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Noi unități comerciale la sate

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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TELEGRAME fi mîndrie A-

directdr, Pamfil 
casele oamenilor, 
la sută le-au adus

Tinerii Cîroiumărescu Nicolae 
și Pflanzer Ingeborg, tehnicieni 
proiectanți la Uzinele mecani
ce din Timișoara lucrează la 
un nou proiect al unor ma
șini. Ei sint mult apreciați în 
serviciul proiectări pentru 
munca rodnică pe caire 6 des

fășoară.

—XJ

cînreia Peste 1 000 de trenuri remorcate 
cu combustibil economisit

Muncitor

Marti, 20 noiembrie 1962

în pag. a l'-at

Macaragiul Ciobanu Florea este fruntaș pe șantierul blocurilor de 
locuințe din Calea București, crașul Craiova- Datorită unei bune or
ganizări a muncii, a întreținerii utilajului în perfectă stare el reu

șește să asigure materialul necesar construcțiilor, la timp

Foto: AGERPRES

PLECAREA DELEGAȚIEI P.
LA CONGRESUL P. $♦ U-

Duminică după-amiază a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Budapesta delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn 
condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
care va participa la lucrările 
celui de-al VUI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

Din delegație fac parte to-

varășii: Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Iosif 
Banc, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional P.M.R. Mureș 
Autonomă Maghiară și Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al 
P.M.R., ambasadorul R. P. Ro- 
mîne in R. P. Ungară.

plecare, in Gara

Nord, membrii delegației 
fost conduși de tovarășii Chivu 
Stoica, Leontin Sălăjan, de 
membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

PRODUCȚII MAR

Mecanicii și fochiștii de la Depoul C.F.R. Petroșenj folosesc tot „.al 
mult metoda remorcării trenurilor cu tonaj spbrit. Ca. urmare, numai In 
prima jumătate a lunii noiembrie, ei au economisit peste 400 tone com
bustibil convențional.

Cu combustibilul economisit în acest an de mecanicii și fochiștii de
poului se pot remorca 1 050 trenuri de marfă pe distanta Petroșehi—Si- 
meria și retur.

(Agerpres)

Alte două garnituri 
cu aceeași destinație:
Cu o săptămînă in urmă, tinerii 

din orașul Ploiești au trimis eta
lărilor hunedoreni o garnitură de 
tren tu peste 1 100 tone de fier 
vechi. în scrisoarea de mulțumire 
trimisă de hunedoreni se spune: 
„Pili siguri, dragi tovarăși utemiști 
și tineri din regiunea Ploiești că 
prin contribuția voastră ne-ati a- 
jutat mult pe noi oțelarii să ne 
putem îndeplini un angajament de 
onoare".

Drept, răspuns la această scri
soare, tinerii din întreaga regiune 
s-au hotărit să colecteze noi can
tități de fier vechi. „Peste 1 000 
de tone” — așa suna angajamen
tul. în orașul și raionul Tirgoviște, 
la Uzina de utilaj petrolier Tirgo
viște, la Fabrica de ciment Fieni, 
în numeroase întreprinderi ploieș- 
tene, Rafinăria „1 Mai”, Uzina 
„24 Ianuarie", schelele petroliere 
Boldești, Urlați, pretutindeni tine
rii au participat cu entuziasm la 
acțiunile de colectare a metalelor 
vechi. Conducte care nu se mai 
folosesc, Îngropate de cine știe

cîți ani, mașini casate, resturi.de 
metale, toate au fost strinse cu 
grijă, pentru ca redate circuitului 
producției, să se transforme in o- 
țel nou, in mașini și utilaje noi.

Duminică dimineața fierul vechi 
colectat intr-o săptămînă era gata 
încărcat în vagoane. La orele 10,30 
la semnalul șefului de gară din 
stația Tirgoviște s-a pus în- miș
care prima garnitură — 50 de va
goane cu 600 de tone de fier vechi. 
Cu o jumătate de oră mai tîrziu, 
din Ploiești a plecat cu aceeași des
tinație: Hunedoara, o garnitură cu 
56 de vagoane conținind peste 820 
tone de fier vechi.

Un răspuns concret la felicitarea 
și îndemnul oțelarilor hunedoreni.

ȘTEFAN MARIN 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Ploiești
STELIANA ȘERBAN 

instructoare a Comitetului regional 
U.T.M. Ploiești

în îndepărtatele Co
mune de munte A- 
vram Iancu, Arada și 
altele din raionul Cîm
peni, au luat iiință de 
curînd noi unltăfi co
merciale. Pină in pre

zent, în regiunea Cluj 
au fost construite și 
date în folosință 47 
de noi unități comer
ciale sătești, printre 
care 6 magazine uni

versale, 14 magazine 
mixte, 5 prăvălii să
tești. Alte 30 de ma
gazine au fost reame- 
najate.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis Regelui Suediei 
cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere — sărbătoarea 
națională a Suediei, următoa
rea telegramă :

„Cu ocazia aniversării a 80 
de ani de la nașterea Majes- 
tății Voastre vă adresez cele 
mai bune urări pentru ferici
rea dv. personală”.

tuși nu s-a obținut o astfel de 
producție. Hotărîtoare a fost 
aplicarea pe scară mai largă a 
metodelor agrotehnice avan
sate. La producția anului a- 
cesta ne-am gîndit încă din

crări s-au executat anul tre
cut pe 280 de hectare. Restul 
terenului destinat porumbului 
a fost arat în toamnă la a- 
ceeași adîncime.

Pe o suprafață de 95 de hec-

Regele Suediei Gustav VI 
Adolf a trimis Președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, următoarea te
legramă de răspuns :

„Doresc să transmit Exce
lenței Voastre mulțumirile 
mele cordiale pentru felicită
rile amabile primite cu prilejul 
zilei mele de naștere

cum, după termi
narea recoltării 
porumbului, pu
tem face un bilanț 
al producției obți
nute. Bilanțul este 
rodnic. Planul de

producție pe 1962 al gospodă
riei noastre colective preve
dea ca de pe întreaga supra
față de 412 hectare cultivată 
cu porumb să obținem în me
die cel puțin 2 800 de kg de 
boabe la hectar. Firește, am 
prevăzut această cifră ținînd 
seama de condițiile noastre de 
climă și sol, de experiența pe' 
care o avem în cultivarea po
rumbului, de media producții
lor obținute în ultimii 2—3 
ani. Iată însă că prevederile 
noastre au fost depășite. De 
pe fiecare hectar am strîns o 
recoltă medie de 3 100 de kilo
grame de porumb boabe, ceea 
ce înseamnă pe întreaga gos
podărie un plus de peste 12 
vagoane.

Care au fost factorii care 
ne-au ajutat să realizăm acest 
spor de producție ? Desigur, 
în părțile noastre timpul a 
fost anul acesta în gene
ral favorabil. Dar nu în asta 
constă secretul. Timpul a fost 
favorabil și în alți ani și to-

Din experiența G. A. C. Grebeniș, 
raionul Luduș, în sporirea producției 

de porumb boabe

vara și toamna anului trecut. 
Pentru, porumb am ales tere
nurile cu bune plante premer
gătoare. Cu ajutorul mecani
zatorilor de la S.M.T. Sărmaș, 
imediat după recoltarea păioa- 
selor am executat arături 
adînci de vara cu plugul cu 
scormonitor, la o adîncime de 
35—37 de cm, iar apoi terenul 
a fost grăpat. Asemenea lu-

tare am încorporat în sol, o 
dată cu arătura adîncă, cîțe 30 
de tone de îngrășăminte natu
rale la hectar. Vom vedea, din 
cele ce urmează, efectul în
grășămintelor.

în cursul iernii, avînd sufi
cient timp la dispoziție, am 
putut discuta pe larg cu colec
tiviștii despre sarcinile ce ne 
revin pentru sporirea produc-

ției. Cifrele de plan au fost 
dezbătute în cadrul adunării 
generale a colectiviștilor și în 
toate brigăzile. Sub îndruma
rea organizației de partid, co
mitetul U.T.M. din G.A.C. a 
luat măsuri pentru populariza- 
-rea și explicarea planului de 
producție și în rîndul tinerilor 
colectiviști. In adunările gene
rale ale organizațiilor U.T.M. 
de brigăzi au avut loc discuții 
despre sarcinile tinerilor co
lectiviști și aceștia și-au luat 
angajamente concrete privind 
contribuția lor la obținerea u- 
nor' producții sporite.

In cadrul celor trei cercuri 
agrotehnice s-au ținut lecții 
speciale despre cultura porum-

ION ARDELEANU 
inginer agronom la G.A.C. 

din Grebeniș, raionul Luduș

(Continuare în pag. a ll-a)

oafe drumurile răz
vrătirii lui Avram 
Iancu, Horia, Cloșca, 
Crișan și Ecaterina 

Varga se cățărau în 
inima muntelui, la 
adăpostul gorunilor,

plecînd de pe malul Arieșului.
In apa limpede a singurului rîu 

din această parte a Țării de Pia
tră și-au spălat obrazul și s-au 
oglindit generații întregi de 
ostași ai căpitanilor dreptății mo
țești, pînă la actuala generație 
care dă nume și mîndrie nouă

Constructorii orădeni au ter
minat, peste angajamentul anual, 
113 apartamente, iar în prezent 
ei execută lucrări de finisaj la 
alte 80 de apartamente care vor 
fi date în folosință pină la 31 
decembrie.

In centrul atenției constructo
rilor din această parte a țării a 
stat problema îmbunătățirii cali
tății și confortului noilor locu
ințe. In noul cartier din Piața 
București, unde recent au fost 
date în folosință peste 200 de 
apartamente, comisia de recep- 
ționare a dat constructorilor ca-

Univcrsiîaîca populară 
din Capitală 

și a început activitatea
Universitatea populară din 

Capitală, la care s-au înscris 
aproape 5 000 de cursanți, în 
marea lor majoritate munci
tori, și-a început activitatea.

Luni după-amiază au fost 
deschise cursul de teatru și 
cel de limbi străine pentru 
începători și avansați în ca
drul căruia se studiază rusa, 
engleza, franceza, spaniola și 
germana. Universitatea mai 
funcționează în acest an cu 
alte zece cursuri despre : Ro- 
mînia socialistă, geografia 
economică și politică a lumii, 
pedagogie-psihologie, cuceri
rile științifice ale veacului no
stru, astronomie-cosmonauti- 
că,, medicină-biologie, știință 
și religie, literatură romînă și 
universală, cinematografie și 
politică internațională, care 
își' încep lecțiile în zilele ur
mătoare.

Prelegerile 
academicieni, 
sori și alți 
cialitate.

constr

(Agerpres)
In laboratorul de fizică al Școlii medii nr. 3 din Arad.
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lificativul de „foarte bine”. La 
finisările interioare în loc de zu
grăveală ei au extins pe scară 
largă tapetele semilavabile, care 
au dus la creșterea productivi
tății muncii și au dat un aspect 
mai plăcut camerelor.

Buna organizare a șantierelor, 
folosirea cu chibzuință a mate
rialelor, asigurarea lor în mare 
parte din industria locală au a- 
jutat pe constructori să reducă 
prețul de cost pe apartament 
sub 38 000 lei și să realizeze nu
mai în trimestrul III economii 
suplimentare cu ajutorul cărora 
pot fi construite 11 apartamen
te.

care dă nume și 
țării Moților.

De la Turda 
spre Cîmpeni, 
mergînd în susul 
Arieșului, ți se 
dezvăluie de-o 
parte și de alta 
a celor trei cărări 
care duc spre 
inima Apusenilor 
(de piatră, 
apă și de 
geografie 
rii moțești 
sprezece 
Uneori cele trei cărări schimbă 
locul între ele, împletindu-se și 
frecind pe rînd la mijloc : Arie- 
șul, mocănița și calul.

tfinerariul este un itinerar al 
pietrii, al schelelor și pădurii. 
Ziduri /trainice s-au cățărat pînă 
sus, pe cele mai ascuțite colțuri 
de piatră.

Apusenii au școli, cămine cul
turale și cinematografe. Apusenii 
au scuturat frunzele copacilor, 
le-au , cojit trunchiurile și le-au 
prefăcut in schele. Moții și-au 
făcut din inima albă a brazilor 
rafturi pentru cărți și au început 
să citească între două lovituri 
secure.

...înainte de a te conduce 
Cîmpeni, capitala raionului și 
mai de seamă oraș de prin partea 
locului, Arieșul spală hotarul 
Lupșei, așezare specific moțească 
cu locuitori gospodari și pricepuți 
mai ales în dăltuirea pietrii.

In acest sat, ca în multe altele 
din împrejurimi, Arieșul reflectă 
pe lîngă fața albă a caselor noi și 
altfel de case. Sînt case mari, cit 
o școală, cărora moții s-au obiș
nuit, să le 
din Lupșa 
etnografic

Cele 12 
epoca de 
nînd primele unelte ale înaintași
lor acestei generații grupate 
profesii : albinărit, morărit, 
rit, agricultură 
face — și toate 
tant ni s-a părut

Ia sută din exponate au fost strîn- 
se de actualul 
Albu, de prin 
iar restul de 20 
oamenii singuri.

Moții și-au construit și și-au a- 
menajat muzee ca să aibă apoi 
unde merge să învețe.

In comuna Avram Iancu ăxistă 
un muze,u închinat celui care a 
dat nume salului 
pusenilor.

Dar înainte de 
Avram Iancu, fără să ne abatem 
de la cursul Arieșului, intîînim

a ajunge la

sint ținute de 
ingineri, profe- 
oameni de spe-

(Agerpres)

de 
tier) o 
înnoită, 
în care 

ani s-a
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noțiune foarte nouă în vocabula
rul minerilor de la Roșia.

Silicoza era o boală familiară, 
la fel de frecventă ca sifilisul și 
pelagra, ca gușa și foamea. Nu 
era nici o familie la Roșia Mon
tană fără un mort din cauza si
licozei, a surpăturilor sau a foa
mei.

La poalele piscului pe care 
Frantz Iosif s-a ospătat din vesti
tul balmoș moțesc pe malul tul
burei Ozane Apusene, moartea 
era așteptată ca o rezolvare.

Despre dispensare a început să 
se vorbească a- 

,lunci cînd s-au 
rostit și celelalte 
cuvinte 
[ara de 
eliberare,

bunăstare. 
raionul Cîm- 

sînt mai 
de treizeci

de dispensare.
Moții au pre- 
rîndul omenia 
o visau. Acum 

și prețuiesc o- 
sensurile cu

< ■ A

noi în
Piatră : 
socia-

geografia ță- 
acum opt- 
făcut ziuă.

spună muzeu. i 
este cel dinții 

sătesc din țară, 
încăperi cuprind 
la 1300 încoace,

de

în 
cel

Muzeul 
muzeu

in ele 
expu-

pe 
aură- 

—■ cită s-a puful 
celelalte. Impor- 
amănuntul că 80

Rezerve există. Cum sînt folosite ?
olectivul Fabricii de ciment din Ficni se străduieș
te să obțină succese mereu mai bune în întrecerea 
socialistă. La liniile vechi, de exemplu, în primele 
trei trimestre ale anului, planul producției globale 
a fost realizat in proporție de 104,45 la sută, iar al 
producției-marfă — 103,03 Ia sută.

în ansamblu însă, fabrica a rămas în urmă cu
îndeplinirea sarcinilor de plan. Conducerea întreprinderii, șefii 
unor secții, dau vina acestui fapt pe intrarea în funcțiune a li
niei noi de ciment mai tîrziu decît fusese planificat. Desigur, 
aceasta este o cauză obiectivă. Se pune însă întrebarea : între
prinderea a folosit toate posibilitățile pe care le avea — rezer
vele interne — ca producția să se desfășoare peste tot în condi
ții mai bune ? Nu cumva în spatele acestor condiții obiective 
se ascund și unele cauze subiective? Pentru că, de fapt, nici la 
liniile vechi nu s-a îndeplinit planul pe toate sortimentele, Ia 
toți indicii.

Să analizăm cum stau lucrurile din acest punct de vedere.

în producția de ciment un 
rol foarte important îl au uti
lajele. De felul cum sint în
treținute. și folosite, depinde

productivitatea realizată, pro
ducția de ciment. Ce probleme 
se ridică privind felul cum 
este exploatat utilajul ?. Să .

luăm de exemplu cuptoarele 
de clinker la care lucrează 
mulți tineri. Sînt cazuri cînd 
din pricina neatenției, a lipsei 
de răspundere manifestată de 
către unii tineri, agregatele se 
defectează, se pierd însemnate 
cantități de clinker. Ca să 
dăm numai două exemple, a- 
mintim că tînăra Viorica Stoi
ca n-a uns, de pildă, la timp 
un lagăr de la cuptorul nr. 2. 
Agregatul n-a putut astfel să 
producă două ore, timp în care 
se puteau realiza multe tone 
de clinker. Altădată, din a- 
ceeași „mică neglijență“, un 
bazin de omogenizare a stațio
nat 18 ore. Opririle dese ale 
utilajelor se reflectă cel mai 
bine în indicele de utilizare a 
lor. In trimestrul II, de pildă, 
indicele extensiv a fost reali-

zat la cuptoarele 4 și 5 doar 
în procent de 98 la sută, în 
trimestrul III — 97,5 la sută, 
(în trimestrul III, nici la cup
toarele 1 și 3 nu s-a realizat 
indicele extensiv planificat).

Spuneam că aici lucrează 
mulți tineri. Multe din neajun
suri ar fi fost evitate dacă or
ganizația U.T.M. se ocupa mai 
atent de educația tinerilor. 
„Micile neglijențe“ nu trebu
iau trecute cu vederea, ele 
trebuiau discutate în adunări 
generale 'U.T.M., în consfătui
rile de producție sindicale, la 
gazeta postului utemist de 
control. A existat însă mai 
puțină preocupare în această 
direcție și rezultatele se văd.

Opririle utilajelor au fost 
determinate și de calitatea ne
corespunzătoare a unor repa-

rații făcute de serviciul meca
nic șef. La cuptorul 3, de 
pildă, s-a lucrat în mare gra
bă, nu s-au respectat normele 
tehnice stabilite, s-au făcut 
apoi repetate intervenții care 
au prelungit timpul neproduc
tiv. Ca urmare a deficiențelor 
semnalate. în 9 luni, planul li
niilor vechi la clinker nu a 
fost îndeplinit cu aproape 5 
procente.

Nefolosirea întregii capaci
tăți de producție a utilajelor, 
datorită exploatării lor defec
tuoase de către unii tineri, nu

Ing. CONSTANTIN JIGLÄU 
din Ministerul 

Industriei Construcțiilor 
IORDACHE BODEA

(Continuare în pag. a III-a)

au 
ale

cam

în cale Cimpenii. Neînsemnat prin 
vreo industrie de ordin republi
can, orășelul monoton cu case 
mici dar primitoare și r cu mun
tele lingă trepții de la intrarea 
în sala de cinematograf, orașul 
acesta al marilor afaceri cu aurul 
Roșiei trăia în trecut gloria spec
taculoaselor procese între huzurul 
particular și sărăcia colectivă.

Astăzi, magazine elegante, de 
un rafinament surprinzător, școli, 
biblioteci, săli de spectacol 
devenit instituții obișnuite 
orașului moțesc.

Intre Cîmpeni și Abrud,
prin locul de unde aleargă din 
munte Roșia, un afluent al Arie
șului, grăbit să-și spele povara 
de minereu din galeriile minelor 
de la Roșia Montană, cam 
acolo saltă drumul către cel 
însemnat centru muncitoresc 
împrejurimilor.

Din nimicul care era la Roșia 
pînă la eliberare s-au născut clu
buri, stadioane, săli de specta
cole și două stafii de amplifi
care, toate de-o vîrstă cu copiii 
minerilor Roșiei care învață în 
școală, nouă și ea.

Oamenii Roșiei au biografii si
milare cu orașul care n-a existat 
pînă în urmă cu cîțiva ani.

Numele fraților Zlăgneanu (Ni
colae și Ion) sau al lui Viorel 
Florea — trei dintre neîntrecufii 
Iruntași ai întrecerii din adîncuri, 
evocă biografia colectivă a gene
rației din care fac parte.

La 15 ani Ion Zlăgneanu a fost 
obligat să coboare în mină. Aco
lo, pe el și pe ortaci îi aștepta 
silicoza. Dar n-aveau de ales.

„Asistență medicală“

pe 
mai 

al

fuit veacuri de-a 
tocmai pentru că 
trăiesc omenește 
menia întregindu-i 
laturi noi.'

' Sat vestit pentru analfabetismul 
cu care se rușina în trecut, Bistra 
are astăzi școală cu internat, că
min cultural în care își desfă
șoară activitatea, printre alte for
mații,' un cor în care cîntă și bă- 
frîni de peste 70 de ani. Bistra 
are și cinematograf. Sălciu este 
un alt sat cu veche laimă tristă și 
gușați, morți înainte de însură
toare. In anii din uțmă, sălciuenii 
au înălțat pentru ca să se vadă 
de departe ce sint în stare, mai 
bine de 200 de case noi, un ci
nematograf, o baie comunală, un

TEOFIL BÄLAJ

(Continuare în pag. a III-a)

Elena Gheorghiu de la Fabrica 
de hîrtie „Steaua Roșie" din 
Bacău este fruntașă în produc
ție. Ea lucrează la mașina de 
bobinat cu ajutorul căreia 
reușește să obțină numai hîrtie 

fină, de bună calitate.
Foto: AGERPRES

Deschiderea expoziției agricole 
a regiunii Maramureș

muncii 
au luat 

dimi-

Oameni ai 
din Baia Mare 
parte duminică 
neața la deschiderea 
expoziției agricole a 
regiunii Maramureș. 
Aici, în cinci pavilioa
ne, 100 de unități a- 
gricole socialiste frun
tașe prezintă vizitato
rilor aproape 500 de 
mostre de grîu, po-

rumb, cartofi, floarea- 
soarelui, legume și 
alte produse din so
iurile care anul ace
sta au dat cele mai 
mari producții. Etiche
tele ce însoțesc expo
natele arată produc
țiile obținute și prin
cipalele lucrări agro
tehnice ce au fost e- 
xecutate. Sint expuse,

de asemenea, și cele 
mai moderne mașini 
și utilaje agricole, 
care lucrează pe 0- 
goarele regiunii,

Expoziția agricolă a 
regiunii Maramureș a 
atras încă din primele 
ore ale zilei un mare 
număr de vizitatori.

(Agerpres)

resturi.de


în curînd - startul
Spartachiadei de iarna!

entru a afla amă
nunte în legătură 
':u pregătirile care 
se fac în vederea 
bunei desfășurări 
a primei etape a 
Spartachiadei de

iarnă la Combinatul de cau
ciuc Jilava, ne-am adresat to
varășului Colac Tunase, secre
tarul comitetului U.T.M. din 
această întreprindere, care 
ne-a‘ relatat:

— In baza unui plan comun 
de acțiune alcătuit de comite
tul U.T.M. și de asociația 
sportivă din combinatul no
stru am început popularizarea 
acestei competiții chiar din 
ziua cînd ip presă au apărut 
primele vești despre desfășu
rarea apropiatei ediții. In a- 
ceșț scop am folosit stația de 
radio-amplificare a întreprin
derii. Apoi s-au luat șl 
măsuri menite 
bilizarea unui 
mare de tineri 
cerilor. Astfel,
nărilor generale U.T.M. pro-

Maria Alexandru 
și Geta Pitică 
învingătoare 
ia Budapesta

gramate în această perioadă 
s-a prelucrat șl regulamentul 
competiției- La gazetele de 
perete din întreprindere au și 
apărut primele articole despre 
desfășurarea pregătirilor, iar 
numeroase lozinci mobiliza
toare îndeamnă pe tinerii no-

numite discipline s-au afirmat 
cu prilejul edițiilor anterioare 
ale spartachiadei. E vorba 
astfel de lancu Tudor, Baltă 
Atanasie și Chiriță Ion din 
secția de atletism a asociației 
noastre sportive, de Mustețea 
Teodor și Enache Gheorghe

Pregătiri pentru prima etapă 
la Combinatul de cauciuc Jilava

alte 
să ducă la mo- 
număr cit mai 
la startul între- 
în cadrul adu-

ștri să se înscrie în număr cit 
mai mare la concursurile din 
cadrul spartachiadei.

In acțiunea aceasta de popu
larizare a spartachiadei sînt 
folosite numeroase date lega
te de creșterea activității spor
tive de masă în întreprinderea 
noastră. Astfel noi ne min- 
drirn cu faptul că o serie de 
tineri care au ajuns astăzi la 
un apreciat nivel tehnic în a-

din secția de popice, de Sur.cel 
Gheorghe și Petrescu Sergiu 
(tenis de masă), Gheorghe Cri- 
steș și Arsene Victor (hand
bal), Lache Florea și Ghețu 
Maria (turism) și alții. Demn 
de subliniat este faptul că cu 
prilejul adunărilor generale 
U.T.M. în care s-a prelucrat 
regulamentul competiției, toți 
acești tineri s-au angajat

sprijine pregătirea participan- 
ților la actuala ediție, pentru 
a se asigura întrecerilor un 
satisfăcător nivel tehnic.

După primele acțiuni de 
popularizare a competiției a 
început și înscrierea tinerilor 
in vederea întrecerilor din 
prima etapă. La ediția ante
rioară a acestei competiții, în 
întreprinderea noastră s-a în
registrat o bună participare : 
1 164 de tineri și tinere. Spe
răm ca în acest an, datorită 
susținutei activități desfășu 
rate de organizațiile U.T.M 
din secții, numărul participau- 
ților să fie mult mai mare.

Asociația sportivă din în
treprindere a început pregă
tirile în vederea bunei organi
zări a întrecerilor. Astfel s-a 
pregătit echipamentul necesar, 
s-au procurat noi materiale 
sportive, a fost confecționată 
o saltea specială pentru între
cerile de trîntă și, cu posibi
lități locale, am fabricat șase 
haltere.

£ Mw■
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lucrările de toamnă
pe pășuni și finețe

• Duminică seara în sala 
„Sportcsarnok“ din Budapesta 
s-au încheiat, campionatele 
internaționale de tenis de 
masă ale R.P. Ungare la care 
au participat jucători și ju
cătoare din 10 țări europene. 
Un frumos succes au obținut 
jucătoarele noastre Maria A- 
lexandru și Geta Pitică. Ele 
au cîștigat proba de dublu 
femei învingînd în finală cu 
3-1 (21-17 ; 18-21 ; 21-15 ;
21-15) perechea maghiară Eva 
Koczian-Foeldi — Hevessi. Pro
ba de simplu feminin a reve
nit Evei Koczian-Foeldi învin
gătoare cu 3-2 în meciul fi
nal cu Maria Alexandru. De 
remarcat că reprezentanta 
țării noastre a condus cu 2-0 
(21-16 ; 21-14) pierzînd apoi 
trei seturi (22-20; 21-11; 21-16). 
La simplu masculin victoria a 
revenit lui Berczik (R.PU.) 
care l-a învins cu , 3vlt pe -sue
dezul Alser. Iată celelalte re- 
zuTfțife 'înregistrate în 'finale : 
—...JJJî Andreadis,

Cehoslovacă) —.
Ungară) 
Berczik, 
— Fan- 
Ungară)

Dublu bărbați: 
Miko (R. S. L 
Rozsas, Sandor (R. P.
3-0; dublu 
Fpeldi (R. P. 
hâzi, Hevessi 
3-2.

mixt : 
Ungară)
(R. P.

JT (Agerpres)

>,

nutritive sînt spălate în sol șî 
ajung la rădăcinile plantelor, iar 
în primăvară 
mai repede și mai viguros. Din 
aceste motive, 
în gospodărie
existent pe pășuni, la locurile de 
odihnă a animalelor, în jurul 
stînelor etc., se poate transporta 
și împrăștia pînă la venirea ge
rului. Dacă această lucrare nu se 
termină pînă la îngheț, ea se 
poate continua și în timpul 
iernii. La hectar se dau 20—30 
de tone de bălegar.

Folosirea îngrășămintelor mi
nerale. Un efect deosebit de fa
vorabil pentru sporirea produc
ției pășunilor și fînețelor îl au 
îngrășămintele 
dintre ele

ajoritatea gospodă
riilor de stat și co
lective au luat din 
timp măsurile pen
tru asigurarea bazei 
furajere necesare 
pînă în primăvară, 

cînd animalele sînt scoase la pă
șune. în vederea realizării pla
nului de producție pe anul 1963, 
mai trebuie să ne gîndim însă 
de pe acum la asigurarea 
ducției de iarbă necesară 
malelor de la ieșirea din 
pînă în toaipna viitoare.

Pentru sporirea producției pă
șunilor în general, dar mai ales 
în prima perioadă, precum și 
pentru pornirea mai devreme a 
ierburilor și creșterea lor mai 
rapidă este ne
cesar să se ia o 
serie de măsuri.

Oprirea pășu
natului, Pe pă
șunile din apro
pierea satelor se 
mai obișnuiește 
ca pășunatul să 
se prelungească 
pînă la căderea 
zăpezii. Se știe 
însă că ierburile, 
spre toamnă, în
cep să înfrățeas
că, să-și strîngă rezerve de hrană 
pentru iarnă. Dacă se pășunează 
pînă toamna tirziu, ierburile in
tră slăbite în iarnă, o parte din 
lăstari pier, iar ceilalți pornesc 
în primăvară mai slab, cresc 
mai încet și producția e mai 
mică. Rezultă că de acum pă
șunatul trebuie oprit.

Cosirea și strîngerea resturilor 
neconsumate de animale. Din 
cauza pășunatului liber, pe pa
jiști rămîn multe vetre mai pu
țin pășunate. Ierburile neconsu
mate se usucă, iar in primăvară 
împiedică creșterea și dezvolta
rea noilor lăstari. De aceea, a- 
ceste resturi trebuie să fie acum 
cosite, strînse în grămezi și arse.

împrăștierea mușuroaielor. 
Dacă această lucrare se face 
toamna, pînă în primăvară pă- 
mîntul se așează în jurul lăsta
rilor ierburilor, aceștia 
mai 
fost 
mai 
sesc 
La munte, o dată cu semănatul 
acestor porțiuni trebuie aplicate 
și îngrășăminte.

Transportul și împrăștierea 
bălegarului. Bălegarul împrăștiat 
de cu toamnă, cînd timpul e mai 
răcoros, suferă mai puține pier
deri prin evaporarea unor sub
stanțe nutritive. Cu ploile de 
toamnă el pătrunde mai bine în 
stratul de țeîină, apără lăstarii 
tineri de ger, iar substanțele

pro- 
ani- 

iarnă

aceßtea pornesc

bălegarul produs 
și mai ales cel

minerale. Unele 
sînt cele cn fos
for sau potasiu, 
care se topesc 
mai greu în 
apă, se recoman
dă să se dea mai 
bine toamna, iar 
cele 
care 
mai ușor, de o- 
bicei se dau pri
măvara. S-a con
statat însă că în 
cazul cînd și în- 
grășămintelc 
azot 

ierburile 
zile mai 

mai repede
poate începe mai devre- 

lerburile care reacționează 
mai puternic la îngrășaijea 
toamnă sînt cele timpurii 

sînt în regiunea de deal

cum

cu azot, 
se topesc

După semifinala de sabie a campionatelor R.P.R. In foto: Hariton 
Bădescu (Steaua) și Ionel Drimbă (Steaua).

ION CRISTIAN

(Agerpres)
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fotbal

O nouă fază de gol la poarta 
formației Farul. Viitorul—Farul 

3-1 (0-0).

Campionatul
categoriei A de

în. campionatul ca
tegoriei A de fotbal 
s-au desfășurat dumi
nică numai 4 întîlniri. 
Pe stadionul Republi
cii din Capitală, echi
pa Viitorul a reușit să 
învingă cu 3—1 (0—0), 
pe liderul clasamentu
lui Farul Constanța. în 
ciuda terenului alune
cos tinerii fotbaliști au 
desfășurat un joc în 
viteză depășind echi
pa oaspete, care a ju
cat sub așteptări. 
Punctele învingători
lor au fost realizate de 
Popescu, Pavlovici și 
Dumitriu II (dintr-o lo
vitură de la 11 ' m).

Pentru constănfeni a 
înscris Ciosescu cu 
concursul fundașului 
Pali. In deschidere la 
capătul unuî joc anost 
Progresul a dispus cu 
2—0 (1—0) de DinamO 
Bacău prin punctele 
marcate de Baboie.

La Brașov, Steagul 
Roșu a dispus cu 2—0 
(2—0) de U.T. Arad. 
Scorul putea lua pro
porții dacă portarul a- 
rădan Coman nu apă
ra excepțional. Au 
marcat Mezsaros și 
Necula. Cu toate că a 
jucat pe teren propriu, 
Petrolul Ploiești nu a 
putut cîșfiga în fața e-

chipei C.S.M.S. 
locul s-â încheiat cu 
un rezultat de egali
tate: 1—1 fixat în pri
ma repriză. Ploieștenii 
au deschis scorul prin 
A. Munteanu (30'), iar 
oaspeții au egalat 12 
minute mai tîrziu prin 
Pop.

în clasament condu, 
ce Farul cu 15 puncte 
din 12 meciuri, urmată 
de C.S.M.S. lași cu 14 
puncte din 12 jocuri 
și Știința Timișoara cu 
14 puncte din 11 în- 
fîlniri. Etapa următoa
re va avea loc la 28 
noiembrie.

(Agerpres)

Lotul de handbal 
masculin al R. P. R. 
a plecat în U.R.S.S.
• Duminică dimineața a pă

răsit Capitala plecînd cu avio
nul la Moscova echipa selec
ționată masculină de handbal 
în 7 a R-P. Romîne, campioa
nă a lumii. Din lotul echipei 
fac parte printre alții Redl 
Ivănescu, Mozer, Hnat și Co
vaci. La 20 noiembrie la Mos
cova echipa R.P.R. va susține 
primul joc al turneului. Apoi, 
echipa romînă va evolua la 
Tbilisi și Leningrad. După 
jocurile din U.R.S.S. echipa 
R.P. Romîne va pleca în Fin
landa urmînd să întâlnească 
la Helsinki selecționata ace
stei țări.

cresc 
bine, iar locurile unde au 
mușuroaiele pot fi semănate 
devreme, cînd semințele gă- 
condiții bune de răsărire.

cu 
se dau 

pornesc cu 
devreme, 

și pășuna-

toamna, 
10—15 
cresc 
tul 
me. 
cel 
de 
cum 
firuța, iar la munte păiușul roșu. 
De aceea, pentru a asigura ne
cesarul de iarbă pentru animale 
în decursul întregului sezon de 
pășunat, pentru începerea mai 
devreme a pășunatului și pentru 
obținerea unei cantități mai 
mari de iarbă în prima peri
oadă, este bine ca o parte a pa
jiștii (20—30 Ia sută din supra
față), care va fi pășunată în 
prima perioadă, să se îngrașc de 
cu toamnă, iar restul iu priȘă” 
vară. Acum majoritatea munci
lor agricole sînt pe terminate, 
astfel că pentru lucrările d.e-pe 
pășuni despre care am amintit 
sînt disponibile mai multe brațe 
de muncă și atelaje decît pri
măvara, în condițiile campaniei 
agricole. E posibil și e bine, deci, 
ca aceste lucrări să se facă 
toamna, în aceste zile. Un mare 
ajutor la executarea lor îl poale 
aduce tineretul. Acestea sînt lu
crări simple, ușor de executat, 
și care dau un randament mare 
în sezonul viitor de pășunat.

Șef 
de

• Scrimerii clubului Steaua 
București au dominat finalele 
campionatelor țării la probele 
de floretă și sabie încheiate 
duminică în sala Dinamo. 
Campioana mondială Olga 
Szabo (Steaua) a cucerit titlul 
individual totalizînd 5 victorii. 
Ea a trebuit 
meci de baraj 
(Progresul) și 
(Steaua) care

să susțină un 
cu Maria Vicol 
Geta Sachelarie 
la sfîrșitul tur-

Agrotehnica = producții mari
(Urmare din pag. I)

bului. La aceste cercuri au 
participat în iarna trecută 
peste 120 de tineri colectiviști.

Primăvara, Cînd s-a putut 
ieși pe cîmp, am executat lu
crări de discuit și grăpat pe 
întreaga suprafață. Ca sămînță, 
am ales hibrizi dubli genera
ția întîi din soiurile HD 101, 
103, 203, și 206. Am așteptat 
doar momentul optim pentru 
declanșarea semănatului, con- 
trolînd zilnic temperatura so
lului cu termometrul. între 20 
aprilie și 1 mai s-a însămînțat 
întreaga suprafață de porumb 
Pe 370 de hectare semănatul 
l-am efectuat cu mașinile
2 SPC 2 ale S. M. T. Săr- 
maș și doar pe 42 hectare 
(terenul avînd o pantă mare) 
am folosit semănătorile noas
tre cu tracțiune animală. Am 
acordat o mare atenție densi
tății. Am reușit să asigurăm 
cîte 35 000—38 000 de plante la 
hectar. La timpul potrivit am 
făcut lucrările de întreținere ; 
am prăjit ori de cîte ori a fost 
nevoie.

între brigăzi și echipe s-a 
desfășurat o vie întrecere pen
tru executarea Ia timp a pra- 
șilelor, calitatea lor fiind con
trolată de brigadieri și șefii 
de echipe. Aplicarea unor pră
șite de bună calitate, asigura
rea densității necesare de 
plante au contribuit în mare 
măsură la obținerea unei pro
ducții sporite la hectar

Noi am stimulat întrecerea 
dintre brigăzi și echipe în spo
rirea recoltei de porumb, prin 
introducerea retribuirii supli
mentare în funcție de produc
ția realizată. Aceasta și-a dove
dit eficacitatea. Daca în me
die, pe gospodărie, am obținut
3 100 de kg de porumb boabe, 
la hectar, de pe cele 95 hec
tare pe care le-am fertilizat

cu îngrășăminte naturale am 
realizat cîte 5 400 de kg de 
boabe Ia hectar, iar pe unele 
parcele s-au obținut producții 
și mai mari. La brigada a 
Vl-a, de exemplu, de pe o su
prafață de 19 ha semănată cu 
porumb din soiul HD 206 s-au 
recoltat în medie cîte 6 000 de 
kg de porumb boabe la hectar, 
iar la brigada a H-a de pe 15 
hectare s-au obținut cîte 5 600 
de kg la hectar. Din brigada a 
Vl-a s-a evidențiat îndeosebi 
echipa I care a obținut 6 000 
de kg porumb boabe la ha. Ti
nerii Moldoveanu Vasile și 
Hărșan Lucreția din echipa I, 
ca și alți tineri, au înțeles ne
cesitatea aplicării măsurilor a- 
grotehnice, contribuind prin 
munca lor la obținerea acestor 
rezultate. Din brigada a Il-a 
producțiile cele mai mari au 
fost obținute de echipa condu
să de Pop D. Ion, secretarul 
comitetului U.T.M. din G.A.C.

După cum rezultă din expe
riența noastră, cel mai bine 
s-au comportat soiurile de po
rumb dublu hibrid 206 și 203. 
Ele au dat producțiile cele 
mai mari. Dar plusurile de 
producție amintite nu au fost 
determinate numai de soiul 
seminței. Echipele despre care 
am vorbit au acordat mai 
multă atenție timpului optim 
pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere.

Recoltele mari, obținute pe 
anumite loturi, ne-au dovedit 
că mai avem rezerve însem
nate pentru sporirea produc
ției de porumb. Toți colecti
viștii noștri au tras de aici 
concluzia că producțiile, care 
ni se par acum mari, pot de
veni producții obișnuite dacă 
vom folosi mai bine rezervele 
de care dispunem, adică dacă 
vom aplica pe scară mai largă 
metodele indicate de știință.

în primul 
acordăm o 
fertilizării solului. O dată cu 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic, gospodăria noastră va 
putea asigura necesarul de în
grășăminte organice pentru 
suprafețe tot mai mari. Pentru 
anul viitor îngrășăm cu gunoi 
de grajd vreo 150 de hectare 
destinate culturii porumbului.

Folosind experiența cîștiga- 
tă în acest an, ne-am propus 
ca în anul viitor să obținem 
recolte și mai mari de po
rumb boabe.

rînd va trebui șă 
mai mare atenție

neului obținuseră de aseme
nea 5 victorii. Cîștigînd am
bele partide decisive cu 4-1 
Olga Szabo a intrat în pose
sia titlului. La sabie turneul 
final a fost cîștigat de Dumi
tru Mustață (Steaua) care a 
obținut 7 victorii fără a suferi 
vreo înfrîngere.

6-3. Alte rezultate înregistra
te 1 Știință Timișoara—Unirea 
București 6-6 : Știința Pețro- 
șeni—ȘtaiAța 'Cluj 6-3; Steaua 
—Știința București 33-0 ; Pro
gresul București—Metalul
București 12-6, C.S.M.S. Iași— 
Olimpia București 16-0.

Varșovia s-a disputat dumini
că dimineață întîlnirea inter
națională de- box dintre echi
pele de tineret ale R.P. Polo
ne și R.P. Romîne. Pugiliștii 
polonezi au obținut victoria 
cu. scorul de 7-3. i

ing. VIOREL VASIU
de laborator la Institutul 

cercetări pentru cereale și 
plante tehnice

-----------•------------

A. . , - a -

In Editura 
politică 

au apărut :
• Concursul republican de 

gimnastică artistică desfășurat 
duminică în sala Floreasca a 
cunoscut un frumos succes. 
Din nou primul loc a revenit 
gimnastei bucureștene Mihae
la Filip-Solomonov (I.C.F.) — 
29,30 puncte urmată de Ana 
Cătineanu 
Ileana 
puncte. 
Știința

(I.C.F.) - 28,75 și 
Iosif (I.C.F.) - 28,50 
Pe echipe a cîștigat 

I.C.F. București.

• Pe 
disputat duminică derbiul 
bucureștean al campionatului 
republican de rugbi care a 
opus liderului clasamentului 
Grivița roșie formația Dina
mo. Jucătorii de la Grivița 
roșie au cîștigat la limită

stadionul Progresul s-a 
duminică

Noi cinematografe
sâtesti3

acesta au luat ființă in 
rural peste 540 de cinema-

Anul 
mediul 
tografe. Au fost complet cinefica- 
te in ultimul timp, cinci raioane in 
regiunea Suceava, trei raioane in 
regiunea Argeș, cîte unul in regiu
nile Maramureș și Hunedoara. Co
munele și satele mai Îndepărtate, 
în care nu au fost amenajate încă 
cinematografe proprii, sînt vizita
te de peste 110 caravane cinema
tografice.

Astăzi, numărul 
lor sătești din țara 
dică la peste 3 800 
intrece de aproape 
cela al unităților cinematografice 
existente in anul 1938, In întreaga 
tară.

cinematografe- 
noastră se ri- 

— număr care 
zece ori pe a-

(Agerpres)

(Agerpres)
Foto : V. CONSTANTINESCU

banii și

caracte- 
produc-

C. Mecu
Producția de mărfuri, 

legea valorii

K. Marx — F. Engels —
Opere voi. 12

896 pagini 15 Iei

• în sala „Gwardia Zi de toamnă..,

Volumul cuprinde articolele 
scrise de întemeietorii socia
lismului științific din aprilie 
1856 pînă în 1859. într-un șir 
de materiale este analizată- 
dezvoltarea crizei economice 
mondiale din 1857—1858, pri
ma criză economică de felul 
acesta din istoria capitalismu
lui. O seirie de lucrări sînt 
consacrate evenimentelor din 
China și India. în ele, clasicii 
marxismului demonstrează in
terdependența dintre lupta po--' 
poarelor din colonii și cea.a- 
proletariatului din metropole 
împotriva dușmanului lor cb-’’ 
mun — capitalismul.

Lucrarea prezintă 
risticile generale ale 
ției de mărfuri și condițiile: 
apariției ei, analizează mar
fa, dublul caracter al muncii I 
întruchipate în marfă, valoa
rea ca raport social, banii , și 
funcțiile lor — legea valorii, 
în încheiere autorul tratează 
pe scurt principalele proble
me ale nașterii modului de. 
producție capitalist.

Lucrarea se adresează celor, 
care studiază economia politi-' 
că în învățămîntul de partid 
si de stat.

Premierele siagiimii la Teatrul de Opera și Balet

dirijorul
Mihai Brediceanu

directorul Teatrului de Operă 
și Balet

epetiția generală 
a ultimei premie
re a operei bucu- 
eștene — „Ma- 
non“ de Massenet, 
va începe peste ci- 
teva minute. Sce- 

este inundată de lumini 
orbitoare. Mașini. uriașe diri
jează decorurile. în camerele 
de studiu, soliștii fac vocalize. 

Balerinii se ■ 
tru scenele de 
II.

In tot acest 
actori, regizori, 
orchestranți, mașiniști, în a- 
ceastă atmosferă atît de spe
cifici unei mari scene, intu
iești din plin contururile vii
torului spectacol.

Directorul teatrului, dirijo
rul Mihai Brediceanu, urmă
rește cu atenție pregătirile.

— V-aș ruga să-mi spuneți 
citeva cuvinte despre premie
rele stagiunii în curs.-

pregătesc pen- 
dans din actul

du-te-vino de 
corepetitori,

— Sintem chiar la repetiția 
generală a uneia dintre ele — 
„Mănon“ de Massenet.

— Montată desigur cu prile
jul comemorării a 50 de ani 
de la încetarea din viață a 
compozitorului care a fost 
profesorul marelui nostru E- 
nescu.

— In același timp însă și din 
dorința de a pune la dispoziția 
iubitorilor muzicii din țara 
noastră o lucrare care prin 
originalitatea limbajului muzi
cal, prin umanismul subiectu
lui ei, a intrat în fondul de 
aur al operei franceze.

— Ce alte premiere vor 
urma pe scena teatrului ?

— Alături de baletul „Gisel- 
le“ — o lucrare clasică din 
istoria artei dansului — opera 
lui Giuseppe Verdi —, „Bal 
mascat" — care prin expresi
vitatea și diversitatea melodii
lor, prin claritatea dramatică 
a acțiunii, se înscrie în rîndu-

rilc celor mai interesante ope
re din creația marelui com
pozitor italian. De asemeni, 
„Logodna la mînăstire“ de 
Prokofiev.

— Lucrarea lui Serghei Pro
kofiev mi se pare premiera 
cea mai așteptată de iubitorii 
spectacolelor de operă.

— Este într-adevăr unica lu
crare de mari proporții din li
teratura sovietică dedicată sce
nelor lirice care va intra în 
repertoriul nostru.

— Cine și-a asumat condu
cerea muzicală a lucrării ?

— Eu.
— Ne puteți da citeva amă

nunte asupra operei, foarte 
puțin cunoscute de iubitorii 
muzicii 1

— Serghei Prokofiev a scris 
opera comico-lirică în 4 acte și 
9 tablouri „Logodna la mînăs
tire“ după piesa „La Duegne“ 
de Scheridan în 1940.

— Cum. reușește Prokofiev

să sublinieze muzical umorul 
— caracteristica dominantă a 
piesei lui Scheridan ?

— Atras de umorul subtil 
dar și de lirismul, de dinamis
mul acțiunii, de spontaneita
tea piesei. Prokofiev a reușit 
să făurească una dintre cele 
mai interesante lucrări de
dicate de el scenelor lirice. 
De altfel după cum declara 
chiar Prokofiev în 1943, com
pozitorul a fost atras mai mult 
de latura lirică decît de cea 
comică a lucrării.

Construcția piesei lui Scheri
dan care conține multe mici 
cîntece i-a dat posibilitatea 
lui Prokofiev să introducă în 
opera „Logodna la mînăstire“ 
fără a întrerupe mersul acți
unii, o serie întreagă de „nu
mere“ — bine închegate — 
serenade, ariette, duete, cvar
tete și ansambluri mari cre-

din repertoriul

De la clasicele 
Giuseppe Verdi 

tui Ènescu —

tnd una dintre cele mai atrac
tive dintre operele sale.

— In afara acestor premie
re, Teatrul de Operă și Balet 
va prezenta in continuare in 
această stagiune cele mai de 
seamă lucrări 
său ?

— Desigur, 
opere ale lui 
la „Oedip“-ul
culme a creației lirice contem
porane, Teatrul de Operă și 
Balet oferă tuturor oamenilor 
muncii, tinerilor, posibilitatea 
de a-și îmbogăți din plip cul
tura muzicală.

Mă folosesc și de acest pri
lej de a face tinerilor invita
ția de a poposi cit mal des in 
sala teatrului nostru unde ar
tiștii noștri îi așteaptă cu bu
curie.

IOSIF SAVA



w

Deocamdată
numai planuri

uzinei »

cu

Politehnic din Galafi
to- 
de

anul acesta 82 
muncitori abia 

de pe băncile 
iar 37 mai sînt

mun-

să sporească, pe 
înaintate, 
pregătire a sătoă- 

ne-am propus

Studenții din anul V al Insti
tutului
într-unul din laboratoarele de 

mașini.
Foto: S. NICULESCU

* O bucurie 
pentru toți tinerii

n uzina noastră a 
devenit o tradiție 
ca sărbătorirea celor 
ce împlinesc 18 ani 
să fie o sărbătoare 
a întregului colec
tiv.

Vom sărbători 
de tineri. 45 sînt 
veniji în uzină 
școlii profesionale, 
încă elevi ai aceleiași școli,
ciforii de rpîine ai Grivijei. Co
lectivul îi cunoaște, i-a așteptai 
și-i așteaptă cu dragoste în mij
locul tui. Tinerii care împlinesc 
anul acesta 18 ani sînt de o 
vîrstă cu libertatea patriei. Ei au 
crescut sub soarele luminos al 
socialismului. Au avut o copilărie 
fericită, cöndifii de învățătură, 
de țn.u.n.că. Pentru viața lor de 
azi și-au 
buni' fii 
de aici 
muncesc, 
trecutului 
revoluționare s-a înscris 
primele acțiuni de pregătire 
preajma majoratului lor. Organi
zațiile U.T.M. de la sculărie, de 
la ajusfaj vagoane, de la montaj 
vagoane aii invitat muncitori 
vîrstnici, oameni cu experiență 
îndeliingartă în uzină, să le vor- 
beașcă. tinerilor de 18 ani des
pre cum arăta în trecut locul în 
care muncesc ei azi, despre con
dițiile inumane de muncă și de 
viață în regimul burghezo-moșie- 
resc. Intr-o altă zi s-a organizat 
o viziiărlecfie, la expoziția de la 
club, care cuprinde momente din 
viața revoluționară a Griviței. Cu 
elevii -'de 18 ..ani de la școala 
profesională de pe lîngă uzină 
s-au organizat -vizite în secții, li 
s-a arătat ,ce se lucrează și pen
tru ce li . șe. cere.lor. să învețe 
bine;' să> se pregătească temeinic. 
Dacă pînă nu de mult la cazan- 
gerie, de pildă, sudura era au
togenă sau electrică, acum 
este automată. De aceea și cunoș-

dat însă viata cei mai 
ai clasei muncitoare, și 
din uzina în care ei 
De aceea, cunoașterea 
uzinei, a tradițiilor ei 

printre 
din

tinfele trebuie 
măsura tehnicii

în planul de 
torii majoratului 
să organizăm un ciclu de confe- 
rinfe care să-i ajute pe tineri să 
cunoască mai bine politica parti
dului nostru, sarcinile care le re
vin lor In opera de desăvîrșire 
a construcfiei socialiste. O primă 
expunere a și avut loc, — despre 
orînduirea socialistă și de stat din 
R.P.R., finută de un jurist. Expu
nerile care urmează să se fină 
vor avea teme ca acestea : Ce a 
dat partidul și regimul democrat- 
popular tineretului ; Cinstea de a 
fi folositor 
îndatoririle 
să mai 
acțiunile 
care le vom 
rioada de pregătire 
torii 
curs „Cine știe răspunde 
tema „Să cunoaștem capitala Pa
triei“ (concursul va fi precedat 
și de vizite la locurile istorice 
și la noile construcții). la club 
vom organiza seri de poezie, în 
care tinerii de 18 ani vor recita 
versuri închinate partidului, pa
triei noastre dragivizite-lecfii 
la Muzeul de Istorie a Partidului; 
pregătirea programelor artistice 
pentru sărbătorirea majoratului 
etc. Sărbătorirea celor de 18 ani 
în cadru festiv va dura doar o 
singură zi. Atunci vor fi întîm- 
pinafi cu urări din inimă de în
tregul colectiv. Vor primi felicitări, 
flori și daruri, îi vor însofi cînfecul 
și versul înaripat, dansul și vese
lia. Dar pregătirea acestei zile 
a și început, cu fiecare manife
stare educativă la care tinerii 
participă acum în perioada de 
pregătire.

patriei ; Drepturile și 
tineretului, Aș 
amintesc cîteva 
cultural-educative 

organiza în
a : 

majoratului : un
„Cine

vrea 
din 
pe 

P»- 
sărbă- 

con- 
“ cu

Așa cum este înscris în plan, 
sărbătoarea propriu-zisă a ma
joratului, în orașul Craiova se 
va desfășura în perioada 
15—31 decembrie. Festivitățile 
organizate cu această ocazie 
se vor desfășura la clubul „1 
Mai“, la casa de cultură a sin
dicatelor și la școlile cu un 
număr mai mare de elevi ce 
urmează să-și serbeze majora
tul. Pînă atunci, tot în plan 
(care este întocmit pentru pe
rioada 15 octombrie—31 de
cembrie 1962) se prevede orga
nizarea unor acțiuni cultural- 
educative care să ajute pe ti
nerii ce împlinesc 18 ani să 
trăiască din plin acest moment 
unic din viața lor, să aprofun
deze perspectivele ce li se des
chid, să înțeleagă răspunderile 
noi și însemnate, acum cînd 
trec pragul acestei vîrste. Ast
fel, după identificarea tineri
lor ce au împlinit sau împli
nesc anul acesta 18 ani. în 
toate organizațiile U.T.M. se 
vor organiza adunări generale 
U.T.M. deschise la care vor 
participa și acești tineri, adu
nări în care secretarii comite
telor U.T.M. vor vorbi despre 
importanța acestui eveniment 
în viața tinerilor. Tinerii de 
18 ani vor fi antrenați la toa
te acțiunile întreprinse de or
ganizația U.T.M. pe linia înde
plinirii sarcinilor de producție,

acțiuni de muncă patriotică, 
cultural-artistice, sportive etc. 
în fața lor va fi expus un ci
clu de conferințe despre drep
turile și îndatoririle cetățeni
lor din patria noastră, despre 
importantele realizări ale re
gimului democraț-popular, des
pre profilul moral al tineretu
lui din patria noastră, etc. în co
laborare cu biblioteca regio
nală, se vor organiza seri li
terare, se vor face recenzii la 
o seamă de cărți valoroase, in
spirate din viața tineretului 
patriei; se vor organiza con
cursuri pe teme „Să ne cu
noaștem meseria“ ; tinerii de 
18 ani var fi ajutați să învețe 
cîntece și. poezii; brigăzile de 
agitație vor pregăti programă 
speciale și multe altele.

Acestea sînt trecute în plan. 
A trecut aproape o lună de la 
elaborarea sa. Să mergem, 
deci, prin cîteva organizații. 
U.T.M. din oraș și să vedem ce 
s-a realizat pînă acum. Mai 
întîi la Uzinele „Electropu- 
tere". Aici tov. Florea Cîțu, 
membru al comitetului U.T.M. 
pe uzină, stingherit parcă de 
întrebare, ne-a relatat că pînă 
în prezent âu fost identificați 
tineri ce împlinesc 18 ani 
(vreo 72 la număr) și a- 
ceștia au fost invitați la o con
ferință ce urma să fie expusă 
la clubul „1 Mai“, dar care nu 
a mai avut loc. în rest...

Tinerii au mai participat 
alături de ceilalți la acțiuni de 
muncă patriotică la construc
ții edilitare în oraș, la strîn- 
gerea și trimiterea către oțelă- 
rii a fierului vechi.

Aceeași situație am întîlnit-o 
și la întreprinderea de confec
ții „I. C. Frimu“ și la mai 
multe unități economice din 
oraș. Unele acțiuni s-au între
prins și la școlile medii dai’ 
puține.

— Noi, spunea tov. Virgil 
Predoaică. secretar al Comite
tului orășenesc U.T.M. Craio- 
va — vom desfășura intens a- 
semenea acțiuni începînd 
data de... 15 noiembrie.

Este greu de . spus de ce 
varășii au ales ca punct 
începere tocmai ziua de 15 no
iembrie, după ce își propuse
seră să se înceapă pregătirea 
sărbătorii majoratului cu o 
lună în urmă. Activități inte
resante, dorite de tineri și ne
cesare sporirii cunoștințelor 
lor, acum cînd sînt în preaj
ma unui eveniment important 
din viață, au rămas închise în 
filele unui dosar. Tinerii le 
așteaptă, și e de datoria comi
tetului orășenesc U.T.M. 
traducă în viață propriul 
plan.

.
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DUMITRU BURLACI! 
secretar al comitetului U.T.M.

Uzinele „Crivița Roșie“
București

să 
său

V. BAKAC
corespondentul 

„Scinteti tineretului” 
pentru regiunea Oltenia

Mii de cărți tehnice 
difuzate 

la locul de muncă
în centrele industriale din re

giunea Hunedoara s-a întreprins în 
ultimul timp o largă acțiune 
difuzare a cărților tehnice la 
cui de muncă. într-o singură 
muncitorii din secțiile uzinei

de 
lo- 
zi 

. ...  de
reparat utilaj minier’din Pefroșehî 
și Filatura ,,Viscoza''-Lupeni au 
cumpărat 1 100 cărți.

A 96-a propunere de inovație

Cum sînt folosite ?
(Urmare din pag. I)

Spectacol festiv
In sala Teatrului C.C.S. din 

Capitală a avut loc duminică 
seara o festivitate organizată 
cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de activitate a Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Con
siliului Central al Sindicate
lor. ,

Âu participat: Martin Isac, 
președintele Consiliului Cen
tral al'Sindicatelor, membri ai 
Prezidiului, și ai Secretariatu
lui C.C.S., reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru 
cultură și artă, ai Uniunii 
Compozitorilor, ai Sfatului 
popular al' Capitalei, compozi
tori, reprezentanți ai unor an
sambluri profesioniste șt-de a- 
matori, oameni ai muncii.

Festivitatea a fost deschisă

la Teatrul C.C.S.
de Vladimir Litvin, directorul 
Ansamblului C.C.S., care a fă
cut o scurtă expunere asupra 
realizărilor colectivului in cei 
15 ani de activitate.

Ansamblul a fost apoi feli- 
citat de reprezentanți ai unor 
sindicate și ansambluri artis
tice, artiști.

In numele Prezidiului C.C.S., 
membrii Ansamblului au fost 
felicitați de tov. Vasile Mușat, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor.

In încheiere a avut loc un 
spectacol festiv.

(Agerpres)

i-

Lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Conferinței 
pe țară a cercurilor 
științifice studențești
Da cea de-a 6-a sesiune a 

Conferinței pe țară a cercu
rilor științifice studențești — 
secția științe agronomice — 
ale cărei lucrări s-au încheiat 
duminică. în Capitală, au fost 
prezentate 44 de referate. Rod 
al muncii a 160 de studenți 
din învățământul agricol supe
rior, lucrările.prezentate abor
dează. probleme actuale pe 
caret le ridică dezvoltarea a- 
griculturti noastre socialiste. 
Majoritatea acestor lucrări 
tratează, teme privind specii 
de plante și animale cu o 
mare .pondere în economia na
țională.. Multe dintre rezulta
tele obținute de cercurile știin
țifice studențești au aplicabi
litate în producție.

Cele mai bune lucrări au 
fost' premiate de către Minis
terul țnvăț&mîntului și Uniu
nea Asociațiilor Studenților.

Lucrările studenților pre
zentate la‘sesiune vor fi țipă-' 
rite pentru a fi puse la dis
poziția ' oamenilor din produc
ție. ' :

Scenă din spectacolul cu pie
să „îndrăzneala" de Gh. Vlad 
prezentat în comuna Borlești, 
raionul Suhuși de colectivul 
Teatrului de stat din Bacău.

Foto : AGERPRES

(Agerpres)

fn£ormații
Soprana Nadia Sarkova de 

la Teatrul de Operă din Sofia 
care ne vizitează țara și-a dat 
concursul duminică seara la 
spectacolul „Paiațe" de Leon
cavallo, prezentat de Opera 
de stat din Iași. Conducerea 
muzicală a. spectacolului a 
aparținut lui Radu Botez, iar 
regia a fost semnată de Du
mitru Tabacaru.

încheindu-și turneul în țara 
noastră,' colectivul Teatrului 
din Pireu a părăsit luni dimi
neața Capitala. în cadrul tur
neului. care s-a bucurat de un 
frumos, succes, artiștii greci 
au prezentat în București, 
în Sala Palatului R.P. Romî- 
ne, 7 spectacole cu piesele „E- 
lectra'Șde Sofocle și 
de Euripide., ■

ir
Consiliul pentru 

rea cunoștințelor ______
științifice. Lectoratul central, 
în colaborare cu Comitetul de 
luptă perțtru apărarea păcii al 
orașului București au organi
zat luni, după-amiază în sala 
de festivități a Ministerului 
Transportului, și Telecomuni
cațiilor simpozionul : „Atomul 
în ’“'slujba', pății" . din' ciclul 
„Cuceririle științifice ale vea
cului nostru”.

(Agerpres)

„Medeea”

răspîndi- 
cultural-

Economii 
prin inovații

Și în acest an harnicul 
colectiv . al întreprin
derii miniere Petrila a 

acordat atenția cuvenită ob
ținerii de ecohomii prin ino
vații.

Pînă în prezent, Igț cabinetul 
tehnic al minei s-au înregi
strat un număr de 81 propu
neri de inovații dintre care 
54 au fost aplicate. Printre 
inovațiile aplicate se numără 
propunerea intitulată : „Stîlpi 
metalici pentru abataje-ca- 
meră“ inovație care contri
buie la ridicarea productivită
ții rhuncii și altele care au 
dus la "perfecționarea proce
sului tehnologic în Subteran.

Cele 81 inovații propuse 
vor aduce întreprinderii o 
economie anuală antecalculată 
în valoare de 766.000 lei.

BĂDUȚA constantin 
corespondent voluntar

Zilele 
cabinetul 
Rafinăriei nr. 10 din 

‘ Onești a fost înregis
trată cea de-a 96-a 
propunere de inova
ție pe anul acesta.

Din aceste 96 de 
propuneri, 35 au și 
fost introduse în pro
cesul de producție, 
iar 30 sînt în curs de 
rezolvate

Numai 
din cele

acestea, 
tehnic

la 
al

și aplicare.
17 inovații 

aplicate a-

duc economii ante- 
calculate în valoare 
de 186 768 lei anual, 
iar celelalte au îmbu
nătățit simțitor mo
dul de funcționare a 
unor mașini și agre
gate care necesitau 
reparații dese.

în rîndul inovato
rilor de la atelierul 
mecanic sînt 11 tineri 
printre care și Elena 

Mihailovici, inginer, și 
Radu Mare, tehni-

cian, care au conceput 
o instalație pentru 
captarea benzinei, pe
trolului, motorinei și 
păcurei ce se scurge 
la încărcarea cazane- 
lor pe rampă. Insta

lația reduce simțitor 
pierderile la rampa 
de încărcare, reali- 
zînd economii de 
sute' de mii de lei.

CONSTANTIN 
SUMAN 
mecanic

Un nou cămin cultural
Totul a pornit de la o adunare 

a cetățenilor din sătul Izvorul Mun
telui din raionul Piatra Neamf. Un 
tînăr a făcut propunerea să se 
construiască în satul lor un cămin 
cultural. Cei prezenfi au chibzuit 
bine propunerea și au aprobat-o. 
La construcția căminului cultural 
au participat aproape toți locuito.

S-au unificat 
alte două G.A.C.

pompe și alimentatori de la 
cuptoarele de clinker (Ion 
Constantin, Toma N. Ion, ca 
să dăm numai cîteva exem
ple) nu alimentează cuptoarele 
în mod ritmic și la timpul cu
venit. Consecințele sînt cît se 
poate de grave. Maistrul Ion 

am dis- 
ne-a 
se-

este 6 problemă constatata nu
mai la cuptoarele de clinker. 
Dese opriri au fost și în sec
ția mori-ciment și în alte sec
ții. Se pune problema : 
riumai tinerii sînt 
va ți? Desigur că nu. __ _
unele conduceri de Secții care 
au tărăgănat luarea unor mă
suri ce ar fi redus numărul 
staționărilor utilajelor. Un 
exemplu. Dacă conducerea sec
ției mori-ciment ar fi rezolvat 
mai din vreme problema trans
portului pe orizontală, prin 
îmbunătățirea funcționării ri
golelor pneumatice, dacă ar fi 
fost pusă la pținct stația, de 
pompare, n-ar mai fi fost de
fecțiuni atît de dese, producția 
s-ar fi realizat mai ritmic. 
Iată tot atîtea cauze care nu 
mai sînt deloc „obiective“.

Dar să mergem mai departe.
Fabrica se aprovizionează cu 

materia primă (calcar) de la 
cariera Lespezi. Și aici lucrea
ză mulți tineri (aproape jumă
tate din totalul muncitorilor). 
Problemă îngrijirii utilajelor 
nu se află ,însă în centrul a- 
tenției fiecărui tînăr. Excava- 
toarșln.șț.concasoarele nu sînt 
bine întreținute și exploatate. 
Nu-i deîoc up lucru neînsem
nat că din pricina neglijenței 
unui tînăr, un excavator a stat; 
nefolosit o zi, timp în care 
s-ar fi putut încărca 1000 
tone de calcar. Era necesar ca 
organizația U.T.M. să pună în. 
discuția utemiștilor acest caz, 
să arate care sînt consecințele. 
lipsei de rășpundere, șă for
meze o putei'nică opinie colec- 
tivăAș,ț|, ținerii cate lucrea
ză negjijerțL față de cei ne
păsători-

Din capul lacului trebuie 
spus că munca politică a orga
nizațiilor U.Ț.M. dto fabrică a 
fost slabă-, acțiunile inițiate, 
n-au fost îndreptate spre o- 
biectivul central al colectivu
lui : realizarea planului la toți 
indicii. A existat din păcate 
o poziție greșită a unor mem
bri ai comitetului U.T.M. care 
au considerat, chipurile, că, 
dat fiind vorba de „condiții 
obiective“ în neîndeplinirea 
planului, nu mai au ee să facă. 
Faptele însă demonstrează că 
sînt multe cauze subiective.

Utilajele pot fi folosite la 
întreaga lor capacitate atunci 
cînd se respectă procesul teh
nologic, cînd se utilizează din 
plin timpul de lucru. îndepli
nesc toți tinerii această cerin
ță ? Nu. Unii manipulanți de

oare 
vino-
Sînt Șt. Popescu, cu care ..... 

cutat această problemă, 
făcut următorul calcul: 
cundele pierdute la alimenta
re însumează zilnic 10 minute. 
Un fleac ‘l Nu. 10 minute în
seamnă o producție de circa 
12 tone de clinker. Și se pierd 
multe asemenea secunde. Dacă 
acest fel de exemple ar fi fo
losite de organizațiile U.Ț.M. 
în discuțiile cu tinerii, ei ar 
înțelege să prețuiască și mai 
bine timpul, să respecte pre
vederile țehnologice. Fiecare 
secundă înseamnă tone de 
produse.

întreaga muncă a tineretului, 
de exploatare judicioasă a a- 
gregatelor depinde de un lucru 
deosebit de important — nive
lul de pregătire profesională. 
Unii tineri nu stăpînesc sufi
cient de bine meseria și este 
deci firesc s| aibă . rezultate 
scăzute în prqdbCtte.. Nici con- 
ducepea.; îptreprindgrib- nici or

al ganiaația- U^T-M-inu... "și-au pus 
. însă cu toată răspunderea pro

blema ridicării calificării 
muncitorilor. ;

Este, după cum se vede, 
foarte necesar să se organizeze 
neîntîrziat cursuri și alte for
me de ridicare a calificării.

Modul în care sînt îngrijite 
și exploatate utilajele consti
tuie una din cauzele subiecti
ve care au contribuit la neîii- 

“s depltaircH sareintlof de plan. 
•Există' încă heajunsati și in ce 
privește organizarea muncii la 
unii tineri, în asigurarea asis
tenței tehnice, mai ales în 
schimbul de noapte etc. Toate 
acestea trebuie să stea în. . 
atenția conducerii întreprinde
rii, a organizației U.T.M. Ti
nerii trebuie ajutați îndea
proape în organizarea locului 
de muncă. Ar fi util ca postu
rile utemisțe de control să. 
facă unele calcule; ce produc
ție realizează un colectiv 
care-și organizează bine mun
ca, care respectă procesul teh
nologic, și altul care lucrează 
dezordonat.

Tineretul, alături de mun
citorii vîrstnici, poate aduce o 
mare contribuție la recupera
rea unei importante părți din 
rămînerea în urmă. Pentru a- 
ceasta nj se pare foarte nece
sar să fie . ajutat mai mult 
de maiștri . și ingineri, de 
conducerea întreprinderii și 
mai cu seamă educat de orga
nizația U.T.M. în spiritul răs
punderii pentru îndeplinirea 
planului.

În cadrul unei însufle
țite adunări, colectiviștii 
din cele două gospodă

rii agricole colective din co
muna Tîmboești, raionul Rm. 
Sărat, au hotărît să-și unea
scă pămînturile. Unificarea 
acestor două gospodării a- 
gricole colective creează pers
pectiva unei și ma; puternice 
dezvoltări a tuturor ramurilor 
de producție.

Cele două gospodării agri
cole colective — care de la 
1 ianurie 1963 se vor unifica 
— vor avea laolaltă o supra
față totală de 2818 ha din 
care 1581 de ha de pămînt 
arabil, 773 de ha de vie altoi
tă, 149 de ha de livezi și 315 
ha de finețe și pășune. In 
sectorul zobtehnic vor fj 1046 
de taurine, 2 660 de ovine și 
17 000 de păsări.

Unificarea acestor două gos
podării va mai aduce o eco
nomie de 4103 zile-muncă, 
prin reducerea unor posturi 
administrative, iar fondul de 
bază va spori pînă în anul 
1965 la 8 485 690 de lei.

rii comunei. Organizația U.T.M. a 
organizat grupe de tineri care lu
crau cu schimbul la transportul 
materialelor, la săpatul fundațiilor 
și la alte lucrări.

Zilele trecute, cetățenii salului 
Izvorul Muntelui s-au adunat din 
nou, de data aceasta in sala spa
țioasă a noului cămin pentru a.i 
sărbători inaugurarea. Formațiile 
artistice de la școala din Dodeni 
și cele din sat au prezentat un 
Irumos spectacol.

înfr-un timp scurt, căminul cul
tural și-a lăcut mulți prieteni din 
sat. Ei găsesc aici cărțile de Iile, 
rafură și agrozootehnice care-i 
interesează, participă la recenzii 
și seri literare, sau la între
cerile de șah ce se organizează 
aici aproape în fiecare seara.

noii Țări de Piatră, 
școala și căminul cul-

C. GEORGESCU 
colectivist

VASILE OLARIU 
strungar

lucrătura tulnicului și a 
este antetul, in locul

și Arada și pe

■ regizorală scade, to-

•'Aru-.'T'.

Valea Arieșului
(Urmare din pag. J)

magazin universal, un dispensar, 
o bibliotecă a comunei și cinci 
școli dintre care una, de opt ani, 
a fost terminată în anul trecut.

La Scărișoara 
fîngă acestea in toate satele mai 
mari sau mai mici care-și spală 
obrazul nou în oglinda Arieșului 
sau în firele de apă care aduna 
în albia încăpătoare a acestuia

imaginile 
peste tot 
tural, dispensarul și cinematogra
ful au devenit un lucru obișnuit.

Tot obișnuit este pe Valea A- 
rieșului cînfecul de tulnic. Din 
brazi se mai fac, pe lîngă sche
le și polițe de cărți, tulnice. La 
fîrgul de pe muntele Găina gă
sești și alte lucruri din brad. Ce 
e nou în 
ciuberelor

N8- 
în

și

iri Weiss este au
torul ecranizării 
impresionantului 

poem modern de 
dragoste datorat 
lui Jan Otcena- 

seck, „Romeo, Ju-
întuneri cui“, 
impusese prin sigu- 
care regizorul desco

perea, pregnant și subtil, lu
mea interioară complexă a 
eroilor cărții — adoles
cenți aflați, în condițiile 
tragice ale războiului, la pri
ma lor iubire. Viguros analist, 
Weiss readucea ecranului for
ța sentimentului înfiripat în 
umbra cumplitei terori instau
rată de naziști cu scopul de a 
mutila sufletele oamenilor, 
protestul fierbinte împotriva 
morții pe care-l conținea a- 
ceastă pură, luminoasă poves
te de dragoste.

Noul său film, „Lașul“, a- 
testă aceeași preocupare a ci
neastului către marile con
fruntări de conștiință, exame
nele sentimentelor și caracte
relor pe care le impune lupta 
în slujba intereselor poporului, 
atitudinea fermă, fără echl- 
vocuri.

„Lașul“ e un interesant stu
diu de carâcter ce cristalizează 
o concepție, a noastră, despre 
faptul că nu pot exista față 
de evenimente poziții oscilan
te, „neutre“, duplicitare, că 
orice ezitare se soldează, în

lieta
Filmul 

ranța cu

cinstită pe care o ia 
din urmă învățătorul 
salva totuși cu viața 
țile celorlalți: în 
nerei femei care

în cele 
spre a 
sa, vie- 
fața ti- 
traver- 

sează îndurerată piața unde șe 
pregătește spînzurătoarea pen
tru soțul ei, se descoperă cu 
stimă și respect toți cei care

răște soarta, acest laș cu la
mentabile manifestări de spai
mă te dezgustă prea mult ca 
să-i mai poți admira, in final, 
curajul. Ieșirea sa de la inte
rogatoriu, în scena confruntării 
— dramatice — cu victimele 
ți se pare tot o izbucnire de 
panică, de

acte „zgo- cu

ultimă instanță, cu o trădare, 
o crimă împotriva conștiinței 
și umanității.

Cazul învățătorului rural 
Ondrej, ca și cel al profesoru
lui de latină dintr-un remar
cabil film ceh, „Principiul su
prem“, este cel al intelectua
lului singuratic, individualist, 
ce-și motivează 
retragerea — 
deloc onorabi
lă — din fața 
istoriei, prin 
acea preocupa
re strict pro
fesională. mo
destă și pașni
că (o numesc 
ei), ostilă orică.or
motoase“ de eroism.

Există în film o scenă — 
concentrată ca economie, dar 
foarte importantă — în care 
un țăran, unul dintre aceia 
trădați de învățătorul con- 
strîns de ocupanți s-o facă, se 
adresează tinerei soții a lui 
Ondrej: „Pe mina cui ne-am 
dat copiii noștri!; Unui tică
los, unui trădător!" — rosteș
te el cu scîrbă, cu revoltă. Și 
apoi alta, la antipodul celei ci
tate, mareînd reacția oameni
lor din sat față de hotărirea

ocoliseră altădată. Intre 
acești poli ai reacției colective 
stă — neaprofundat însă des
tul — un întreg proces de ra
dicalizare a individului slab, 
șovăielnic, egoist, gata să-și 
confecționeze teorii filistine 
pentru a-și adormi conștiința 
tulbure, vremelnic pătată.

Ca și celălalt frate al său 
intru așa-zisul „neamestec“ față 
de politică, profesorul de lati
nă din „Principiul suprem“, 
Ondrej are o revelație tîr- 
zie a crimei sale morale. Pînă 
in ultima clipă, cînd își hotă-

imposibilitate de 
a mai suporta 
tensiunea con
fruntării, mai 
degrabă, decît 
un act delibe
rat de conști
ință. Dacă pri
ma (și cea mai 
intensă) parte a 
filmului își con- 

minuțiozitate os-turează 
tentativă portretul moral al 
lașității și fricii, ultima nu 
mai poate reabilita — chiar 
prin acest act suprem de jert
fire — pe omul atît de com
promis în ochii noștri.

Consecvent cu caracterul 
personajului său, regizorul nu 
face salturi — neînțelese — 
în evoluția sa. El conduce mo
mentul izbucnirii învățătoru
lui împotriva anchetatorilor, 
pe linia evidențierii unui curaj 
ăvînd ca origină tot spaima. 
Interesantă în sine această

concepție 
tuși, semnificația superioară a 
procesului de conștiință a per
sonajului. l-am reproșa lui 
Weiss (și în primul rînd inter
pretului) O exagerare a trăsă
turilor eroului (spre caricatu
ră) și o superficială analiză a 
saltului său moral calitativ. 
De aceea, întoarcerea femeii la 
soțul care nu-și cîștigă și 
nu-și mai poate recîștiga sufi
cient prestigiu în ochii ei, și 
ai noștri, apare cu totul con
formistă, convențională.

Sensibilă, foarte expresivă, 
actrița Dana Smutna conturea
ză cu înțelegere o eroină care 
nu-i mai oferă însă interesan
tele posibilități din filmul an
terior. Spre deosebire de dra
maturgia semnată de Otcena- 
seck la „Romeo, Julieta și în
tunericul“ acest scenariu are 
fisuri de ordinul verosimilită
ții acțiunii și — mai ales — 
simplificări, naivități în ceea 
ce privește unele relații între 
personaje (Franțiseka—Oleg, 
învățător — locotenentul na
zist etc.).

Impune — cum am mai spus 
— analiza trăsăturii dominan
te a personajului Ondrej, mi
nus evoluția sa ulterioară. O 
muncă operatoricească bună, 
atentă mai ales în privința 
portretelor psihologice ale 
personajelor centrale ar fi fost 
necesară.

vechiului însemn : „făcut de 
stase lancu și feciorul său 
anul...“ (și urmează data), a apă
rut o altă încrestătură cu fierul 
înroșit pe inima 
Produs ' ~ .
Moților" Cîmpeni.

Roșia Montană — muntele de 
aur al moților, pe care aceștia îl 
sfredelesc ziua și noaptea. Via
ta industrială a așez'ării n-are ni
mic spectaculos. Lipsesc coșurile 
înalte, strălucirea utilajelor niche
late, zarva macaralelor turn.

Totul se Intîmplă în liniște, sub 
pămînt, de unde singurul mesager 
către lumina zilei este vagonetul.

La Roșia Montană au tăiat ga- 
amintește și 
sînt vechi și

lemnului —
al Cooperativei „Horia

lerji și romanii, Le 
Herodot. Galeriile 
bogate.

Aurul Apusenilor a început să 
strălucească însă de-a lungul Văii 
Arieșului abia de optsprezece ani. 
Adică de cînd s-a făcut ziuă în 
Țara de piatră. ■
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Bessmenà Plenarei la Budapesta
Comitetului Centrul al P. C U.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans

mite Comunicatul cu privire la Plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice :

La 19 noiembrie 1962, în Palatul Mare al 
Kremlinului s-a deschis Plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei se află pro
blema dezvoltării economiei U.R.S.S. și con
ducerii de către partid a economiei naționale.

Raportul în legătură cu această problemă 
a fost prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La lucrările plenarei C.C. au fost invitați 
primii-secretari ai Comitetelor regionale de 
partid, care nu fac parte din Comitetul Cen
tral, secretarii unor comitete regionale și 
comitete de ținut ale P.C.U.S. care se ocupă 
de industrie și agricultură, primii-secretari și 
secretarii comitetelor orășenești de partid din 
marile centre industriale, președinții Consi-

liilor de Miniștri ale republicilor unionale ți 
autonome, președinții Comitetelor Executive 
ale Sovietelor regionale și de ținut de depu
tati ai oamenilor muncii, președinții Comite
telor de Stat ale Planificării și Consiliilor 
economiei naționale din republicile unionale, 
miniștrii republicilor unionale care se ocupă 
de producția și achiziția produselor agricole, 
miniștrii agriculturii, gospodăriei apelor și 
construcții, președinții asociațiilor „Selhoz- 
tehnika” din republicile unionale, directorii 
unor întreprinderi, fruntași în producție din 
industrie și agricultură, lucrători din minis
tere, din comitetele de stat ale U.R.S.S. și 
R.S.F.S.R., redactori-ai ziarelor centrale și ai 
unor reviste, lucrători cu munci de răspun
dere din aparatul C.C. al P.C.U.S. și Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Plenara își va continua lucrările marți di
mineața, când vor începe discuțiile pe mar
ginea raportului.

BUDAPESTA 19 — Cores
pondentul Agerpres transmi
te : Luni înainte de amiază a 
sosit in g)a.ra Nyugati din 
Budapesta delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. care 
va participa la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Pe peronul gării delegația a 
fost întâmpinată de tovarășii 
Biszku Bela. membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Csergo Janos, mini
strul industriei siderurgice și 
constructoare de mașini, pre-

cum și de Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Ungară, și de membri 
ai ambasadei R. P. Romîne la 
Budapesta.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— In după-amiaza zilei de 19 
noiembrie, delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, care va participa la 
lucrările Congresului al VIII- 
lea al P.M.S.U., însoțită de 
tovarășul Janos Csergo, mini
strul siderurgiei și construc
țiilor de mașini, a vizitat noile 
cartiere muncitorești Jozsef 
Attila, Ernst Thaelmann din 
Budapesta, precum și diferite 
monumente istorice ale capi
talei ungare.

I»
Sfudenții din orașul vesf-german 
Braunschweig au organizat un 
marș de protest împotriva repre
siunilor la care sînt supuse ziarele 
ce nu sînt pe placul lui Adenauer, 
Strauss și compania. Demonstranții 
au cerut să înceteze persecuțiile 

I împotriva redactorilor revistei 
„Der Spiegel".

însemn ar i
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Rezultatele alegerilor
din Franța

Partidul Comunist a obținut circa 4 milioane de voturi

PARIS 19 (Corespondentul 
Agerpres transmite): Luni di
mineața la Paris au fost date 
publicității rezultatele primului 
tur de scrutin în alegerile pen
tru Adunarea Națională Fran
ceză care au avut loc dumi
nică 18 noiembrie

In primul tur de scrutin 
au fost aleși în Adunarea Na
țională 95 de deputați din to
talul de 480 (Adunarea Na
țională Franceză numără 480 
de deputați, dintre care 15 re
prezintă alegătorii din diferite 
departamente și teritorii de 
peste mări).

Potrivit actualului sistem 
electoral francez, restul depu- 
taților urmează să fie aleși Ia 
cel de-al doilea tur de scrutin 
care va avea loc la 25 noiem
brie în circumscripțiile electo
rale unde niciunul din candi
dați nu a întrunit majorita
tea absolută de voturi.

Din cei 95 de deputați aleși, 
45 au revenit partidului gau- 
list U.N.R., 9 Partidului Co
munist Francez, 16 Mișcării 
republicane populare M.R.P., 8 
radicalilor», iar celelalte apar
țin altor 
mai mici.

Potrivit 
cute pină 
27 500 000 de alegători 
în listele electorale, s-au pre
zentat la vot numai 18 209 000 
iar 9 300 000, adică circa 31 la 
sută, s-au abținut.

In ce privește numărul de 
voturi, Partidul Comunist 
Francez a obținut circa 4 mi
lioane de voturi, cîșt'igînd cu 
620 000 mai multe voturi de- 
cît cu prilejul alegerilor din 
1958, obținînd 21,8 Ia sută din 
totalul voturilor exprimate în

serioase 
partidul 

care a 
de voturi 
de voturi

au înre- 
sosialist 
obținut 

față de 
în alege-

rezultatelor 
în prezent,

Vizita delegației parlamentare 
romîne în

I»

<» o

o

('
I 
d 
.t 

în fața unei crize politice fățișe. După cum se știe, 1 
actuala echipă guvernamentală de la Bonn este af-], 
cătuită din reprezentanții Uniunii creștin-democrate, 
Uniunii creștin-sociale (ramura din Bavaria a creștin- 
democraților, considerată ca partid autonom) și 

liber democrat. La această formulă s-a ajuns după uiți-

lugoslavia
amiaza de 19 noiembrie la Bel
grad. în seara aceleiași zile, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, Ion Rab, a oferit o re
cepție cu prilejui vizitei dele
gației parlamentare romîne în 
R. P. F. Iugoslavia.

I»

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
Corespondență specială: In 
dimineața de 19 noiembrie, 
președintele Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a primit la re
ședința sa de la Brioni delega
ția Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
condusă de acad. prof. Ștefan 
Nicolâu. La primire a fost de 
față Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
Tito. A fost prezent de aseme
nea ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Belgrad, 
Ion Rab. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
Corespondență specială : După 
o călătorie de cinci zile în 
Bosnia șl Herțegovina, Slove
nia și Croația, delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P- R°- 
mîne întors în după-

Succesul ansamblului

Foto: Zentra-lbild-Berlin

Grijile lui Adenauer
ele cîteva zile petrecute de Adenauer la Bonn după 
înapoierea din călătoria făcută în S.U.A. l-au plasat

„Rapsodia romînă" în S.U.A
NEV YORK 19 (Agerpres).— 

Ansamblul „Rapsodia romînă” 
a prezentat la 17 noiembrie un 
spectacol în sala „Mesonic 
temple” din orașul Detroit la 
care au asistat peste 4 600 spec
tatori, 
membri ai coloniei romîne.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Ovații neîntrerupte au răsplă-

dul Comunist Francez nu 
vea decît un singur candidat 
ales în primul tur de scrutin, 
în prezent are 9 candidați a- 
leși, iar pe întreaga țară nu
mărul voturilor pentru candi
dați! comuniști a crescut sim
țitor în comparație cu alege
rile din 1958. Aceasta con
firmă că Partidul Comunist 
Francez este forța principală 
de opoziție față de instaurarea 
puterii personale"

ft- partidul
mele alegeri parlamentare deoarece U.C.D. n-ar fi putut guverna 
singură pentru că nedispunind de majoritatea absolută n-ar fi putut 
să freacă proiectele sale de legi prin Bundestag. Să ne amintim a 
că liber democrafii au pus în cursul celor două luni de tratative , 
premergătoare constituirii actualului guvern ca o condiție a parti- I

tir măiestria artiștilor romini în 
sală auzindu-se deseori aclamații 
in limba română ca: Bravo! 
Cinste românilor 1

După spectacol membrii An
samblului au fost invitați la o 
masă 
mină

La 
avut 
americani cu 
blului „Rapsodia romînă”. la 
care au participat peste 1 500 
persoane.

-

Dineu oferit 
de O. Dorticos 
în cinstea lui 
A. I. Mikoian

tipării lor la coaliție plecarea lui Adenauer, iar numai după tîr- 
gueli aprige au acceptat ca băfrînul cancelar doar să se angajeze \ 
că va ceda în cursul legislaturii fotoliul de șef al guvernului. . > 
Adenauer a fost nevoit vrînd, nevrînd să accepte cererea, dar — j 
abil — nu a fixat o dată pentru retragerea sa... , j

Acum liber democrafii — cu deplin temei de altfel — apreciază „ 
că poziția partenerilor lor din coaliție este suficient de șubrezită, p 
mai ales după lovitura dată revistei „Der Spiegel“ și scandalul 
care a urmat, iar pentru a-și spori prestigiul încearcă să se de- p 
zică din nou de conducerea creștin-democrată. Acesta este sensul 
poziției grupării liber-democrate din Bundestag, iar la reuniunea a 
de luni după amiază a Comitetului de conducere al Partidului > 
liber-democrat s-a hotărî! ca cei cinci miniștri liber-democrați să-și 
prezinte demisia, dacă Strauss va rămîne mai departe in guvern, a

Demiterea celor doi secretari de sfat — Walter Strauss de la 1 
justiție și Volmar Hopt de la război — pentru că 
format“ pe ministrul de 
a redactorilor revistei

printre care numeroși organizată de colonia ro
din Detroit.
18 noiembrie la Detroit a 
loc o întîlnire a românilor 

membrii Ansam- 
„Rapsodia

comparație cu 19 la sută în 
1958.

Partidul U.N.R. care se află 
actualmente la putere a obți
nui 5 600 000 voturi.

Pierderi 
gistrat 
(S.F.I.O.)
2 400 000
3 167 090
rile precedente și partidul ra
dical care a totalizat 1 409 030 
voturi în comparație cu 
1700 000 obținute în 1958.

O serie de personalități po
litice ca de pildă foștii prim- 
min'iștri Mcndes France, și 
Paul Reynaud, au fost înfrînți 
în primul tur de scrutin. Alte 
personalități politice, ca de 
pildă, Guy Mollet, liderul 
S.F.I.O., se află în balotaj.

Cei 9 deputați comuniști a- 
leși în primul tur de scrutin 
sînt: Maurice Thorez, secre
tar general al Partidului Co
munist Francez, Waldeck Ro- 
chet, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Fran
cez, Francois Billoux, Etienne 
Fajon, director al ziarului 
„ITIumanite“, Leon Feix, Fer- 
nand Grenier, Mărie Claude 
Vaillant Couturier, Rene Can- 
ce și Maurice Millet.

In numeroase circumscripții 
electorale, unde nici un candi
dat nu a întrunit majoritatea 
de voturi necesară, candidații 
comuniști au obținut un nu
măr mai mare de voturi decît 
candidații celorlalte partide.

„Subliniem, a spus intr-un 
interviu acordat postului de 
radio „Europa-1“ Waldeck Ro- 
chet, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Fran
cez, că partidul nostru a în
registrat un succes apreciabil 
cu prilejul votului de dumi
nică. In timp ce în 1958 Parti-

formațiuni politice

Evenimentele din Yemen
PE SCURT

cunos- 
clin cei 
înscriși

SOFIA, — După cum anun
ță B.T.A., la Sofia s-a deschis 
la 19 noiembrie cea de-a doua 
sesiune ordinală a Adunării 
Populare a celei de-a IV-a le
gislaturi. La propunerea pre
zentată de către Dimităr Ga- 
nev, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, în numele 
grupurilor parlamentare aie 
Partidului Comunist Bulgar și 
Uniunii Fopulare Agrare din 
Bulgaria, Todor Jivkov, prim 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, a fost ales în unanimitate 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

La propunerea celor două 
grupuri parlamentare, Anton 
Iugov a fost eliberat din func
ția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar Gheorghi 
Țankov — din funcția de vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

fuzului guvernului de a acep- 
ta revendicările cu privire la 
mărirea salariilor.

în orașele Guayaqu'il, Quito, 
Manabi, Riobamba, și în alte 
localități din țară, profesorii 
și învățătorii cărora li s-au a- 
lăturat; muncitori și studenți 
au organizat demonstrații de 
stradă și mitinguri.

LAGOS NIGERIA. — La 18 
noiembrie s-a închis Tîrgul 
comercial internațional de la 
Lagos care a fost vizitat de 
circa un milion de persoane.

De un 
bucurat 
socialiste 
vilienul 
Romîne.

deosebii succes s-au 
pavilioanele țărilor 
printre care și pa- 

Repubiicii Populare

QUITO. — La 17 noiembrie 
întregul corp profesoral cin 
Ecuador a declarat grevă în 
semn de protest împotriva re-

CIUDAD DE MEXICO. 
trivit relatărilor agenției 
Presse, cirea o sută de 
înarmați cu puști, mitraliere 
cartușe cu dinamită au luat 
asalt la 18 noiembrie localitatea 
Huajuapan de Leon, din statul me
xican Oaxaca, la sud de capitala 
țării. Țimp de peste zece ore

Cc sc urmărește prin decretarea
stării excepționale in provincia

Leopoldville
LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — 

Printr-un decret al lui Joseph Ka- 
savubu, președintele Republicii 
Congo, în provincia Leopoldville 
— anunță TASS — s-a decretat 
starea excepțională. Toate tribu
nalele civile se înlocuiesc prin tri
bunale militare. După cum reiese 
din lămuririle asupra cauzelor care 
au determinat decretarea stării ex
cepționale, scopul acestui act l-ar 
constitui „intensificarea luptei îm
potriva banditismului”.

In cercurile politice și ziaristice 
locale sînt puțini care dau creza
re versiunii guvernamentale că u- 
nicul și principalul scop al decre
tării stării 
împotriva

Aceasta 
că starea 
cretată după ce descrescuse valul 
de banditism care s-a revărsat în 
ultimul timp împotriva capitalei 
țării.

excepționale ar fi „lupta 
banditismului”.
se explică prin faptul 
excepțională a fost de-

Este semnificativ faptul că 
funcția de guvernator militar 
provinciei Leopoldville, funcție 
ființată in legătură cu decretarea 
stării excepționale, a fost numit 
Viktor Nendaka, conducătorul 
serviciului de siguranță. La Leo
poldville se amintește că tocmai 
pe baza unei dispoziții directe a 
iui Nendaka a .fost arestat și în
temnițat în insula Bolabemba, An
toine Gizenga, eminent om politic 
din Congo, și de asemenea, a fost 
arestat Christophe 
nuator al cauzei 
mumba.

După decretarea 
nale de către președinte, 
special în legătură cu numirea lui 
Nendaka în funcția de guvernator 
general, în cercurile naționaliste 
congoleze se așteaptă un nou val 
de represiuni și de persecuții îm
potriva patrioților din Congo.

Gbenye, conti- 
lui Patrice Lu-

stării excepțio-
Și, în

Italia- Aspect «fin timpul unei meri «Jemonsfrafiî e muncitorilor agricoli din regiunea Emilie

„nu l-au in
justiția asupra aefiunii de reprimere 

„Der Spiegel”, departe de a potoli scan- 
amplificat. Nu putini politicieni vest-ger-

diții, care au încercuit localitatea 
și au tăiat toate 
semănat panică 
lației.

Autoritățile au 
litare în urmărirea bandiților : sta
rea de asediu a fost declarată 
întreaga regiune.

în capitala Mexicului, spune 
genția France Presșe, se crede 
aceste atacuri au fost' săvîrșite 
o grupare de 
condusă de un oarecare Barajas 
Lavin, care a săvîrșit un atentat 
și împotriva ambasadei cubane.

comunicațiile, au 
în rlndul popu-

trimis unități mi-

in

a- 
că 
de 

extremă dreaptă,

ATENA. — După cum arată zia
rul „Athinaiki", in apropierea ora
șului Halkida din Grecia, jandar-

mii au găsit un pelican de picio
rul căruia se aila un inel pe care 
scria cuvintul „Moscova". Ziarul 
arată că pelicanul a iost „conside
rat de jandarmi suspect, a iost 
arestat și trimis la direcția jandar
meriei orașului".

Ziarul nu arală dacă pelicanul 
a iost satl nu interogat cu toată 
strictețea, limitlndu-se doar să a- 
nunje că pasărea a iost trimisă 
apoi primarului orașului.

In prezent pelicanul se află ln- 
tr-unul din parcurile orașului sub 
o severă supraveghere pentru a se 
constata dacă nu cumva se va do
vedi „agent al Moscovei", scrie 
cu ironie ziarul.

CAIRO (Agerpres). — La 
17 noiembrie, președintele Nasser 
a primit pe Ânwar El Sadat, 
membru al Consiliului Preziden
țial al R.A.U., care s^a înapoiat 
din Republica Arabă Yemen.

în cursul întîlnirii, scrie ziarul 
,.Al Ahram“, Antvar El Sadat a 
prezentat președintelui Nasser 
un raport amănunțit cu privire 
la situația din R.A.Y., la rezulta
tele tratativelor pe care le-a dus 
cu președintele As-Sallal și cu 
alte oficialități yemenite, precum 
și la situația trupelor R.A.U. care 
staționează în Yemen.

După cum anunță același ziar, 
la 17 noiembrie, bande mercena
re saudito-iordaniene au pătruns 
din nou pe teritoriul Yemenului 
în regiunile Haradn și Saada.

France 
indivizi 

Și 
cu

p
R. P. Ungară: La fabrica de confecții Zuglo. Utilajele tehnice, mo

derne asigură o producție de bună calitate.

HAVANA 19 (Agerpres). - TASS 
transmite: In seara zilei de 18 
noiembrie președintele Republicii 
Cuba, Os val do Dorticos, a ofe
rit un dineu. în cinstea lui A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinle al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La dineu au participat Ernesțo 
Guevara, ministrul Industriei, Car- 
los Rafael Rodriguez, președintele 
Institutului național pentru reforma 
agrară, Emilio Aragones, membru 
al secretariatului O.R.I. și Râul 
Roa, ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei — membri ai conducerii 
naționale ai O.R.I. A participat, 
de asemenea, A. I. Alexeev, amba
sadorul U.R.S.S. în Cuba.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie și cordia
litate.

tntîmpinat cu focul artileriei 
yemenite, inamicul a fost nevoit 
să se retragă pe teritoriul Ara- 
biei Saudite, lăsînd pe teritoriul 
Yemenului un mare număr de 
morți și rănifi.

ir
Comandantul forțelor aeriene 

militare mixte ale Yemenului și 
R.A.U. a făcut unor ziariști a- 
rabi din Sanaa o declarație în 
Care a spus că „avioanele milita
re yemenite controlează integral 
spațiul aerian al Republicii Ara
be Yemen“.

Comandantul a declarat că for
țele aeriene militare mixte sînt 
nevoite să lupte împotriva unor 
triburi rebele, înzestrate cu ar
mament englez și american și 
care s-au adăpostit în munți.

Scrisoare din Budapesta
Ungară 

toamna aceasta are 
o semnificație deo

sebită. în fabrici și uzine 
se muncește mai cu spor, 
întrecerea socialistă e mai 
vie pentru că oamenii 
muncii cinstesc prin noi 
realizări al 8-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

în preajma Congresului, 
am vizitat Insula Csepel. 
Dunărea înainte de a ieși 
din Capitala R. P. Unga
re se desparte în două, 
cuprinzind. între brațele 
ei o insulă mare pe care 
se înalță un oraș întreg 
și 18 fabrici metalurgice, 
care, toate la un loc, for
mează combinatul meta
lurgic Csepel.

Drumul pînă la Csepel 
trece pe lingă noul car
tier „JoZsef Atilla”. Pe 
locul unde se înalță acum 
cîteva sute de apartamen
te era înainte vreme cel 
mai mizer cartier din Bu
dapesta. Aici trăiau în co
cioabe și barăci aproape 
20 000 de suflete. Locui
torii Budapestei au denu
mit acest cartier „orașul 
barăcilor”. Astăzi din 
acel „oraș” n-au mai ră
mas decît două barăci, pe 
care constructorii vor să

le păstreze ca piese de 
muzeu.

Acum aici se ridică 
unul din cele mai frumoa
se cartiere din Budapesta. 
Recent sute de familii 
s-au mutat în acest car
tier, unde pînă la sfîrșitul 
anului 1965 se vor da în 
folosință 10 000 de apar
tamente, un spital,

A
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Pdalul, dimpotrivă, l-a
mani au semnalat că Adenauer a sacrificat doi colaboratori de 
mina a doua într-un efort disperat de a-l salva pe Strauss, prin- f 
cipalul inițiator al acțiunii asupra revistei „Der Spiegel“. ț

Trebuie să se fină seama totodată că scandalul cu „Der Spiegel” T 
nu a făcut decît să amplifice contradicțiile ce mocneau in coaliția de T 
la Bonn. Cauzele iminentei crize cuprind un cerc larg de probleme f 
ale politicii interne și externe vest-germane. Călătoria lui Adenauer f 
la Washington urmărea, printre altele, un succes „de prestigiu" pen- X 
fru actualul guvern, iaz scurtarea ei cu o zi a confirmat nu reali- \ 
zarea unei integrale unități de vederi — cum s-a încercat oficial să se f 
acrediteze — ci noianul de probleme existente la Bonn care pericli- \ 
tează direct funcționarea coaliției guvernamentale. Actuala f 
criză politică a izbucnit cînd în Germania occidentală se f 
recunoaște fățiș sfîrșitul „miracolului economic". Acum chiar profito- { 
rii direcți și unici ai pretinsului „miracol" — marii capitaliști— $e f 
văd obligați să scruteze viitorul îngrijorați de multe semne de în- J 
trebare. In actualele condiții, Erhard, prezentat în presa occidentală J 

și apreciat ca e- ? 
public de Adenaue' J

■ t
■ i

<•

<>

(• <• <•

-----... x-v.iv.rpif UflIQIW, CZ.C/II Ol || 
cu aureola de făuritor al „miracolului economic' 
ventual viitor cancelar, deși a fost dezavuat în ț.___ _________
ca „naiv , nu.și poate pune speranța înfr-o succesiune imediată.

Cîf privește succesul „de prestigiu” căutat cu înfrigurare în că
lătoria peste ocean, el apare pe fondul evenimentelor din zilele a- 
cestea de la Bonn mai mult decît îndoielnic. Intr-adevăr, dacă uni
tatea de vederi americano-vest-germană s-ar fi evidențiat atît de 
strălucit cum se pretinde oficial la Bonn nu ar fi existat nici un mo
tiv ca ea să nu fie consemnată în precizări concrete și nu în ter
meni generali și nebuloși în comunicatul final de la Washington. 
Ideea lansată de Adenauer că „este preferabil să nu se schimbe ni
mic în problema germană, decît să se înceapă tratative", a reliefat 
nu numai închistarea politicii Bcnn-ului, ci și teama Că sub presiunea 
opiniei publice ceilalți parteneri atlantici ar putea consimți la abor
darea problemelor ce își așteaptă de atîta amar de vreme o soluție. 
Dar, după cum a arătat ziarul „WASHINGTON STAR", principalul 
țel al vizitei cancelarului a fost acela de a obține din partea lui
Dar, după cum a arătat ziarul „ ____  ___  t ___
fel al vizitei cancelarului a iost acela de a obține din partea lui 
Kennedy asigurări că S.U.A. nu vor accepta nici un fel de compro
misuri în timpul tratativelor pentru problema germană și problema 
Berlinului occidental.

Prezența lui Adenauer la Washington a urmărit totodată să in
fluențeze direct orientarea politicii americane, mai ales în perspec
tiva sesiunii din decembrie a Consiliului N.A.T.O. Comentatorii occi
dentali semnalau în același timp că Adenauer a refuzat cererea lui 
Kennedy de a spori „participarea la N.A.T.O.", adică de a greva 
suplimentar cheltuielile bugetare ale R.F.G. cu un sfert de miliard 
de dolari. Adenauer a condiționat sporirea „participării" de posi. 
bilifatea de a-și impune în exclusivitate punctul de vedere întregii 
alianțe atlantice. Așadar, dincolo de afirmațiile răsuflate asupra „so
lidarității atlantice' , mult doritul „succes de prestigiu" s-a evaporat. 
Indiferent dacă s-a înapoiat cu mîinile complet sau aproape goale 
de la Washington, Adenauer are de făcut față acasă realității unei 
crize politice necunoscută încă în cei 13 ani de cînd se allă la 
Putere- Z. FLOREA

motociclete „Panonia” și 
pentru diferite alte ma
șini. Fac cunoștință cu di
rectorul fabricii, tov. 
Zsanyi Jeno, fost munci
tor în secția de turnăto
rie. De la el aflu că tur
nătoria are 8 secții, 5 din 
ele sînt conduse de cadre 
crescute aici în fabrică. 
Din cei 33 de ingineri și 
100 de tehnicieni, cit are 
turnătoria, 80 la sută au 
învățat în timp ce erau 
muncitori aici, frecven-

fac
am

rea calității pieselor tur
nate.

In hala unde se 
formele de turnare 
făcut cunoștință cu Dima
Sandor, un tînăr inimos, 
care conduce una dintre 
cele mai bune brigăzi din 
turnătorie. Recent, în cin
stea celui de-al 8-lea 
Congres al P.M.S.U. și 
brigada lui a cucerit titlul 
de brigadă a muncii so
cialiste. Turnătorii de la 
Csepel au obținut în cin'
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In acest© Zil©9
la „Csepel

dinițe, 2 școli și zeci de 
magazine.

Un pod metalic leagă 
insula cu orașul. De o 
parte și de alta a șoselei, 
blocuri noi, moderne, con
struite cu mult gust. Ur
mează apoi un cvartal din 
jurul Pieții „Păcii”, apoi 
stadionul Csepel. Se văd 
apoi construcțiile 
ale Csepelului. 
turnătoria. 2 000 
meni toarnă zilnic 
diferite piese pentru au
tocamioanele „Csepel”, 
pentru tractoare, pentru

uriașe 
Vizitez 
de oa- 
mii de

66
099

brica, în cabinetul direc
torului erau adunați mai 
mulți tovarăși care fă
ceau bilanțul realizărilor 
în cinstea Congresului. 
Directorul, un om înalt, 
bine făcut, fiul unui mun
citor de la o fabrică de 
zahăr, lucrează la Csepel 
de cînd a devenit inginer. 
Se sfătuia cu secretarul 
Comitetului de partid pe 
fabrică, tovarășul Makk 
Sebestyen și cu alți tova
răși din conducerea între
prinderii și a sindicatului, 
cui să acorde insigna de 
fruntaș... Comisia a hotă- 
rît ca 
mească 
aceștia 
Laszlo,
mai buni muncitori, 
montează blocurile moto
rului, brigadierul Zubor 
Gyorgy, Zoltan Epergesi, 
brigadier la întreținere, și 
alții care au fost în frun
tea întrecerii pentru înde
plinirea angajamentelor 
luate în cinstea Congre
sului.

Cu aceeași însuflețire 
se muncește în aceste zile 
în toate fabricile Combi
natului Csepel, pentru în
deplinirea angajamentelor 
luate în cinstea Congre
sului.

A. POP 
corespondentul Agerpres 

în R. P. Ungară 
Budapesta, noiembrie 1962

12 tovarăși să pri- 
insigne. Printre 
sc află Veszi 

unul dintre cei 
care

serale ale 
ale școlilor

lucrează în

tînd cursurile 
politehnicii și 
medii tehnice.

In secție se 
cea mai mare parte meca
nizat. Colectivul secției 
experimentale, condusă de 
inginerul Racz Otto, un 
om cit un munte, care
pînă în 1952 era încă
turnător — face zeci de 
experimentări, în vederea 
introducerii mecanizării pe 
o scară cit mai largă, a 
unor noi procedee de tur
nare, pentru reducerea 
rebuturilor și imbunătăți-

stea Congresului o seamă 
de succese reducînd pro
centul de rebuturi cu 2 
la sută față de normativ.

Am vizitat apoi fabrica 
de motociclete „Panonia”. 
După eliberare, una din 
fabricile Csepelului a fost 
profilată pentru fabrica
rea motocicletelor. tn 
1948 pe poarta acestei fa
brici au ieșit primele mo
torete „Tura” de 100 
cubi cu două viteze 
ceva mai tîrziu cu 3 
teze.

în timp ce vizitam.
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