d’information".

Studenții s-au revoltat împotriva 
majorării tarifelor în transportul 
orășenesc. In semn de protest împo
triva acestei măsuri a patronilor,, ei 
au organizat o demonstrație, la care 
s-au alăturat locuitorii orașului. 
Timp de trei zile demonstranții au 
împiedicat circulația, blocînd stră
zile centrale. In urma ciocnirilor vio
lente dintre poliție și populație, din 
ambele părți au fost răniți.

șl Germania occidentală. Fanfanl a 
declarat că instalațiile terestro a- 
mericane pentru rachete de tip „Ju
piter“ vor II înlocuite cu submarine 
americane înzestrate cu rachete 
„Polaris", care vor acționa „în Ma
rea Mediterană, însă nu de la ba
zele italiene“.

alto

de

pen- 
unui 
ac- 

mili- 
sub

străin pe teritoriul Spaniei

Muncitori italieni arestați în mod arbitrar
ROMA 27 (Agerpres). — Secreta

rul Camerei Muncii din orașul Sesto 
San-Giovanni (provincia Milano) și 
19 muncitori de la întreprinderea 
„Pirelli-Sapsa“ au fost arestați pen
tru că au participat la demonstrația 
care a avut loc la 4 iunie 1962 în fața 
reședinței concernului „Pirelli“. Ins
tanțele au hotărît ca aceste persoane 
să fie arestate sub acuzația că „au 
împiedicat circulația și au insultat

Secretarul Camerei 
acuzat că a organizat

Militari saudiți cer azil politic 
in R. A. Yemen

Cursa fără precedent sub gheața

Pe polițiști". 
Muncii - este 
demonstrația din fața reședinței con
cernului ‘„Pirelli“.

Menționînd că în timpul acestei 
demonstrații „polițiștii au atacat de 
cîteva ori pe muncitori cu bastoane 
de cauciuc“, ziarul „Unită" scrie că 
ordinul cu privire la arestarea mun
citorilor reprezintă „una din provo
cările antimuncitorești cele mai 
serioase și în același timp grosolane 
din ultimii ani".

Un grup de deputați a prezentat 
în legătură cu aceasta o interpelare 
miniștrilor afacerilor interne și 
muncii, cerîndu-le un răspuns ime
diat.

BRUXELLES. Agenția United 
Press International anunță că un 
important grup de mercenari albi 
din serviciul secesionistului Chombe 
a sosit în Belgia. Printre ei sint nu
meroși francezi, elvețieni, englezi 
și belgieni. Aceștia au reușit să fugă 
din Katanga, refugiindu-se în An
gola pentru a scăpa de trupele 
O.N.U. Alte grupuri numeroase de 
mercenari, pentru a se sustrage sanc
țiunilor de care sînt pasibili, s-au 
refugiat în Rhodesia, unde se regru
pează și așteaptă noi instrucțiuni de 
la așa-zisele autorități katangheze.

PARIS. — în orașul Santa-Cruz- 
de-Tenerifa.
(care aparțin 
ciocniri între

0

Canare 
avut loc

din insulele 
Spaniei) au

poliție și studenți,

a C. C.
BERLIN 27 (Agerpres). — într-o 

declarație transmisă prin postul de 
radio „Deutscher Freiheitssender 
904”, C.C. al P.C. din Germania 
subliniază că tratatul semnat la Pa
ris între Adenauer și de Gaulle ex
primă interesele de clasă ale mono
polurilor vest-germane și franceze 
din industria de război. El este în
temeiat pe planurile lor agresive co
mune, îndreptate împotriva țărilor 
socialiste.

Calificînd tratatul de colaborare 
între R.F. Germană și Franța drept 
înjghebarea unei axe militare Bonn-

TOKIO 26 (Agerpres).— La ședința 
plenară a Camerei Superioare a par
lamentului a luat cuvîntul Sanzo No- 
saka, conducătorul fracțiunii parla
mentare a P.C. din Japonia, pre
ședintele C.C. al P.C. din Japonia. 
El a declarat că principala datorie 
istorică a poporului japonez față de 
poporul Coreei este de a sprijini prin 
toate mijloacele poporul coreean în 
vederea unificării pașnice a Co
reei, pentru ca această țară să-și 
cucerească adevărata independență.

OSLO. La 26 ianuarie. în sala 
„Teatrului norvegian" și-a în
ceput lucrările conferința națio
nală a adversarilor aderării Nor
vegiei la Piața comună. La con
ferință participă peste 400 de 
delegați sosiți din toate colțurile 
țării, reprezentînd cele mai dife
rite pături ale populației țării.

ROMA. Luînd cuvîntul în Came
ra Deputaților, Fanfani, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, a 
declarat că la recentele tratative de 
la Washington a promis președin
telui S.U.A., Kennedy, în numele gu
vernului italian, să participe la „stu
dierea“ problemelor legate de crea
rea așa-numitelor „torțe nucleare 
multilaterale" ale N.A.T.O. în ace
lași timp, Fanfani a declarat „că el 
este hotărît să se opună extinderii 
armei nucleare“. Fanfani și-a expri
mat îngrijorarea față de poziția 
Franței, care se opune primirii An
gliei în Piața comună și în legătu
ră cu acordul de „colaborare", în
cheiat recent la Paris între Franța

FRAGA. La 26 ianuarie Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M., a a- 
dresat președintelui Republicii Ar
gentina, Jose Maria Guido, o tele
gramă în care în numele F.S.M. pro
testează cu hotărîre împotriva ares
tărilor, torturilor persecuțiilor și de
portărilor dezlănțuite în prezent în 
Argentina împotriva i_...........
mișcării muncitorești și 
tice.

TOKIO. La 26 ianuarie 
japonez a sărbătorit 40 de 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist din Japonia. Cu prilejul aces
tei aniversări, în una din marile săli 
de sporturi ale capitalei Japoniei a 
avut loc un miting festiv, la care 
au participat peste 10 000 de repre
zentanți ai tineretului muncitor, ță
rănesc Și studios. Sanzo Nosaka, pre
ședintele C.C. al P.C. din Japonia, a 
adresat participanților un cuvînt de 
salut.

militanților 
democra-

tineretul 
ani de la

al P. C. din Germania
Paris, C.C. al P.C. din Germania de
clară că: guvernul francez intențio
nează să primească din partea R.F. 
Germane mijloacele financiare ne
cesare înarmării atomice. La rîndul 
său, Adenauer speră ca pe această 
cale să dobîndească arma atomică 
pentru ca, cu ajutorul ei, să-și inten
sifice acțiunile revanșarde și agre
sive.

în declarație se arată că atît A- 
denauer cit «1 de Gaulle caută în 
același timp în tratatul lor o ieșire 
din greutățile crescînde de care se 
lovesc în promovarea politicii lor in
terne.

DAMASC. După cum anunță agen
ția France Presse asupra Siriei s-au 
abătut puternice ploi torențiale. 
Aproximativ 4 000 de țărani sirieni 
din regiunea coastelor Mării Medite- 
rane s-au refugiat pe acoperișurile 
caselor lor fiind în pericol de moar
te, în urma inundațiilor din întreaga 
regiune. Șoseaua care leagă această 
regiune cu Beirutul se află la trei 
metri sub apă.

Agenția libaneză de informații 
anunță că mari inundații s-au înre
gistrat și în Liban, în regiunea fron
tierei cu Siria. Numeroase posturi ci'e 
frontieră sînt izolate, necesitînd in
tervenția elicopterelor pentru a 
salva personalul grăniceresc.

in Parlamentul Japonez
îndeplinirea acestei datorii va oferi 
o bază pentru stabilirea unor rela
ții cu adevărat prietenești și de bună 
vecinătate între cele două țări. No
saka a cerut încetarea imediată a 
tratativelor japono-sud-coreene, care 
urmăresc înjghebarea blocului mi
litar N.E.A.T.O.

Tratativele japono-sud-coreene, a 
subliniat el, au scopul de a conso
lida scindarea Coreei, de a întări 
dominația colonială americană din 
Coreea de sud.

LONDRA. Din cauza gerurilor și 
viscolelor puternice, întreaga parte 
de sud a Angliei, începînd cu comi
tatele centrale pînă la litoralul de 
sud a devenit în noaptea de 25 spre 
26 ianuarie o regiune a unei „eclipse" 
uriașe. De la orele 5 dimineața s-a 
întrerupt curentul electric în opt 
cartiere ale Londrei. La miezul 
nopții au rămas fără lumină apro
ximativ jumătate de milion de lo
cuitori din Bedfordshire, sute de mii 
de oameni din Kent și din alte re
giuni. A încetat activitatea marilor 
uzine ale firmei „Vauxhall Motors 
Limited“. în partea de est a comi
tatelor centrale au încetat să mai 
funcționeze turbinele a trei mari 
centrale electrice care furnizează e- 
nergie rețelei principale din sudul 
țării. în numeroase locuri au ieșit 
din funcțiune liniile de înaltă ten
siune.

CAIRO 27 (Agerpres). — După cum 
relatează ziarele, 12 parașutiști sau
diți și trei agenți ai serviciului de 
contrainformații saudit au cerut azil 
politic în Republica Arabă Yemen. 
La sosirea la Sanaa ei au declarat 
că în decembrie 1962 un grup de ofi
țeri a încercat să organizeze o lo
vitură în armata saudită. Autorită
țile însă au reușit să descopere com
plotul. 40 de ofițeri au fost arestați 
și împușcați.

★

CAIRO 27 (Agerpres). — După cum 
a transmis postul de radio Sanaa, 
trupele republicane au respins la 26 
ianuarie un grup de mercenari care 
încercaseră să pătrundă pe terito
riul Republicii Arabe Yemen, venind 
din emiratul Beihan. Retrăgîndu-se, 
adversarii au aruncat pe cîmpul de 
luptă mitraliere și alt armament de 
fabricație engleză.
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Adenul și
în cap’fala Angliei a fost semnat 

cent acordul cu privire la alipirea 
loniei Aden la Federația Arabiei 
Sud.

Situat în partea de sud-vesf a
ninsulei arabice, Adenul are o suprafață 
de 194 km p și o populație de 150 000 
de locuitori. Adenul esfe și un impor
tant port comercial unde acostează 
anual nave cu un tonaj de 3 500 000 
tone.

Monopolurile engleze sînt interesate 
în menținerea acestei colonii în pri
mul rînd ca punct de sprijin pentru 
apărarea puternicelor poziții pe care 
le dețin în exploatarea petrolului din 
zona Golfului Persic, poziții care sînt 
în ultima vreme tot mai mult ame
nințate de mișcarea de eliberare na
țională. Datorită poziției sale strategice, 
el a devenit în ultimii ani un 
principal punct de sprijin al colonia-

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță că nava comercială italiană 
„Levante", care pornise din Tunis 
spre Marsilia, s-a scufundat lîngă 
coastele Sardiniei. 12 membri ai 
echipajului au pierit.

MOSCOVA 27 (A- 
gerpres). — „Subma
rinele sovietice nu au 
fost niciodată mai pre
jos decît cele străine, 
întotdeauna au depă
șit modelele străine", 
a declarat unui co
respondent al ziarului 
„Krasnaia Zvezda" co
mandantul submari
nului atomic „Comso- 
molul leninist". Lev 
Jilțov. Acest subma
rin a efectuat recent 
o cursă fără prece
dent sub gheață spre 
Polul Nord. Lev Jil
țov a spus că subma
rinul a trecut pe sub 
pol și dincolo de pol, 
iar la înapoiere a tre
cut din nou exact pe 
la pol.

Comandantul sub
marinului sovietic s-a 
referit la declarațiile 
propagandistice ale 
presei americane în 
legătură cu ultimele 
curse ale submarine
lor S.U.A. Presa pre
zintă lucrurile ca și 
cum latitudinile nor
dice cucerite de ame
ricani sînt deocamda
tă inaccesibile sub
marinelor sovietice, 
„Acum dispunem de 
puternice submarine 
atomice, a declarat 
Lev Jilțov. Pentru ele 
nu există latitudine 
inaccesibilă nici în 
ceanul înghețat 
Nord, nici în alte 
ceane”.

Căpitanul Jilțov

spus 
lui 
„Sub 
și că

O- 
de 
o-

a

temerile colonialiștilor

Comentariul zilei

de

die. De aici și-au luat zborul avioanele 
care au bombardat Egiptul în fimpul 
agresiunii din 1956, de aici au efec
tuai ele bombardarea Omanului și por
nesc să aprovizioneze cu armament 
pe mercenarii care urzesc pro
vocări la granițele Yemenului repu- 
bl'can.

Pentru a nu fi

lismului în lupta împotriva mișcării 
de eliberare națională a popoarelor a- 
rabe. Pe teritoriul său este amplasată 
cea mai mare bază militară maritimă și 
aeriană a Marii Britanii în Orientul A- 
propiat. Trupele britanice staționate în 
Aden pot li transportate cu ușurință în 
orice parte a lumii arabe, unde intere
sele monopolurilor s-ar afla în primej-

că a citit cartea 
James Colvert 
gheață spre pol" 
ea are numeroa

se pagini interesante. 
Totuși, după părerea 
lui Jilțov, aceste de
scrieri urmăresc să 
facă reclamă flotei de 
submarine americane 
și de aceea despre lip
surile submarinelor 
S.U.A. scriitorul vor
bește doar în treacăt 
pentru a crea impre
sia că acestea sînt ne
glijabile.

Căpitanul Jilțov, re- 
ferindu-se la relată
rile presei străine, con
sideră că în flota de 
submarine americane 
lucrurile nu stau chiar 
așa de bine.

nevoite să acorde in
dependență Ade- 
nului, autoritățile 
engleze au hotărît 
să treacă de urgen
ță și pe făcute la o 
manevră: incluzînd 
colonia în Federația 
Arabiei de Sud, ele 
speră că prin forțele 
unite ale sultani
lor și emirilor reac
ționari din federa
ție, vor reuși să înă
bușe mișcarea de e- 
liberare din Aden, 
să mențină acest te
ritoriu sub controlul 
lor.

Căci ce este Fede
rația Arabiei
Sud ? Este un sfat 
care numai formal se

bucură de independență. De fapt, în
treaga putere aparține guvernatorului 
englez, care numește pe ministrul prin
cipal și trage la răspundere autoritățile 
locale pentru felul cum i-au îndeplinit 
dispozițiile. „Federația Arabiei de Sud 
— scrie ziarul egiptean „A!-Ahbar“ — 
este o uniune falsă. Ea e impusă prin 
forță și nicidecum nu exprimă voința 
popoarelor. Scopul federației este de 
a camufla regimul colonial, de a pre
lungi jefuirea popoarelor arabe“.

La rîndul său ziarul englez „Obser
ver" recunoaște că includerea Adenului 
în federație „are drept scop menținerea 
bazei militare strategice engleze în 
acest teritoriu și apărarea mfereselor 
monopolurilor britanice“.

Hotărîrea guvernului britanic de a 
Impune în grabă o uniune între colo
nia Aden și Federația Arabiei de Sud, 
fără aprobarea populației din Aden, nu 
face decît să sporească nemulțumirea 
populației. Aflînd de planul colonialiș
tilor, încă înaintea semnării acordului 
de la Londra, populația din Aden 
organizat zeci de greve, mif'nguri 
demonstrații de protest. Participanfii 
cerut lichidarea regimului colonial, 
nunțarea la includerea teritoriului 
în federație. Acum, după ce Londra 
a impus hotărîrea de alipire, mișca
rea populară din Aden crește în am
ploare. „Poporul Adenului nu va co
labora cu autoritățile sfatului marionetă 
creat de imperialiști în sudul Peninsu
lei arabice, se spune în declarația Par
tidului popular socialist din Aden. Un 
guvern impus poporului cu forța este 
sortit pieirii“. Locuitorii Adenului îți 
afirmă voința de a înlătura piedicile 
pe care le pun coionialișf'i în calea 
luptei lor pentru dobîndirea unei 
reale independențe.

NICOLAE N. LUPU

fortificat din Vietnamul
arma-

Un punct 
de sud, capturat, recent, cu 
ment și aparate de radio, de forțele 
patriotice (fotografia de sus).

Vrînd să ilustreze divergențele ivite 
între principalele țări occidentale în 
problema aderării Angliei la Piața 
comună, ziarul american „New York 
Herald Tribune” publică fotografia de 
mai jos a ministrului francez al agri
culturii, E. Pisani, spunînd „nu” la 
încă una din propunerile făcute în 
cursul tratativelor de la Bruxelles.
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în timpul grevei declarate de muncitorii din serviciile de 
transporturi publice, cetățenii Romei s-au iolosit pentru de
plasări de camioane (fotografia din mijloc sus).

Unii simbriași ai lui Cliombe au intrat în panică șl au în
cercat să-și părăsească stăpînul. Iată în fotografia din dreapta 
sus, prin ce metode bestiale este pedepsit de doi „camarazi” 
ai săi un jandarm katanghez dezertor.

Fotografia din dreapta Jos înfățișează o demonstrație ce a 
avut loc în capitala Republicii Dominicane împotriva ameste
cului monopolurilor nord-amerlcane în treburile tării.
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