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Tn zilele de 30 noiembrie — 5 decem
brie a. c. a avut loc ședința plenară lăr
gită a Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

La ședință au luat parte membrii și 
membrii supleant ai Comitetului Cen
tral al P.M.R., membrii Comisiei Con
trolului de Partid și ai Comisiei Cen
trale de Revizie, primii secretari și se
cretari ai comitetelor regionale P.M.R., 
miniștri, șefi de secții și adjuncți ai 
șefilor de secții ale C.C. al P.M.R., 
conducători ai unor organizații de 
masă, redactori ai presei centrale și alți 
activiști de partid și de stat.

La primul punct al ordine! de zi, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a pre
zentat darea de seamă a delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn la cel 
de.al XXII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
un mare număr de participanți. Plenara 
a aprobat în unanimitate darea de sea
mă prezentată și activitatea delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. Plenara 
a dat o înaltă apreciere mărețelor reali
zări ale U.R.S.S., Programului Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice — 
istoric document al marxism.leninismu
lui creator —, măsurilor luate pentru 
lichidarea deplină a urmărilor cultului 
personalității lui Stalin, contribuției 
aduse de P.C.U.S. la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești și a 
lagărului socialist, pentru triumful cau
zei comunismului și păcii.

Plenara a condamnat poziția, potriv
nică leninismului și internaționalismu
lui proletar, adoptată de conducătorii

Partidului Muncii din Albania, poziție 
dăunătoare atît intereselor poporului 
albanez și ale construcției socialismului 
în Albania, cît și intereselor lagărului 
socialist.

Plenara a condamnat încă o dată 
acțiunile antipartinice ale grupării frac- 
ționiste Pauker-Luca, ajutată de 
T. Georgescu, cît și ale grupării fracțio- 
niste Chișinevschi-Constantinescu, care 
s-au ridicat împotriva liniei partidului, 
au promovat în țara noastră practicile 
legate de cultul personalității lui Sta
lin, au încălcat normele leniniste ale 
vieții de partid și legalitatea socialistă. 
Participanții la plenară au subliniat 
deosebita importanță pe care a avut-o 
demascarea și înlăturarea acestor gru
pări pentru întărirea unității și forței 
partidului, pentru înfăptuirea cu succes 
a politicii sale de construire a socialis
mului.

Plenara a hotărît studierea în orga
nizațiile de partid a materialelor Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S., cît și 
a dării de seamă prezentate de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Stu
diul acestor documente se va face în 
strînsă legătură cu sarcinile puse de 
partid în actuala etapă a construcției 
socialiste, cu obiectivele dezvoltării de 
perspectivă a țării noastre, cu sarcinile 
generale ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

La al doilea punct al ordinei de zi, 
plenara a ascultat informarea tovară
șului A. Vijoli, ministrul Finanțelor, cu 
privire la prevederile proiectului de 
Buget al Statului pe anul 1962, stabi
lind ca proiectul de buget cu îmbună
tățirile ce s-au desprins din discuții să 
fie prezentat spre aprobare sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

cînteia
tineretului w

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Azi mai bine ca ieri, 
mîmc mai banc ca azi?
Cifrele de plan pe anul 1962 în dezbaterea colectivelor întreprinderilor

P

In Capitală a început 
construirea a 6 noi 

localuri de școalăîn Capitală a început construcția a 6 noi localuri de școală, Insumînd 80 de săli de clasă. Noile școli moderne vor fi Înzestrate cu laboratoare, biblioteci și tot ce este necesar bunei desfășurări a învă- țămîntului. Sînt în curs pregătiri pentru amplasarea unor alte localuri de școli în cartierele Pieptănari, Balta Albă, Vatra Luminoasă, Giulești, Grivița, pe magistrala nord- sud etc.Noile unități școlare vor întări baza materială necesară trecerii la învățămîntul general de 8 ani — sarcină trasată de cel de-al lll-lea Congres al partidului. (Agerpres)

Aprecierea 
consumatorilorPe adresele fabricilor „Do- brogeanu Gherea", „Solidaritatea" și „Csordas Ianos" din Oradea sosesc numeroase scrisori de apreciere a calității bune a încălțămintei confecționate. în întreprinderile oră- dene din această ramură de producție, rezultatele cele mai bune au fost obținute de Fabrica „Dobrogeanu Gherea", unde 68 la sută din talpa tăbăcită și 93 la sută din încălțăminte sînt de calitatea I. Fabrica a dat în cursul acestui an, peste plan, 4.600 perechi încălțăminte și mai mult de 2.700 kg talpă de bună calitate.Marca fabricii este astăzi mîndria tuturor colectivelor întreprinderilor de încălțăminte orădene, care au sporit anul acesta indicii de calitatecu circa 2 la sută. Tot înscopul satisfacerii cerințelor exigente ale cumpărătorilor au fost introduse în fabricație 434 de noi modele. în același timp, folosindu-se mai bine materia primă și fără a dăuna calității produselor, au fost economisite materiale din care se pot confecționa peste 57.000 perechi fețe de încălțăminte pentru femei.
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Studenți din anul V al Facultății de geologie din cadrul Universității Babeș- Bolyai, aflați în prospecțiune, desfășoară studii în abataj.Foto : AGERPRES

Pregătesc utilajele 
pentru 

lucrările agricole 
de primăvarăîn timp ce tractoriștii din S.M.T. continuă arăturile a- dînci, mecanicii au început, în ateliere, pregătirea mașinilor ce vor fi folosite la însă- mînțările din primăvara anului viitor. Semănătorile de porumb, de exemplu, au fost revizuite și reparate în proporție de 60 la sută, iar cele de cereale păioase de 10 la sută. Un număr însemnat de alte mașini agricole sînt în curs de reparare.îndată ce se termină arăturile adînci, stațiunile de mașini și tractoare își concentrează toate forțele pentru pregătirea utilajelor necesare executării lucrărilor agricole de primăvară. Mecanizatorii s-au angajat să îndeplinească înainte de termen sarcina da a pune în stare de funcționare pînă la sfîrșitul anului 60 la sută din numărul tractoarelor și mașinilor agricole. în acest scop S.M.T. au fost înzestrate cu noi utilaje de atelier, iar în numeroase unități au fost organizate ateliere pentru repararea mașinilor agricole Ia locurile de muncă ale brigăzilor permanentizate în gospodăriile agricole colective. Este necesar ca stațiunile de mașini și tractoare să folosească condițiile îmbunătățite de lucru și să execute reparațiile într-un timp mai scurt și de bună calitate.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale,

Domnului URHO KEKKONEN, 
Președintele Republicii Finlanda HelsinkiCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Finlanda, primiți Excelență, caldele mele felicitări, precum și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului finlandez.Vă doresc succes în activitatea dv. dusă pentru îndepărtarea pericolului unui nou război și menținerea păcii între popoare.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine
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cienii și inginerii acestui 
sector au pus un accent 
deosebit pe îmbunătățirea 
continuă a calității mași
nilor agricole, atît de 
necesare dezvoltării agri
culturii țării noastre. Pa
ralel cu aceasta, au fost 
folosite mai bine ca in 
anii frecufi rezervele in
terne în vederea reduce
rii prețului de cost al 
produselor.

In același timp s-a vor
bit despre faptul că, cu 
toate realizările bune ob
ținute, în anul acesta au 
existat și o serie de de
ficiențe care uneori au 
îngreunat buna desfășura
re a procesului de pro
ducție.

Cifrele de plan pe a- 
nul 1962 sînt cifre mobi
lizatoare și au fost pri
mite cu entuziasm de că
tre harnicul colectiv ai 
sectorului III. 
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tăți sporite, a muncii, a 
unor produse de calitate 
superioară, la un preț de 
cost cit mai redus.

— Brigada noastră în- 
tîmpină uneori greutăți cu 
prinderea în universalul 
strungului a roților din
țate de la semănătoarea 
de porumb — spune tî- 
nărul Ștefan Boronescu 
responsabilul unei brigăzi 
de strungari (fotografia 
nr. 1). lată de ce propun 
să se confecționeze un 
dispozitiv pentru prinde
rea acestor roți, înlăturîn- 
du-se în 
spargerea

Tînărul 
(fotografia 
pus să 
secție un 
matic care va ațuta să 
crească productivitatea 
muncii la operațiile de 
nituire cu 30 la sută și 
să se reducă considerabil 
prețul de cost.

— Eu, spune Victor 
(fotografia nr. 
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Cărbune mai mult și mai bunLa exploatarea minieră Voivozi, din cadrul Trustului minier Ardealul, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri a dezbătut cifrele deplan pe anul viitor. Referatul prezentat ca și discuțiile au relevat faptul că sub îndrumarea organizațiilor de partid colectivul de muncă al exploatării și-a îndeplinit cu 32 de zile înainte de termen planul pe anul 1961 la toți indicii, în acest an, datorită reducerii pierderilor prin manipulare, s-au valorificat peste sarcina de plan 4.700 tone lignit. Productivitatea muncii a crescut cu 7 la sută și s-au eco-

nomisit prin reducerea prețului de cost 1.273.000 lei.Aceste succese sînt rezultatul muncii entuziaste desfășurată de acest harnic colectiv, al introducerii tehnicii noi în procesul de producție. Perforarea electrică, de s-a generalizat anul întreaga mină, de s-a extins armarea în abatajele frontale.Analizînd aceste rezultate, muncitorii, inginerii și tehnicienii au discutat îndeaproape măsurile ce trebuie luate pentru ca planul pe anul 1962 să fie îndeplinit în mod ritmic, să fie obținută o productivitate sporită, cărbune de calitate superioară.Cunoașterea sarcinilor de plan pe anul 1962 cu aproape 6 luni mai de vreme — au arătat numeroși participanți la

exemplu, acesta în asemenea metalică

discuții — a creat posibilitatea să se ia din timp o serie de măsuri tehnico-organizato- rice necesare pentru bunul mers al producției. Vorbitorii au acordat o mare atenție problemei introducerii tehnicii noi. Printre numeroasele propuneri făcute privind introdu-

Oțelarii din IffigE 

trecute în sala colțului roșu pentru a dezbate cifrele de plan pe anul 1962. Ei au aflat cu acest prilej că pentru anul viitor sarcinile de plan ale secției lor au sporit față de anul 1961 cu circa 300.000 tone oțel, cifră aprobată cu entuziasm de întreaga masă de oțelari. în cuvîntul lor, și-au exprimat satisfacția și mîndria legitimă pentru încrederea pe care partidul și statul nostru o acordă colecti- vbWi celei mai mari oțelării cim țară,-trasîndu-le noi sarcini de mare răspundere, mobilizatoare. Cei aproape 20 de oțelari, ingineri, tehnicieni care au luat cuvîntul și care de altfel au fost în asentimentul tuturor celor prezenți au subliniat faptul că noile cifre de plan nu numai că pot și vor fi îndeplinite, dar pot fi și vor fi depășite.— Va trebui să acordăm mai multă grijă bunei desfășurări a întrecerii pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă, a spus prim-topitorul Enache Constantin, responsabilul unei brigăzi de producție a tineretului de la cuptorul 5. Graficele întrecerii să fie completate cu regularitate, rezultatele să fie urmărite îndeaproape pentru că numai în felul acesta întrecerea poate avea un caracter mobilizator, stimulativ. El a cerut apoi ca echipele din hala de pregătire a fierului vechi să facă sortarea și tăierea fierului vechi corespunzător dimensiunilor troacelor pentru a se evita în felul acesta deteriorarea cuptoarelor în momentul încărcării, a propus să se mecani- zeze aprovizionarea cu feroaliaje, să se introducă condici la fiecare cuptor în care să se consemneze fiecare defecțiune ivită etc.— Brigada noastră de tineret, s-a angajat apoi tînărul Enache Constantin, va elabora în cursul anului viitor cu 350 tone oțel în plus față de plan și numai de calitate corespunzătoare.Au mai luat parte la dis-

Zeci de formații teatrale din 
întreprinderile și din satele regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară și-au 
anunțat pînă acum participarea la 
cel de-al lll-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Caragiale". 
Pentru acest eveniment se pregă
tesc cu sîrguință peste 700 echipe 
de teatru din întreprinderi, insti
tuții și cămine culturale din re
giune. Echipa de teatru de ama
tori a noii case raionale de cul
tură din Miercurea Ciuc, de pildă, 
pregătește pentru faza interîntre- 
prinderi și intercomunală a festi
valului piesa „Oameni care tac" 
de Al. Voitin.

Artiștii amatori sînt îndrumați de 
artiști ai Teat,-ului maghiar de sfat 
și de activiști ai casei regionale 
de creație populară, care au edi
tat pentru ei numeroase piese de 
teatru.

★

La căminele culturale, casele ra
ionale de cultură, cluburile, col
țurile roșii din regiunea Suceava, 
peste 7.000 de artiști amatori, 
grupați în echipe de teatru, repe
tă de zor piesele cu care se vor 
prezenta la cel de-al lll-lea Festi
val bienal „I. L. Caragiale".

Actori ai Teatrului de stat și 
Teatrului de păpuși din Botoșani 
și metodiști ai caselor raionale 
de cultură se deplasează în sate 
și îi ajută pe instructorii formații
lor teatrale de amatori pentru 
buna reușită a spectacolelor.

(Agerpres)

la
Conferințe 

căminele culturale

VIORICA CLONDA LAL ROMULUS

într-una din duminicile trecute, 
aproape 150 de conferenfiari ai 
Filialei lași a S.R.S.C. — acade
micieni și alfi oameni de știință, 
ingineri, medici, juriști etc. — au 
ținut în căminele culturale din sa
tele regiunii conferinje pe teme 
politice, economice sau științifica. 
In aceeași zi s-au deplasat la sate 
15 brigăzi științifice, ai căror mem
bri au răspuns la întrebările puse 
de oamenii muncii în diferite pro
bleme de știință, tehnică, cultură.

La conferințele, simpozioanele 
și alte manifestări organizate în 
luna noiembrie de filiala locală a 
S.R.S.C., în cuprinsul regiunii lași, 
au luat parte aproape 50.000 de 
persoane.

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
(Agerpres)

CA ÎN PROPRIA TA CASĂ...
Mutarea înfr-o locuință nouă

— deși e un eveniment 
dintre cele mai obișnuite 

în zilele noastre — capătă în 
viața fiecăruia proporțiile unei 
bucurii pline de prospețime, care 
se răsfrînge în jur, luminoasă.

O asemenea bucurie au trăit 
la începutul acestui an universitar 
studenții craioveni, care au pri
mit în dar două cămine și o can
tină, nou construite.

In camerele pline de mirosul 
plăcut și proaspăt al varului, s-au 
mutat 330 de studenți ai Institu
tului pedagogic și ai Institutului 
agronomic „Tudor Vladimirescu". 
Studenții au privit împrejur, nepu- 
tîndu-și stăpîni un sentiment de 
adîncă încîntare. Nu numai clă
dirile ca atare, dar totul, pînă 
la ultimul amănunt, era făcut cu 
o delicatețe deosebită — mina 
constructorilor se dovedise mîna 
unor adevărați artiști. Și toate a- 
cesfea le erau date lor, în folo
sința lor. Ii aștepta mobilierul nou

și modern, lenjerie curată și căl
duroasă, camere mari și spațioase. 
La fiecare etaj — săli de lectură, 
spălătoare și săli speciale pentru 
călcat. La parter vor fi amenajate 
în curînd săli de club cu mese 
de șah, cu aparate de radio și 
televizoare. Tot la parter, într-un 
salon elegant studenții 
primi rudele și cunoscuții.

Aceasta e noua casă 
denților craioveni.

Cu toții s-au simțit 
început ca 'n propria lor casă : 
stăpîni și gospodari, 
ideea autodeservirii 
un lucru firesc, ca un 
ponsabilitafe față de 
credințate.

Mai muit decît în 
casă, majoritatea 
studenților știu să proțuiască aici 
totul, tot ce s-a făcuf cu trudă și 
migală. Studentele fac singure cu
rățenie în camerele lor. l-am gă
sit pe studenții de serviciu pe 
camere gospodărind cu pasiune 
și cu pricepere. Grija față de

ÎȘi vor

a stu-

lată de ce 
a venit ca 
gest de res. 
bunurile în-

propria lor 
covîrșitoare a

propria casă devenind o chestiune 
a întregului colectiv de locatari, 
stabilirea unei discipline precise 
a devenit foarte necesară. Astfel, 
studenfii fac pe rînd de serviciu 
pe camere, cu responsabilități 
concrete, precise.

Există și un stimulent : con
cursul pentru cea mai frumoasă 
cameră din cămin. Bănuim că 
membrilor juriului acestui concurs 
le va fi foarte greu să aprecieze 
la fiecare sfîrșit de etapă rezul
tatele, adică mai precis să stabi
lească cea mai curată și frumoasă 
cameră. Aceasta va fi poate una 
din numeroasele camere ale stu
dentelor din anul III al Institutu
lui pedagogic, în care curățenia 
sclipitoare se îmbină cu ordinea 
perfectă, cu frumusețea bibelou- 
rilor și prospețimea florilor. Am 
văzut flori, foarte multe flori, nu 
numai în camerele studenților de 
la Institutul pedagogic, ci și în 
cele ale studenților de la Institu
tul agronomic.

Dacă juriului li este mai greu 
să se decidă asupra camerelor cele 
mai frumoase — pentru că sînt 
numeroase — mult mai ușor îi 
este să consemneze pe cele de
zordonate, pentru că sînt puține. 
Puține, dar totuși există. La pri
ma vedere lucrurile par amănunte: 
un geam spart, parchetul zgîriat 
într-una din camerele stu
denților de la Facultatea de me
canizarea agriculturii, dezordine în 
camerele comune, mai ales acolo 
unde locuiesc studenții din anul I. 
Toate aceste „amănunte" sînt 
însă de natură să trezească ori
cărui student din acest cămin un 
sentiment de indignare, sentiment 
pe care-l încerci atunci cînd ci
neva pe care-l inviți la tine îți 
nesocotește casa, o murdărește. 
Atunci cînd au terminat lucrările, 
constructorii au avut grijă ca totul 
să fie ireproșabil pus la punct,

AL. I. VLADIMIR

(Continuare tn pag. a t-a)

Așa ae verifies aparatele electrice ale auto-vehiculelor. Explicațiile tovarășului Iosii Rusu, de la întreprinderea de reparații auto nr. 17 din Capitală sînt ascultate cu interes 
de Ion Bîrlea, Nicolae Tutuianu ți Pungă Chlvu elevi ai școlii profesionale de pe 

lingă această Întreprindere.



Rezultatele colectiviștilor— 

argument convingătorDEVA (de la corespondentul nostru). — Recoltele bogate ale colectiviștilor din comuna Aurel Vlaicu, construcțiile zootehnice, ale celor din Balomir, ferma de vaci în plină dezvoltare a celor din Pricaz, bunăstarea mereu cres- cîndă a tuturor colectiviștilor din jur i-au convins zi de zi tot mai mult pe țăranii întovărășiți și cu gospodării individuale din satul Tărtăria, raionul Orăștie. Comuniștii din sat i-au ajutat pe țărani să vadă aceste realizări, ,să se convingă de marile avantaje
Au urmat 

exemplul vecinilor
Tînărul Ștefan Cățoi, briga

dier la gospodăria colectivă 
din comuna Brădeanu, raionul 
Buzău, povestea:

— ...Și a rămas, cumnatul 
meu Titi Chiriac, pe gînduri. 
A văzut la mine acasă aparat 
de radio la priză, mobilă nouă, 
haine, in patul vreo 3.000 kilo
grame porumb, în pod 2.000 
kilograme grîu. Toate astea, ca 
răsplată pentru cele 367 zile- 
muncă efectuate de mine anul 
ăsta, în gospodăria colectivă. 
A plecat. Ajungînd acasă, în 
satul Țintești, el a depus ce
rere pentru G.A.C.

Președintele gospodăriei co
lective din Smeieni, Ion Băni
că, ne povestea :

— La noi vecinii din Țin
tești au vizitat gospodăria, a- 
careturile, pămînturile colecti
vei. Au aflat că am obținut, în 
acest an, 2.100 kilograme grîu 
și aproape 4.000 kilograme po
rumb boabe la hectar. Au a- 
flat, de asemenea, că valoarea 
zilei-muncă se ridică, anul 
acesta, la aproape 42 de 
lei, dintre care 20 de lei bani. 
Discuțiile purtate între colec
tiviști și oaspeți le-au lămurit.

Cuvîntul
(Urmare din pag. l-a)cuții prim-topitorul de la cuptorul 2, Butuc Gheorghe, oțe- lgrul Bliotu Ilie de la cuptorul 3, Safta Toma, maistru la cMptoare, Angheloiu Gheorghe, macaragiu, Goleșie Aron, maistru în hala de turnare, zidarul șamotor Crișan Ion și nenumărați alții; Fiecare din ei și-a exprimat convingerea și hotărîrea de a munci în așa fel ca sub conducerea organizației de partid să depună toate eforturile și priceperea lor pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan ale anului viitor.— Noile sarcini pe care partidul le pune în fața noastră vor fi îndeplinite nu pe seama eforturilor fizice, spunea maistrul Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, ci pe seama utilizării la maximum și raționale a agregatelor noastre, pe seama folosirii din plin a tehnicii cu care sîntem dotați, a metodelor de muncă de mare productivitate. De aceea este imperioasă necesitatea participării în masăCărbune mai mult și mai bun
(Urmare din pag. l-a)

cerea tehnicii noi se numără și generalizarea tăierii cu combina, extinderea pe scară largă a susținerii cu grinzi metalice a lucrărilor de înaintare, reducerea consumului de lemn de mină și altele.Potrivit condițiilor create încă din acest an, s-a arătat că producția de lignit brut va crește în anul 1962 cu 27 la sută față de anul în curs, iar producția de lignit deshidratat cu 25 la sută. Productivitatea muncii va înregistra o creștere de 18 la sută față de anul1961. Pentru a se asigura o calitate ridicată lignitului, conținutul de cenușă va fi redus cu 1 la sută față de sarcina prevăzută pentru acest an. Printre numeroșii partici- panți care au luat cuvîntul, secretarul organizației U.T.M., strungarul Miron Pîrcălab, a spus :— Comitetul U.T.M., sub conducerea și îndrumarea organizației de partid, va mobiliza cele 8 brigăzi de producție ale tineretului la îndeplinirea cu succes a sarcinilor de producție ce ne revin pe anul1962. în atenția noastră vor sta în mod permanent utilizarea rațională a mașinilor de către tineri, folosirea din plin a timpului de lucru, întărirea disciplinei în muncă, îndeplinirea planului de producție de către fiecare tînăr în fiecare lună, reducerea consumului de energie electrică prin eliminarea mersului în gol al mașinilor.Dezbaterile au dovedit hotărîrea cu care comuniștii, tineretul, întregul colectiv de muncă a) exploatării miniere Voivozi va lupta pentru a asigura toate condițiile necesare bunei desfășurări a producției în anul 1962.

Cu încredere, pe drumul 

gospodăriei colective
Din primele zile, 
activitate rodnică

pe care Ie oferă gospodăria colectivă fiecărui colectivist în parte. Și, cu fiecare zi s-au înmulțit cererile celor care își exprimau dorința de a intra în marea familie a colectiviștilor. Astfel că de curînd, numărul acestor cereri s-a ridicat la 276. Toate cele 276 de familii de țărani întovărășiți și cu gospodării individuale din Tărtăria au pășit cu încredere pragul gospodăriei agricole colective inaugurată duminică 3 decembrie, într-o atmosferă de adevărată sărbătoare.

acestora din urmă, multe lu
cruri privind munca ți viața 
colectiviștilor.

Și, țăranii muncitori întovă
rășiți din Țintești se convin
geau tot mai mult de avanta
jele și superioritatea muncii 
în gospodăria colectivi. Comi
tetul de inițiativă primea, în 
fiecare zi, noi cereri. Recent, 
locuitorii acestui sat au trăit 
o zi deosebită. 88 de familii, 
unindu-șl cele 300 hectare de 
pămînt pe care le posedă au 
creat o gospodărie colectivă, 
pe care au numit-o „7 Noiem
brie". Deci, aproape jumătate 
din locuitorii Ținteștilor au 
pășit hotărîți pe calea indicată 
de partid, calea agriculturii 
socialiste. Printre cei care au 
dat primii cererile, desfășu- 
rînd apoi o intensă muncă po
litică de lămurire în rindul 
consătenilor lor, se numără co
muniștii Ion Tănase și Ion Ma
nea, Tudor Stoica, candidat de 
partid, Niculae Marica, Petre 
Dinu, Maria Manea, Constan
tin Petrache, Ion Tudor, Ene 
Cozma, Niculae Avram.

C. SLAVIC
ini •■Tn

ofelarilora oțelarilor, maiștrilor și inginerilor la cursurile de perfecționare a cunoștințelor profesionale, care se desfășoară în secția noastră. Organizației U.T.M. și sindicatului, conducerii administrative, nouă tuturor ne revine sarcina de a mobiliza pe fiecare muncitor la aceste cursuri pentru ca ele să-și reflecte fără întîrzie- re efectul pozitiv asupra calității și productivității muncii noastre.Inginerul Gheorghe Rădu- lescu, director tehnic al Combinatului siderurgic Hunedoara, a vorbit apoi despre necesitatea întăririi disciplinei tehnologice în vederea reducerii procentului de rebuturi, despre ridicarea nivelului tehnic al producției în anul 1962, despre multiplele rezerve interne de care dispune oțelăria nr. 2 pentru realizarea și depășirea planului său de producție. Printre măsurile propuse de conducerea secției, de către muncitorii care au luat parte la discuție sînt: darea în exploatare a unei noi hale de pregătire cu toate anexele, modificarea mașinilor de șar- jare de la 7,5 tone la 10 tone, macaralele de turnare vor fi echipate cu sisteme automate de cîntărire pentru determinarea cantității de oțel din oala de turnare, se va construi o nouă hală pentru repararea materialului rulant din oțe- lărie, introducerea de ventilatoare atît în fața cuptoarelor cît și în spatele lor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă etc. Toate aceste măsuri vor veni efectiv în sprijinul oțelarilor în vederea realizării cifrelor de plan pe anul viitor, în vederea realizării angajamentelor luate de schimbul inginerului Oprinescu de a elabora peste plan în cursul anului viitor 1.350 tone de oțel.

Aici se tipăresc calendarele și almanahurile pentru anul 1962. Utemista Rodica Dumitrescu din secția fălțuit mecanic a Combinatului poligrafic „Casa ScînteU" lucrează cu multă atenție.

Pentru locuitorii satului Valea Mare, raionul Lugoj, data de 30 noiembrie 1961 a avut o deosebită semnificație. In această zi, cele 99 de familii din localitate au hotărît să treacă de la întovărășire la forma superioară de cooperare în producția agricolă — gospodăria colectivă.încrezători în linia indicată de partid, harnicii săteni din Valea Mare au trecut încă cu mult timp în urmă la lucrarea pămîntului în comun. Prin mecanizarea lucrărilor agricole, folosind metode agrotehnice înaintate, organizînd bine munca, ei au reușit să obțină producții mai bune de- cît atunci cînd lucrau în gospodăria individuală. Vizitînd pe colectiviștii din comuna Hitiaș, care se află în apropiere, au văzut că producțiile obținute de aceștia sînt și mai bune decît ale lor. De pildă,
Din întovărășire— 

în gospodăria colectivăSUCEAVA (de la corespondentul nostru). — Intovărăși- ții din comuna Dumbrăveni, raionul Botoșani, au obținut în acest an rezultate bune în sporirea producției agricole la hectar. Dar vecinii lor, colectiviștii din comuna Buce- cea, i-au întrecut cu mult. Din vizitele făcute acestora, de la serile de întrebări și răspunsuri și cu diferite alte ocazii, întovărășiții din Dumbrăveni au aflat că vecinii lor, colectiviștii, au recoltat cu 500 kg grîu la hectar și cu sute de kilograme de porumb mai mult decît ei. Au mai a- flat, de asemenea, cum colec

Ciesc repede și frumoși purceii pe care ti îngrijește tînărulNiculaie Dima de la G.A.C. Ștefan Vodă, regiunea București.Foto : GR. PREPELIȚA
n chirurg poate fi visător ? Are voie să fie ? Parcă am mai auzit pe undeva această întrebare. Ea trădează superficialul nostru contact cu datele cele mai generale ale acestei profesii, oglindește confuz teama de bisturiu, reculul în fața tampoanelor însîngerate, nădejdea supremă în perfectul calm și în luciditatea omului care operează. Alături de inginerii care întocmesc proiectul de rezistență al construcțiilor și alături de contabilii—casieri, operînd cu bani gheață, chirurgii ar fi deci oamenii cei mai puțin indicați să se lase cuprinși de înflăcărarea romantică, de patos, de entuziasm ; altfel s-ar chema că și-au greșit vocația.Că nu este așa o dovedesc sumedenie de cazuri concrete; nu sînt chemat să le evoc. Nu am să mă refer aici decît la un profesor și la un student din Cluj pe care i-am văzut contaminați de înflăcărare, patos și entuziasm, deși unul dintre ei are pe mînă viața bolnavilor care i se încredințează, iar celălalt se pregătește să facă același lucru. Și din capul locului vreau să încredințez că sus- pomenitele stări de spirit nu au vreo influență negativă a- supra măiestriei chirurgicale, dimpotrivă. Tovarășul prof, dr. A. Nana și studentul său din anul V al Facultății de medicină. Radu Deac a>> manifestat înflăcărarea și entuziasmul nemărginit al romanticilor în legătură cu un aspect concret al științe1, și tehnicii Integrat procesului de învățămînt.Este vorba de faptul că în cadrul cursului de patologie chirurgicală predat studenți- 

în acest an colectiviștii din Hitiaș au obținut o producție de porumb la ha mai mare cu 1.000 kg decît întovărăși- ții din Valea Mare, iar la cea de grîu cu 600 kg.întorși acasă cei care au fost în vizită la Hitiaș au povestit rudelor și vecinilor cele văzute la colectiviști.Dintre cei care au hotărît primii să facă cereri de intrare în colectivă se află Gheorghe Avram, loan Belu, Petre Martinuț și Gheorghe Moise. Exemplul lor a fost urmat și de celelalte familii. Fondul de bază al tinerei gospodării colective „Unirea" din Valea Mare este de 130.000 lei. încă de la început colectiviștii de aici au făcut un plan de măsuri care să ducă la înflorirea economico-organizatorică a marii lor familii.
V. BOARIU

tiviștii au luat pentru zilele muncă făcute în gospodărie mari cantități de produse. în vizitele ce le-au făcut, au văzut că 20 de colectiviști și-au făcut de curînd case noiîndrumați de comuniștii din întovărășire, utemiștii și cei mai înaintați tineri din întovărășirea agricolă, au popularizat neobosit succesele obținute de gospodăria colectivă din comuna Bucecea și prin alte diferite activități la căminul cultural. Zilele trecute 190 de familii din Dumbrăveni, cu 264 de hectare teren, s-au unit într-o gospodărie colectivă.

PRINlor anilor IV și V a început să funcționeze o instalație de televiziune. Ce înseamnă aceasta ? înseamnă că în fiecare miercuri între orele 12—13 intervențiile chirurgicale operate de prof. dr. Nana în cadrul Clinicii chirurgicale I din Cluj sînt urmărite, dintr-o altă sală, de către studenții săi, prin mijlocirea imaginilor luate de camera de vederi situată deasupra cîmpului operator și retransmise în aulă pe un ecran cu dimensiunile de 2 m/1,60 m. O sută de studenți văd astfel la fel de bine ca dintr-o sală de cinematograf detaliile cele mai fine ale tehnicii operatorii. Astfel cunoștințele teoretice acumulate la cursuri se însuflețesc în fața studenților, că- pătînd o pregnanță deosebită, necunoscută în alte condiții.Studentul Radu Deac ar vrea să ne facă să înțelegem întreaga semnificație pe care o prezintă înzestrarea învăță- mîntului medical superior din Cluj cu această achiziție.— De la instalarea aparatului, am asistat la toate operațiile tovarășului profesor Nana. M-am simțit ca și cum aș fi fost de față, urmărind în amănunțime tratamentul chirurgical al afecțiunii respective. Este un lucru uimitor. Vedeți dumneavoastră, din punctul de vedere al a- sepsiel și dlsepsiei numărul

La cercul de balet al Palatului culturii din Pitești.
In curînd — 

din nou 
în drumeție

Urmînd o veche tradiție, Școala 
medie mixtă nr. 16 „G. Coșbuc" 
din București organizează și în 
acest an școlar, o tabără turistică 
de iarnă, pentru elevi, părinții lor 
și profesori.

Nici nu s-au stins bine ecourile 
ultimei drumeții colective din 
toamnă (cînd 50 de elevi ai șco
lii, sub îndrumarea a 4 profesori 
au făcut o excursie de 2 zile, vi- 
zitind Muzeul Doftana, și casa 
memorială N. Grigorescu de la 
Cimpina, sau cercetînd îm
prejurimile Predealului și Brașo
vului), că s-a și stîrnif efervescența 
caracteristică unei noi acțiuni.

Contractul cu agenția O.N.T. 
Carpați s-a și încheiat. In timpul 
vacanței de iarnă, 100 de elevi 
ai școlii vor pleca — împreună 
cu un grup de profesori și de pă
rinți — la Sinaia și vor poposi 
timp de o săptămînă la cabana 
cota 1500 pe care și-au rezer
vat-o. Cine încearcă să-și imagi
neze programul și surprizele a- 
cesfei vacanțe trebuie să le con
frunte cu propriile sale dorinfi, 
cu cele mai plăcute dintre ele.

Școlarii vor colinda împrejuri
mile, se vor incinta de frumuse
țile Vidului cu Dor, Poienii Stînii. 
Și apoi, sînt serile de șezătoare 
fa cabană, cu clntece, povești 
și recitări la g-jra sobe

La urmă, dar nu cea c-a srurf 
dintre bucuriile vacanței, va fi 
practicarea sporturilor de iarnă, i 
De pe acum în magazia școlii 
sînf pregătite 40 de perechi de 
schiuri. Numai iarna să fie bine
voitoare și să aștearnă covorul 
gros de zăpadă, atît de așteptat, 
pe pantele de schi. Atunci va 
crește și efectul surprizei pe care 
le-o pregătește elevilor maistrul 
lăcătuș al școlii, tov. Anghel Ma- 
rincea : din deșeuri el le con
fecționează un bob de patru per
soane I Și-apoi să vezi săniuș pe 
derdeluș I

Comitetul de părinți e alături 
de această inițiativă. N-ar fi de 
mirare ca unii dintre ei să-și în
soțească copiii în vacanță.

In toată școala acțiunea a pro
dus un interes deosebit. Inițiato
rii ei au de ce să fie mîndri. 
Amintim tot aci că au mai con
tractat cu agențiile O.N.T. Carpați 
asemenea tabere turistice de iar
nă și alte școli bucureșfene, prin
tre care, pînă acum : Școala de 7 
ani nr. 101, Școala tehnică de ar
hitectură și construcții, Școala me
die nr. 7 „I. L. Caragiale", Școala 
tehnică sanitară nr. 15, Școala me
die nr 23 „D. Bolintineanu" etc.

E C Ț I I
TELEVIZIUNEstudenților care pot să vină în preajma mesei de operație este, în mod fatal, foarte redus. Chiar dacă, așa cum există pe alocuri la unele spitale, se construiesc, săli speciale prevăzute cu balcoane din care studenții pot observa operația, cîmpul operator este atît de mic, distanța atît de mare încît totul este foarte puțin vizibil. Și totuși aceasta era, pînă acum, metoda curentă. Mulțumită ecranului, cunoștințele noastre teoretice au căpătat un fixativ de cea mai bună calitate. Condițiile tehnice ale transmisiei sînt pur și simplu excepționale. Un exemplu. Tovarășul profesor a efectuat o operație de chist hidatic. în sala de operație profesorul a extras un lichid— așa numita apă de stîncă— și ni l-a arătat, respectiv a ridicat seringa spre camera de televiziune. Ei bine, pe ecran s-a văzut perfecta transparență a lichidului, a cărei principală caracteristică este tocmai limpezimea.— Se mai pot adăuga multe dovezi ale înaltei tehnicități pe care o prezintă aparata- jul despre care este vorba, a precizat, de astă dată, profesorul. Eu lucrez, și în același timp, ridicînd din cînd în cînd privirile, văd în- tr-un televizor alăturat ceea ce se transmite în aulă, studenților. Lîngă mine, un mi

FIER VECHI—
OȚELÂRIILOR!

Colectarea de cît mai mult fier vechi pentru oțelăriițe patriei este o sarcină importantă, impusă însăși de necesitatea sporirii continue a producției de oțel. De aceea, trimiterea la Reșița sau Hunedoara a unor însemnate cantități de metale vechi a constituit și în acest an o preocupare permanentă a organizațiilor U.T.M. din întreprinderile, școlile și unitățile agricole din regiunea Crișana.Marea lor majoritate și-au îndeplinit încă de pe acum angajamentele ce le-au luat în această privință. Astfel, anul acesta la unitățile I.C.M. din regiunea Crișana au fost predate peste 7.700 tone metale vechi.Cu toate acestea, în cadrul raidului nostru întreprins cu sprijinul I.C.M., s-a constatat că în regiunea Crișana există încă multe posibilități de colectare a fierului vechi nefolosite.
în așteptarea», 

sortăriiIE ade\ ai ^t, inii ;* -j.Avîntul", din orașul Oradea, a predat anul acesta la I.C.M. cantități importante de fier vechi îndeplinindu-și angajamentul pe anul în curs.Cu ocazia raidului făcut s-a constatat însă că în incinta întreprinderii se mai găsesc aproximativ douăzeci de tone de fier vechi adunat aici de multe luni.După cum afirma tovarășul loan Sicora, mecanic șef al întreținerii, această cantitate „urmează să fie... sortată". Din păcate această „sortare" durează de mai multe luni fără ca practic să se facă ceva.De fapt, măsurile concrete întîrzie și în alte situații. Conform procesului verbal nr. 380 din 22 mai 1961, de exemplu, delegatul I.C.M. a constatat că la întreprinderea ,A- vîntul" utilajul casat prin decizia nr. 56 din 11 aprilie 1961 nu este predat la I.C.M.Cu toate că s-a adus la cu

crofon ultra sensibil îmi per. mite să dau cuvenitele explicații. Căci, să nu uităm, toate acestea se petrec în cadrul cursului de patologie chirurgicală și au caracterul unor cursuri practice. Pe parcursul operației, în cazul în care studenții vor să-mi adreseze întrebări, o pot face cu ajutorul unui telespeaker. Sensibilitatea sonoră a întregului aparataj este cu totul remarcabilă. Cînd am operat chistul hidatic pulmonar erau vizibile niște bronhii deschise. Le-am spu3 studenților: Vă rog să facem liniște pentru a auzi ieșirea aerului din bronhii. în sala de cursuri microfonul capta sunetul. Auziți, tovarăși studenți ? Da, se aude perfect, mi-au răspuns. In astfel de condiții, zîmbi profesorul, a învăța, devine o bucurie; numărul celor care solicită dreptul de participare la operațiile televizate o confirmă.Este greu de supraapreciat contribuția acestei metode moderne la îmbunătățirea procesului nostru de învăță- mînt medical superior. Prin mijlocirea televiziunii, se poate spune că studenții din ultimii ani devin, în corpore, a- sistenții chirurgului la masa de operație. Trebuie să spun că eu unul am terminat medicina fără să fi văzut nici o operație. Aceasta era cu ani și ani In urmă. Puteți aprecia singuri diferența. Pe toate 

noștința întreprinderii să se predea în termenul cel mai scurt, aceste utilaje vechi care cîntăresc aproximativ 3.500 kg., nici în momentul de față nu sînt predate. Această stare de lucruri denotă ușurința cu care este privită aici îndeplinirea unei obligații elementare: predarea la I.C.M. pentru a fi trimise oțelăriilor utilajele vechi care au fost casate cu multe luni în urmă.
„Urmează să se.» 

casezertIntr-o mică grădină din apropierea întreprinderii „Fructexport” din Oradea se află aproximativ două vagoane de tablă de baloturi și
Raidul nostru prin regiunea 

Crișana

cercuri în... „așteptarea casă
rii".Realitatea arată însă că nimeni din întreprindere nu s-a 
grăbit să ia măsurile pentru 
casarea acestora. Dia pnșă- 
vară se aștepta această efipă 
și se vede treaba că nu va sosi nici in luna care urmează dacă nu se vor lua măsurile corespunzătoare în mod operativ.Se încearcă să se aducă diferite scuze: „Am așteptat pînă se adună mai mult și pe urmă să se facă formele de casare", „Nu este de mult depozitat..." și alte asemenea explicații care n-au nimic comun cu realitatea, deoarece buruienile care au crescut atît de înalte cît grămada de fier vechi arată timpul de cînd s-a terminat depozitarea.E vremea, credem, ca tovarășii din conducerea întreprinderii „Fructexport” și desigur, cei de la I.C.M., să ia de urgență măsurile necesare pentru trimiterea acestor cantități de fier vechi oțelăriilor.
„Pe anul acesta ne-am 

realizat planul“Anul acesta ca urmare a u- nor acțiuni de masă inițiate 
laturile înregistrăm succese uriașe. Realizările regimului democrat-popular pe tărîmul științei medicale, pe tărîmul ocrotirii sănătății poporului țin pasul cu toate celelalte victorii ale noastre. Am fost în vara aceasta în Deltă. Sînt milioane de țînțari, dar malaria nu există.Medicii tineri pe care îi pregătește și I.M.F. Cluj își fac datoria, alături de generațiile mai vîrstnice. Avantajul lor este de a se fi bucurat de condițiile minunate de studiu pe care le-au pus la dispoziție partidul și guvernul nostru. Aparatul de televiziune, instalat în preajma mîinilor chirurgului, este una dintre dovezile recente și elocvente. Cînd o operație mai complicată ar necesita prea mult timp, studenților li se prezintă lecția-operație sub forma unui film. Avem, da, o serie de filme deja create în cadrul instituției noastre. Cum să nu muncești cu energie ! Cum să nu te bucuri cînd medicina și în- vățămîntul medical din țara noastră au atins un astfel de nivel! Judecați și dumneavoastră. Peste un timp aceste lucruri vor înceta de a fi excepționale, se vor generaliza, alte și alte realizări ale științei și tehnicii vor fi la îndemîna celor a căror menire este să vegheze asupra sănătății oamenilor muncii...Un chirurg poate fi visător? Are voie să fie ? Parcă am mai auzit undeva această întrebare. Răspunsul ni se paie clar. Pe temelia realităților concrete, tangibile, ale socialismului, și un chirurq poate fi romantic, cuprins de înflăcărare, patos, entuziasm.Și prin aceasta, nu înseamnă cîtuși de puțin că și-a greșit vocația.

ȘT. IUREȘ

Artiști străiniJ»

pe scenete noastre
In această ultimă lună a anului 

au lost invitați pentru a concerta 
în țara noastră noi artiști vocali 
și instrumentiști de peste hotare.

Din Uniunea Sovietică ne vor 
vizita, în a doua jumătate a lunii, 
doi artiști emeriji ai R.S.F.S. Ruse: 
baritonul Nikolai Svetlicinîi, de la 
Teatrul Academic de Stat de O- 
peră și Balet „Kirov" din Lenin
grad, care va cînta la București și 
Cluj în „Trubadurul" și „Traviata", 
și soprana Tatiana Sanina de la 
Teatrul de Operetă din Moscova, 
care va susține rolul titular din 
„Văduva veselă", pe scena Tea
trului de Operetă din București. 
Vom primi, de asemenea, vizita 
sopranei lulia Kiragieva, de la 
Opera din Sofia, pe care publicul 
romînesc o va ăsculta în „Rigo- 
letto" și „Traviata", a baritonului 
Andrzej Hiolski, de la Opera din 
Varșovia, care va cînta la Bucu
rești și Cluj în operele „Trubadu
rul", „Rigolefto" și „Tosca".

împreună cu orchestrele noastre 
simfonice vor concerta și cîțiva 
pianiști străini. După concertul dat 
la Oradea, pianistul polonez Adam 
Harasiewicz va fi solistul unor con
certe simfonice la București, Tg. 
Mureș în cadrul cărora va inter
preta lucrări de Chopin.

(Agerpres)

de organizațiile U.T.M., stațiunile de mașini și tractoare din regiunea Crișana și-au realizat angajamentele de colectare și predare a metalelor vechi cu mult înainte de termenul stabilit.Trebuie menționat că multe S.M.T.-uri din regiune cum ar fi cele din Episcopia Bihorului, Dohangia sau Tileag și-au depășit angajamentele inițiale.în momentul de față, sa pare că datorită acestor rezultate, se manifestă o oarecare autoliniștire, un fel de mulțumire care face ca la unele S.M.T.-uri să se păstreze cu... grijă cantități imense de fier vechi.La serviciul regional S.M.T., există aproape 220 dosare pentru casări cu forme terminate, dar care încă nu sînt... semnate. Tovarășul loan Nagy, șeful serviciului regional S.M.T.; la întrebarea pusă de tovarășul Teodor Popescu, dispecer șef al I.C.M. Crișana, de ce nu se impulsionează definitivarea tuturor formelor
„Moiipsindu-se* de ta această ciudată părere, cum că dacă și-au îndeplinit datoria, pot să se irosească însemnate cantități de fier vechi, că tot nu vor face nimic pînă în anul viitor, conducerile unor S.M.T.-uri din regiune neglijează să predea la I.C.M. cantitățile de fier vechi existente în stațiuni. Numai la S.M.T. Criș există însemnate cantități de fier vechi, mașini a- gricole ieșite din uz pentru care s-au întocmit deja formele de casare. Astfel, în așteptarea anului 1962 acest S.M.T. păstrează cu „grijă" aproape 30 de tone de metale vechi în loc ca acestea să ia drumul oțelăriilor. Asemenea rezerve mai există și la S.M.T Sîntana, Ghioroc și altele.

★Din raidul făcut se constată că în regiunea Crișana se găsesc încă mari rezerve privind colectarea metalelor vechi. Din păcate, conducerile unor întreprinderi, unele organizații U.T.M. pe baza u- nor rezultate obținute neglijează în mod frecvent acțiunea de colectare și predare în continuare a metalelor vechi la I.C.M.Față de această situație trebuie luate măsuri urgente. A merge pe linia mulțumirii de rezultatele de pînă acum înseamnă a opri trimiterea spre oțelăriile patriei a unor însemnate cantități de fier vechi, cantități de care oțelăriile au atîta nevoie. E necesar ca organizațiile U.T.M., comitetele raionale și orășenești U.T.M. din regiunea Crișana să inițieze organizarea unor diverse acțiuni de colectare a fierului vechi, la care să mobilizeze un mare număr de tineri.
D. GÎȚA 

-----•-----

Ca în propria ta 
casăm

(Urmare din pag. L-a) 
ca fotul să fie cît mai trainic și 
frumos. „Asta e casa voastră, 
pare a spune gestul lor. Stăpî- 
niți-o sănătoși și să vă simțiți bine 
în ea". Dacă într-o zi unii dintre 
acești constructori ar avea curio
zitatea să viziteze pe cei ce stă- 
pînesc locuinfele construite de ei 
și ar intra și în camerele pome
nite mai sus ca fiind prost îngri
jite ? Desigur, n-ar fi o înfîlnire 
plăcută pentru studenfii care le 
locuiesc. Ar roși poate cu această 
ocazie și tovarășii din comitetele 
U.T.M ale facultăților din cele 
două institute, pentru că prea rar 
vin prin aceste cămine studențești.

Și poate, gîndindu-se la even- 
faulitatea unei asemenea vizite, 
aceștia vor considera rîndurile de 
mai sus ca o invitație. Cît despre 
sfudenfi, sîntem convinși că cu 
toții vor „trata" căminul în care 
locuiesc ca pe casa lor proprie — 
casă dăruită de către statul nos
tru, în grija sa de a le crea con- 
difiî mai bune de învățătură ș‘ 
viață — și o vor îngriji ca adevj- 
rați sfăpîni.



Lucrările Congresului
Sindical MondialMOSCOVA 5 (Agerpres). — în Palatul Congreselor din Kremlin își continuă lucrările cel de-al V-lea Congres sindical mondial.La punctul doi al ordinei de Zi, Ibrahim Zakaria, secretar al Federației Sindicale Mondiale, a prezentat raportul „Dezvoltarea activității și solidarității organizațiilor sindicale în cadrul luptei popoarelor pentru lichidarea colonialismului”.în perioada care s-a scurs 

de la al IV-lea Congres (Leipzig 1957) — a subliniat raportorul — milioane de bărbați și femei s-au eliberat din robia colonială. Pe ruinele imperiilor coloniale au luat naștere 21 de state independente din punct de vedere politic.Viața a arătat că mișcarea de eliberare națională nu poate fi înfrintă. Un factor important, care a contribuit la întărirea mișcării de eliberare națională, a fost participarea organizațiilor muncitorești și sindicale la lupta împotriva colonialismului i.Zakaria a subliniat în continuare că în eforturile depuse pentru a învinge colonialismul și curăți calea spre o viață mai bună, muncitorii din țările coloniale și din țările care s-au eliberat recent încep să înțeleagă din ce în ce mai bine importanța unității pe plan național, regional, continental și internațional. Unitatea de acțiune care a crescut considerabil în rîndul organizațiilor sindicale în ultimii ani, a deschis calea spre unitatea organică a organizațiilor sindicale.Trecînd la caracterizarea acțiunilor F.S.M. în sprijinul luptei împotriva colonialismului, raportorul a arătat că F.S.M. rămîne credincioasă principiilor înscrise în statutul ei si acordă un sprijin total luptei împotriva despotismului mondial și foametei, muncii forțate și discriminării rasiale, împotriva obscurantismului și jafului economic, ajută la eliberarea lumii de sub jugul colonialismului.Fără să scape nici un prilej pentru acordarea sprijinului de către mișcarea sindicală internațională popoarelor care luptă împotriva colonialismului, F.S.M. a dat o mare atenție ajutorului nemijlocit acordat organizațiilor frățești din țările coloniale și din țările care și-au cucerit recent independența în scopul întăririi situației lor în această luptă.Din momentul în care Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a distrus lanțurile imperialiste în Rusia, a declara: Ibrahim 'Zakaria. raportul de forțe se schimbă pe zi ce J .trece în favoarea popoarelor. In prezent, sistemul socialist

a devenit factorul hotărîtor în dezvoltarea omenirii.Amintind de cuvîntarea lui Nikita Hrușciov la a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., în care acesta a cerut lichidarea totală a sistemului colonial, Zakaria a arătat că Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste apără în mod activ această linie.Caracterizînd rolul clasei muncitoare din țările imperialiste, Zakaria a arătat că lupta ei a dus, fără îndoială, la slăbirea acelor cercuri care exploatează popoarele coloniale și a creat pentru aceste popoare posibilitatea de a-și cuceri independența națională.Apoi Ibrahim Zakaria a a- nalizat noile forme ale colonialismului.Imperialismul american încearcă să răspîndească în toate țările, oare și-au dobîndit recent independența, neocolonia- lismul în formele pe care le folosește în America Latină.în domeniul mișcării sindicale, imperialiștii folosesc fățiș conducerea " ' -ternaționale bere.Trecînd la sindicale în domeniul lichidării totale a colonialismului, raportorul a subliniat că lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- lui este în primul rînd o luptă de clasă.Unirea tuturor forțelor an- tiimperialiste într-un singur front național nu se poate baza numai pe sentimente naționale. La baza unei astfel de unități de acțiune trebuie să stea un program clar de revendicări și țeluri de luptă, care să corespundă năzuințelor naționale și intereselor tuturor forțelor frontului național.Continuarea luptei frontului național cu toate forțele, inclusiv burghezia națională, și înfăptuirea sarcinilor lui bine stabilite depind în întregime de rolul pe care-1 joacă clasa muncitoare și mișcarea sindicală.Zakaria a vorbit de rolul pe care îl au sindicatele din țările ce și-au dobîndit recent independența, în ce privește asigurarea dezvoltării acestor țări pe o cale nouă.Federația Sindicală Mondială cheamă pe oamenii muncii și sindicatele din întreaga lume să lupte în sprijinul:— luptei ercice a poporului algerian pentru independența națională și integritatea teritoriului său, încetarea războiului agresiv ce i-a fost impus ;— luptei popoarelor din Africa de sud pentru libertate și egalitate în drepturi, pentru sprijinirea pa'

Pentru 
restabilirea 
drepturilor 

legitime 
ale R.P. Chineze 

la O. N. U.!

O infrîngere A intrat în funcjiune

---- •-----

Isteria
mccarthystă 

in toi...
NEW YORK 5 (Agerpres). 

Reacțiunea americană continuă 
fensiva împotriva forțelor progre
siste din Statele Unite. Potrivit re
latărilor presei, diferite ministere 
din S.U.A. elaborează noi preve
deri pentru urmărirea judiciară a 
Partidului Comunist și a celorlalte 
organizafii progresiste.

Departamentul de Stat, scrie co
respondentul lui „New York Ti
mes", Anthony Lewis, elaborează 
noi regulamente care interzic eli
berarea de pașapoarte pentru 
străinătate membrilor Partidului 
Comunist din S.U.A. Potrivit fai
moasei legi McCarran, folosirea 
pașaportului pentru străinătate sau 
chiar depunerea unei cereri pen
tru eliberarea unui astfel de pașa
port de către un membru al Par
tidului Comunist din S.U.A. sau al 
vreunei organizafii supuse 
gisfrării ca agent al unei 
străine, sînt considerate „i 
Pentru încălcarea acestei legi dra
conice se prevede pedeapsa cu 
amendă în sumă de 10.000 dolari 
sau cinci ani închisoare sau ambele 
pedepse.

De o pedeapsă penală similară, 
scrie Lewis, este pasibil orice func
ționar public care va elibera sau 
va prelungi valabilitatea pașapor
tului „avînd cunoștință sau motive 
să considere11 că beneficiarul face 
parte dinfr-o organizație interzisă.

Corespondentul scrie că func
ționarii Departamentului de Sfat și 
Ministerului Justiției „cred că pro
punerile lor vor ti definitivate în 
curind".

o-

înre- 
puferi 

, crimă".

* o at.

Confederației in- a sindicatelor li-sarcinile mișcării

NEW YORK 5 (Agerpres). — în ședința plenară din 4 decembrie Adunarea Generală a reluat discutarea problemei restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U. Nefiind în stare să împiedice discutarea problemei restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U., delegația americană încearcă în prezent să silească Adunarea Generală să adopte o hotărîre în baza căreia, pentru aprobarea proiectului de rezoluție să fie necesară nu o majoritate simplă de voturi, ci o majoritate de două treimi.Luînd cuvîntul în ședința plenară, delegatul Suediei s-a pronunțat cu hotărîre împotriva acestor intenții ale S.U.A. El a subliniat că delegația Suediei intenționează să voteze pentru proiectul de rezoluție care cere restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U., întrucît „nu este rezonabil ca autoritățile din Taivan să fie considerate ca reprezentanți ai Chinei" și să li se permită și de acum înainte să joace în O.N.U. un rol atît de important cum este rolul de membru permanent al Consiliului de Securitate.Delegatul Poloniei, Winie- wiez, a subliniat absurditatea situației în condițiile căreia China, membru fondator al O.N.U., nu are pînă în prezent din cauza politicii S.U.A. reprezentanți în O.N.U.A luat apoi cuvîntul delegatul Ceylonului care a spus că nu se mai poate tolera ca guvernul S.U.A. să ațîțe ura, să incite poporul american împotriva marelui popor chinez.

*
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a puterilor occidentale
• ADOPTAREA LA O.N.U. A REZOLUȚIEI PRIVIND PRE1N- 
TIMPINAREA RASPINDIBH ARMEI NUCLEARE • RECUNOA

ȘTEREA DREPTULUI LA INDEPENDENȚA AL OMANULUI.NEW YORK 5 (Agerpres). — Adunarea Generală O.N.U. a aprobat la 4 decembrie rezoluția adoptată la 30 noiembrie de Comitetul politic cu privire la preîntîmpinarea răs- pîndirii armei nucleare.Această rezoluție, prezentată de delegațiile a șase țări. împuternicește pe secretarul general provizoriu al O.N.U. să studieze posibilitatea ca țările care nu au arme nucleare să-și asume angajamentul de a se abține de la producția sau a- chiziționarea acestor arme și să nu îngăduie în viitor amplasarea acestor arme pe teritoriul lor. în conformitate cu rezoluția, secretarul general provizoriu al O.N.U. trebuie să raporteze despre rezultatele acestui studiu Comisiei O.N.U. pentru dezarmare cel mai tîr- ziu la 1 aprilie 1962.Ca și la ședința Comitetului politic, puterile occidentale au votat împotriva acestei rezoluții, întrucît nu le convine teza din rezoluție care prevede ca țările respective să-și asume obligația de a refuza amplasarea de arme nucleare pe teritoriul lor. Această teză este cu totul contrară planurilor S.U.A. Traducerea în viață a rezoluției adoptate ar însemna, printre altele, falimentul planurilor de transformare a Germaniei occidentale într-o putere atomică.în afară de S.U.A., Anglia și Franța, împotriva rezoluției au votat încă șapte țări.

țările:abținuta a- o rezo-

Pentru rezoluție au votat 58 de țări, printre care U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, precum și majoritatea afro-asiatice.23 de delegații s-au de la vot.Adunarea Generală probat, de asemenea,luție care obligă puterile po- sedînd arme nucleare să nu transmită altor țări arme nucleare și să nu le pună la dispoziție informațiile necesare producției lor. Rezoluția cheamă la încheierea unui acord internațional, în baza căruia puterile nenucleare să-și asume obligația de a nu poseda arme nucleare.
★NEW YORK 5 (Agerpres). — în Comitetul Politic special al O.N.U. s-au încheiat la 4 decembrie dezbaterile în problema Omanului, teritoriu aflat sub ocupația trupelor britanice.După îndelungi dezbateri, Comitetul Politic special al O.N.U. a adoptat cu 38 de voturi pentru, 21 împotrivă și 29 de abțineri rezoluția propusă de grupul de țări afro- asiatice prin care se recunoaște poporului din Oman dreptul la autodeterminare și independență, cerîndu-se în același timp Angliei să-și retragă forțele sale armate din Oman, iar litigiile ce s-ar ivi între cele două țări să fie rezolvate pe cale pașnică. Anglia, Franța și S.U.A. au votat împotriva proiectului de rezoluție.

încă un agregat 
al hidrocentralei 

de la BratskBRATSK 5 (Agerpres). TASS transmite: La 5 decembrie cu prilejul Zilei Constituției U.R.S.S. a fost dat in exploatare cel de-al doilea agregat al hidrocentralei de la Bratsk de pe fluviul siberian Angara, care după terminarea construcției va fi una cele maidin lume. Hidrocentrala de la Bratsk a produs pînă în prezent 10 milioane de kWh energie electrică.
dintre mari hidrocentrale

ricît ar părea de 
ciudat dar între ac
tualele evenimente 
ce răscolesc Katanga 
și data de 30 oc
tombrie 1906 există

Ior, care colonialismului, darea definitivă a eo.or.i mului și pentru zădărnicirea aventurilor imperialiste împotriva tinerelor state dente Congo și Laos ;oamenilor muncii lor din Coreea ce din Vietnamul de sud încetarea dominației și reunificarea acestor
— luptei și popoare sud și pentru străine țări.în încheiere, Ibrahim Zakaria a reafirmat angajamentul solemn al Federației Sindicale Mondiale de a nu-și precupeți forțele in mobilizarea rr.-.yAri: sindicale mondiale in vederea sprijinirii cu fermitate a oamenilor muncii și popoarelor care luptă împotriva colonialismului.
PALATUL JUCĂRIILOR

Uzinele de fibre sintetice din Gorzov (R.P. Polonă), în fotografie : una din secțiile întreprinderii.Foto : C.A.F. Varșovia
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Italia : Un aspect din timpul desfășurării la Torino a unui marș pentru pace, împotriva cursei înarmărilor.
Cînd „ Union Miniere“
are anul cel mai bun...

o intimă legătură. In ziua aceea, 
pe care congolezii ar trebui să o 
încadreze în masive chenare în
doliate, mai mulți oameni de 
afaceri belgieni și britanici au 
hotărît să se lanseze într-o ade
vărată aventură financiară. Cunos- 
cujii îi compătimeau, prietenii îi 
îndemnau la renunțare. Dar încă- 
păținarea le-a fost sfătuitor. O ex
pediție a fost trimisă să explo
reze bogățiile minerale din Con
go. Carele trase de boi ale ex
pediției au avut nevoie de un an 
întreg pînă a ajunge prin locurile 
cunoscute azi în lumea toată sub 
numele de Katanga. Efortul s-a 
dovedit răsplătit de dărnicia na
turii și așa fu scris actul de naște
re al monstrului financiar denumit 
mai tîrziu „Union Miniere du 
Haut Katanga". Afacerea a pros
perat, compătimirilor le-a luat lo
cul invidia. Cu fiecare an, în bi
lanțuri, capitolul profituri se ro
tunjea Recordul a fost atins în 
1960. Citează „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE" declarația unui 
purtător de cuvînt al consorțiului: 
„In 1960 politica guvernului 
Chombe ne-a permis să înre
gistrăm cel mai bun an din istoria 
noastră".

Adevăratul stăpin

. 7

occidentală, 
lui „Union Miniere"

nanțelor din lumea
In afacerile 
se împletesc obscurele interese 
ale unor monopoluri influente din 
Belgia, Anglia, Franța, S.U.A., in
terese ce sînt, bineînțeles, cu zel 
slujite de ipocrita diplomație a 
apusului. Această stare de lucruri 
a devenit de mult notorie. Dar 
fapte noi reamintesc pe adevărații 
responsabili pentru actuala situație 
din Congo.

Chombe sfidează O.N.U. și gu
vernul legal congolez, amenință 
și trece chiar la vărsări de sînge. 
Dar mîinile comandamentului 
O.N.U. sînt parcă legate. Consi
liul de Securitate votează rezolu
ții destul de clare însă reprezen
tanții O.N.U. în Congo capitulea
ză cu periodicitate în fața lui 
Chombe. Unde pot fi găsite ex
plicațiile acestor întîmplări și ale 
multor altora care fac ca și în 
prezent situația din Congo să ră- 
mînă tulbure ? Unde ?

De ce a demisionai
06Drien

e cîteva zile numele 
lui O'Brien, un irlan
dez destul de puțin 
cunoscut înainte, 
circulă în coloanele 
presei mondiale. De- 
provoacă îngrijorare 
diplomatice ale. Oc-

iar îngrijorarea aceasta 
pînă în paginile

dreptsupără cînd sînf calificați 
asasini mercenari. Ei se mîndresc 
cu faptul că știu să ucidă bine". 
Corespondentul relatează că „ei 
își petrec timpul în baruri și ca
fenele așteptînd începerea războ
iului ; ei consideră că acesta este 
unul dintre cele mai bune servicii 
pe care le-au avut vreodată". 
Mercenarilor — relevă „TIMES 
AND TIDE" — „li s-au eliberat 
documente în care se specifică că 
ei lucrează ca angajați la oficiul 
de lucrări publice. Or, în realitate, 
acolo nu există un asemenea ofi
ciu și, de altfel, nu există nici 
lucrări publice". Fără comen
tarii.

Să revenim, însă, la călătoria 
lui Chombe la Geneva. Ziarul 
burghez italian „MESAGGERO" 
scria : „Cu prilejul recentei sale 
călătorii la Geneva, Chombe a 
desfășurat o operație financiară 
de proporții uriașe pentru a con
solida și definitiva separarea pro
vinciei lui. Un rezultat imediat al 
acordului de la Geneva a fost 
trimiterea unei cantități uriașe de 
echipament militar pentru armata 
lui Chombe. Aceste livrări se e- 
fectuează prin Rhodezia de nord 
și Republica Sud-Africană cu aju- 

o
nu 
ar- 
in- 
in-

7^)'in perdeaua deasă a ploii 
/ se disting b ie girafe e din 

vitrine și firma alcătuită din 
cuburi, lată palatul jucăriilor pen
tru copii.

Înainte de a intra, mi-a părut 
rău că n-am luaf cu mine pe 
unuf dintre micii mei cunoscuți. 
Să ni-l imaginăm totuși, pe micul 
cumpărător, care va trece pragul 
acestei case extrem de interesante 
pentru el...

finind sfrîns mina mamei șl ro- 
fîndu-și o clipă ochii în jur, în 
magazin intră o fetiță mică. De 
pe pereți o privesc desene sim
patice de animale, iar din difuzor 
se aude un cînfec vesel despre 
ghinionistul Alioșa. E foarte ten
tată să sară coarda dar... atenția 
îi esfe atrasă de un ursuleț maro 
din catifea. El privește mica cum
părătoare cu ochii săi de mărgea, 
scoțînd un pic afară limba sa ro
șie. Iar alături stă culcat un cățel 
negru-alb. Trei pisicuțe roșcovane 
stau rezemate una de alfa 
parcă și-ar șopti ceva, foarte

ce oare ? Dar 
multă atenție a- 
cîteva păpuși 

care așteaptă să 
ele I Ce colorit

teresant. Despre 
nu acordăm prea 
nimalelor î lată 
toarte simpatice, 
ne apropiem de
viu au rochițele, băsmălutele. che- 
iufele lor I

Difuzorul anunță că în sala ve
cină se vînd vase de bucătărie-

Corespondență 
specială 

din Moscova
jucării. Fetița o trage pe mama 
sa de mină către acestea. Ochii 
ei insă se opresc asupra încă a 
unui ursuleț — de data aceasta 
alb și a unui elefant de alături. 
Ce moale e ! Mama spune că atit 
elefantul, cit și ursulețul sînt din 
paralon. Ce greu e să pronunți •- 
cest cuvînt I...

In lumea de basm a palatului jucăriilor.

Este însă posibil ca micul cum
părător să fie un băiețaș. El va 
încerca să deschidă singur ușa, 
va intra în grabă în magazin și va 
începe de îndată să explice 
vânzătoarelor si cumpărătorilor că 
cosmonautul din celuloid care se 
află pe unul din rafturile apropia
te este luri Gagarin sau Gher
man Tifov, iar nava cosmică — 
neapărat ,.Vostok-ll“ I

Nu va rămîne însă 
mult timp. Pentru că 
drepta spre cea de-a 
unde se înalță spre plafon săgeata 
unei macarale. Aici intr-adevăr 
privirile sale nu știu pe ce să se 
oprească! Autocamioane verzi, 
tractoare cu șenile, un excavator 
pășitor, elevatoare — un întreg 
șantier și, imaginați-vă, o cale 
ferată și chiar stația ei cu denu
mirea „Pionierskaia",

De ce să admitem că cumpără
torii vor fi neapărat copii mici 2 
Oare școlarii nu vor găsi nimic 
interesant în acest magazin ?

lată că a apărut în prag, cu 
fala aprinsă de ger, singur, desi
gur, fără mama. Neacordînd nici 
o atenție păpușilor și ursuleților 
din catifea, cumpărătorul se în
dreaptă spre ultima sală. In prag 
î| întîmpină doctorul „Aibolit", 
Buratino cu nasul lung și Cippo- 
lino „isteț", cunoscuți din cărți. 
Dar iată cărți pe care nu le-a ci
tit încă. „Pugovka", „Palul zbură
tor". Trebuie neapărat să le cum
pere. Alături de cărți, pe raft, 
stau jocuri cu denumiri atrăgă
toare : „Crocket", „Racheta zboa
ră spre țintă" și altele. Cele mai 
interesante lucruri sînt însă la ca
pătul celălalt al sălii, unde se află 
așezate modele de avioane, pla
noare, vapoare.

lată că am terminat călătoria 
noastră prin sălile „palatului ju
căriilor" de pe prospektul Kutu
zov din Moscova. Peste scurt timp 
noul magazin își va deschide por
țile. Cită bucurie va aduce el 
copiilor I

NINA LEONTIEVA, 
corespondent al agenției 

de presă „Novosti"
Moscova, decembrie '1961

aici prea 
se va în
doita sală.

ci se cuvine să des
chidem o paranteză. 
Chombe și statul 
său marionetă sînt 
creații ale lui „Union 
Miniere". Avea drep

tate săptămînalul londonez „NEW 
STATESMAN" cînd scria : „In Ka
tanga puține lucruri sînt africane : 
o linie de transporturi aeriene, 
numerele mașinilor, timbrele, 
bancnotele (care nu valorează ni
mic în afara hotarelor Katangăi) 
imnul și drapelul". întreaga tra
gedie congoleză nu poate fi ruptă 
de interesele lui „Union Miniere". 
Pentru a-și păstra cele 13.000 mile 
pătrate ce constituie concesiunea 
sa din Katanga, „Union Miniere" 
a aruncat întregul Congo in haos. 
Dar astăzi „Union Miniere" nu 
mai esfe șubreda și lipsita de ex
periență firmă din octombrie 
1906. In spatele acestei titulaturi 
cu rezonanță respingătoare se gă- 
sec în prezent mari rechini ai fi-

Să înceteze amestecul S.U.A.
Dominicană

la 
o 

a-

în Republica
NEW YORK 5 (Agerpres). 

La 5 decembrie reprezentanța 
permanentă a U.R.S.S. 
O.N.U. a dat publicității 
declarație în legătură cu
mestecul S.U.A. în treburile 
interne ale Republicii Domini
cane.

Amestecul direct al S.U.A. 
în treburile interne ale Repu
blicii Dominicane, chiar de la 
început, n-a avut și nu are 
nimic comun cu pretinsa pri
mejdie a unei „lovituri de 
stat" în această țară. Adevă
rul este că flota americană a 
apărut în apropierea litoralu
lui Republicii Dominicane nu
mai pentru a impune poporu
lui dominican regimul care 
convine Statelor Unite, pen
tru a crea precedentul pentru 
acțiuni arbitrare similare ale 
S.U.A. în viitor împotriva 
altor țări latino-americane, în 
primul rînd împotriva Repu
blicii Cuba.

în ultimele zile, se arată în 
declarație, amestecul S.U.A. în

treburile interne ale Republi
cii Dominicane a căpătat un 
caracter cu totul oficial. La 30 
noiembrie și la 1 decembrie 
a.c., Departamentul de Stat 
al S.U.A. a dat publicității 
două declarații în care își 
permite să dicteze în mod di
rect poporului dominican cum 
trebuie să se comporte față de 
actualele evenimente din țara 
sa, subliniind că S.U.A. in
tenționează să „continue să 
încurajeze" anumite elemente.

Amestecul grosolan al 
S.U.A. în treburile interne ale 
acestei mici țări din America 
Latină și a adus poporului do
minican nenumărate nenoro
ciri și a creat un focar pri
mejdios de încordare în regiu
nea Mării Caraibilor, lucru cu 
care nu se poate împăca nici 
opinia publică mondială, nici 
Organizația Națiunilor Unite 
a cărei datorie este să apere 
pacea și securitatea tuturor 
popoarelor.

clerajiile lui 
în cabinetele 
cidentului, 
răzbate pînă în paginile unor 
ziare burgheze din vest și nu o 
poate camufla rechizita tradițio
nală a denigrării. O’Brien a fost 
— pînă în urmă cu pu’Ine zile — 
reprezentantul O.N.U. în Katanga. 
Cu cîteva ore înainte de a se 
reîntoarce la Elisabethville, O’Brien 
a trebuit să demisioneze. L-au 
silit la acest gest reprezentanții 
puterilor colonialiste — îndeosebi 
Anglia, Franța, Belgia — care 
acționează fățiș spre a împiedica 
restabilirea autorității guvernului 
central congolez asupra provinciei 
Katanga și spre a salva regimul 
lui Chombe. Reprezentanții An
gliei, Franței și Belgiei — a enu
merat nominal O’Brien — au exer
citat presiuni pentru demiterea sa.

Și O’Brien s-a hotărît să ros
tească cu glas tare adevărul. A- 
cest fost înalt funcționar al O.N.U., 
important diplomat irlandez, a 
dezvăluit mașinațiunile puterilor 
colonialiste în Congo, mașinafiuni 
menite să paralizeze orice acțiuni 
ale O.N.U. care ar pune sub sem
nul întrebării interesele puternice
lor monopoluri inseparabile de 
existența regimului Chombe.

O'Brien a arătat că în septem
brie cînd prăbușirea regimului 
marionetă devenise o chestiune 
de ere, Chombe s-a pus la adă
post la consulatul britanic din 
Elisabethville în vreme ce oficia
litățile occidentale făceau fotul 
spre a-i da răgazul necesar „pen
tru consolidarea forțelor 
Ziarul britanic „OBSERVER" 
nu de mult că „există bănuiala că 
unele puteri occidentale doresc să 
ajute Katanga în acțiunea ei care 
sfidează atit guvernul central le
gal cit și O.N.U". Ceea ce zia
rul londonez denumește „bănuială" 
a

torul avioanelor". E cazul să 
spunem că de foaie acestea 
sînf sivăine S.U.A. Multe din 
mele livrate lui Chombe au 
scripții americane. Cit despre 
teresele monopolurilor americane 
în Katanga esfe destul să amin- 
tirr> că 80 la sută din uraniul 
extras în această provincie ia 
drumul S.U.A. (vezi relatările zia
rului „WEST AFRICAN PILOT" din 
Lagos).

Deci, 
află pe malurile Senei 
pricina unei 
paterne sau a 
mira peisajul 
iernii...

dacă acum Chombe ss 
nu-i dirt 

exagerate afecțiuni 
dorinței de a ad- 
parizian In pragul

Tăc^r® vinovată

sale", 
scria

devenit de mult o certitudine.

Dedesubturile 
turismului 

lui Chombe
e caută acum Chom
be la Paris ? Agen
ția „ASSOCIATED 
PRESS" afirmă că 
„fiind întrebat pen
tru ce a venit la

DELIII. — Tovarășii V. Ste- riopol, adjunct al ministrului Comerțului al R. P. Romîne, Iancu Horațiu, ambasadorul R. P. Romîne in India, și Iosif Pop, reprezentantul comercial al R. P. Romine în India, au fost primiți de Sardar Swaran Singh, ministrul oțelului, combustibilului și subsolului, și de K. D. Malaviya, ministru de Stat în Ministerul oțelului, combustibilului și subsolului. In cadrul convorbirilor au fost

discutate probleme legate de posibilitățile de extindere a colaborării intre R. P. Romînă și India în domeniul petrolier și în alte domenii.NEW YORK. — La 4 decembrie Casa Albă a anunțat că președintele S.U.A., Kennedy, și primul ministru al Marii Britanii, Macmillan, vor avea întrevederi în zilele de 21 și 22 decembrie pe insulele Bermude pentru a discuta situația internațională.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA s București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul j Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii'

Paris, Chombe a răspuns că îl 
așteaptă pe fiul sau, care se află 
în Belgia". Pretextul nu poate 
stîrni decîf zîmbete... E mai bine 
să amintim că recent cînd Chombe 
s-a deplasat pe malurile Lemanu- 
lui, la Geneva, zice-sș, spre a-și 
vedea de sănătate, el s-a înfîlnit 
cu vicontele Ferron, reprezentan
tul unui important grup financiar 
francez. Cu acest prilej s-a per
fectat o înțelegere potrivit căreia 
mercenari francezi vor sluji în Ka
tanga. 
Gîllet 
sonaj 
viile.
certați
lui Chombe, corespondentul zia
rului „TIME AND TIDE" scria re
cent: „De mult aceștia nu se mai

ezvăluirile lui O'Bri
en se produc în- 
tr-un moment înV ' 
care intrigile colo
nialiste se întețesc 
în Congo. Scopul

urmărit este acela de a diviza 
forjele najionale ale poporului 
congolez, de a permite agenturii 
reacționare strecurată la Leopold
ville să acționeze în sensul dez
membrării bogatului Congo. în
cordarea internă din Congo, difi
cultățile în care se zbate încer
catul popor sînt efectul mașinați- 
unilor 
forțelor 
petrece 
solenței
— una 
dat semnalul. Dirijorul nu-i greu 
de identificat.

După declarațiile lui O'Brien, \ 
mai multe ziare britanice au cerut -4 
guvernului explicații. „GUARDIAN" 
scria: „Guvernul britanic trebuie 
să dea un răspuns sincer și amă- 
nunțif acestor acuzații, 
va răspunde, tăcerea sa va 
terpretată ca o mărturie a 
văfiei".

Aflîndu-se în încurcătură, 
nisterul de Externe britanic 
firmat prin glasul unui 
de cuvînt că 
tenfa guvernului britanic să facă 
comentarii în această privință".

Adică — deocamdată — tă
cere.

Adică — cum spunea „GUAR
DIAN" — mărturisirea vinovăției.

Intre timp în Katanga situația 
se agravează, Chombe privește 
în puținele ore libere scurgerea 
insensibilă a Senei, amicul său de 
la Brazaville, abatele Youlu, se 
agită iar în culisele diplomatice 
domnii colonialiști manevrează de 
zor. N-au bănuit cei ce, în oc
tombrie 1906, au încărcat în care 
trase de boi expediția ce avea 
să descopere fabuloasa bogăție a 
Katangăi că scriu începuful 
sîngeroase pagini de

colonialiste. Activizarea 
reacționare din Congo se 
paralel cu creșterea in- 
lui Chombe. O singură 

și aceeași — baghetă a

Dacă nu 
fi in- 
vino-

Mi- 
a a- 

purtător 
„nu este de compe-

EUGENIU

unei 
istorie...

OBREAediției a-lui
Imediat, colonelul francez 

a devenit un important per- 
în culisele din Elisabeth— 

Despre asemenea indivizi 
cu legea, atlați în solda

La închidereaflăm că mercenarii Chombe au atacat trupele O.N.U. din Katanga. Este oare acesta preludiul unui a- tac general împotriva forțelor O.N.U. ? Deocamdată unii din „miniștrii" lui Chombe părăsesc în grabă Elisabethville iar numeroși colonialiști fug din oraș. Bandele lui Chombe au ocupat poziții de luptă in apropierea punctelor deținute de trupele O.N.U.



La adunarea
generală U T. M

AVANCRONICĂ

erai era și mai puteai în- furi de ici puțin. Cît care o du-

e la catedră sudorul Ion Zamfi- rache continua să le povestească ucenicilor.— îmi amintesc șiazi felul în care făceau patronii angajările. Te prezentai la ei.— Ce știi să faci ?— Sînt lăcătuș...— N-am nevoie de lăcătuși 1 
*4 — Bine, dar eu...’ — Ți-am spus. N-am nevoie de lăcătuși. Dacă vrei, la fierărie.— Mă duc și acolo.Așa ajungeai hamal la Fabrica „Lemaître". Dacă ucenic situația tristă. Meserie nu văța. Cel mult să puțin, de dincolo despre viața pe ceam...Vorbea rar și zeci de ochi îl urmăreau însetați să afle cît mai multe. In fața lor se perinda viața unui om simplu, care în urmă cu aproape 40 de ani și-a făcut cu greu loc pentru a învăța o meserie.— Lucram 20 de inși cu un *•, ciocan. Cînd mi-amintesc... Doi ani slugăream la patroni. Spărgeam lemne, măturam în ateliere, duceam copiii la plimbare. Noi ucenicii aveam și „drepturi”... dreptul de a lua bătaie. Așa am învățat noi meseria. Voi, băieți, trăiți alte vremuri. Aveți o școală frumoasă, condiții bune de viață, profesori, vă bucurați din plin de dragostea muncitorilor care vă ajută să deprindeți meseria. Să învățați bine.Două generații stau față în față : generația sudorului cu tîmplele ninse și a celor care abia deprind tainele meseriei, care se pregătesc să intre în rîndurile clasei Comitetul U.T.M. va fi educativă adunare generală chisă. Ea îi va ajuta pe ucenici să grele, de trăit și vîrstnici, țuiască minunate pe care le creează partidul și guvernul tineretului, poporului nostru muncitor. Și adunarea va rămîne multă vreme în memoria ucenicilor.

muncitoare, a socotit că o asemenea U.T.M. des-cunoască condițiile mizerie, în care au învățat muncitorii îi va învăța să pre- mai bine condițiile
uite adunări generale ale lor din avut un caracterCu

ce a la la

utemiști- școală au puternic educativ, cîtva timp în urmă utemiștii din anul II au discutat despre situația la învățătură.— Avem mulți elevi bum. Știți ce slab învățau anul trecut Alexandru Guriță și Ștefan Grigore. Acum s-au schimbat. Șl Ștefan Boghiș a ținut să arate în cuvîntul său în constă schimbarea. Guriță primit nota 8 la metale, 7 matematică. Grigore are 7 socialism. Deci pot învăța mai bine. Să-i ajutăm să obțină note și mai bune.Alți vorbitori au analizat activitatea grupelor de învățătură. felul cum sînt ajutați elevii mai slabi de către fruntași.Adunarea generală a evidențiat faptul că una din clasele care în anul școlar trecut a avut 
f rezultate slabe — actuala clasă II D deține de trei săptămîni consecutiv fanionul de clasă fruntașă pe școală.Utemiștii însă nu s-au adunat să se laude. Ei știu că sînt numeroși ucenici buni, sîrgu- incioși. dar, că mai sînt și unii care nu se ocupă serios • de învățătură sau care au manifestări de indisciplină.

Tinerii propun...(Urmare din pag. l-a)

în mediu solid a sculelor din 
oțel rapid. Avantajul este că prin 
această metodă se va reduce sim
țitor consumul de scule.

S-au făcut propuneri prețioase 
șl numeroase. Inginerul Șfefaniu 
Ștefan, șeful secției strungărie (fo
tografia nr. 4) le notează cu grijă 
pentru ca apoi ele să fie rezol
vate.

Dar cite alte propuneri prețioa
se n-au trebuit să fie notate de 
către conducerea sectorului, Fie
re vorbitor aducea o soluție pen
tru rezolvarea problemelor care 
stau in fața sectorului.

— îngrijirea mașinilor spunea 
lăcătușul Victor Zamfir este o pro
blemă căreia trebuie să-i acordăm 
toată atenția. Pe această linie aș 
vrea să fac și o propunere con
ducerii sectorului. Să nu mai fie 
mutați tinerii de la o mașină la 
alta. In acest fel se va asigura 
responsabilitatea fiecăruia pentru 
mașina la care lucrează, se va în
tări spiritul de răspundere. Comi
tetul U.T.M. 
dezvoltării 
gospodăresc 
care loc de 
ritor de la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu" din Capitală pentru o 
mai bună organizare a locului de 
muncă, curățenie și atitudine civi
lizată în producție".

Numărul mare de muncitori 
care au luai cuvîntul, propunerile 
făcute, dovedesc, că harnicul co
lectiv din acest sector pornește la 
muncă în noul an chibzuind, stabi
lind măsuri concrete care să asi
gure realizarea planului.

a hotărî! ca pe linia 
la tineri a simțului 
să extindă la fie- 

muncă inițiativa tine-

Ea s-a concrete

au sprijinit e- în îndeplinirea plan. Ucenicii

— Unde sînt cazuri de indisciplină ? a spus un ucenic. La anul II E. Unde sînt multe note slabe ? Tot aici. Să ne spună Alexandru Manafu și Ion Orojan ce alte preocupări au de nu învață. Sînt utemiști și trebuie să fie exemplu în fața celorlalți... Rînd pe rînd au fost discutați cei care se mai prezintă nepregătiți Ia lecții: Alexandru Dumitru din clasa a II-a B, Tudor Ispas din clasa a II-a A și alții. Adunarea n-a durat mult, terminat cu măsuripentru îmbunătățirea situației la învățătură a ucenicilor.Utemiștii anului III au analizat felul cum se desfășoară activitatea practică. Peste puțin timp ei vor deveni muncitori. Adunarea a fost și ea plină de învățăminte. Participant» aveau cu ce să se mîn- drească. Brigăzile de producție ale ucenicilor fectiv uzina sarcinilor de turnători Ovidiu Raica, Vasile Manolache, strungarii Sebastian Chiscop. Andrei Mate- escu, frezorii Ilie Gheorghe, Constantin Dumitru lucrează la nivelul muncitorilor, dau produse de bună calitate. Utemiștii au sesizat un neajuns : practica la cooperative nu este îndeajuns controlată. Asta face să existe încă manifestări de indisciplină, iar unii ucenici să aibă o situație mediocră la învățătură.Sigur, pot fi date exemple și de alte adunări generale interesante, folositoare. Cele mai multe au avut un conținut bogat, au ridicat probleme strîns legate de viața și munca ucenicilor. Acest lucru dovedește că membrii comitetului U.T.M., utemiștii, au înțeles importanța adunărilor generale în viața lor de fiecare zi.Anul trecut — ne spune Cristian Ionescu, membru în comitetul U.T.M. pe școală — alta a fost situația. Unele a- dunări generale nu și-au atins scopul. Temele nu erau alese întotdeauna bine, se vorbea de exemplu într-o adunare generală despre toate problemele, învățătură, practică, sport etc. Utemiștii veneau nepregătiți fiindcă adunările se anunțau în pripă. Din toate aceste lipsuri am avut de învățat. Anul acesta s-a instruit activul a-> supra felului cum trebuie pregătită o adunare generală, ce teme trebuie discutate, cum să se desfășoare adunarea.nstruirea care s-a făcut a contribuit la îmbunătățirea conținutului adunărilor generale U.T.M. în școală.Aș sublinia în primul rînd faptul că temele sînt alese cu grijă, că sînt legate de problemele pe care le ridică școala, că în alegerea lor comitetul U.T.M. primește un sprijin prețios din partea comuniștilor, a comitetului U.T.M. pe uzină.— La adunările noastre generale, ne informează secretarul comitetului U.T.M. pe școală, participă tovarăși din comitetul de partid, tovarășul Vasile Găman, directorul școlii. profesori, diriginți. membri din comitetul U.T.M. pe uzină. Pentru noi acest lucru constituie un sprijin direct, eficace.— Organizația U. T. M. — spune tovarășul Vasile Găman, directorul școlii — ne a- jută mult. Se ocupă mai îndeaproape de educația ucenicilor. Acest lucru se reflectă în pregătirea acestora. Cei mai multi au obținut în acest trimestru note de 10, 9, 8, activitatea practică se desfășoară la un nivel mai înalt decît în a- nii precedenți.Aprecierea aceasta nu poate decît să-i bucure pe membrii comitetului U.T.M. Unele măsuri stabilite de comitetul U.T.M. : discutarea în adunări deschise despre chipul moral al tînărului muncitor, organi-

Sportivi fruntași în mijlocul tinerilor

De cîteva zile s-a dat startul în întrecerile sportive din cadrul tradiționalei competiții de masă Spartachiada de iar
nă a tineretului. Din nou cluburile și căminele culturale din orașele și satele patriei cunosc o animație deosebită. Aici au loc pasionante concursuri de șah, trîntă, haltere, tenis de masă și gimnastică, încă din primele zile pe listele participanților s-au înscris numeroși tineri muncitori din fabrici, uzine și de pe șantiere, țărani colectiviști și muncitori din G.A.S.-uri și S.M.T.- uri, elevi. Și trebuie subliniat că tinerii participant la a- ceastă populară competiție primesc acum un sprijin însemnat din partea sportivilor fruntași, care se deplasează în mijlocul lor și le împărtășesc din experiența acumulată în intîlnirile republicane și internaționale. Dar să redăm cîteva aspecte :La sfîrșitul săptămînii, clubul muncitorilor de la șantierele de construcții din B-dul Muncii nr. 2 din Capitală a 

zarea unor întîlniri cu muncitorii vîrstnici, cu absolvenți fruntași ai școlii, prezentarea dezvoltării țării într-un chip interesant „în fața hărții” etc., sînt inițiative bune, însă și alte posibilități trebuie mai bine folosite, sînt încă probleme nerezolvate.Evident, este necesar ca la adunările generale să fie prezenți toți utemiștii (lucru care se realizează) dar, trebuie să amintim comitetului U.T.M., că la adunare aceștia trebuie să ia cuvîntul. să-și spună părerea într-o problemă sau alta, să vină cu propuneri, cu alte cuvinte să aibă o participare activă. Din păcate, la unele adunări, iau cuvîntul încă puțini utemiști. Poate c-ar trebui ca discute tru că în mod nicii se altă problemă care merită este feluluisesc organizațiilede bază U.T.M. pe ani ajutorul tovarășilor diriginți, al profesorilor. Este bine că aceștia sînt invitați la adunări generale și că participă. Dar sprijinul acestora ar fi și mai util dacă ar fi consultați și atunci cînd se întocmesc materiale care urmează să se prezinte în adunarea generală. Dacă s-ar face acest lucru referatele ar fi mai complete, mai bogate, cu mai multe exemple și propuneri. Iată un exemplu. Cînd utemiștii anului II au analizat situația la învățătură au dat exemple de elevi buni și slabi. N-au prezentat însă țîn mod succint stadiul în care se află clasele, cîți promovați, cîți corijenți, pentru că nu au cunoscut a- cest lucru. Participanții n-au avut posibilitatea să vadă cum se prezintă în ansamblu situația la învățătură. Dacă s-ar fi cerut sprijinul diriginților s-ar fi reușit ca adunarea să fie și mai eficace. Se pot realiza multe lucruri bune. Cît de multe ar avea de învățat ucenicii, de exemplu, în adunările în care se analizează activitatea practică, dacă la ele ar participa ca invitați maiștri, muncitori din uzină. Sau cît de educativ ar fi, și în a- celași timp eficace, ca la unele adunări în care se discută despre disciplină, comportare, să fie invitați și părințîl unor ucenici care au avut asemenea manifestări. Și încă un lucru. Problema învățăturii ar trebui să fie pusă în discuția tuturor ucenicilor școlii. Să se analizeze cauzele pentru care unii învață slab, să se stabilească măsuri concrete pentru ajutorarea lor. S-ar putea purta discuții pe marginea temei 
,,Cum învățăm”, pentru a se generaliza cele.mai bune metode.Munca de educare politică a ucenicilor, de formare a trăsăturilor muncitorului înaintat, constituie o sursă inepuizabilă de teme care să fie incluse în ordinea de zi a adunărilor generale U.T.M. Ele trebuie a- lese cu muit discernămînt. S-ar orienta bine comitetul U.T.M. dacă ar discuta într-o adunare deschisă despre ținuta și comportarea ucenicilor. Sînt încă ucenici care merg noaptea tîrziu acasă, care umblă îm- brăcați neglijent sau care au o ținută necorespunzătoare.Trebuie subliniat că în acest an școlar comitetul U.T.M. muncește mai bine, cu mai multe rezultate, că față de a- nul școlar trecut conținutul a- dunărilor generale s-a îmbunătățit mult. Cu toate acestea există încă mari posibilități, îmbunătățind continuu conținutul adunărilor generale U.T.M., punînd în discuția ute- miștilor, a ucenicilor probleme legate de comitetul mai mult pregătirea muncitori.

viață și învățătură, U.T.M. va ajuta și conducerea școlii în noii generații
LIDIA POPESCU

muncitori din Capitală
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de de
de fotbal Dinamo jucat la Guayaquil cu o selecționată care a învins-o cusovietică Tbilisi a (Ecuador) locală pe categoricul scor de 6—2 (3—1).• La Conakry, într-un meci amicaj de fotbal, echipa sovietică Lokomotiv Moscova a terminat la egalitate 3—3 cu reprezentativa Guineei.

găzduit primele concursuri trîntă și haltere (ridicarea greutăți), la care a participat un număr însemnat de tineri, înainte de începerea concursurilor, participant» au primit vizita unor oaspeți dragi, maestrul emerit al 
Primele întreceri ale Spartachiadei 

de iarnă a tineretului

sportului, luptătorul Ion Cernea, vicecampion olimpic și mondial, maestrul sportului, halterofilul Alexandru Toma și alți luptători și halterofili de la clubul sportiv Dinamo, care erau însoțiți de antrenorii Alexandru Cosma și Vic
tor Dona. Cei prezenți le-au făcut o primire călduroasă.Mai întîi, tinerii muncitori au urmărit o serie de demonstrații de lupte clasice și libere, la care au participat sportivii: Cornel Turturea, campion republican de juniori,

atenție aceea a cum folo-

MUZICALĂ

într-o adunare să se despre prietenie, pense pare că înțelegînd greșit acest lucru uce- feresc să se critice.
La Atelierele „9 Mai Capitală sînt numeroși tineri cai6 învață la seral. Adesea ai să-i găsești, înainte de orele de școală discutînd cu inginerul Lucian Popescu, lecții, cerîndu-i tații. O asemenea discuție a surprins și fotoreporterul nostru.

despre consul-
in Editura politică 

au apărut:
Să ne cunoaștem 
patria socialistă

Materiale în ajutorul 
celor ce studiază 

în învățămîntul politic 
U.T.M. de la orașe
Să ne cunoaștem 
patria socialistă 

Materiale în ajutorul 
celor ce studiază 

în învățămîntul politic 
U.T.M. de la sate

6.000 mc calitate, reducerii și valori- interne,

Astfel la Toplița,

e fierbinte : 14,30; 16,45; 
viață (cine- 12;

Vînatul a fost bogat. Aspect de la vînătoaiea organizată de Asociația generală a vînătorilor și pescarilor sportivi — filiala V. I. Lenin din Capitală în comuna Răsuceni, raionul Drăgănești, regiunea București, la care mi participat vînători ai filialei și vînători din comună. Printre vînători se aflau muncitori din Capitală și țărani colectiviști din comuna Răsuceni. Foto : AGERPRES

Al. Ionescu, I. Rumbach, dublu campion al școlilor sportive U.C.F.S., Alexandru Baca, 
Gabriel Doli, triplu campion republican de juniori. în timpul acestor demonstrații, prof. V. Dona a dat o serie de explicații cu privire la ele

ale iarmentele tehnice și tactice luptelor clasice și libere, apoi, maestrul emerit al sportului Ion Cernea a arătat practic cum se desfășoară o întrecere de trîntă.. De asemenea, sportivii: Gh. Mincu, campion republican de juniori, 
Alexandru Toma, maestru al sportului, Petre Roșea, campion republican de juniori și 
Vasile Popa au făcut demonstrații cu halterele, fiind răsplătiți cu aplauze de cei prezenți.în continuare și-au încercat

TELEGRAMĂPreședintele Republicii Liban, Fouad Chehab, a trimis o telegramă de mulțumiri tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, președintele Consiliului
Lucrări edilitare la Baia MareBAIA MARE (de la corespondentul nostru). — La Baia Mare sînt în curs de desfășurare lucrări de modernizare și înfrumusețare a orașului. Numai în ultimul timp, în raza orașului s-au înfăptuit o serie de noi lucrări edilitare. Astfel, străzile „Cehov", „Kalinin", „Cărămizilor" și „Energiei" au

3.500.000 lei economiiîn întreprinderile forestiere din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară se extind procedeele tehnice înaintate și mecanizarea muncii.

forțele tinerii muncitori care s-au înscris la întrecerile de trîntă și haltere. Din rîndul acestora am remarcat pe ute- mistul Dumitru Iordache, care a dovedit frumoase calități în întrecerile de trîntă, Dumitru 
Tincă, zugrav, Nicolae Stan, tinichigiu. Alexandru Dumini
că, mozaicar, Vasile Manea, zidar etc.Tinerii muncitori de pe șantierele de construcții din Capitală au petrecut o seară plăcută. Dar, desigur că acestea au fost numai primele întreceri din cadrul Spartachiadei 
de iarnă. în zilele următoare, concursurile vor continua întrecerile de șah. tenis masă, trîntă, gimnastică cînd timpul va permite, vor organiza și întreceri patinaj și săniuțe, scop conducerea sportive „Construcția" a alcătuit un program interesant.

cu deȘi, se deîn acest asociației
L. MIREA 

de Stat al R. P. Rornîne, pentru felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale a Libanului — denței. Ziua indepen-(Agerpres)

grădinarii au sădit în peste 60.000

fost cilindrate așternîndu-se pe ele piatră macadam. Strada „Doftana* a fost pavată, iar pe strada „Muncitorilor" s-a introdus conducta de apă potabilă. Anul acesta din Baia Mare parcurile orașului flori.
Reghin și Miercurea Ciuc a fost introdusă la ÎS gatere metoda taier» cu a,ans continuu a buștenilor, iar în prezent se fac pregătiri pentru aplicarea ei la toate gaterele.Folosirea acestei metode permite creșterea cu 10 la sută a productivității muncii, îmbunătățirea calității cherestelei și reducerea pierderilor de materiale.în același timp în exploatări au fost făcute 64 de lucrări de mică mecanizare. Aici au fost aduse o serie de utilaje, printre care 150 de fierăstraie mecanice, tractoare, elevatoare, funiculare etc. Ca urmare a aplicării acestor măsuri, întreprinderile din regiune au dat de la începutul anului peste plan 80.000 mc lemn de lucru și cherestea de bună Totodată pe seama consumului specific ficării unor rezerve colectivele de muncă ale întreprinderilor forestiere din regiune au realizat peste plan 3.500.000 lei economii 6.500.000 lei beneficii.

Cind primăvara Patria (10; 12,15; 19; 21). Te iubesc mascop) : Republica (10; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 14.15 16.30; 18,45; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). Mecanicul conducea trenul : rulează la cinematografele V. Roaită (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Donca Simo (16; 18; 20), N. Bălcescu (16; 18,15;20,30).  Cazacii: rulează la cinematografele M. Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18,15; 20,30. Vîntul s-a 
oprit în zori: V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), București (9; 11; 15; 17; 19; 21), Flacăra (15; 17; 19; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Vîrsta dificilă: rulează la cinematografele Ma-

Activitatea fotbalistică va continua și în cursul acestei săptămîni. Joi de la ora 14 pe stadionul Dinamo se întîlnesc într-un meci de verificare două selecționate A și B ale țării. Cu acest prilej, amatorii de sport vor putea urmări evoluția a numeroși jucători internaționali: Voinescu, Mîn- 

dru, Greavu, Motroc, Jenei, Nunweiller IV, Pârcălab, Constantin, Creiniceanu și alții.
★în ultimul meci restanță al turului campionatului categoriei A de fotbal duminică de la ora 14 stadionul „23 August" din Capitală va găzdui întîlnirea dintre echipele Progresul București și Steagul Roșu Brașov.• Continuîndu-și turneul în Aiperica de Sud, echipa

Pianul și literatura lui

ste firesc sa înttl- 
nim astăzi mai în 
fiecare club, la că
minul cultural, 
sau prin casele

----- ‘ pasionaților artei 
sunetelor, unul dintre cele mai 
răspîndite instrumente muzica
le : pianul. în sala de concert 
sau in emisiunile de radio și 
de televiziune, în înregistrările 
pe discuri sau benzi de mag
netofon, in muzica de film, 
pianul se face mereu prezent.

Pînă să ajungă la o astfel de 
largă utilitate, pînă să atingă 
stadiul perfecționat cu care 
sîntem obișnuiți, pianul a avut 
o evoluție destul de îndelun
gată și interesantă.

Care au fost strămoșii pia
nului ? Practica punerii în 
vibrație a coardelor prin lovi
re, ciupire și frecare este poate 
tot atit de veche ca și cele 
mai vechi unelte, de exemplu, 
arcul de vînătoare. Dar ideea 
de a produce sunetul printr-o 
claviatură, un sistem de pîr- 
ghii ce se interpun între de
gete și coarde, este mai nouă. 
A concretizat-o pentru prima 
oară clavicordul, instrument 
ce-și ia numele de la contopi
rea a două cuvinte: clavia- 
clapă și corda-coardă. Din vea
cul XIV instrumentele cu cla
viatură încep să se răspândească, să se perfecționeze treptat, 
să cunoască o mare varietate 
de facturi (după meșterii și a- 
telierele care le produceau). 
Clavicembalul, spineto, virgi
nalul și clavecinul — iată numele unora mai prețuite odi
nioară.

Clavecinul era lipsit de capacitatea de a varia intensită
țile sunetelor, iar duratele a- 
cestora erau destul de limitate. De aceea s-a căutat ame
liorarea acestor deficiențe prin 
diverse artificii de construcție, 
care au dus și la apariția unui 
nou instrument, capabil de a 
anta și încet — piano — și 
tare — forte. în consecință, a- 
cesta a căpătat numele de pianoforte, sau, mai pe scurt — pian. Introducerea sistemu
lui de ciocănele, a dublului 
eșapament, mărirea cutiei de 
rezonanță, alungirea și înmul
țirea coardelor, adăugarea pe
dalelor — una dintre ele poate 
prelungi foarte mult durata 
sunetelor — mărirea ambitu- 
sului — adică a distanței de 
cuprindere dintre cel mai pro
fund, cel mai grav sunet, și 
pînă la cel mai înalt, cel mai 
acut — iată cîteva elemente de 
bază care au asigurat rapida 
ascensiune a pianului. în pro
cesul de apariție și dezvoltare 
a lui, constructorii și compozi
torii și-au dat mîna, coope- 
rlnd, dindu-și sugestii recipro
ce. Scarlatti, Purcell, Rameau, 
Bach și fii săi, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Liszt — 
iată numai cîteva nume de 
creatori care au avut un rol de 
seamă în evoluția tehnicii exe
cuției de instrumente cu cla
viatură și a literaturii muzi
cale a acestora, care înscrie

gheru (10; 12; 14,15;18,45; 21). I. C. Frimu 10,50; 13; 15,15; 17,15; 21,30), 23 August (10;
16,30; (8,45; 19,30; 12,15; 14,30; 15,45; 19; 21,15), Libertății (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cele 400 de lovituri (cinemascop) : Lumina (rulează în continuare de la orele 9,30 pînă la orele 15,05, după- amiază 17; 19,15; 21,15), Al.Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 

Pînze purpurii 11,45; . .................................20,30).  Nu te lăsa niciodată: rulează la cinematograful Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Hocheistul de rezervă — Umbreluța : Timpuri Noi (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 21). Program 
special pentru copii: 13 Sep- 

Central (10;13,30; 15,15; 17; 18,45;

Aseară în sala Dinamo, în
tr-un meci contînd pentru 
,Cupa campionilor europeni" 

echipa sovietică 
învins cu

la baschet, 
Dinamo Tbilisi a 
scorul de 77-76 (33-36) echipa 
Steaua București la capătul 
unui joc care a ținut în per
manentă încordare atenția 
spectatorilor.• Sîmbătă de la ora 19 se va disputa (sala nu a fost încă desemnată) finala campionatului republican de box pe echipe care va opune formației Dinamo București echipa Steaua.S-a stabilit ca finala „Cupei F. R. Box'* dintre echipele Voința București și C.S.M.S. Iași să aibă loc la 16 decembrie la Galați. (Agerpres)

astăzi genuri definitiv stator
nicite în arta sunetelor.

între ele, un loc din cele 
mai importante îl ocupă con
certul.

Apărut în Italia, la răscru
cea secolelor XVII și XVIII, 
concertul atinge în creația lui 
Mozart stadiul clasic. Marele 
compozitor, care era și unul 
dintre cei mai străluciți inter- 
preți ai timpului său, a scris 
aproape 30 de lucrări de acest 
fel pentru pian. In cele mai 
evoluate din punctul de vedere a conținutului emotiv și al 
structurii muzicale el antici
pează stilul marelui compozi
tor al veacului următor, al 
XIX-lea: Beethoven.

în concertele lui Beethoven, 
îndeosebi în cele de pian care 
poartă numerele 3, 4, 5, ansam
blul orchestral nu mai e re
dus la simplul rol de acompa
niator al solistului, de fundal 
al performanțelor lui de vir
tuozitate, așa cum se întîmpla 
deseori în lucrările antecesori
lor ; în ele pianul și orchestra 
colaborează ca parteneri cu 
egale posibilități, într-un fel 
de simfonie plină de conținut 
emoțional, impresionantă, co
pleșitoare.

Prima parte a Concertului 
nr. 3 de Beethoven, pe care-l 
vom asculta duminică la Fi
larmonică în interpretarea tî
nărului pianist Teodor Para- 
schivescu, laureat al celui de 
al doilea Concurs Internațio
nal „George Enescu" — se deschide cu o temă hotărîtă, so
bră, expusă de orchestră, care 
înfățișează apoi și o melodie 
secundară, contrastantă prin linia ei cantabilă, lirică. îna
inte de a prelua ideea muzica
lă principală de la început, so
listul își ia parcă elanul în cîteva șiruri de sunete cu sens 
ascendent. Energie eroică, în
credere în forțele vitale — iată 
ce exprimă in linii mari prima 
mișcare a lucrării beethove- 
niene. în partea a doua, liniș
tită, poetul sunetelor meditea
ză parcă în tihnă asupra ros
turilor adinei ale existenței, a- 
supra marilor idealuri crea
toare, în timp ce finalul, fău
rit pe melodii și ritmuri sprin
țare de dans, face să răsune 
parcă din plin bucuriile sim
ple ale vieții pe care Beetho
ven, artistul — gînditor de for
ță titanică, le-a dorit, le-a trăit și le-a împărtășit, prin muzica 
sa, tuturora.

„Mica suită" de compozito
rul polonez Wittold Lutoslav- 
schi — un buchet de sugestive 
miniaturi orchestrale — Con
certul nr. 3 pentru pian de 
Beethoven, care ne-a reținut 
de astă dată mai mult atenția 
și Simfonia de Cesar Franck, 
de care ne-am ocupat pe înde
lete altădată, alcătuiesc un 
program atractiv, pe care Fi
larmonica „George Enescu" l-a 
încredințat conducerii unui 
oaspete: Robert Satanowski, 
din Republica Populară Po
lonă.

EUGEN PRICOPE

tembrie (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 14). Cer senin : 13 Septembrie (16; 18,15; 20,30). CăpitanulDabac: Tineretului (16,15; 18,15; 20,30). Ultimul meutango : rulează la cinematografele înfrățirea între popoare (9; 11,30; 14; 16,30; 19;21,30).  Al. Popov (9; 11,25;13,50; 16,20; 18,50; 21,15), Miorița (9; 11,30; 14; 16,30; 19,21,30). Vikingii: Cultural (14,30; 16,30; 18,45; 21). Cazul Gleiwitz: 8 Martie (15; 17;19; 21), 16 Februarie (16; 18; 20). învierea : Grivița (14,30; 16,45; 19; 21,15).
,21 DECEMBRIE”

■ fRădâuti

STUDIO 
TIP:

PUTNA 
PROGRESUL

Bucâtăru Ăo„SI BIU 
înfrumusețați-vă interiorul 
căminului cu mobilă produsă ta 

RĂDĂUȚI

FABRICA DE CONFECȚII^, 
»B OTOȘANI»


