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cinheia 
tinerelului

De unde
izvorăște bucuria...

A fost dată 
în exploatare linia 
de înaltă tensiune 

Suceava-Rădâuți
Muncitorii de pe șantierul Su

ceava al întreprinderii de con
strucții și montaje energetice nr.2 

L au dat joi în exploatare linia de 
înaltă tensiune (35 kilovolți) Su
ceava—Rădăuți. Orașul Rădăuți și 
raionul cu același nume au fost 
astfel racordate la sistemul ener
getic național și primesc acum e- 
nergie electrică produsă de ma
rile centrale, electrice.

Acțiunea pentru legarea la sis
temul energetic național a raioa
nelor din întreaga țară, în scopul 
îmbunătățirii alimentării lor cu e- 
nergie electrică, a căpătat anul 
acesta o mare amploare. Potrivit 
datelor comunicate unui redactor 
al „Agerpres" de către Direcția 
generală a energiei electrice din 
Ministerul Minelor șl Energiei E- 
lecfrice, de la începutul anului și 
pînă In prezenf au fost legate la 
sistemul energetic 18 raioane, iar 
la alte 28 lucrările se apropie de 
sfîrșit. Printre raioanele racordate 
se află Alexandria, Roșiori de 
Vede, Videle, Hirlău, Cosfeșfi, 
Balș, Filiași, Bistrița și Zalău.

(Agerpres)

Convocarea ședinței plenare
a C. C. al P. M. R.

Biroul Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn a 
hotărît să convoace pentru ziua de joi 
30 noiembrie a.c. ședința plenară a Co
mitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, cu următoarea ordine 
de zi :

1. — Darea de seamă a delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn la cel 
de-al XXII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

2. — Examinarea prevederilor proiec
tului de buget al statului pe anul 1962.

VA SPORI CAPACITATEA FABRICII DE ȚEVI SUDATE - BUCUREȘTI
Consiliul de Miniștri a 

aprobat proiectul pentru mă
rirea capacității de producție 
a Fabricii de țevi sudate din 
București.

După cum se știe, această 
fabrică cu un grad ridicat de 
mecanizare și automatizare a 
intrat în funcțiune la începu
tul lunii iunie anul trecut.

Acum se construiește o hală 
pentru o nouă linie de fabri
cație precum și un depozit de 
benzi metalice. Pînă în pre-

zent s-a turnat o parte din 
fundația noii hale și se pre
gătesc elementele prefabrica
te pentru înălțarea clădirii. 
Asemenea lucrări se fac și la 
depozitul de benzi. Pentru a 
se putea lucra din plin și în

setimpul iernii, pe șantier 
creează condiții pentru turna
rea stîlpilor, grinzilor și fer
melor din beton și se amena
jează o stație de betoane în
călzită.

(Agerpres)

omogyi Iuliu este 
unul dintre acei 
bărbați ai Petri- 
lei cărora munca 
de miner le-a dat 
un nimb specific 

de frumusețe. Trecut de 40 de 
ani, scund, însă puternic, cu 
părul puțin încărunțit, pieptă
nat cu grijă, el pășește pe 
străzile orașului minier, ori în 
mină, ori acasă — cu același 
pas sigur, care denotă o mîn- 
drie lăuntrică de 
om sigur și stăpin 
pe el.

L-am observat 
pe Somogyi in re
petate rînduri că- 
utînd să descopăr 
în faptele lui de 
unde izvorăște a- 
cest sentiment de 
siguranță, de mindrie și bucu
rie, care-l stăpânește. Am dis
cutat cu tovarășii lui.

— Apoi eu zic, mi-a spus un 
miner, că bucuria in viață a 
lui Somogyi vine din faptul 
că-l iubesc oamenii...

Vasăzică asta era! 11 iu
besc oamenii. Minerii. Ori pe 
unde trece, el se simte mereu 
ca acasă, mereu între ai lui.

— Păi, asta e puțin ? Asta e 
bucuria cea mai mare, prinzi 
aripi, în viață ești mai puter
nic.

De la minerul amintit am a- 
flat însă că dragostea oameni
lor pentru Somogyi s-a țesut 
nu la distracție, ci în mină, jos 
în abataj. De mulți ani lucrea
ză Somogyi ca miner, dar tot 
de atîția ani el s-a ocupat cu 
grijă de fiecare muncitor, în 
special de tinerii noi sosiți. Și 
el a ajuns la concluzia că nu 
există om care să nu poată de
veni un om înaintat, firește

dacă este bine îndrumat, aju
tat.

— Trebuie să învățăm nu 
numai cum să scoatem din 
mină cărbune mai mult, dar 
îi cum să creștem, să formăm 
oameni harnici, pricepuți, cu 
dragoste de meserie, care să 
știe să se poarte bine în socie
tate, să știe să trăiască fru
mos, civilizat... spune adesea 
Somogyi, iar vorbele acestea 
sint, în viața lui, faptă zilnică.

Pentru recolte bogate

lucrări la timp!
In aceste zCe. in Întreaga 

țară oamer.:; muncii de pe 
ogoare desfășoară o intensa 
activitate pentru pregătirea 
unui belșug de produse agri
cole in anul viitor. Munca a- 
ceasta cuprinde mai multe 
fronturi: Ia arături, la ferti
lizarea solului, la punerea în 
valoare a unor terenuri ne
productive, la plantările de 
pomi etc.

Din datele Ministerului A- 
gricuiturii rezultă că pînă la 
23 noiembrie au fost efectuate 
arături adinei de toamnă pe 

75 la sută din suprafețele 
prevăzute ; rezultate mai bune 
obținind regiunile Dobrogea 
și București.

Odată cu arăturile au fost 
încorporate în sol aproxima
tiv 4.500.000 tone îngrășămin
te naturale și însemnate can
tități dew mice.

Timpul 
permite 
lucrărilor _ 
campanie. în primul rînd se 
impune executarea într-un 
ritm mai rapid a arăturilor 
adinei. Aici o contribuție im
portantă o pot aduce organi
zațiile U.T.M. din S.M.T. și 
G.A.S. Grupele U.T.M. din 
brigăzile de tractoare ale a- 
cestor unități trebuie îndru
mate să desfășoare o intensă 
muncă politică în rîndul ti
nerilor mecanizatori, mobili- 
zindu-i pe aceștia să folo
sească întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor, astfel 
incit atît schimburile de zi, 
cît și cele de noapte să exe
cute arături de bună calitate, 
la adîncimea corespunzătoare 
și fără greșuri, pe suprafețe 
cit mai mari.

Sub brazdă, o dată cu arătu
rile, trebuie încorporate can-

îngrășăminte chi-

prielnic de lucru 
urgentarea tuturor 
agricole din actuala

Ltâțl sporite de gunoi de 
grajd bine fermentat. Este o 
lucrare la care tineretul poate 
să contribuie din plin. Orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.S. și G.A.C. pot organiza 
interesante acțiuni în această 
direcție: convoaie de atelaje, 
zile record. O atenție deose
bită este bine să se acorde 
transportării și împrăștierii 
îngrășămintelor naturale în
deosebi pe acele loturi de pe 
care s-a prevăzut să se obțină 
in anul viitor o producție de 
5.000 kg boabe la hectar în 
cultură neirigată. Rezerve de 
îngrășăminte sint suficiente: 
în platformele de la sectoa
rele zootehnice, în curțile să
tenilor, la „dejugătorile" de la 
mori.

Paralel cu aceste lucrări 
trebuie să se desfășoare cu 
mai multă intensitate acțiu
nea de punere în valoare a 
unor terenuri neproductive. 
Este bine ca organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. să 
studieze și să îmbrățișeze ini
țiativa tinerilor colectiviști 
din comuna Tansa, raionul 
Negrești.

Ministerul Agriculturii re
comandă ca în aceste zile să 
se urgenteze plantările de 
pomi. Este economic ca aceste 
plantări să se facă pe terenu
rile improprii culturii cerea
lelor, pe coastele de dealuri 
supuse eroziunii, așa cum 
și-au propus să facă utemiștii 
din comuna Tansa.

în general, este necesar ca 
organizațiile U.T.M. din agri
cultură să desfășoare în a- 
ceastă perioadă o intensă 
muncă politică în rîndurile 
tinerilor, astfel îneît contri
buția acestora pe toate fron
turile unde se pregătește bel
șugul anului viitor să fie cît 
mai mare.

Viitori pictori...
Foto : N. STELORIAN

perete, dar nu vertical, ci ori
zontal. Efectul de rupere obți
nut prin folosirea noii meto
de era cu 200 la sută mai 
mare decît al metodei obiș
nuite.

Priboi a fost cel dinții care 
a declarat că :

— N-ar fi rău să muncim 
cum ne-am deprins... Ce să 
ne mai batem capul și cu 
vația asta...

Somogyi

Să-l luăm, de pildă, pe Ma
tei Priboi, un tînăr venit aici 
de prin părțile Moldovei. Cu 
vreo 3 ani în urmă lucra in
tr-o altă brigadă și i se dusese 
vestea că nu învață nimic so
cotind că peretele de cărbune 
se lasă infrint doar prin forța 
brațelor lui. Cind cineva îi a- 
răta că nu gindește bine. Pri
boi se supăra.

— la să mă lași în pace! 
Faci pe grozavul, asta este...

Ințelege-te cu el! Somogyi 
a cerut ca tânărul să fie re
partizat în brigada lui. Nu 
există om care să nu fie în
dreptat — a zis el.

Dar de fapt nu i-a fost ușor 
nici lui Somogyi. Brigada toc
mai se pregătea să introducă 
o nouă metodă de plasare a 
găurilor în peretele de piatră, 
metodă cu mult mai produc
tivă decît cea după care se lu
crase pînă atunci. In loc de 
de găuri vertical urma să 
bată de aici înainte doar 
găuri pe aceeași suprafață

60
se
15 
de

ino-

însă 
de 

ade-

a transformat 
locul său 
muncă într-o 
virată școală. El 
a explicat cu răb
dare tinerilor 
multiplele avan
taje ale aplicării 
acestei metode, 
i-a învățat cum să 
mânuiască uneltele 

executarea corectă 
me
tr a-

pentru
a operațiilor în noua 
todă. Priboi tot fără 
gere de inimă lucra. Somo
gyi i-a dat un manual al mine
rului și i-a indicat de unde 
pînă unde să citească, iar a 
doua zi l-a invitat în fața bri
găzii să povestească cele ci-

1:

Vedere a uneia din liniile 
automate de mașini de isc- 
tificat de la Uzinele „Rul

mentul1' din Brașov.

Foto : S. NICULESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

LAL ROMULUS

MA I REPEDE 
CA TIMPUL

îndeplinirea și depășirea sarcinilor și angajamentelor pe anul 
acesta — bază trainică pentru îndeplinirea planului pe anul 1962

In 1962—rezultate și
La 1 noiembrie întregul 

colectiv al întreprinde
rii „Republica" din Re

ghin a raportat cu bucurie 
că planul de producția pe în
tregul an 1961 a fost îndepli
nit — la producția globală 
proporție de 101,4 la sută, 
producția marfă cu 102,1 
sută. Față de planul pe 
luni colectivul nostru a reali
zat peste plan 283.000 lei eco
nomii la prețul de

Folosind
w ncepînd cu I ziua de 21 
> noiembrie, 

colectivul de mun
citori, tehnicieni 
și ingineri de la 
stația nr. 4 Brăila 
a Trustului de u- 
tilaj greu a înce
put să lucreze în 
contul anului 
1962. La îndeplini
rea planului anual 
de producție o 
contribuție de 
seamă a fost adu
să și de tinerii de 
la această uni-

mai bune

în 
la 
la
10

710.000 lei beneficii. Succesele 
acestea în producție se împle
tesc stiîns cu dezvoltarea în
treprinderii noastre: în ulti
mul an s-au construit secții 
noi, ca de pildă secția de 
băi galvanice și secția oțelă- 
rie. Este de asemenea 
construcție o turnătorie 
fontă.

Incadrîndu-se în efortul 
tregului colectiv, tinerii 
întreprinderea noastră

în 
de

In
dia
au

plin
care, mobi- 
de organi-

U. T. M. și
lisați 
zația 
antrenați în între
cerea socialistă or
ganizată de comi
tetul sindicatului, 
au avut ca obiec
tive principale 
mai buna organi
zare a muncii pe 
șantierele 
folosirea 
ximum a 
capacități 
ducție, precum și 
ridicarea 
tată a i

Cărbune
La mina Bofeni, aparfi- 

nînd Întreprinderii mi
niere din Cîmpulung 

Muscel, s-au introdus în acest 
an noi mașini și utilaje de 
înaltă productivitate. Munci
torii, tehnicienii și inginerii 
au organizat mai bine munca, 
au urmărit mai îndeaproape 
desfășurarea procesului tehno
logic, lucru ce le-a permis să 
obțină succese importante în 
producție. Cea mai importan
tă realizare a minei a fost 
consemnată zilele trecuie, Esle 
vorba de îndeplinirea înainte

utilajele

stației, 
la ma- 
întregii 
de pro-

neînce- 
calificării

lor profesionale. 
' în bilanțul de pînă 

acum, în afara în
deplinirii planului 
de producție, co
lectivul stației a 
mai înregistrat 
frumoase realizări 
și în ceea ce pri
vește obținerea de 
economii la pre
țul de cost. Astfel, 
față de angaja
mentul anual ei 
au înregistrat o 
economie de 
230.000 lei la pre
țul de cost.

peste plan
da fermen a planului anual 
de producție. Pînă în prezent 
minerii de aici au 
contul anului viitor 
tate de 2.990 tone 
In fruntea întrecerii 
da patriei cît mai 
bune se situează brigăzile de 
tineret conduse de Marin Mitu 
și Gh. Popescv, care au de
pășit cu regularitate normele 
de extracție economisind în 
același timp materiale de mină 
în valoare de aproape 30.000 
lei.

extras în 
o canfi- 
de lignit, 
pentru a 
mult căr-

Se extinde valorificarea
pășunilor de munte

Experiența unor 
gospodării agricole 
de stat și gospodă
rii colective din 
regiunea Banat 
care, începînd din 
luna mai și pină 
toamna tîrziu tri
mit cirezi de vite pe 
pășunile de munte, 
a fost extinsă în a- 
cest an. Unitățile 
agricole socialiste

au trimis anul aces
ta pe pășunile <le 
munte 6000 de ani
male, de 3 ori mai 
multe decît anul 
trecut.

Pentru folosirea 
tot mai bună a pă
șunilor de munte 
au fost întreprinse 
noi acțiuni. Au fost 
ridicate încă 15 a- 
dăposturi pentru a-

nimale, s-au orga
nizat puncte de a- 
sistență sanitar-ve- 
terinară, precum și 
pentru cercetarea 
vegetației. Prin lu
crări de defrișare și 
curățire a pășunilor 
de munte suprafața 
acestora a fost mă
rită cu aproape 5000 
ha.

(Agerpres)

Medici sovietici an redat vederea
unui tînăr bucureștean

ODESA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite :

.Medici sovietici au redat 
vederea tînărului bucureștean 
Constantin Chiriță, în vîrstă 
de 18 ani. Operația de trans
plantare a corneei a fost exe
cutată la Institutul de oftal
mologie „Filatov“, în secția 
condusă de prof. David Buș- 
mici, doctor în științe medi
care.

Pacientul avea 6 luni oînd 
un văl tulbure a început să-i 
acopere ochii. Băiatul creștea 
orb.

La Institutul „Filatov" mîl- 
nile îndemînatice ale chirur
gului au îndepărtat pelicula 
deja osificată și au înlocuit-o 
printr-o cornee transparentă. 
Constatin Chiriță și-a redo- 
btndit vederea.

Contribuie la dezvoltarea fondului forestier
în această toamnă, ca și în 

alți ani, zeci de mii de tineri 
din întreprinderi, unități agri
cole socialiste, elevi și pio
nieri, sprijină cu entuziasm pe 
silvicultori în acțiunea patrio
tică de dezvoltare a fondului 
forestier al țării. Ei plantează 
puieți, fac semănături de râ- 
șinoase și foioase, lucrări de 
îngrijire a arboretelor și de 
regenerare naturală a păduri
lor.

Cu sprijinul tineretului, in 
toată țara au fost împădurite 
toamna aceasta mai mult de 
2000 ha., iar planul la îngrijiri 
de arborete a fost depășit cu 
circa 27.000 ha. Valoarea eco
nomiilor realizate în acest se
mestru de întreprinderile fo
restiere datorită muncii pa
triotice a tinerilor se ridică la 
15 milioane lei.

(Agerpres)

AVIASAN-ul — gata pentru iarnă

adus o importantă contribuție 
la obținerea acestor realizări. 
Sub conducerea și îndru
marea organizației de partid, 
organizația de bază U.T.M. 
din întreprindere a desfășu
rat o largă muncă politică și 
organizatorică pentru mobili
zarea tineretului la îndeplini
rea planului de producție. 
Pentru aceasta, în cele mai 
importante sectoare ale pro
ducției am organizat brigăzi 
de tineret între aceste brigăzi 
— 22 la număr — care au ca 
obiective principale îndepli
nirea ritmică a planului de 
producție, îmbunătățirea ca
lității produselor, realizarea 
de economii și altele se des
fășoară o vie întrecere. Bri-

TRIPAM GHEORGHE 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. Întreprinde

rea „Republica" Reghin

Peste plan —
140.977.000 lei 

economii

I^n ultimele zile noi co
lective de muncă 
din industria regiu

nii Ploiești au îndeplinit 
planul anual de producție. 
Printre acestea se numără: 
Fabrica de șamotă Azuga, 
Uzinele ceramice și între
prinderea „Feroemail" din 
Ploiești, salina Slănic, Uzi
na petrochimică-Ploiești și 
altele. In prezent lucrează 
în contul anului 1962 peste 
30 de întreprinderi indus
triale și unități economice 
din această regiune. Preo- 
cupîndu-se de gospodări
rea cu chibzuință a mate
riei prime, colectivele de 
muncă din unitățile indus
triale și cooperatiste din 
regiunea Ploiești au reali
zat pînă la 1 noiembrie, 
prin reducerea prețului de 
cost, economii sunlimenta- 
re în valoare de 140.97000 
l®1- (Agerpres)

In vederea asigură
rii unei bune desfășu
rări a activității stați
ilor în timpul iernii, 
direcția Aviasan din 
Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale a 
luat din vreme măsu
rile necesare. Apara
tele de zbor au fost 
revizuite și s-au pus 
in funcțiune instalați
ile de încălzire, dis- 
tribuindu-se totodată 
materialele de pro-

tecție ca pături, sal
tele și altele.

Stațiile Aviasan au 
fost dotate cu încăl
zitoare de aerodrom 
tip IP-40 de construc
ție sovietică, care a- 
jută ca pornirea mo
toarelor să se tacă în 
minimum de timp. 
Totodată, fiecare sta
ție Aviasan din țară a 
fost aprovizionată cu 
combustibil și lubre- 
fianți corespunzători

zborurilor în timpul 
rece. De asemenea, 
aerodromurile au pri
mit din timp utilaje 
pentru deszăpezire. In 
regiunile unde ar pu
tea să se producă în- 
zăpeziri s-au asigurat 
skiuri pentru avioane. 
Personalului navigant 
i s-a distribuit echi
pamentul de iarnă 
necesar.

(Agerpres)

ÎN REGIUNEA MUREȘ -AUTONOMĂ MAGHIARA

19 universități muncitorești și publice
2,500 de oameni ai muncii 

din orașele Tg. Mureș, 
Miercurea Ciuc, Odorhei și 
din alte localități urmează 
cursurile universităților mun
citorești și publice unde țin 
expuneri academicieni și alți 
oameni de știință, cultură și 
artă. Expunerile lor contri
buie la ridicarea nivelului 
politic și cultural, la forma
rea conștiinței materialiste, 
științifice despre lume.(Continuare in pag. a 3-a)

O nouă construcție în piața Mihai Viteazu din Cluț

ca- 
pentru America de azi. 
ne-a și venit el primul 
John Smith se zbate în 
mizerie. Ii crapă C3pul 
griji și frămîntări : „ce 

asigur bucata de

PICĂTURILE

In noul an de învățămînt, 
în regiune funcționează 19 
universități muncitorești și 
publice, de două ori mai mul
te față de anul precedent. De 
asemenea, s-a dublat și nu
mărul participanților la cursu
rile universităților.

O altă formă care contribuie 
la ridicarea nivelului de cul
tură generală a cetățenilor o 
constituie și cele 150 de lec
torate și brigăzi științifice, 
existente în regiune, care au 
expus peste 5.000 de conferin
țe audiate de peste 600.0D0 
de oameni ai muncii.

(Agerpres)

Noi apartamente 
încălzite 

prin termoficare
Încă 1.500 de apartamente din 

partea de nord a Capitalei vor 
fi încălzite prin termoficare. A- 
burii necesari vor fi produși în 
termocentrala Uzinelor Grivița 
Roșie, care încălzește de pe acum 
600 de apartamente din împre
jurimi. In prezent se fac lucrări 
pentru extinderea acestei centrale. 
Se va monta o turbină de 6,000 
kilovați și un cazan cu o capaci- 
tata de 50 tone aburi pe oră și 
se vor efectua alte amenajări ne
cesare.

FERICIRII"
(Agerpres)

0, știință! înco
tro te îndrepți și 
spre ce culmi fe a- 
vinți ? Orizonturile 
îți sint fără de sfir- 
șit și nemărginite 
îți sint perspecti
vele...

In Statele Unite 
au fost descoperite 
acum „picăturile fe
ricirii” sau, așa cum 
sint ele numite, 
„picături pentru li
niștea sufletească". 
Gîndiți-vă numai ce 
fericire pe capul a- 
mericanilor I E sufi
cient să pui cîteva 
asemenea picaturi 
într-un pahar cu apă 
și să-i dai pe gît 
conținutul și — gata 
—lumea se schimbă 

ca prin farmec I Rechinii monopo- 
liști se transformă în peștișori ino
fensivi, afaceriștii din Wal-Street,

în îngeri sau arhangheli, gansteril 
și șantajiștii în oițe blînde, află
torii la război în poeți lirici, a- 
genții Biroului Federal de Investi
gații în ocrotitori ai văduvelor și 
orfanilor.

Potrivit relatărilor revistei „Life", 
aceste „picături" se bucură de pe 
acum de o mare cerere, deși 
de-abia au fost lansate pe piață. 
Numai în cîteva săptămîni au fost 
vindute flacoane cu „picături ale 
fericirii" în valoare de peste 15 
milioane dolari, lată ce înseamnă 
știința americană I Toate proble
mele dificile se rezolvă cu aju
torul miraculoaselor picături, lei 
două, trei picături în puțină apă 
și în suflet se așterne liniștea.

Ne închipuim — de pildă — 
un John Smith, un șomer ameri
can — de care S.U.A. nu duce 
de fel lipsă, unul din cei 5 mi
lioane și jumătate șomeri, dintre 
care 1 milion tineri, despre care 
a vorbit președintele Kennedy.

Am spune chiar că acest John 
Smith e un personaj foarte 
racferisfic 
De aceea 
în minte. 
lipsuri și 
de atîfea 
să fac să-mi 
pîine ?“ Dar iată că au apărut pe 
piață „picăturile fericirii". John 
Smith e un om salvat, la două, 
trei picături și... gata, toate gri
jile, toate suferințele s-au topit...

Sau, să ne închipuim alt perso
naj foarte răspîndit în Statele IJ- 
nite de azi: un Tom Jenkins oa
recare. Tom este unul din cei 25 
milioane de americani care — 
potrivit datelor citate tot de pre
ședintele Kennedy — locuiesc în 
cocioabe și tot felul de dărăpă
nături. Teribil de amărît, înspăi- 
mînfat de viața îngrozitoare pe 
care o duce cu familia lui nume
roasă în cocioaba unde mișună 
șobolani, Tom lenkins pare cople
șit. Dar, a fost suficient să ia

numal cîteva „picături ale feri
cirii" și fotul s-a schimbat ca prin 
farmec.

„Picăturile pentru liniștea sufle
tească" fac să dispară subit neli
niștile, mîhnirile, emoțiile, teamă 
și neîncrederea în ziua de mîine. 
Ele promit să-i mînfuiască pe a- 
mericanii simpli de groaza șo
majului sau de teama ce le-o 
provoacă noile variante al „echi
librului pe marginea prăpastiei 
războiului" promovată de guver
nanții de la Washington.

In sfîrșit, știința a venit cu ade
vărat în ajutorul Americii!

Cum se explică marea cerere 
pe piața americană a acestor pi
cături ?
„Toți americanii simt o mare ne
voie să se liniștească" — explică 
revista „Lite".

Redactorii revistei „Women 's

EM. RUCAR

(Continuare în pag, a 4-a)



Pentru 5*000 kg. porumb boabe la hectar

Ce pregătesc
echipele de tineret

Gospodăria agricolă colec
tivă „1 Mai” din comuna Cuza 
Vodă raionul Călărași are. ca 
să zicem așa, Vechime. E în
ființată în 1949, are experiența 
anilor de muncă în comun și 
a recoltelor bogate. Pentru a- 
nul Viitor gospodăria și-a pro
pus ca de pe o suprafață de 
500 hectare să obțină o pro
ducție de 5.000 kg boabe la 
hectar în cultură neirigată.

Oamenii au pornit 
deja la treabă. Pă- 
mînturile gospodă
riei sînt bune, iar 
perdelele de protecție 
existente păstrează 
un strat gros de ză
padă, cu o umidita
te uniformă ceea ce 
va fi de un real fo
los în munca colec
tiviștilor. Gospodăria 
are cinci brigăzi de 
cîmp și în fiecare 
dintre ele există cîte 
o echipă

Elanul 
echipelor 
dorința 
munci
bine pe ogoarele co
lectivei, de a aplica 
agrotehnică, pentru a 
obține recolte din ce 
în ■ 
le-au 
lor 
turor 
Cele cinci echipe de 
tineret vor răspunde 
și ele de cultura po
rumbului pe anumite 
suprafețe. Din cele 
500 de hectare echi
pelor de tineret le revin ,___
100 de hectare. Tinerii știu că 
nu e ușor ca de la 3.000-3.500 
kg boabe la hectar să ajungi 
la 5.000 kg.

Aceasta cere o muncă deo
sebită. străduință de zi cu zi. 
cunoștințe agrotehnice avan
sate. perseverență.

La una din adunările ge
nerale ale organizației U T.M. 
din gospodărie 
echipe de tineret și-au 
angajamentul în fața 
zațifeî de partid și a 
cerii gospodăriei, ca 
terenurile pe care le 
primire să

de 5.000 kg. boabe 
Tot aici au stabilit 

cantitate de în- 
naturale (cîteva

mai mare 
la hectar.
ca întreaga 
grășăminte 
mii de tone) să fie transpor
tată și împrăștiată pe cîmp de 
către tineret. Cum au lucrat și 
cum vor lucra echipele de ti
neret ?

îndată ce s-au efectuat ară
turile adinei de toamnă. — ti
nerii au avut grijă ca ele să 

. fie de bună calitate, (30—35

(

I,

de tineret, 
și hărnicia 
de tineret, 
lor de a 

mereu mai

ce mai bune 
: adus tineri- 

prețuirea tu- 
colectîviștilor.

Apoi Naghen continuă : 
Atit acum în toamnă cît și în 

■ primăvară vom lucra pă- 
mîntul mai atent, mai cu gri
jă. Am prevăzut ca în primă
vară să fărărtiițăm terenul 
cu grapa stelată și apoi șă ne 
pregătim pentru insămînțări. 
Vom folosi sămînță de cea 
mai bună calitate, iar pe se
mănători o să-i repartizăm pe 

mai buni tineri, pe cei 
mai bine pregătiți la 

învățămîntul agro
tehnic. O să facem in 
așa fel îneît să avem 
o densitate medie de 
35.000—40.000 fire la 
hectar, așa cum pre
văd regulile agro
tehnice pentru regiu
nea noastră 
•tru soiul de 
pe care-l 
Rărirea și

I

0 interesantă pagină

din istoria

științei romînești

peste

toate cele 5 
luat 

organi- 
COndu- 

de pe 
au în 

obțină o producție

cm. adîncime) — echipele de 
tineret au început transportul 
gunoiului de grajd pe cîmp. 
I-am găsit tocmai ocupindu-se 
cu această lucrare. Iată ce 
ne-a spus Naghen Nicolae. 
secretarul organizației U.T.M.

— Ne aflăm în plină cam
panie de transportare și im- 
prăștiere a îngrășămintelor pe 
terenurile pe care echipele de 
tineret vor semăna porumb și 
după cum vedeți dăm zor 
pentru că anul acesta vom da 
mult mai mult gunoi la hec
tar (25-30 de tone) și nu vrem 
să ne apuce iarna cu munca 
neterminată.

In vizita
la mineri

seninăimineață
de toamnă. Pe pe
ronul gării Tg. Jiu 
un grup de peste 
100 de elevi ai 
Scolii medii nr. 2 
suim in trenul ceTg. Jiu ne 

merge spre Simeria. Deși nu 
s-a luminat încă de 
toții ne-am strîns 
lingă geamuri.

Un fluierat scurt 
motivă și trenul pornește, 
început încet, apoi din ce 
ce mai repede. Un băiat 
vocea frumoasă de tenor 
cepe să cînte. Melodia <

ziuă cu 
ciorchine

de loco- 
. La 
> în 

cu 
în- 

este 
reluată de zeci de glasuri, de 
acordurile mai multor instru
mente.

Nu peste mult timp, trenul 
își micșorează viteza. Cele 
două locomotive pufăie din 
greu. încet. încet. înaintăm în 
defileu.

— Atenție, intrăm în primul 
tunel ! — strigă cineva.

Este primul din zecile de 
tunele prin care vom trece.

Râmînem totuși la ferestre. 
Privim zidurile groase 
beton ce săgetează prin 
noastră.

— Cu ani în 
narea partidu
lui, sute de ti
neri brigadieri, 
veniți din în
treaga țară,lu- 
crînd la înăl
țimi amețitoare, 
muntele, au zidit 
record zeci de tunele și via
ducte...

Ascultam cu atenție încor
dată explicațiile tovarășului 
profesor Ion Brînzan. în min
te revedeam aievea clocotul 
frenetic ai marelui șantier 
Bumbești—Livezeni. Revedeam 
parcă ntiile de tineri care 
înfruntînd voinicește munții, 
au construit această magistra
lă de oțel. Ca un omagiu de 
recunoștință adus celor ce. 
prin munca lor au durat aici 
peisajul cel nou, toți cei pes
te 100 de elevi am început să 
cîntăm cunoscutul cîntec : 
„Răsună Valea"!

Timpul trecea extrem de 
repede. Aproape că nici nu 
ne-a venit să credem că am 
ajuns la Petroșani. în mijlocul 
bazinului carbonifer. Valea 
Jiului — Obiectivul propus de 
noi săJ vizităm cu ocazta a* 
ceste! frumoase excursii orga
nizată de comitetul U.T.M. șl 
consiliul asociației sportive a 
școlii noastre. De aici am ple
cat imediat șpte Paroșeni. Co
șul fumegînd și cele 3 turnuri 
de răcire înconjurate de va
pori liliachii din fața noastră, 
alături de corpul uzinei, parcă 
ne-au întîmpinat cu urarea: 
„Bun sosit!". Am fost primiți 
cu bucurie de tov. inginer 
Verdeș Gheorghe. care ne-a 
condus prin uzină, explicîn- 
du-ne cu multă bunăvoință 
istoricul acestei centrale elec
trice, întregul proces tehno
logic.

Ne-am continuat apoi vizita 
la secțiile cazane și electrici-

urmă, la

mul-

fire 
ner- 

in-

de 
fața

che-

tate unde am primit o 
țime de explicații referitoare 
la funcționarea agregatelor și 
tablourilor de comandă. Aici 
în marea termocentrală am 
înțeles mai profund multe 
probleme de fizică învățate la 
școală. Cu toții ne imaginam 
în aceste clipe cum din puter
nicele turbine pleacă pe 
argintii mii de kilowați e 
gie electrică spre cele mai 
depărtate uzine, fabrici
orașe din țară. Peste o jumă
tate de oră am poposit la în
treprinderea minieră Lupeni.

Pe ambele laturi ale șoselei 
ce ne conduce spre gura pu
țului de extracție, privim pa
nourile cu fotografii ale mine
rilor fruntași în producție ca 
Duban Ariton. Kooș Ladislau. 
Anghelescu Ion și alții. In 
apropiere de gura minei, ci
tim cu emoție placa comemo
rativă, pe al cărei alb ima
culat de marmură erau dăl
tuite cu litere de aur. cuvin
tele : „Glorie eternă eroilor și 
martirilor care s-au jertfit în 
lupta pentru libertatea și 
bunăstarea poporului". Acest 
omagiu fierbinte adus mineri
lor căzuți în 1929. ne îndeam
nă pe toți

au sfredelit 
într-un timp

cei peste 100 de 
elevi să ne 
îndreptăm gin- 
dtirile pline 
de recunoștin
ță spre eroii 
clasei munci- 

conduși de partid.toare care.
și-au închinat toate forțele, 
în lupta pentru o viață libe
ră. fericită poporului nostru.

Curînd facem cunoștință cu 
minerii care Ieșeau din șut. 
în cuvinte simple ei ne-au 
descris aspecte interesante din 
frumoasa profesie de miner. 
„Muncim astăzi mult mai 
ușor — ne-au spus ei. Perfo
ratoarele au luat locul tîffiă- 
coapelor. locomotivele elec
trice au înlocuit tractarea ma
nuală a vagonetelor cu căr
buni. Ne-au vorbit apoi despre 
armarea metalică, despr.e sis
temul modern de aeraj al mi
nei, despre măsurile luate de 
partid pentru a asigura secu
ritatea muncii în subteran.

Ne-am continuat excursia, 
vizitînd orașul Petroșani 
vechile monumente de 
și noile blocuri clădite 
tru minerii 
orele 17.30 
trenul ce 
școală.

Această excursie ne-a 
minunata ocazie de a 
funda cunoștințele căpătate 
în școală, despre trecutul glo
rios de luptă al clasei munci
toare condusă de partid și 
despre minunatele frumuseți 
și bogății ale patriei noastre 
iubite. Excursia ne-a oferit 
totodată posibilitatea de a ne 
îmbogăți și mai mult cunoș
tințele tehnice, ne-a dezvoltat 
dragostea față de profesia de 
miner.

Văii Jiului, 
ne-am suit 

ne ducea

cu 
artă 
pen-

La 
în 

spre

oferit 
apro-

ALEXANDRU V. CEAPA
elev

și pen- 
porumb 
folosim, 
copilitul 

le vom face la timpul 
potrivit penrru ca fi
rele rămase să se 
dezvolte cît mai bine. 
Avem de asemenea 
în vedere ca. dacă va 
fi nevoie, să dăm o 
prașilâ. 
față de 
te. ca 
dească 
lan, pentru că aceas
ta ar stinjeni dezvol
tarea viguroasă și ra
pidă a plantelor.

Dar odată cu pre
gătirea terenurilor, a 
atelajelor și a semin

țelor, pentru ca tinerii noștri 
să cunoască bine agrotehnica 
cultivării porumbului, ne pre
gătim acum pentru deschi
derea cursurilor agrotehnice 
la care s-au înscris pină 
acum peste 80 de tineri, mem
bri ai echipelor de tineret — 
intervine Mihai Vasile, șeful 
echipei de tineret din brigada 
a doua.

Am aflat de asemenea că pa
ralel cu cursurile agrotehnice 
la care vor participa toți 
membrii echipelor 
în gospodărie vor 
conferințe pe tema 
porumbului ținute 
agronom, se va indica 
bliografle formată din

două in plus 
cele prevăzu- 
să nu năpă- 
buruienile în

participa 
de tineret, 
avea loc 
cultivării 
de către 

o bi

a 
o 

teoretică solidă cu pri
vire la cultura porumbului. 
Există deci la aceste echipe 
de tineret o preocupare 
rioasâ pentru respectarea 
vintului dat. pentru a-i 
gura gospodăriei de pe 
peste 100 de hectare de 
răspund. o producție
peste 5.000 kg. porumb boabe 
la hectar ceea ce înseamnă o 
producție totală de 
vagoane cu porumb, 
mare bogăție.

se- 
cu- 
asi- 
cele 
care 

de

Tractoriștii unei brigăzi Complexe a G.A.C. „Mihai ViteazU” din regiunea București, trag 
ultimele brazde de arătură adîncă Foto : AGERPRES
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VICTOR ClRJE

(Urmare din pag. l-a) 
tite. Nu s-a lăsat Somogyi 
pină ce tinărul n-a citit fi 
studiat toată cartea de la în
ceput pină la sfirșit. Cu timpul, 
Priboi a prins gustul lecturii 
tehnice. Noua metodă a fost a- 
plicată, brigada a scos cărbune 
mai mult și de mai bună cali
tate. Și iată că Priboi a deve
nit un adevărat susținător al 
folosirii metodelor tehnice 
înaintate. Brigada dă astăzi 
peste plan cantități sporite de 
cărbune dar tot fapt este că 
astfel Somogyi a ridicat un 
om.

— Somogyi mi-a deschis 
ochii spre lumina științei, spu
ne Priboi.

Dar Dogaru Sebastian ? Și-e 
făcut intrarea in brigada lui 
Somogyi venind de la săparea 
de șanțuri. Dogaru era o fire 
nercoasă. se certa cu toată lu
mea și făcea numai ceea ce »l 
tăia capul. Și nici să lucreze 
nu știa. Pe deasupra avea un 
păcat tare rău : nemaipome
nita deiterita’e de a-și risipi 
propriul cîștig. rodul muncit 
sale. Atunci fi-a dat seama Sc- 
mogyi Iuliu că datoria sa de 
comunist, de responsabil al 
brigăzii, este nu numai aceea 
de a obține o înaltă producti
vitate a muncii cu oamenii pe 
care îi conducea, ci în aceezșt 
măsură să urmărească ca 
munca din abataj să formele 
la oameni înalte trăsături mo
rale. iar rodul acestei masei 
să folosească din plin celor 
care o îndeplinesc. De aceea 
Somogg. dă tinerilor lecții »a

dor șî aespre uwdai de 
• trăi, de < se parts, de a șr> 
să-fi organizeze propria viață.

Un timp, elevul care ascul
ta. aceste lecții a fost unul 
singur ; Dogaru Sebastian. So
mogyi il conducea la filme, la 
teatru, l-a invitat la el acasă, 
i-a arătat cum trăiește el, fa
milia sa.

— Frumos ! s-a bucurat tînâ- 
rul . Ața viață, da I

— Bine, dar și tu ai exact a- 
celeași condiții ca să-ți faci 
viața la fel, i-a spus Somogyi. 
Tot ce vezi e făcut prin mun
că, prin chibzuială. Numai că 
tu nu știi să-ți planifici banii. 
Ii risipești pe una și pe alta 
și nu te alegi cu nimic...

De atunci de fiecare dată în 
ziua de salariu Dogaru cu aju-

torul responsabilului de briga
dă împărțea ban cu ban : ra
dio, haine, C.E.C... Tot mai 
mult preț ă pus Dogiru Se
bastian pe „destinația C.E.C".

Și nu aș vrea să trec mai 
departe înainte de a pomeni 
citeva cuuint* ți despre Turda 
Simion. A nimerit în Vaieii 
Jiului cu cîțiva ani in urmă 
venind din țara Oașului. Aco
lo de mîc copil învățase doir 
să doboare copacii în pădure. 
A nimerit la Petrila intr-o di
mineață pe cînd minerii se 
grăbeau spre șut. Nu știa 
unde se duc atiția oameni. A 
crezul Că s-a intîmplat unde
va ceva, și s-a dus și el cu 
ei. Minerii au intrat însă prin 
galerii țf Turda Simion a ră
mas Străin în curtea minei.

— Pentru angajare ? l-a în
trebat un paznic așa, într-o 
doară.

— Ce-ți pasă * a venit răs
punsul.

Vezi bine. Turda Simion. era 
cam arțăgos.

Pini la urmă a fost angajat 
și repartizat intr-o brigadă la 
subteran. Dar n-a trecut nici 
o luni și responsabilul brigă
zii se săturase de el pină 
fn git.

— N-ai ce mai căuta la 
mine, î-a spus acesta intr-o zi. 
Prea te îmbeți toată ziua, prea 
tt ții de scandaluri. Și cuțitul 
xcela ce-l tot ții la tine 1 Pină 
și noaptea îl vtri sub perină...

Turda Simion se pregătea 
mihnit să se întoarcă 
la Oaș. La 
cu Sor~.ogy
- Iti pit 

iwrreăa; ef
. Dmf 

pinâ dniu
Lui Somogyi i-a plăcut în

drăzneala pornită a tinărului 
înalt, brunet și robust. Și l-a 
luat în brigada lui. L-a învățat 
să lucreze, a vorbit cu el mult 
șl despre toate. Iar Turda Si
mion a început să lucreze din 
toată inima.

— Tu. măi Somogyi, te porți 
altfel cu mine. Să știi că-mi 
place. Să mă ia dracu' de nu 
te imbăt la plată, i-a spus el 
o dată responsabilului brigăzii.

La plată însă lucrurile au 
ieșit altfel. Somogyi l-a condus 
pe Turda acasă fără să se aba
tă pe ta bodegă. Nevasta aces
tuia se străduia să-și adoarmă 
copilul mic, în fașă. Era mi-

poarfi

rată că soțul ei vine la timp 
icusă și încă treaz 
ziua Salariului.

Casa Iții Simion era 
goală.

— Gare-i patul tău, 
mioane ?

— Io, ce întrebare ! 
pe laviță, nu vezi ? 
trăit la tata.

— Pe laviță ?
Turda cîștigase în 

ceea aproape 3.000 de Iii.
— Te sfătuiesc să-ți cumperi 

imediat mobilă, iar restul ba
nilor să-i dai soțtei.

Peste cîteva zile, insă, într-o 
noapte geroasă, soția lui Turda 
cu copilul in brațe, 
ușa lui Somogyi.

— Se poartă urît cu 
mi dă bani în casă, 
plec în Oaș. Nu mai pot să 
rămîn, să-mi 
cu el.

SoniOgyi s-a 
dus l4 Turda 
cam mult omul. Dar n-a avut 
putere să-l privească în ochi 
Pe acela de care s-a convins 
singur că are în el mai mult 
decît un prieten.

— Te culci in pat și nu te 
mai scoli pină auzi sirena de 
la mină, i-a vorbit Somogyi. 
Iar miine mai discutam noi cu 
toții despre fapta ta. Turda 
insă s-a sculat de cum a ple
cat Somogyi și și-a vîrît capul 
sub robinet. Dușul de apă l-a 
mai înviorat. A alergat spre 
casa lui Somogyi, dar n-a avut 
curajul să-l scoale 
Ci nd • sunat sirena 
mai Piîmba încă

Chiar în

aproape

măi Si-

Vi, colo
Așa am

luna a-

bătea la

mine, nu- 
Vreau să

chinui

sculat 
acasă.

viața

și s-a 
Băuse

din nou. 
Turda se 

fațaîn

îtfflroiț s apinst tw fața 
brigăzii ți a lui Somogyi n-o 
să uite el toatd viața.

...Și poate cele mai frumoa
se zile din viața lui somogyi 
sînt acelea cînd înminează ce
lor mai buni din tinerii cres
cuți de el o hîrtie pe care 
sînt scrise aceste cuvinte : 
„Recomand pe tovarășul... 
pentru a fi primit în rîndurile 
partidului și-mi asum pentru 
el întreaga răspundere de 
membru al P.M.R.".

Asemenea recomandări

L L11

a 
mai dat Somogyi multor altor 
mineri crescuți în brigada sa. 
Fiindcă, intr-adevăr, Somogyi 
a scos din abataj de-a lungul 
anilor nu numai mii de tone 
de cărbune, dar și mulți, foarte 
mulți muncitori buni, oameni 
adevărați. Iar oamenii nu-l 
uită. »l socotesc ca pe un ade
vărat părinte, îl înconjoară cu 
dragostea lor.

u eia nevoie de 
recomandări spe
ciale pentru a-mi 
da seama că mă 
găsesc în fața 
unui vechi și pa

sionat om de știință în dome
niul istoriei medicinei, atunci 
cînd am călcat, emoționat 
pragul catedrei de istoria me
dicinei de Ia I.M.F.-Cluj. Doar 
fotul în preajmă îmi arată că 
prof. Valerin 
personalitate 
menirea.

— Cine a 
nia aceasta de cărți din toate 
vremurile ? — îndrăznesc să-l 
întreb pe șeful de catedră im
presionat de mulțimea și va
rietatea lor.

— Sînt rodul stăruințelor 
noastre de a crea o bibliotecă 
specială de istoria medicinii. 
Vezi aici doar o parte din cele 
peste 35.000 volume cîte nu
mără biblioteca astăzi... De 
altfel, totul a început modest 
la noi. în trecut în țara 
noastră nu existau preocupări 
de istoriografie medicală.

Prin grija puterii 
pentru dezvc" 
rea științei, cate
dra noastră dis
pune astăzi de 
peste 35.000 volu
me de speciali
tate, o colecție 
muzeală farmace
utică, o arhivă 
fotografică, o ar
hivă biografică 
de peste 3.000 do
sare și desfășoa
ră o bogată 
muncă de cerce
tare științifică și de 
zare.

— Ce ne puieți spune des
pre bogata și originala colec
ție muzeală — unică în Ro- 
mînia — privind trecutul nos
tru medical ?

In 1949, Ministerul Sănătății 
a luat inițiativa identificării 
și strîngerii întregului mate
rial muzeal medical de va
loare istorică, misiune încre
dințată catedrei noastre. în 
scurt timp s-a strîns un bogat 
material care a fost depozitat 
în fosta farmacie „Hintî“ din 
Ciuj, ea însăși un monument 
istoric datină din 1573.

Colecția muzeală cuprinde 
zedieaeeate «trărechi cârt

Bbloga este o 
care-și înțelege

adunat sumede-

populare

Interviul nostru
cu prof. dr.

Valeriu Bologa, 
șeful catedrei 

de istorie 
a medicinii 

de la I.M.F.-Cluj

populari-

de asodj*v«iă. in
scripții. vale tansMtceutico din 
diverse farmacii transilvă
nene : „Unicoru'’-Cl-uj (1685), 
„Vulturul de aur"-Oradea 
(1796), „Cerbul de aut"-Turda 
(1784) etc.

O achiziție importantă este 
colecția de mojarg farmaceu
tice din diferita epoci (sac. 
XVII—XIX) 
instrumente, 
ceutice, 
portative 
un tabel 
nale din
Sigerus la 1791 și publicat la 
Sibiu cu denumirile acestora 
în cinci limbi. Medicina em
pirică populară, cu experiența 
ei milenară, este bogat repre
zentată. Medicamentele popu-

măsuri, greutăți, 
balanțe faima- 

truse homeopatice 
etc. Se găsește aici 
al plantelor medicl- 
Ardeal întocmit de

Crește calitatea încălțămintei
Majoritatea fabri

cilor de încălțămin
te din țară aplică 
metoda controlului 
calitativ pe opera
te și fază de lucru, 
n această formă 
le organizare a 

producției, fiecare 
muncitor are posi
bilitatea de a con
trola calitatea ope
rației făcute ante
rior de tovarășii săi 
și preia confecțio
narea în continuare 
a produsului numai 
după ce acesta co
respunde normelor 
de calitate stabilite. 
Procedind astfel ei

din 
Indus- 

apre-

contribuie la înlă
turarea operativă a 
defecțiunilor obser
vate, la ridicarea 
calității încălțămin
tei.

Specialiști 
Ministerul 
triei Ușoare
ciază că extinderea 
acestei metode s-a 
răsfrînt pozitiv asu
pra îmbunătățirii 
calității în întreaga 
industrie de încăl
țăminte. Indicele de 
calitate a crescut 
peste valorile stabi
lite în acest an cu 
2-5 la sută. Mate
ria primă și auxi-

liară a fost mai 
bine utilizată. Drept 
urmare, de la înce
putul anului au fost 
produse între alte
le în plus față de 
prevederi, un mi
lion de perechi de 
încălțăminte din 
piele cu față ne
tedă.

Metoda controlu
lui calitativ pe 
operație și fază 
de lucru se preco
nizează a 
dusă și în 
toare 
rului.

ale

fi intro- 
alte sec- 
ministe-

(Agerpres)

*

O povestire, o povestire atit 
de lirică, proprie stilu
lui amplu, cald, plin 

de poezie al lui Tolstoi, în&t 
ecranul nu poate s-o redea de
cît în parte, n-o poate refa
ce. decît descompunind-o în 
cîteva din elementele sale ar
tistice de bază, tealizînd — 
foarte arar și din întîmplare 
— sinteza. Bătrînul regizor so
vietic Pronin și-a asumat răs
punderea pe care și-o asumă 
de obicei ecranizatorul unei 
opere clasice, aceea de a con
verti plastic, vizual, imagini 
literare și — in cazul de față 
— foarte puțin epice. De aici, 
o anume expoziție a lor exte
rioară, o ilustrare cinemato
grafică a personajelor a idei
lor și mai ales a atmosferei 
satului căzăcesc atit de îndră
git de Tolstoi; firul liric se 
extrage pe ecran de-a drep
tul din carte și nu din cons
trucția — sub ochii spectato
rului — a episodului specific 
cinematografic. Și pentru că 
sursa literară este atit de pro
fundă, atit de completă în 
ceea ce privește fișele social- 
psihologice ale eroilor — șj 
mai ales în privința raportu
rilor dintre ei și natură — fil
mul lui Pronin explică, popu-

larizează într-un limbaj acce
sibil, profilul moral, filozofia 
acestor interesanți purtători ai 
ideilor tolstoiene. Prințul Ole
nin, de pildă, din galeria ge
neroșilor nobili spirituali ai 
literaturii Iții Tolstoi. Un 
mantie cu oarecare forță 
acțiune, un om care 
— fără să știe exact 
ceea ce vrea — știe 
cu siguranță ceea ce 
nu mai vrea. A 
trăit pină acum co
mod, mărunt, ase
meni prințului Neh- 
hliudov din „învierea", într-o 
lume îmbîcsită 
mism și compromisuri 
societatea nobiliară 
vită. Intr-un decor 
pe nelocalizat, cu 
funcție de generalizare 
colț de salon plin de fum, de 
sticle răsturnate, un jalnic și 
cenușiu ,,post-festum“) prințul 
Olenin își mărturisește dorin
ța de evădare. S-a hotărît. Va 
pleca în Caucaz să ducă o cu 
totul altă viață, curată, în 
mijlocul unei naturi și-a unor 
ființe nealterate de morbul 
citadin.

ro
de

Olenin — răsună îngăduitor 
și ironic comentariul tolstoian 
— era unul dintre acei oameni 
in stare să se convingă de fie
care dată c-o pot rupe cu tre
cutul, începînd o viață nouă, 
care s-o șteargă pe cea veche, 
păcătoasă". Și pentru o vreme

fetei, s-o

z

ClNJEMATOCRAFIC

de confor- 
în 

mosco- 
aproa- 

mare 
(un

eroul nostru reușea chiar să 
uite totul, s-o ia de-a capul. 
Dar liniștea nu poate dura 
mult. Astfel, în timp ce ală
turi de el frumoasa Mariana, 
mîndra și energica fiică de 
cazac, de care se îndrăgostește 
Olenin, trăiește cu intensitate 
pasiunea ei pentru tînărul 
Luca, prințul își construiește 
o lume falsă de iluzii 
care se complace.
că n-o
ție pe Mariana; 
răutate, dar din inconștiență, 
din egoistă pasiune încearcă

El
poate lua de 

și nu

în 
știe 
so
diu

sd-i tulbure sufletul 
amăgească și să se amăgească. 
In evoluția relațiilor dintre 
Olenin și Mariana intervine un 
accident dramatic: uciderea 
viteazului Luca pe cină în
cerca să salveze viața prințu
lui într-o luptă cu cecekii, in

vadatori ai satelor 
căzăcești. Dar nu a- 
ceasta este adevărata 
cauză care o deter
mină pe Mariana 
să-l refuze în cele 
din urmă pe Olenin, 
Și fără moartea iu

bitului ei fata de cazac ar 
fi înțeles cit 
bilă este firea 
rectă cu cea 
voit complicată 
ce prăpastie, ce 
îi desparte pe tinerii de obîr- 
și{ atit de diferite. Dorința de 
a se apropia de acești oameni 
simpli, atit de curați, de min
ări, de a-i cunoaște și înțelege, 
există — ce-l drept în sufletul 
prințului. Dar dacă nu ești titlul 
de-di lor, dacă nu trăiești e- 
fectiv, ci doar mimezi această 
viață generoasă, acest mod £i-

de incompati- 
ei aprigă, di- 
contemplativă, 
a prințului; 
lume întreagă

teci, nu poți să 
adevărat ci doar să te bucuri 
— în trecere — ca un turist 
ce-și transcrie impresiile In
tr-un jurnal de călătorie. Prin
țul Olenin rămîne numai un 
oaspe printre cazaci și gazdele 
îl cinstesc dar nu-l pot reține 
printre ele. Acest adevăr as
pru, i-l rostește pină la urmă 
însuși bătrînul Eroșka (în in
terpretarea viguroasă a lui 
Boris Andreev) cel care se îm
prietenește cu cneazul dar a- 
sistă, neputincios, la drama 
inada.pt abili tații personajului. 
Drama lui Olenin este de fapt 
drama intelectualității nobili
are ruse din secolul trecut — 
drama celor mai mulți din 
eroii lui Tolstoi — care aspi
rau dar nu se puteau identi
fica cu sufletul poporului. 

Cinstea, adevărata generozi
tate sufletească, în ultimă in
stanță superioritatea și noble
țea de spirit a omului simplu, 
a țăranului cazac, iată lecția 
de viață Oferită eroului său — 
pe care-l înțelege dar nu-l 
poate respecta — de marele 
prozator realist rus.

O conștiincioasă interpretare 
critică au dat-o realizatorii a- 
cestui film, operei literare a 
lui Tolstoi.

fii fericit cu

AU CE MĂNO1U

lare constîna din ierburi, ră
dăcini, azi dispărute („praf 
de mumie" „oâhi de rac", 
„sponojie’' teriaca venețiană 
— un balsam compus din 
peste 60 substanțe dlierite 
etc.) sin! rarități care stîrnesc 
uimirea vizitatorilor.

— Există preocupări de va
lorificare științifică a materia
lului adunat ?

— Piesele depozitate au 
lost larg descrise în nu
meroase atticole șl studii de
dicate acestei colecții și apă
rute atit la noi cit și în stră
inătate. Eaou-1 acestor articole 
și studii peste hotare se poate 
vedea și din desele solicitări 
de documentație care ne-au 
sosit din mai toată lumea. O 
preocupare principală a co
lectivului catedrei este valori
ficarea tradițiilor progresiste 
ale medicinii romînești. Cola
borăm astfel rodnic cu insti
tuțiile similare din U.R.S.S. țf 
țările de democrație populară 

și du alte țări. Pe 
plan internațio
nal am avut cins
tea de a reprezen
ta țară noastră lff 
Congresele de Is
toria Medicinii șl 
Farmaciei 
Madrid 
Varșovia 
Moscova 
Alena (I960), Bu
dapesta (1960). La 
aceste întruniri 
științifice interna
ționale ale isto- 

medicăle, am ținut 
cu privire la 

istoriei medicinei

de ld 
(1956), 
(1958), 
(1959),

riografiei 
comunicări 
activitatea 
din țara noastră care au stîr- 
nit aprecierea și admirația 
oamenilor de știință din toate 
colțurile lumii prezenți la a- 
ceste întruniri. Studiile științi
fice publicate în străinătate, 
participarea oamenilor noștri 
de știință la Congresele inter
naționale de Istoria Medicinii 
și Farmaciei, faptul că am 
fost ales membru al mai mul
tor societăți internaționale 
medico-istorice, vădește din 
plin faptul că istoriografia 
medicală romînească este 
bine cunoscută și apreciată 
peste hotare.

GHEORGHE BUȘ

A apărut:
O casetă cuprinzîrtd 

12 broșuri lecjii 
din colecfia

* Marxism-leninismul — 
teoria revoluționară a pro
letariatului.

M. Cernea — Filozofia marx
ist-leninistă — materialismul 
dialectic 
istoric.

C. Mecu — 
Modul de 
list.

Gh. Badrus
ninistă despre imperialism 
și criza generală a capita
lismului.

E. Dobrescu—T. Postolache — 
Situația clasei muncitoare 
din țările capitaliste după 
cel de-al doilea război 
mondial.

Gr. Comartin — învățătura 
marxist-leninistă despre 
partidul clasei muncitoare.

R. Florian — Teoria marxist- 
leninistă a revoluției so
cialiste.

C. Vlad — Marxism-leninis
mul despre stat și dictatura 
proletariatului.

I. Rădulescu — Statul demo
crat-popular, 
principal de construire a 
socialismului în R.P.R.

C. Manolescu 
Trăsăturile 
ale modului de producție 
socialist.

I. Rădulescu —
Structura economică și de 

Clasă a R.P.R.
I. Mărgineanu — V. George — 

J. lanossy — Sistemul mon
dial socialist.

și materialismul

R. Marinescu — 
producție capita-

— învățătura le-

instrumentul

P. Tânăsie - 
fundamentale

M. Dulea —

De cuiîud in orașul Pitețt 
a fost dată în funcțiune o 
nouă librărie : „Librăria

Cartea rusă"

Foto : AGERPRES
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Sfatul unității 
de pionieri

Solemnitatea înmînâni Ordinylyi 
Muncii clasa I tovarășului 

Dumitru Balalia

n ajutor substan
țial în munca de 
îndrumare și aju
torare a organiza
ției de pionieri, de 

îmbogățire conti
nuă a conținutului muncii ei, 
îl dă sfatul unității de pio
nieri.

La începerea noului an șco
lar, la noi a fost reorganizat 
sfatul unității de pionieri. Am 
căutat să atragem în compo
nența sfatului unității de pio
nieri oameni de cele mai di
ferite profesii; muncitori frun
tași, învățători și profesori 
fruntași, oameni de artă etc. 
In felul acesta, sfatul unității 
de pionieri a venit întotdeau
na cu sugestii bogate, în 
scopul îmbunătățirii conținu
tului muncii organizației de 
pionieri.

Iată numai cîteva exemple. 
Un tovatâș muncitor, membru 
al sfatului nostru pionieresc, 
a arătat într-o ședință că tre
buie să se realizeze o mai 
strînsă legătură între elevii ți 
muncitorii din fabrici. El a 
propus să se viziteze fabricile 
și uzinele mari din raionul 
nostru, să se pregătească, de 
către elevi, programe artistice 
pe care să le prezinte în fața 
muncitorilor.

Un alt tovarăș din sfatul 
unității, membru al comi
tetului U.T.M. care ne îndru
mă, a arătat că e necesar să 
existe 0 mal mare preocupare 
in ceea ce privește pregătirea 
pionierilor pentru a fi primiți 
în organizația U.T.M., să se 
organizeze activități intere
sante în acest scop. El a pro
pus ca între utemiști și pio
nieri să se realizeze o legătură 
mai strînsă, să se organizeze 
întîlniri între ei, acțiuni de 
muncă patriotică în comun, a- 
dunări în care, cu ajutorul 
utemiștilor, pionierii din clasa 
a VII-a să trateze unele teme 
legate de viața și activitatea 
U.T.M.. de statutul U.T.M., 
ca : ..U.T.M. — organizația uni
că revoluționară a tineretu
lui din R.P.R.”, „U.T.M.- -
continuatoarea tradițiilor re
voluționare ale U.T.C.“, „Con
ducerea de către partid — 
principiul fundamental al ac
tivității U.T.M.“. „Statutul — 
legea de bază a U.T.M.” și 
altele.

Propuneri de acest fel au 
fost multe. Aplicindu-se in 
practică ele duc la imbunătă-

Am arăta: că reorganiziad 
sfatul laiUță de pionier.

CT.m.^X ID «aiul nno 
ca membrii lui sâ fie de pro
fesii cit mal difer,’.e. Accas-a 
e foarte important, dar nu e 
suficient.

Pentru ca aportul sfatului 
unității să fie cit mai eficace 
am căutat ca fiecare membru 
al sfatului unității să cunoas
că rolul sfatului pionieresc, să 
cunoască problemele specifice 
muncii pionierești. Le-am tă-

„Săptămina economiei . La agenția C.E.C. din Bd. Magheru nr. 24 din Capitală se de
pun zilnic peste 200.000 lei.

Foto : AGEHPRES

Pe scenele teatrelor
(de la 26 noiembrie
SALA PALATULUI R. P. 

ROMINE (Teatrul „C. I. Notta- 
ra) ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— marți 28 (orele 19,30); (Tea
tru Național ,1. L. Caragiale”): 
FIICELE — miercuri 29 (orele
19.30) .

TEATRUL DE OPERA ȘI 
BALET AL R. P ROMÎNE : 
RĂPIREA DIN SERAI - du
minică 2G (Orele 11) ; OTHELLO
— duminică 26 (orale 19.30) ; 
FATA CU GAROAFE - marți 
23 (orele 15,30); SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — marți 28 
(orele 19,30); TRUBADURUL — 
miercuri 29 (orele 19,30); CAR
MEN — joi 30 (orele 19,30); 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 
vineri 1 (orele 19,30); NUNTA 
LUI FIGARO — simbătă 2 
(orele 19,30) • COPELLlA — du
minică 3 (orele 11); TOSCA — 
duminică 3 (orele 19.30).

TEATRUL DE STAT DE 
OPERETA : ELIXIRUL DRA
GOSTEI - duminică 26 (orele
19.30) , duminică 3 (orele 10,30): 
BOCACCIO - marți 28 (orele 

cut cunoscut regulamentul or
ganizației de pionieri, condi
țiile pentru obținerea distinc
țiilor pionierești și alte proble
me specifice legate de munca 
cu pionierii. Le-am recoman
dat, de asemenea, să participe 
la acțiunile organizate în deta
șamente și în unitatea de pio
nieri, cu scopul de a observa 
unele lucruri bune, care pot fi 
extinse, sau lipsurile care tre
buie înlăturate, venind totoda
tă și cu sugestii ce pot duce 
la îmbunătățirea muncii pio
nierești. Fiecărui membru al 
sfatului i s-au repartizat sar
cini precise legate de o anu
mită problemă urmărită de 
sfatul unității de pionieri, în- 
tr-o perioadă oarecare, pentru 
sprijinirea muncii cu pionierii.

Problema principală care ă 
stat permanent în atenția sfa
tului unității de pionieri a 
fost educarea patriotică a 
pionierilor. S-au făcut deja 
propuneri privind realizarea 
ei. S-a făcut propunerea or
ganizării unor excursii în 
locurile cu însemnătate știin
țifică sau culturală, în între
prinderi, sub forma de vizite 
în unele locuri pitorești ale 
patriei noastre, pentru cu
noașterea realizărilor regimu
lui democrat-popular și a fru
museților țării noastre. S-a 
făcut, de asemenea, și propu
nerea organizării unor ex
cursii în țările socialiste, pen
tru a se realiza în acest fel 
prietenii trainice între pio
nierii romîni și cei din țările 
prietene.

Cu sprijinul sfatului pionie
resc s-a întocmit un plan de 
excursii, fixîndu-se și persoa
nele răspunzătoare de organi
zarea lor, de pregătirea ele
vilor participanți. Una din 
excursiile frumoase la reali
zarea căreia sfatul unității 
de pionieri și-a adus o con
tribuție importantă a fost 
excursia în Uniunea Sovietică 
în orașele Odesa, Ialta și Soci, 
în prezent, pregătim o ex
cursie în Bulgaria.

Dar în atenția sfatului uni
tății de pionieri stau și O 
serie de alte probleme ; găsi
rea celor mai atractive forme 
privind informările copiilor 
cu principalele probleme ale 
politicii interne și externe, 
organizarea unor activități 
pionierești cu puternică in
fluență educativă 
ridicării nivelului 
tură etc. etc.

Siniem convinși

în scopul 
la învățâ-

dat fiind 
își înțelege 

pe deplin rolul său — că a- 
ceste probleme vor fi rezol
vate pozitiv, aducindu-se ast
fel o contribuție însemnată 
la îmbunătățirea conținutului 
muncii pionierești.

ION M. BARBU 
instructor superior de pionieri, 

secretarul sfatului unității 
de pionieri de la Școala 

de 7 Mi ar. 101 din București

pînă ia 3 decembrie)
19,30);  VĂDUVA VESELĂ — 
miercuri 29 (orele 19,30); LY- 
SISTRATA — joi 30, duminică 
3 (orele 19,30); VÎNZĂTORUL 
DE PĂSĂRI — vineri 1 (orele
19.30) ; LĂSAȚI-MĂ SĂ CÎNT
— simbătă 2 (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE” (Sala Comedia) : 
CIDUL — duminică 26 (orele 
10), duminică 3 (orele 15,30); 
ÎNVIEREA — duminică 26 
(orele 19.30); DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI - duminică 26 
(orele 15). duminică 3 (orele
19.30) ; ANA KARENINA - du
minică 3 (orele 10), vineri 1 
(orele 19,30); REGELE LEAR
— marți 28 (orele 19,30); APUS 
DE SOARE — miercuri 29 
(orele 19.30); OAMENII ÎNVING 
(premieră) — joi 30, sîmbătă 2 
(orele 19,30). (Sala Studio) : 
TARTUFFE — duminică 26 
(orele 10). joi 30 (orele 19,30), 
HANGIȚA — duminică 20 (ore
le 15), sîmbătă 2 (orele 19,30); 
FIICELE — duminică 26, du
minică 3 (orele 19,30); DEZER

Sah
Șahista sovietică Nona Ga- 

prindașvili a terminat neîn
vinsă turneul candidatelor de 
la Vrnjacka Banja. Ea a to
talizat 13 puncte din 17 po
sibile și s-a clasat pe pri
mul loc, obținind dreptul de 
a întilni anul viitor pe Elisa- 
beta Bîkova într-un meci pen
tru titlul mondial. In ultima 
rundă Gaprindașvili a remi
zat cu Chaude de Silans. Cele 
două șahiste romînce au în
trerupt partidele lor; Poli- 
hroniade cu avantaj decisiv la 
americanca Lein, iar 
în poziție mai slabă 
delkovici.

Nicolau 
la Ne-

Fotbal
turneu-în ultimul meci al 

lui pe care l-a întreprins în 
R. P. Chineză echipa sovieti
că de fotbal S. K. Rostov pe 
Don a terminat la egalitate : 
1-1 (1-1) cu echipa orașului 
Șanhai.

♦
Pe stadionul Gloria in ca

drul campionatului cat. B Ia 
fotbal s-au întilnit simbătă 
echipele Metalul București și 
CF.R. Roți or i. Oaspeții au ter-

Ciciism
Uniunea internațională de 

ciclism a stabilit calendarul 
curselor internaționale de a- 
matori pe anul 1962. Principa
la competiție va fi cea de-a 
15-a ediție jubiliară a „Cursei 
Păcii" Praga-Berlîn-Varșovic, 
care se ta disputa in 14 etape 
de la 2 la 17 mai. Campiona-

TORUL — marți 28 (orele 19,30) 
NĂPASTA — miercuri 29 (ore
le 19,30); ASCULTĂ-ȚI INIMA
— vineri 1 (orele 19,30); SICI
LIANA — sîmbătă ’2, duminică 
3 (orele 15); TITANIC VALS
— duminică 3 (orele 10).

TEATRUL „C. NOTTARA” 
(Sala Magheru) : ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — duminică 26, 
duminică 3 (orele 10) ; PYG
MALION — duminică 26, 
duminică 3 (orele 15,30) 
miercuri 29 (orele 19,30); C1ND 
ÎNFLORESC MIGDALII — du
minică 26, sîmbătă 2 (orele
19,30);  SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON
— marți 28, vineri 1 (orele
19,30);  ÎN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — joi 30 
(orele 19,30); CYRANO DE 
BERGERAC — duminică 3 (ore
le 19,30) (Sala Studio): SCAN
DALOASA LEGĂTURĂ DIN
TRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON — duminică 
26, duminică 3 (orele 10,30), du
minică 26, duminică 3 (orele 16), 
miercuri 29 (orele 20); CÎNTĂ 
PRIVIGHETORILE dumini
că 26, marți 28, sîmbătă 2 (orele 
20); BĂIEȚII VESELI - joi 30,- 
vineri 1. duminică 3 (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA” (Sala Matcă 
Millo): SFÎNTA IOANA - du
minică 26 (orele 15), miercuri 
29, sîmbătă 2 (orele 19,30); ÎN
TOARCEREA — duminică 26, 
duminică 3 (orele 10) ; AL PA
TRULEA — duminică 26, du
minică 3, vineri 1 (orele 19,30); 
CUM VĂ PLACE — marți 28 
(orele 19,30); PASSACAGLIA — 
joi 30 (orele 19,30); TREI GE
NERAȚII — duminică 3 (orele 
15) (Sala Filimon Sirbu) : ME
NAJERIA DE STICLĂ — du
minică 26. duminică 3 (orele 
10), marți 28. joi 30 (orele 19,30); 
CRED ÎN TINE — duminică

Dans din Banat în interpretarea Ansamblului artistic al U.T.M.
Foto : AGERPRES

tul mondial contracronometru 
pe echipe va avea loc la 30 
august la Brescia, campiona
tul mondial individual de șo
sea la 1 septembrie pe circui
tul de la Salo, iar Turul Fran
ței pentru amatori între 2 și 
15 iulie (cu startul de la Bor-

Box: R. P. Romînă
Aseară în sala „Universia

da’’ din Sofia echipa selecțio
nată de box a R. P. Romine 
a învins eu 7-3 echipa R. P. 
Bulgaria. Pugiliștii romini da
torită tehnicii și combativității 
lor au lăsat o frumoasă im
presie celor 3.500 spectatori. In 
formă remarcabilă, N. Stoc- 
nescu (mijlociemică) a dispus

Azi în săli și pe stadioane
j maiorii pasionatelor în- 
ț treceri sportive și.au... 

redescoperit simpatia 
pentru sporturile de iarnă. 
Ultima etapă a turului cam
pionatului categoriei A de 
fotbal mărește insă firesc emo
țiile, Cine va găzdui oare în 
iarna aceasta nesuferita lan
ternă roșie : U.T.A., Dinamo
Pitești, Știința Timișoara, sau 
Metalul Tirgoviște ?

In actul final 
al turului, for
mațiile ,.A” 
susțin partide 
dificile. Rapid 
intîlnește Pe

trolul la Ploiești. Vor evolua 
oare fotbaliștii ceferiști în 
nota ultimelor partide ? In de
plasare se află și Jiul Petro
șani care va încerca o victo
rie în compania formației din 
Tirgoviște, Știința Cluj la Pi
tești cu Dinamo, U.T.A. acasă 
la Minerul. C.C.A. la Dinamo 
Bacău și Știința Timișoara la 
București cu Dinamo.

In plin sezon se întîlnesc 
cicloturiștii în cadrul unui 
concurs organizat de clubul 
sportiv I.T.B. Traseul a fost 
desemnat și de astă dată prin 
împrejurimile stadionului de 
pe șoseaua Olteniței. Alături 
de sportivii de la Dinamo, 
C.C.A., Voința, Flacăra Roșie, 
I.T.B. vor evolua și tinerii ci
cliști ai clubului sportiv șco
lar.

Cel mai buni. 
j luptători de la

„clasice" și-au 
dat întîlnire la 

W&, Craiova. Aici
ei își vor dis

puta întâlnirea în finala cam
pionatului republican de se
niori. Interesant de remarcat 
că la actuala ediție se vor în- 
tilni pe salteaua de lupte, re
prezentanți ai 
giunilor țării, 
minică 
spectacol fără...
Radioamatorii se vor întilni în 
telegrafie pe toate benzile alo

re- 
du- 
un

tuturor
Această 

oferă și 
spectatori.

ne

26 (orele 15), miercuri 29, sîm
bătă 2 (orele 19.30); TAKE, 
IANKE ȘI CADIR — dumini
că 26, vineri 1, duminică 3 
(orele 19,30); UN STRUGURE 
ÎN SOARE — duminică 3 
(orele 15).

TEATRUL PENTRU TINE
RET $1 COPII (Sala pentru ti
neret) : PRIMA ÎNTÎLNIRE — 
duminică 26 (orele 11), marți 28, 
vineri 1 (ore’e 20). SCRISORI 
DE DRAGOSTE — duminică 
26. sîmbătă 2 (orele 20), dumi
nică 3 (orele 11) ; MARELE 
FLUVIU IȘI ADUNĂ APELE 
miercuri 29, joi 30 (orele 20); 
NILA — duminică 3 (orele 20) 
(Sala pentru copii) : MARȚIE- 
NII — duminică 26, duminică 3 
(orele 10); DOI LA ARITME
TICA — duminică 26. marți 28, 
joi 30, sîmbătă 2, duminică 3 
(orele 18); BĂIATUL DIN 
BANCA DOUA — miercuri 29, 
vineri 1 (orele 18).

TEATRUL DE COMEDIE : 
CELEBRUL 702 — duminică 26, 
duminică 3 (orele 11), luni 27, 
miercuri 29. vineri 1 (orele
19.30) ; PRIETENA MEA PIX - 
duminică 26, duminică 3, joi 30 
(orele 19,30); MI SE PARE RO
MANTIC - sîmbătă 2 (orele
19.30) ..

INSTITUTUL DE ARTA 
TEATRALĂ ȘI CINEMATO
GRAFICĂ „I. L. CARAGIALE ': 
D-ALE CARNAVALULUI — joi 
30, duminică 3 (orele 20); MIN
CIUNA ARE PICIOARE 
LUNGI — sîmbătă 2 (orele 20).

TEATRUL C.F.R.-GIULEȘTI : 
O LUNA DE CONFORT — du
minică 26 (orele 10), vineri 1 
(orele 19,30); FLORI VII — du
minică 26, duminică 3 (orele
19.30) ; VECINI DE APARTA
MENT — marți 28, sîmbătă 2 
(orele 19,30). PUTEREA ÎNTU
NERICULUI — miercuri 29 
(orele 19,30); HOȚII și VAR- 
DIȘTII — joi 30 (orele 19,30); 

deaux). Alte competiții imen
se in calendar : Turul ciclist 
al Tunisiei (20 martie-1 apri
lie); Turul Marocului (11-21 
aprilie); Turul Iugoslaviei (29 
iulie-10 august); Turul R. S. 
Cehoslovace (23-29 august).

-R. P. Bulgaria 7-3
prin K. O. în prima repriză de 
Nikolov. Celelalte victorii ale 
echipei noastre au fost reali
zate de C. Gheorghiu, I. Dinu, 
A. Oltear.u, I. Mihalik, V. Mir
za și I. Monea. Stankov l-a în
vins la puncte pe Negrea deci
zia fiind pronunțată cu 3-2. 
Mariuțan a pierdut in fața Iui 
Panov, iar Ciucă a fost Între
cut la puncte de Panaictov.

cate acestor sportivi mai puțin 
cunoscuți. Este vorbe de un 
concurs internațional Ia care 
sînt invitați si participe toți 
radioamatorii de emisie-recep- 
ție. „Startul” va aveg loc la 
ora 0,2.00 G.M.T.

Tinerii rugbiști 
n-au intrat in 
vacanță după 
disputarea cam j 

r pionatului re- I 
- A publicat» de ju- 

hiori. ..Cupa 
clubului sportiv școlar" din , 
București este o nouă în- I 
trecere la care și-au anun- ' 
țat participarea formațiile: 
C. S. S. București. C. S. S. 
Banatul Timișoara. C. S. S. 
Cluj și o combinată a 
școlilor sportive din București. 
Stadionul tineretului va găz
dui miine de la ora 10 două 
partide din această întrecere.

In... elementul lor, înotătorii 
și poloiștii participă la un 
concurs de clasificare și jocuri i 
de polo programat în cadrul 
competiției „Cupa de toamnă". ■ 
Întrecerile se vor desfășura la 
bazinul Floreasca de la ora 
9,30.

Sala Dinamo : baschetbalis
tele de la „Progresul” întîlnesc 
formația Voința București iar 
studentele de la I.C.F. echipa 
Crișana Oradea. După-amiază 
este de asemenea programată, 
o întîlnire masculină de bas
chet pe care o vor susține 
echipele Știința și A. S. A. 
Bacău.

Astăzi sînt programate de 
asemenea interesante întîlniti 
de box susținute în cadrul în
trecerilor campionatelor pe 
echipe și al Cupei R.P.R. La I 
ora 10, va avea loc disputa i 
boxerilor de la Voința Bucu
rești și A.S.A. Bacău. Băcăoa- 
nii susțin o întrecere dificilă ; 
avîr.d în vedere că adversarii i 
lor sînt fruntași în clasamen
tul seriei a doua. Așadar, o 
duminică sportivă deosebit de 
bogată care, de bună seamă, ne 
rezervă și surprizele inerente 
în întrecerile sportive.

MOTANUL ÎNCĂLȚAT — du
minică 3 (orele 10).

TEATRUL EVREIESC DE 
STAT : LOZUL CEL MARE - 
duminică 26, marii 28 (orele 
20); CIRI BIRI BOM - joi 30 
(orele 20); MERCADET — vi
neri 1 (orele 20); PROFESO
RUL MAMLOCK — sîmbătă 2 
(orele 20); UN MILION PEN
TRU UN SURÎS — duminică 
3 (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sa
la Academiei) ; HARAP ALB 
— duminică 26 (orele 11). 
miercuri 29, vineri 1 (orele 16);

Cinematografe
Republica (9,30 ; 11,45; 14 ; 

16,45; 19 ; 21,15), 8 Martie (15; 
17,05 ; 19,10; 21,15), Flacăra
(15,30 ; 18; 20,30), Elena Pa
vel (10; 12 ; 14; 16,30 ; 18,45 ; 
21) : Doctorul din Bothenow ; 
Vasile Boaită (10 ; 12 ; 15 ;
17; 19; 21) : Oameni pe ghea
ță ; B. Delavrancea (16; 18;
20) : Cer senin; 23 Au
gust (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
19 ; 21,30), Libertății (8.30 ; 
11 ; 13.30; 16; 18,30; 21; 23,30). 
Maxim Gorki (9; 11,20; 13,45; 
16; 18.45; 21,15): Ultimul meu 
tango ; I. C. Frimu (9,15; 11.15; 
13,15; 15,15 ; 17,15 ; 19,15 ;
21,15), înfrățirea între popoa
re (10,30 ; 15; 17; 19; 21), Mio
rița (9; 11; 13; 15; 17; 19,15 ; 
21,15), Magheru (9; 11; 15; 17; 
19, 21): Nu te lăsa niciodată ; 
Lumina (9,45; 14,15; 16,15 ;
18,45; 21) : Omul cu două fețe; 
Central (9.30; 11,20; 13,10; 15; 
17; 19; 21), Unirea (16; 18,15;
20,30),  Al. Sabia (10; 12; 15; 
17; 19; 21), N. Bălcescu (15 ; 
17; 19; 21) : Vînt de libertate; 
Vasile Alecsandri (15; 17; 19;

Numirea 
noului ambasador 
al R. P. Romine 

în R. S. Cehoslovacă
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne. tov. Gheor- 
ghe Nițescu a fost numit am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii 
Populare Romine in R. S. 
Cehoslovacă

Numirea 
noului ambasador 
al R. P. Romîne în 

Republica Arcbâ Unită
Printr-un decret al Consi

liului de Stat tov. Mircea Ni- 
colaescu a fost numit in cali
tate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne in Re
publica Arabă Unită în locul 
tov. Constantin Stânescu, care 
a primit o altă însărcinare.

Simbătă. in cadrul ..Zile
lor filmului francez- la ci
nematograful ..Patria- din 
Capitală, a rulat filmul artis
tic ..Absență îndelungată-, 
realizat în regia lui Henri 
Colpi, după un scenariu de 
Marguerita Duras și Gerard 
Jarlot.

Filmul ..Absență îndelunga
tă- — coproducție franco-ita- 
liană. a fost distins cu Ma
rele Premiu (Palme d'Or) la 
cel de-al XlV-lea Festival in
ternațional al. filmului de la 
Cannes din acest an.

★
La Opera de Stat din lași 

a avut loc simbătă seara un 
spectacol extraordinar cu „Ev- 
gheni Oneghin" de Ceaikovski. 
La spectacol și-a dat concursul 
Janina Rozelowna din R. P. 
Polonă, care a interpretat ro
lul Tatianei.

♦
Simbătă seara. Filarmonica 

de Stat ..Banatul" a dat în 
sala „Maxim Gorki" din Ti
mișoara un concert simfonic 
extraordinar, la care și-a dat 
concursul Frantisek Maxian, 
din R. S. Cehoslovacă.

Concertul a fost dirijat de 
Mircea Popa, artist emerit.

(Agerpres)

IN EDITURA POLITICA 
a apărut:

V. I. Lenin — Opere 
alese voi. 2

840 pag. 21.50 lei

Volumul cuprinde lucră
rile scrise de V. I. Lenin in 
perioada de pregătire și în
făptuire a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și 
'în primele luni âle puterii 
sovietice (martie 1917 — 
iunie 1918).

MICUL PRINȚ — duminică 26, 
duminică 3 (orele 19); CĂLU
ȚUL COCOȘAT — marți 28, 
joi 30, simbătă 2 (orele 16). du
minică 3 (orele 11) (Sala Orfeu); 
ALBA CA ZĂPADA — dumi
nică 26 (orele 11), miercuri 29. 
joi 30 (orele 16); MINA CU 
CINCI DEGETE — duminică 
26, duminică 3 (orele 20,30); 
DOCTORUL AUMĂDOARE — 
marți 28 (orele 16). duminică 3 
(orele 11) . ȚĂNDĂRICĂ LA 
MOȘI — simbătă 2 (orele 16).

21) : Pescuitori in ape tulburi; 
Victoria (10; 12,13; 14,30 16,45; 
19; 21,15): Catmen de la Ron
da ; Tineretului (16; 18,15
20.30) : Evdochia; Timpuri
Noi (10,30; 12,15; 14; 15,45 ; 
17,30; 19,15; 21) : Clinele di» 
mlaștină; 13 Septembrie (10— 
13) Compresorul și vioara — 
Universiada (16; 18.15; 20,30): 
învierea; Gh. Doja (10 ; 
12,15; 17; 19; 21). Donca Simo 
(15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 15; 17; 19; 21): Cazacii; Cul
tural 15,30; 19). M. Eminescu 
(16,30; 20,15): Două vieți (am
bele serii): AI. Popov (16; 14.15J 
16,30; 18,<-5; 21): Revista vi
surilor ; Grivița (15,30; 19) : 
Cerul Balticei; C. David 
(15,30; 18; 20.30) : Spectatori 
în ofsaid ; Drumul Serii (16 ; 
18,15; 20,30) : Evdochia; Arta 
(18; 20): Pe urmele braconie
rului; T. Vladimîrescu (11; 
15; 17; 19; 21): Bufonul rege
lui; Volga (11; 16; 18,15 ;
20.30) : La începutul secolu
lui; Munca (16; 18,15; 20,30): 
Alba Regia.

Simbătă la amiază, la Pa
latul Marii Adunări Naționa
le. a avut loc solemnitatea 
înmînării Ordinului Muncii 
clasa I tovarășului Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.M.R., pentru merite în 
opera de construire a socia
lismului, cu prilejtil împlini
rii a 50 de ani.

La solemnitate au luat 
parte membri ai C.C. al 
P.M.R., membri supleanți ai

Desemnarea de delegați la cel de-al V-Jea 
Congres Sindical Mondial

Sîmbătă au continuat în Ca
pitală și în țâră adunări ale 
membrilor de sindicate în ve
derea desemnării delegaților 
la cel de-al V-leă Congres 
Sindical Mondial ce va avea 
loc la Moscova între 4 și 16 
decembrie.

Astfel, metalurgiștii de la 
Uzinele de utilaj petrolier și 
chimic din București. în adu
narea ținută sîmbătă după- 
amiază. l-au propus ca dele
gat pe tov. Chițu Florea,

în ziua de 25 noiembrie 
1961 s-a stins din viață, după 
o lungă și grea suferință, acad, 
prof. dr. Dumitru Combiescu. 
Prin dispariția sa, știința me
dicală rominească și învăță- 
mintul medical superior su
feră o grea pierdere.

Născut la 6 ianuarie 1887. în 
comuna Drănicu, raionul Se- 
garcea. regiunea Oltenia, a- 
cad. prof. D. Combiescu ți-a 
făcut studiile liceale în orașul 
Craiova, iar in anul 1966 a în
ceput Facultatea de medicină 
din București. încă din timpul 
studiilor a lucrat în serviciul 
de boli contagioase al Spita
lului Militar Central, unde a 
funcționat in continuare ca 
intern, medic secundar și șef 
al sendciului. în paralel a lu
crat benevol și apoi ca prepa
rator în Laboratorul de medi
cină experimentală, devenind 
astfel colaborator apropiat al 
profesorului I. Cantacuzino.

In timpul războiului mon
dial 1916-1918 a 1 ?st mobilizat 
în cadrul Spitalului de conta- 
gioși nr. 2 pentru combaterea 
epidemiilor și in special pen
tru combaterea tifosului exan- 
tematic în rîndul trupelor de 
pe front. Pentru merite deose
bite în această direcție a fost 
distins cu ordine și medalii.

După terminarea războiului 
își reia activitatea in Labora
torul de medicină experimen
tală al Institutului de micro
biologic, parazitologie și epide
miologie „Dr. I. Cantacuzino”. 
unde lucrează pînă în ultimele 
zile ale vieții sale, făcînd 
parte din conducerea științi
fică a Institutului.

ACADEMIA REPUBLICn POPULARE ROMÎNE 
MINISTERUL ÎNVATAMINTULUI 

ȘI CULTURII
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ȘI PREVEDERILOR SOCIALE 
SOCIETATEA ȘTIINȚELOR MEDICALE 

DIN R. P. RO1H1NA
SECȚIA DE ȘTIINȚE MEDICALE 

A ACADEMIEI R. P. ROMÎNE
INSTITUTUL DE MEDICINA 

$1 FARMACIE BUCUREȘTI
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE. 

PAR.AZITOLOGIE Șl EPIDEMIOLOGIE 
I. CANTACUZINO

In 1962 - rezultate si mai bune7

(Urmare din pag. l-a)

gada de tineret condusă de 
comunistul Cociș Octavian, de 
exemplu, care lucrează la 
montarea pompelor și prese
lor de vulcanizat și-a depășit 
în fiecare lună planul de pro
ducție în medie cu 25—30 la 
sută. Aceasta înseamnă o 
bună organizai* a locului de 
muncă, întocmirea unui pro
gram de hieru realist, urmări
rea acestuia cu regularitate. 
Din miile de produse realizate 
de membrii acestei brigăzi și 
trimise Uzinei de tractoare 
din Brașov, cu care colabo
răm, nici unul n-a fost refu
zat, toate fiind de calitate 
bună.

Stimulind activitatea tineri
lor, inițiativele lor, ajutîndu-i 
sâ-și Îndeplinească mai bine 
sarcinile, organizația U.T.M. 
s-a ocupat îndeaproape de 

PRODUSE ALE FABRICII DE POSTAv/^A^,
• * ■

C.C. al P.M.R., membri ai 
Consiliului de Stat, activiști 
de partid.

, După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a înmînat or
dinul tovarășului Dumitru 
Balalia.

Cei prezenți l-au felicitat 
călduros pe tovarășul Dumi
tru Balalia pentru distincția 
primită.

(Agerpres)

membru supleant al Consiliu
lui Central , al Sindicatelor, 
șef de secție la C.C.S.

La Bacău, în cadrul adună
rii muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la Fabrica de 
încălțăminte „Partizanul", a 
fost desemnat ca delegat la 
cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial inginer Cleman- 
sa Baciu, activist al Consiliu
lui local al sindicatelor.

(Agerpres)

Din anul 1920 începe activi
tatea didactică, trecînd prin 
toată ierarhia, pînă la titlul de 
profesor al Catedrei de pato
logie generală obținut' în anul 
1938 și apoi de șef al Catedrei 
de epidemiologie a Facultății 
de medicină din București.

Distins om de știință, acad, 
prof. D. Combiescu a adus 
contribuții importante într-o 
serie de probleme ale micro
biologici și epidemiologiei, ca 
vaccinarea în febra tifoidă, a- 
aafilaxia și alergia în boala 
cârbunoasă, în rickettsioze și 
leptospiroze. Luptînd neobosit 
pentru sănătatea poporului, a 
organizat numeroase acțiuni 
antiepidemice pentru comba
terea și eradicarea bolilor 
transmisibile.

Pentru meritele sale științi
fice. în anul 1955 prof. D. 
Combiescu a fost ales membru 
al Academiei Republicii Popu
lare Romîne. A adus un. aport 
important la organizarea în- 
vățămîntului universitar și su- 
prauniversitar de epidemiolo
gie și lasă în urma sa nu
meroși elevi.

A fost președintele Socie
tății de biologie din București 
și apoi președintele Secției de 
microbiologie și epidemiologie 
a Societății științelor medicale.

Pentru contribuțiile sale la 
dezvoltarea științei, medicale, 
a învățămîntului superior me
dical și a ocrotirii sănătății 
publice, statul nostru demo
crat-popular l-a decorat .cu 
..Ordinul Muncii” cl. I și cl. 
II-a și i-a acordat Premiul de 
Stat clasa a II-a, iar guvernul 
Uniunii Sovietice l-a distins 
cu medalia „Victoria”.

problemele ce se ivesc în 
munca lor. Una din cele mai 
importante probleme de care 
ne-am ocupat cu perseveren
ță a fost ridicarea calificării 
tineretului. Astfel în adună
rile organizațiilor de secție 
U.T.M. s-a discutat deseori 
despre această problemă, sta
bilind măsuri - concrete pentru 
iiecare sector în parte. La 
cursul de ridicare a califică
rii care s-a deschis recent, 
de exemplu, participă 60 de 
tineri iar 44 de tineri urmea
ză la școala serală.

De curînd, în adunarea de 
dare de seamă și alegeri a 
organizației de bază U.T.M. 
au fost adoptate noi măsuri 
pentru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea planului de 
producție pe anul 1962. Succe
sele de pînă acum ne sînt un 
îndemn pentru o muncă cît 
mai serioasă pentru a înre
gistra noi și noi realizări.



În ciuda opoziției puterilor imperialiste

Adunarea generală a O.N.U. a adoptat 
două importante rezoluții

Comunicatul referitor 
la convorbirile dintre

N. S. Hrușciov și U. Kekkonen
A 37-a aniversare a proclamării 

Republicii Populare Mongole

NEW YORK 25 (Agerpres). — La 24 noiembrie Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat două dintre cele mai importante 
documente ale actualei sesiuni. Primul document, rezoluția 
care prevede transformarea continentului african într-o zonă 
denuclearizată și care conține, de asemenea, un apel adresat 
tuturor statelor din lume de a se abține de la folosirea conti
nentului african pentru experiențe nucleare, pentru păstrarea 
și transportarea armei nucleare, a fost adoptat cu 55 de voturi 
și 44 abțineri. Nimeni nu a votat împotrivă.

Al doilea document, declarația cu privire la interzicerea fo
losirii armei nucleare și termonucleare, care menționează că 
folosirea acestei arme reprezintă un război împotriva întregii 
omeniri, a fost adoptat în ciuda împotrivirii vădite a țărilor 
membre ale N.A.T.O. în frunte cu Statele Unite. Pentru 
această declarație au votat 55 de delegații, 20 au votat împo
trivă și 26 de delegații s-au abținut de la vot.

In luna septembrie, cînd 
Uniunea Sovietică a a- 
nunțat că este nevoită 

să reia exploziile nucleare ex
perimentale, mașina propa
gandistică americană și ofi
cialități din Washington de 
toate gradele și de toate ran
gurile au început o campanie 
deșănțată împotriva acestei 
hotărîri. Delegatul S.U.A. la 
O.N.U. a declarat atunci cu 
emfază că este gata să ia loc 
imediat și să semneze trata
tul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nu
cleară.

Cînd însă în Comitetul Po
litic al Adunării Generale, 
delegațiile Ghanei, Indone
ziei, Libiei, Nigeriei, Somaliei,

Un cștc al colonialiștilor

Condamnarea activității 
separatiste a coioniatiștilar în Katanga

NEW YORK 25 (Agerpres). - 
In ședința din 24 noiembrie, 
Consiliul de Securitate a a- 
doptat o rezoluție importantă 
în problema lichidării interj 
venției străine îndreptată s-pre 
separarea provinciei Katanga 
de Republica Congo.

Confirmând toate rezolu
țiile în problema situației din 
Congo, adoptate de Con
siliul de Securitate și de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
această rezoluție condamnă ac
tivitatea separatistă desfășura
tă de omul de paie al colonia
liștilor, Chombe, „cu ajutorul 
unor resurse' -£jn afară și al 
unor mercenari străini”. Ea 
respinge pe de-a întregul afir
mațiile potrivit cărora Katan
ga ar fi un „stat suveran inde
pendent”, condamnă „acțiunile 
armate împotriva trupelor și 
personalului O.N.U.”, împu
ternicește pe secretarul gene
ral provizoriu al CAN.U. să ia 
măsuri energice, inclusiv, dacă 
va fi necesar, să recurgă la 
forță pentru „arestarea ime
diată, reținerea pînă la adop
tarea unor măsuri judiciare și 
evacuarea întregului personal 
militar și paramilitar străin".

în favoarea proiectului de 
rezoluție au votat trei mem
bri permanenți ai Consiliului 
de Securitate, inclusiv U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și toți mem
brii nepermanenți ai Consi
liului de Securitate. După cum 
a declarat reprezentantul 
S.U.A., Stevenson, Statele 
Unite au votat în favoarea a- 
cestei rezoluții „fără tragere 
de inimă".

Reprezentanții Angliei și 
Franței s-au abținut de la vot.

Reprezentanții puterilor co. 
loniale s-au pronunțat de la 
bun început împotriva orică
rei mențiuni despre necesita
tea folosirii forței de către 
trupele O.N.U. pentru curma
rea intervenției străine, pen
tru arestarea mercenarilor 
străini.

în cursul examinării pro
iectului de rezoluție, care a

Teroare
PARIS 25 (Agerpres). — „Să 

fie salvată viața patrioților 
iranieni" — sub acest titlu 
ziarul „L’Humanite" relatează 
despre arestarea la începutul 
acestei luni în orașul iranian 
Isfahan a 90 de muncitori și 
reprezentanți ai intelectuali
lor. După cum anunță ziarul, 
cei arestați vor compare în 
curînd în fața tribunalului 
militar sub învinuirea că 
ar fi membri ai Parti
dului Popular din Iran 
(Tudeh), interzis în Iran, 
că ar fi participat la greva 
muncitorilor din februarie 
1961 la Isfahan și că au con
dus această mișcare, că ar fi 
acordat ajutor „Frontului na
țional" în alegerile parlamen
tare din anul 1961.

„Picăturii® fericirii0
(Urmare din pag. l-a)

Day" care, pe cit se pare, n-au 
încercat efectul senzațional al mi
raculoaselor picături, au avut însă 
„tupeul" să conteste valoarea pi
căturilor. Revista a publicat la loc 
de frunte un articol intitulat „Fe
ricirea nu se qăsește în picături". 
In acest articol se pune întreba
rea ..De ce anume vor să fugă 
americanii cheltuind o qroază de 
bani pe tot felul de picături $i 
droguri șarlatanești Revista dă 
51 răspunsul : „Ei vor să fugă de 
sifuafia în care se găsesc si de 
groaza zilei de mîine"

Cum stau atunci lucrurile, se va 
întreba cititorul, cu modul de 

Sudanului, Tunisiei, Ceylonu
lui și Etiopiei au prezentat o 
rezoluție în care se propunea 
să se declare că folosirea ar
mei nucleare și termonuclea
re contravine spiritului, lite
rei și țelurilor O.N.U. și de 
aceea este o încălcare directă 
a Cartei O.N.U., a normelor 
dreptului internațional și a 
legilor omenirii, delegatul 
S.U.A. s-a pronunțat catego
ric împotriva acestei rezoluții.

La ședința din dimineața 
zilei de 24 noiembrie a Adu
nării Generale, reprezentan
tul Statelor Unite. Dean, a 
încercat din nou să mobili
zeze toate forțele pentru a 
face să eșueze această rezo

lii consiliul tic Securitate

durat aproape două săptamîni, 
delegația S.U.A. a întreprins 
o manevră avfrid ca scop să 
golească acest document de 
conținutul lui principal: a da 
o lovitură activității separa
tiste a colonialiștilor în pro
vincia Katanga.

Delegatul S.U.A. nu și-a a- 
bandonat încercările nici la 
ședința de vineri a Consiliu
lui de Securitate. Dar poziția 
principială fermă, adoptată 
de V. A. Zorin, reprezentan
tul U.R.S.S. în Consiliul de 
Securitate, a zădărnicit toate 
aceste încercări.

După adoptarea proiectului 
de rezoluție, a luat cuvîntul 
pentru prima oară după nu
mirea sa în funcția de con
ducător al Secretariatului 
O.N.U., în Consiliul de Secu
ritate, U Thant, secretarul 
general provizoriu al O.N.U. 
El a dat asigurări membrilor 
Consiliului de Securitate că 
va lua cele mai energice mă
suri pentru traducerea în 
.viață a rezoluției.

Reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin, și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu fap
tul că rezoluția a fost adop
tată. El a subliniat totodată că 
adoptarea acestei rezoluții nu 
constituie decît un început. 
Colonialiștii, a spus el, se vor 
opune traducerii în viață și 
a acestei rezoluții, iar sarcina 
O.N.U. și, în special, a con
ducătorului Secretariatului 
O.N.U. constă în a o pune în 
aplicare in mod ferm și con
știincios.

Reprezentanții guvernului 
congolez, Bomboko, ministrul 
Afacerilor Externe, care a 
participat la ședințele Consi
liului de Securitate la invita
ția lui V. A. Zorin, președin
tele acestui consiliu, și-a ex
primat satisfacția profundă în 
legătură cu faptul că, în sfîr- 
șit, Consiliul de Securitate a 
adoptat proiectul de rezoluție 
ce i-a fost prezentat spre 
examinare.

în Iran
Aceste măsuri polițienești 

represive ale autorităților ira
niene au drept scop să o- 
prească sau să frîneze mișca
rea de eliberare națională 
care ia o amploare tot mai 
mare în Iran. Guvernul Ira
nului încearcă să terorizeze 
forțele progresiste din țară 
cu scopul de a nu îngădui 
participarea lor la apropiate
le alegeri, care vor avea loc 
în Iran pentru a treia oară 
din ianuarie 1961.

„L’Humanite" declară că 
patrioții iranieni deținuți se 
află în primejdie, în aceleași 
închisori unde în ultimii ani 
au fost împușcați cei mai 
buni fii ai poporului iranian.

viată american, cu acest rai pe 
pămint. cum îl numesc propagan
diștii americani de profesie ? A- 
facerișiii care au întreprins noua 
escrocherie cu „picăturile ferici
rii" știu prea bine că „raiul ame
rican" e iad pentru milioanele 
de americani de rind, adică pen
tru majoritatea covîrșifoare a ce- 
tățenilor S.U.A. O mărturie lim
pede în acest sens găsim și în 
reclamele lansate în jurul „mira
culoaselor picături". „Cu ajutorul 
«picăturilor fericirii» — se trim- 
bițează în reclame — omul do- 
bîndeșfe o asemenea stare sufle
tească Incit chiar și iadul îi se 
pare rai 1“.

Orizonturile științei americane 
sînt, într-adevăr, nelimitate I 

luție. El a încercat să demon
streze că folosirea armei nu
cleare nu contravine Cartei 
O.N.U. și dreptului interna
țional. Mai mult decît atît, el 
a afirmat chiar că rezoluția 
care propune să 'nu se folo
sească arma nucleară repre
zintă un „precedent peri
culos".

Deși Uniunea Sovietică 
consideră că cea mai bună re
zolvare a acestei probleme ar 
fi interzicerea totală a armei 
nucleare și lichidarea tuturor 
stocurilor de arme nucleare și 
că această problemă trebuie 
să fie rezolvată în cadrul tra
tatului cu privire la dezar
marea generală și totală, de
legația Uniunii Sovietice a 
sprijinit această rezoluție și 
Adunarea Generală a apro- 
bat-o cu majoritate de voturi.

Luînd cuvîntul la ședința 
plenară, reprezentantul Uniu
nii Sovietice. L. I. Mendele
vich a declarat că Uniunea 
Sovietică, pronunțîndu-se pen
tru rezolvarea imediată a sar
cinilor dezarmării generale și 
totale — cea mai arzătoare și 
imperioasă problemă a timpu
rilor noastre, sprijină în ace
lași timp călduros orice pro
punere constructivă îndrepta
tă spre destinderea încordării 
internaționale, spre întărirea 
încrederii între state și care 
înlesnește înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Delegația sovietică a spriji
nit cu multă satisfacție atît 
proiectul de rezoluție al state
lor africane cu privire la 
transformarea Africii într-o 
zonă denuclearizată, cît și 
proiectul de rezoluție al sta
telor africane și asiatice pri
vind adoptarea unei declara
ții care să menționeze că folo
sirea armei nucleare și ter
monucleare contravine spiri
tului, literei și țelurilor O.N.U. 
și de aceea reprezintă o în
călcare directă a Cartei O.N.U. 
El a subliniat că ideea creă
rii unor zone denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii 
este o idee sănătoasă, con
structivă, ea corespunde do
rinței popoarelor.

Adoptarea acestor două re
zoluții la ședința plenară a 
Adunării Generale din 24 
noiembrie reprezintă o vic
torie remarcabilă a forțelor 
iubitoare de pace. Realizarea 
practică a acestor documente 
va fi un pas important spre 
slăbirea încordării internațio
nale, spre dezarmarea gene
rală și totală.

Purtînd drapele F.N.L., tineretul algerian demonstrează împotriva politicii colonialiste, 
pentru Independența Algeriei

șa sălii de repeti
ție s-a deschis și în 
prag s-a oprit o 
fată înaltă, cu pă
rul negru, îmbră
cată într-o rochie

de culoare roșie.
— Vă rog, unde se află con

ducătorul artistic al clubului?
Doi băieți, cufundați asupra 

unor note, au ridicat capetele. 
Unul din ei a zimbit șiret, s-a 
apropiat de fereastră și a ară
tat cu mina spre săgeata unei 
macarale de construcție, care 
se ridica deasupra acoperișuri
lor caselor.

— Conducătorul nostru ar
tistic se află acolo.

— Vă pun o întrebare seri
oasă, iar voi... spuse fata.

— N-am glumit deloc. Con
ducătorul artistic, Vladimir 
Pevzner, lucrează acum la 
construcția unei case noi, aici 
în apropiere. După terminarea 
schimbului, el va veni aici. 
Dv. oare nu știți că clubul 
nostru se numește „Entuziast" 
și activează pe baze sociale ? 
Noi nu avem colaboratori sa- 
lariați. Noi facem totul sin
guri...

„Entuziast” a fost creat cu 
mai bine de două luni în 
urmă. Nu toți cei ce vin aici 
pentru prima oară cunosc po
vestea lui interesantă. Acest

MOSCOVA 25 (Agerpres). - 
TASS transmite: La Moscova 
a fost publicat comunicatul 
oficial referitor la convorbirile 
dintre Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Urho 
Kekkonen, președintele Repu
blicii Finlanda. Convorbirile 
au avut loc la 24 noiembrie, 
la Novosibirsk, la rugămintea 
guvernului Finlandei, în pro
bleme legate de nota guver
nului sovietic adresată guver
nului Finlandei la 30 octom
brie.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a mențio
nat în cursul convorbirilor că 
actuala situație internațională 
încordată determină Uniunea 
Sovietică să folosească toate 
mijloacele și posibilitățile de 
care dispune pentru a-și asi
gura securitatea și pentru a 
lua măsurile necesare spre a 
se pregăti, printre altele, să 
respingă un eventual atac al 
militariștilor germani din 
partea Mării Baltice și prin 
teritoriul sau spațiul aerian al 
Finlandei.

Nikita Hrușciov a arătat că, 
după părerea guvernului so
vietic, este necesar ca între 
Uniunea Sovietică și Finlanda 
să aibă loc consultări militare, 
în conformitate cu acordul din 
anul 1948.

Președintele Kekkonen a 
fost de acord că argumentele 
prezentate în ceea ce privește 
posibilitatea izbucnirii unui 
război în Europa, sânt extrem 
de fundamentate. El a atras 
însă atenția asupra faptului că 
începerea consultărilor poate 
genera o anumită neliniște și 
duce la o psihoză de război în 
țările scandinave. De aceea 
președintele a propus ca 
U.R.S.S. să nu insiste asupra 
propunerii sale referitoare la

Scrisoarea de răspuns a lui
N. Hrușciov adresată prof. J. Bernal

MOSCOVA 25 (Agerpres), — 
TASS transmite : Din împuternici
rea guvernului Uniunii Sovietice, 
Nikita Hrușciov, a declarat pre
ședintelui executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, prof. John Ber
nal, că Uniunea Sovietică este 
gata să răspundă și răspunde la 
apelul său referitor la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

In răspunsul la scrisoarea lui 
J. Bernal, din 15 noiembrie adre
sată șefilor guvernelor celor pa
tru mari puteri, Nikita Hrușciov 
scrie : „Sîntem gata pentru aceas
ta dacă și celelalte țări cărora 
v-ați adresat nu vor efectua nici 
un fel de experiențe și vor arăta 
că sînt într-adevăr gata să reali
zeze o înțelegere asupra dezar
mării puse sub un control inter
național și încetării experiențelor 
cu arma termonucleară".

Clubul „Entuziast
club neobișnuit a fost creat 
din inițiativa constructorilor 
noului raion Moscova-Cere- 
mușek. Din ziua creării, lo
zinca lui a devenit: „Totul 
prin propriile noastre mîini”.

Porțile clubului „Entuziast” 
sînt deschise tuturor amatori
lor. Orice vizitator poate parti
cipa la un concert, serată, dis
cuție. Clubul este condus de 
un consiliu. Stînd de vorbă cu 
membrii consiliului am aflat 
despre concertele date în uzine 
și pe șantiere, despre întâlni
rile cu cunoscuți oameni de 
cultură și de artă.

In secțiile clubului întâlnești 

Scrisoare din Moscova
multe talente. Nu de mult aici 
a fost prezentată o nouă piesă 
despre constructorii Moscovei. 
Ea a fost scrisă de Iuri Snitko, 
un muncitor de la o centrală 
electrică, în vîrstă de 22 de 
ani. Șantierul a crescut pe 
poetul Boris Gherasimov, care 
a lucrat ca betonist. Cele mai 
bune versuri ale sale le-a în
chinat oamenilor care înalță 
palate, teatre, case... în ziua 
întâmpinării sărbătorești a 
cosmonautului Iuri Gagarin 

consultări, exprimîndu-și tot
odată părerea că o astfel de 
soluționare a problemei ar pu
tea calma opinia publică din 
întreaga Scandinavie, ar pu
tea micșora necesitatea pregă
tirilor militare nu numai în 
Finlanda și Suedia, ci și în 
Norvegia și Danemarca care 
eînt țări membre ale NA.T.O.

Totodată, președintele Ke
kkonen a remarcat că el cre
de că soluționarea problemei 
în conformitate cu propunerea 
sa, dacă situația generală nu 
se va agrava, ar corespunde 
în același timp și intereselor 
securității Uniunii Sovietice.

Apreciind după merit expe
riența politică a președintelui 
Kekkonen și nutrind încredere 
în bunăvoința și capacitatea 
sa de a menține și consolida 
actuala linie politică externă 
Paasikivi — Kekkonen, linia 
neutralității Finlandei, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a declarat că 
guvernul sovietic socoate cu 
putință să amîne deocamdată 
consultările militare propuse 
de el.

Totodată, Nikita Hrușciov a 
subliniat că guvernul sovietic 
speră că guvernul Finlandei 
va urmări cu atenție evoluția 
situației jn zona Europei de 
nord șî Mării Baltice și că, în 
caz de necesitate, va informa 
guvernul sovietic despre con
siderentele sale referitoare la 
luarea de măsuri corespunză
toare.

★

MOSCOVA. — La 25 noiem
brie, la Moscova a fost sem
nat protocolul sovieto-finlan- 
dez cu privire la livrările re
ciproce de mărfuri pe 1932. 
Protocolul prevede sporirea 
comerțului între cele două 
țări cu aproximativ 25 la sută 
în comparație cu nivelul a- 
nului curent.

Dacă însă țările cărora v-ați a- 
dresat, scrie Nikita Hrușciov, vor 
continua experiențele cu arma 
nucleară, atunci și noi vom fi si
liți să ne întoarcem la ele pentru 
a menține la nivelul actualelor 
cerințe forțele noastre armate.

Fiind de acord cu dv în legă
tură cu influența negativă a ex
ploziilor nucleare experimentale, 
arată Nikita Hrușciov, noi, deși 
cu mare regret, vom fi nevoiti în 
acest caz să efectuăm experiențe 
pentru a întări forțele noastre 
pentru a nu îngădui un nou război 
mondial, a asigura securitatea sta
tului nostru și poporului nostru.

Nikita Hrușciov a urat succese 
întregii mișcări a partizanilor pă
cii în realizarea țelurilor nobile 
îndreptate spre menținerea unei 
păci trainice pe pămînt.

versurile lui Boris au fost 
transmise prin radio din Piața 
Roșie. Acum, pe textele lui 
Gherasimov scrie muzică com
pozitorul Alexandr Pahmutov, 
care și-a exprimat de aseme
nea dorința de a deveni mem
bru al clubului „Entuziast”.

...în studio intră deseori un 
om înalt, cu părul blond — 
pictorul Evgheni Prolîghin de 
la Teatrul „Comsomolul leni
nist” din Moscova, Și el este 
un fiu al raionului Ceremușek, 
acest glorios raion al construc
torilor. Nu de mult încă, Ev
gheni a lucrat ca șofer pe șan
tier, a locuit la cămin. Un ti- 

năr modest, care nu-ți atrage 
cu nimic atenția, zgîrcit la 
vorbă... O dată, însă, tovară
șii au găsit întâmplător la el 
un sul de hîrtie cu schițe exe
cutate cu multă măiestrie. Ei 
l-au convins pe Evgheni să-și 
arate desenele unor pictori și 
astfel și-a început el drumul 
spre noua profesie.

E seara tîrziu. Asupra car
tierelor animate din Ceremu
șek se așterne liniștea. Se 
sting luminile în ferestrele

stăzi se împlinesc 
37 de ani de la 
proclamarea Repu
blicii Populare Mon
gole, Data de 26 
noiembrie rămîne în

istoria poporului mongol ca o 
dată memorabilă cînd au fost 
consfințite cuceririle revoluției din 
1921. Această sărbătoare este 
întîmpinată de poporul mongol 
cu însemnate succese în constru
irea societății socialiste.

In prezent R.P. Mongolă este o 
țară în care economia cunoaște o 
înflorire deosebită. Vechea Mon
golie era una dintre țările cele mal 
sărace și înapoiate economicește, 
iar poporul ei era crunt asuprit 
și exploatat de înrobitorii străini 
și feudalii autohtoni. Numai că
petenia bisericii stăpînea 100.000 
de robi ; în întreaga țară nu 
exista nici o întreprindere, nici o 
cale ferată sau șosea, nici un 
medic, iar neștiința de carte era 
generală.

Ideile Marelui Octombrie au 
dat un puternic impuls luptei de 
eliberare a poporului mongol. Sub 
conducerea Partidului Popular Re
voluționar, în frunte cu conducă
torii săi Suhe Bator și Cioibalsan, 
revoluția populară antiimperialistă 
și antifeudală a triumfat deschi- 
zînd poporului mongol perspec
tivele renașterii sale sociale și 
naționale. în anii puterii populare, 
muncind cu abnegație și bucurîn- 
du-se de sprijinul frățesc al

Noile blocuri de locuințe 
pentru muncitorii Combi
natului industrial „Cioibal. 

san“ din Ulan-Bator.

Solidari cu lupta eroică 

a studenților venezueleni
TELEGRAMA

SECRETARIATULUI F.M.T.D.

BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
— M.T.I. transmite :

Secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat a adresat lui Betancourt, 
președintele Venezuelei, o te
legramă in care condamnă 
persecutarea cruntă a stu
denților și închiderea Univer
sității centrale, cerînd respec
tarea drepturilor democratice 
și a autonomiei universitare.

în această telegramă, 
F.M.T.D. își exprimă solidari
tatea deplină cu lupta eroica 
a studenților venezueleni 
pentru apărarea autodetermi
nării Cubei și împotriva ho- 
tărîrii lui Betancourt, adoptată 
potrivit instrucțiunilor primite 
de la imperialiști, de a rupe 
relațiile diplomatice cu acea
stă țară.
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noilor case atît de frumoase. 
Membrii clubului nu se gră
besc însă să se despartă: ei 
sînt doar entuziaști. Are loc 
o discuție în consiliu. Cite pro
bleme nu sînt de rezolvat. 
Dulgherul Vladimir Buganov 
depune multă stăruință pen
tru a demonstra necesitatea de 
a deschide un atelier de tâm- 
plărie. Doar cum stăm cu de
corurile ?... Intră muncitoarea 
Ludmila Lebedeva, din Uzina 
de stat nr. 1 de rulmenți. Ea 
aduce o veste îmbucurătoare : 
Comitetul raional de comso- 
mol din raionul Oktiabr oferă 
în dar bibliotecii clubului un 
număr mare de cărți noi.

înaintea terminării ședinței 
consiliului, motorista Taia 
Posoșnova citește prietenilor o 
scrisoare din Romînia. Un 
prieten îndepărtat al entuziaș
tilor, un lăcătuș din orașul 
Tulcea se interesează de acti
vitatea lor. Ce mai — hotărăște 
consiliul — trebuie să-i răs
pundem, iar o dată cu răspun
sul vom trimite noua poezie a 
lui Boris Gherasimov.

ELENA DEMENTIEVA 
corespondentă a agenției 

de presă „Novosti” 

Uniunii Sovietice, poporul mongol 
a obținut succese de seamă în 
dezvoltarea economiei naționale, 
în făurirea unei vieți noi, libere, 
Astfel au fost înființate primele 
întreprinderi industriale, primele 
mijloace de transport mecanizate, 
în prezent, industria R. P. Mon
gole dă aproape jumătate din 
producția întregii economii națio
nale. De asemenea, a fost înfăp
tuită transformarea socialistă a 
agriculturii, sarcină deosebit de 
complexă în condițiile Mongoliei 
unde țăranii duceau în majoritate 
o viață nomadă. Acum alături de 
creșterea animalelor, există și e- 
conomia cerealieră. în țară se 
desfășoară o vastă acțiune de va
lorificare a pămînfurilor virgine.

în anii puterii populare, în 
R.P. Mongolă s-a desfășurat o a- 
devărată revoluție culturală. A fost 
creată o rețea de școli, de in
stituții de învățămînt superior și 
mediu.

Planul cincinal pe anii 1961 — 
1965, în curs de desfășurare, va 
avea o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea continuă a 
R P. Mongole pe drumul spre 
victoria deplină a socialismului, 
în cursul acestui cincinal, produc
ția industrială a țării va spori de 
aproape două ori, iar suprafețele 
însămînțate de aproape 3 ori.

O condiție internațională de 
cea mai mare importanță a vic
toriei poporului mongol pe calea

Semnarea Acordului privind 
livrările reciproce de mărfuri 

între R. P. Roniină șiR.P.Mongolă
ULAN BATOR 25 (Ager- 

pres). — Ca urmare a trata
tivelor duse într-o atmosferă 
de deplină înțelegere și prie
tenie între delegațiile comer
ciale guvernamentale ale Re
publicii Populare Romîne și 
ale Republicii Populare Mon
gole, la 25 noiembrie a.c. la 
Ulan Bator s-a semnat Acor
dul privind livrările reciproce 
de mărfuri pc anul 1962 între 
Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Mon
golă.

ITALIA: Manifestări consacrate 
culturii romînești

ROMA 25 Corespondentul 
Agerpres, G. Pastore trans
mite :

în ultimele zile, în Italia au 
avut loc o serie de manifes
tări consacrate culturii romî- 
nești. La Cosenza (Calabria), 
sub auspiciile Asociației ita
liene pentru legăturile cultu
rale cu Romînia și cercului 
cultural „Francesco de Santis" 
s-a desfășurat între 18 și 23 
noiembrie o săptămînă a cul
turii romînești. Cu acest pri
lej. la Cosenza a fost inaugu
rată o expoziție de desene 
executate de elevi din Repu
blica Populară Romînă. La 
deschiderea expoziției a luat 
cuvîntul profesoara Maria 
Signorelli-Volpicelli care a 
relevat însemnătatea întăririi 
legăturilor de prietenie din
tre popoarele italian și romîn.

Tn cadrul săptămînii au fost 
organizate două serate de 
prezentare a unor filme docu
mentare și artistice romînești. 
La o altă seară, dedicată 
poeziei romînești, poetul Elio

pp scurt PP XC uit Ppșcurt
HAVANA. — La 22 noiem

brie a fost prezentat în primă 
audiție în sala de festivități a 
Bibliotecii Naționale din Ha
vana cuartetul în do major de 
Ion Dumitrescu. Audiția a 
avut loc în cadrul primului 
concert al cuartetului Amadeo 
Roldan și s-a bucurat de un 
frumos succes.

NEW YORK. — Secretarul 
Casei Albe pentru probleme
le presei, P. Salinger, a anun
țat că președintele S.U.A., 
J. Kennedy, a acordat un in
terviu redactorului șef al 
ziarului „Izvestia”, A. I. Adju- 
bei.

LONDRA. — La 24 noiem
brie, în ziua sosirii în Anglia 
a generalului de Gaulle, in 
fața ambasadei franceze a a- 
vut loc o demonstrație. Parti- 
cipanțiî au cerut să se pună 
capăt crimelor francezilor în 
Algeria. „Algeria aparține al
gerienilor’’ — se putea citi pe 
pancartele purtate de demon
stranți. 

trecerii de la feudalism la socia
lism a fost și continuă să fie a- 
jutorul și sprijinul permanent și 
dezinteresat primit din partea 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste. Pe plan mondial, în 
lupta pentru reglementarea paș
nică a problemelor internaționale 
litigioase, pentru promovarea 
neabătută a principiului leninist 
al coexistenței pașnice, alături 
de celelalte țări ale lagărului so
cialist, Republica Populară Mon
golă este un luptător activ și con
secvent. Acest fapt a fost recu
noscut de întreaga lume prin re
centa admitere a Republicii Popu
lare Mongole ca membră în Or
ganizația Națiunilor Unite.

în cadrul puternicului lagăr so
cialist, R. P. Romînă și R. P. Mon
golă pășesc împreună în lupta 
pentru socialism și pace, sub 
același steag invincibil al marx- 
ism-leninismului. Popoarele țărilor 
noastre dezvoltă continuu relațiile 
lor prietenești, sporesc fot mai 
mult legăturile economice și cul
turale, colaborarea prietenească.

Cu prilejul celei de a 37-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, tineretul ro- 
mîn, alături de întregul nostru 
popor, transmite poporului și ti
neretului mongol un fierbinte salut 
frățesc și îi urează noi succese 
în construcția socialistă și în lupta 
pentru apărarea păcii în lume.

Acordul semnat prevede 
majorarea volumului schim
burilor cu aproape 60 la sută 
față de anul 1961.

Republica Populară Roinină 
va livra în Republica Popu
lară Mongolă electromotoare, 
prăjini de foraj, cabluri elec
trice, mobilă, placaj și alte 
mărfuri, iar Republica Popu
lară Mongolă va livra în Re
publica Populară Romînă lină, 
piei brute, păr de animale etc.

Accrocca a prezentat publicu
lui „Antologia poeziei romî
nești" apărută în Italia — și 
a citit din lirica romînească.

Săptămînă culturii romî
nești, care s-a bucurat de o 
largă participare a publicului 
din orașul Cosenza, s-a înche
iat joi seara cu un concert 
de muzică romînească în exe
cuția cuartetului D’Ărchi din 
Siena.

La Genova a avut loc o 
seară consacrată culturii ro
mînești organizată de „Socie
tatea pentru cultură” din a- 
cest cras. Cunoscutul critic 
de artă italiană Mario de Mi
cheli a conferențiat despre 
„Tudor Arghezi și poezia ro
mînească contemporană". Ma
rio de Micheli a citit apoi cî- 
teva poezii de Tudor Arghezi, 
traduse în limba italiană.

în orașul La Spezia, de pe 
coasta Liguriei, a fost inaugu
rată în salonul Camerei de 
Comerț o expoziție de mario
nete, executate în atelierele 
Teatrului „Țăndărică".

NEW ' YORK. — După cum 
anunță agenția France Pres- 
se, referindu-se la statisticile 
Băncii federale de rezerve din 
New York, în decurs de o săp
tămînă stocurile de aur ale 
Statelor Unite au scăzut cu 
încă 300 milioane de dolari, 
ceea ce reprezintă cea mai 
mare scădere înregistrată vre
odată în decurs de o săptă
mînă în Statele Unite. De la 
începutul anului pînă în pre
zent rezervele de aur ale 
S.U.A. au scăzut cu 791 mi
lioane dolari. în momentul de 
față, după cum relatează a- 
genția France Presse, stocurile 
de aur ale S.U.A. sînt de 
16.976 milioane de dolari. A- 
cesta este nivelul cel mai scă
zut înregistrat de la data de 
11 octombrie 1939.

HAVANA. — La 24 noiem
brie, intr-o atmosferă de 
avînt revoluționar, la Havana 
și-au încheiat lucrările 25 de 
congrese ale federațiilor sindi
cale naționale din țară.
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