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Uniunii Tineretului

CUNOAȘTEM

fiecărui 
amestec, 
prezintă

teme social, 
agrozooteh- 

știinfă popu-

compo- 
în mod 
o mare 
mai în-

CONSTANTIN VICOL 
inginer șef, Fabrica de 

postav Buhuși

De aceea, aici, 
existe un control 
asupra procesului 

ur- 
a-

Duminică a începui 
tradiționalul Festival 
al filmului pentru safe, 
așteptat ca și în anii 
trecu/i, cu un deosebit 
interes de către oame
nii muncii de pe o- 
goare.

Prima săptămînă din 
cadrul festivalului este 
consacrată fruntașilor 
în producția agricolă, 
în cinstea cărora se 
prezintă cele mai va
loroase filme. Vor fi
organizate, de aseme
nea, săptămina filmu
lui romînesc, a filmu-

muncitoresc „Side- 
Hunedoara a avu! 
o manifestare cul- 
consacrată fruntașl-

PRODUSEIE UZINEI“

Festivalul are loc în 
peste 3 800 cinema
tografe sătești, cu a- 
proepe 600 în plus 
fa/ă de anul trecut. 
Pentru satele mai în
depărtate, care nu au 
încă cinematograf, au 
fost pregătite 110 ca
ravane cinematogra
fice.

Actuala ediție a 
Festivalului se va des
fășura în 2 etape, pînă 
la 31 ianuarie 1963.

Zilele acestea a fost dată în funcțiune rețeaua 
de înaltă tensiune Icoana-Slatina (regiunea Argeș). 
Concomitent au fost terminate și lucrările de con
strucții și montaje a unei noi stații electrice de 
transformare a curentului de 110 kilovolți. Darea în 
exploatare a acestei instalații va duce Ia îmbună
tățirea alimentării cu energie electrică a întreprin
derilor industriale din Slatina, a schelelor petroliere 
și a diferitelor localități din regiunea Argeș. Prin 
intermediul ei și a unor rețele existente vor fi ali
mentate în scurt timp cu energie electrică din sis
temul energetic national orașele Drăgănești-Olt, 
Drăgășani, precum și numeroase sate și comune din 
regiunea Argeș.

Stații asemănătoare au fost date în funcțiune în 
acest an și în orașele Arad, Tr. Măgurele și Ale
xandria. Tot în vederea îmbunătățirii alimentării 
cu energie electrică a diferitelor cartiere nou con
struite din orașele București, Timișoara, Cluj, Bra
șov, Constanța, Bacău și altele au fost instalate 
peste 200 de posturi de transformare, sute de kilo
metri de linii de înaltă și joasă tensiune, numeroa
se cabluri subterane.

Cu ocazia numirii dv. în postul de secretar 
general al Organizației Națiunilor Unite, vă rog 
să primiți, excelență, sincere felicitări din par
tea guvernului Republicii Populare Romîne și a 
mea personal.

Apreciind eforturile depuse de dv. pentru re
zolvarea unor probleme internaționale impor
tante, îmi exprim convingerea că și pe viitor 
veți aduce întreaga dv. contribuție la cauza men
ținerii și întăririi păcii în lume.

Vă urez, excelență, succes deplin în nobila dv. 
misiune.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București, 3 decembrie 1962

Proletari din toate țările, uniți-văl

tineretului

Șantierul naval Galaji. Erigada de radiofoniști condusă de Mihai Soprone exe
cută lucrări de înalt nivel tehnic de radio-comunicafii și radio-naviga(ie.

m intrat în ulti
ma lună a anului. 
E un moment cit 
se poate de po
trivit pentru a a- 
naliza felul cum 
am muncit ca să 

vedem eu ce experiență pă
șim în anul viitor.

Pe scurt, bilanțul nostru a- 
rată astfel: sarcinile de plan 
au fost realizate pe 11 luni 
la toți indicii. S-au produs 
peste prevederi 54 127 m p țe
sături de calitatea întîi, iar 
prețul de cost al producției a 
fost redus pe 10 luni cu a- 
proape 2 300 000 lei.

In fabrică lucrează peste 
3 000 de muncitori sub 30 de 
ani. Mulți dintre ei — aproa
pe o treime — sînt fruntași 
în producție. Maria Cosma, 
Pavel Ghiru, Elena Bădoi, Ma
ria Bejgu și mulți alții se 
bucură de aprecierea întregu
lui colectiv pentru rezultatele 
obținute în muncă, pentru ca
litatea produselor pe care le 
execută.

Anul acesta, în întrecere, 
noi am pus un mare accent 
pe împletirea luptei pentru 
calitate, cu realizarea a cît 
mai multe economii. Conduce
rea fabricii a considerat o da-

torie de prim ordin luarea u- 
nor măsuri care să creeze 
muncitorilor condiții cit mai 
bune pentru folosirea judici
oasă a materiei prime.

O vreme, Ia noi sortarea li
nurilor se făcea „după ochi”. 
Se înțeleg© că lucrîndu-se în 
asemenea condiții nu se reali
za o valorificare deplină a 
acestora. Am studiat experien
ța altor întreprinderi și am 
trecut la aplicarea metodei de 
sortare a linurilor în trepte 
și după lungime. Obținem ast
fel 45 la sută linuri pentru 
pieptene.

Pregătirea 
nent pentru 
individual, 
importanță. Uneori se 
tîmpla și așa : muncitorii care 
execută această operație nu 
respectau întotdeauna pres
cripțiile tehnologice. Făceau 
amestecurile fiecare după cum 
nimerea. Aceasta ducea fireș
te la un consum suplimentar 
de materie primă. Pînă la urmă, 
am găsit o soluție practică. 
Nici un component nu este in
trodus în lucru fără ștampila 
de control a șefului de secție. 
In acest fel s-a întărit și răs
punderea pentru executarea 
operației respective pe întrea-

rgan Centra Muncitor
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lui sovietic, săpfămîna 
filmului pentru tineret, 
săptămina filmului în 
slujba păcii și priete
niei între popoare.

Această importantă 
manifestare culturală 
de masă se desfășoară 
în acest an în 13 000 
de localități rurale. 
Vor fi prezentate a- 
proximativ 730 de fil
me artistice, documen
tare cu 
politice, 
nice, de 
larizată, filme de de
sene animate și păpuși.

ga filieră — de la muncitor 
pînă la maistru.

Muncitorii din filatură cu
nosc ce importanță mare are 
carda a IlI-a. De asigurarea 
ritmicității și calității sorti
mentelor cardate la această 
mașină depinde buna desfășu
rare a procesului do producție 
în filatură. ~ 
trebuie să 
permanent 
tehnologic. în prezent, 
mărirea producției la 
ceastă mașină se face pe baza 
unui ceas de control. Cunos- 
cînd astfel cu precizie para
metrii pretoriului (lungime, 
laminaj, rezistență etc.), pu
tem stabili pe bază de calcule 
și deșeurile rezultate.

Mi-amintesc că anul trecut 
consumul mediu realizat pe 
metru pătrat de țesătură a 
fost de 0,450 kg. Unii munci
tori susțineau că aceasta re
prezintă limita de care nu se 
mai poate trece. Și iată că pe 
cele 11 luni din acest an am 
realizat un consum mediu mai 
mic cu 4 gr. pe fiecare metru

pătrat de țesătură! Se pune 
întrebarea : cum
noi acest lucru ? Doar STĂ' 
SUL nu a fost
S-au luat măsuri 
folosirea mai deplină

modificat, 
pentru 

a fi
relor de urzeală și bătătură. 
Să luăm, de pildă, sulurile de 
urzeală. Aici, în mod firesc 
rămîn pierderi la începutul și 
la sfîrșitul partizii. Cu cît 
partida va fi mai mică, cu 
atît pierderile vor fi mai mari. 
Colectivul secției țesătorie a 
avut o inițiativă bună. A mă
rit lungimea urzelii cu 100— 
300 m la mai multe articole. 
In acest fel s-a reușit să re
ducem pierderile cu aproape 
50 la sută. Rezultatele obți
nute ne-au determinat să mă
rim și densitatea țevilor, de 
la 70 de grame, la 100 de gra
me. încărcarea țevilor cu bă
tătură la întreaga capacitate

fruntașilor

studențească

La clubul 
rurgistul“ din 
loc duminică 
tural-art istică
lor în producție de la combina- 
tul siderurgic și de pe marile 
șantiere de construcții din locali
tate. Corurile unite ale siderur- 
gișfilor de la Hunedoara și Ca- 
lan, taraful întreprinderii de con
strucții siderurgice, formațiile de 
dansuri și alte echipe artistice 
ale combinatului au prezentat un 
frumos spectacol.

Tot duminică s-a mai organi. 
zaf o seară de odihnă pentru ti
nerii de la Filatura „Vîscoza“ din 
Lupeni.

întem la o nuntă; 
o nuntă obișnuită 
și totuși...

La căminul stu
dențesc al Institu
tului pedagogic de 
3 ani din Tg. Mu

reș este lume multă. Studenta 
Rodica Ghimbuțan, mireasa, în
conjurată de prietene grijulii aș
teaptă emoționată sosirea mi
relui. Tatăl, Alexandru Ghimbu
țan, muncitor la I.G.R. Tîrnăveni, 
vorbește cu oaspeții despre copi
lăria Rodicăi. Marna abia-și gă
sește loc. Doar frații Rodicăi 
par mai degajați. Teodora Ursu, 
Maria Birogov, Greșul Olga, cole
gele miresii, îndeplinesc rigorile 
de gazde, fapt pentru care împart

La clubul uzinei metalurgice 
din Sinaia a fost organi
zat recent un concurs „Cine 
știe, cîștigă“, cu tema „Să cu
noaștem produsele uzinei“. La 
acest concurs au participat 
peste 250 muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Dovedind o bună 
pregătire profesională, o te
meinică documentare tehnică 
cît și cunoașterea în amănunt 
a activității uzinei, strungarul 
Gh. Anghel s-a clasificat pe 
primul loc, urmat de lăcătu
șul Alexandru Cobeanu și 
strungarul Stanciu Fieraru.

(Agerpres)

tuturor, cu dărnicie zîmbetc, in
tervin cu cîte o glumă, înviorînd 
atmosfera solemnă a evenimen
tului. Dar iată că sosesc și 
invitații, în frunte cu mirele: 
studentul Jary Elod. După tradi
ție, urmează scena veselă a „ră
pirii miresei” de la casa părin
tească. Însoțitorii mirelui bat la 
poartă și prin strigături hazlii o 
cer pe mireasă. Mai întîi apare 
în prag o fată. Nu este mireasa.

— O fi bună, o fi frumoasă 
— spun strigătorii — dar mirele 
nostru nu pe ea a ales-o.

în sfîrșit apare și Rodica. Mi
rele își ia mireasa de braț...

Nu am greșit oare, vorbind la 
început de casa părintească? 
Atit. Rodica cît și Elod sînt stu- 
denți ai Institutului pedagogic și 
locuiesc la cămin. Nu, n-am gre
șit! Aceasta de fapt e a doua lor 
casă părintească. Noul cămin 
studențesc este acum casa lor, o 
casă bună, ospitalieră. Rodica 
și El6d s-au cunoscut, S-au îm
prietenit și s-au îndrăgostit. Elod 
a venit la Tg. Mureș de prin 
părțile Sebeșului, iar Rodi
ca Ghimbuțan din Tîrnăveni. A- 
mîndoi au venit să învețe, să de
vină pedagogi. Și acum iată-i 
prieteni, logodnici, soți...

De la căminul studențesc nun
tașii se îndreaptă spre Institutul 
pedagogic. într-un cadru solemn, 
demn de o asemenea sărbătoare 
tovarășul Ioan Cosma vicepreșe
dintele Sfatului popular orășe
nesc Tg. Mureș, le-a înmînat cer
tificatul de căsătorie. Apoi tînăra 
familie a primit felicitări din 
partea conducerii institutului, 
organizației de partid, organiza
ției U.T.M., de la rude, prieteni, 
colegi de facultate.

Petrecerea de nuntă, cu mîn- 
care aleasă și pahare pline, cu 
mulți nuntași a strîns într-un 
buchet veselia, voia bună, opti
mismul, atît de caracteristice ti
neretului nostru. A fost prima 
nuntă studențească de la Insti- 1 
tutui pedagogic de 3 ani din Tg. 
Mureș, festivitate ce se înscrie '
printre sărbătorile noastre noi, j
socialiste. i
i t

to

lar
P.M.R., de

(Agerpres)

ȘT. NECANIȚCHI

Plecarea delegataci P* M» R*

Vladislav 
cu afaceri 
S. Ceho-

clipă, înainte de a

Ba Congresul P. €♦ din Celioslovacîa

de simțul răspunderii,

0 notă discordantă

Duminică seara a plecat spre 
Praga delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care va par
ticipa la lucrările celui de-al 
XH-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte 
varășii Ștefan Voi tec, membru 
supleant al Biroului Politic ai 
C.C. al P.M.R., Virgil -Cazacu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Iași al 
P.M.R., Barbu Zaharescu, 
membru supleant al C.C. al

P.M.R., și Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul R. P, Romîne în 
R. S. Cehoslovacă.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost condu
să de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Mihai Dalea, de 
membri ai C.C. al 
activiști de partid.

Au fost prezenți 
Plesek, însărcinat 
ad-interim al R. 
slovace în Republica Populară 
Romînă, și membri ai Amba
sadei.

Treceam prin Deltă, prin ne- 
sfîrșifele întinderi ale țării 
stufului cînd, în fața obiecti
vului fotografic, și-a ridicat 
căpșorul — bălai ca un spic 
de grîu, el — Mitea. Mitea și 
atît. Are vreo 5-6 anișori și 
e fiu de lipovean. „Uite la 
el ce plin de încredere e 1“, 
spuneau bătrînii. „Are și de 
ce, răspundeau toi ei. S-a 
născut în ani frumoși...“

Mitea stătea să ex-fa|a lui
plodeze de bucurie, de feri
cire. O
zbura la joacă, s_a oprit și a 
vrut să pară mai... serios. Cît 
a putut. ... L-am fotografiat ca 
să-l cunoașteji și dumneavoastră.

Foto : I. CUCU
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Cursurile agrozootehnice necesită o aprofundare H cunoștințelor 
chiar și în afara orelor de curs. La G.A.C. Mădăraș acest lucru se 
face frecvent, lată-l în fotografie pe președintele gospodăriei, Eroul 
Muncii Socialiste Teodor Maghiar, întro discuție cu cîfiva colecti

viști fruntași.
Foto: AGERPRES

Prin muncă patriotică
Participînd Ia di

ferite acțiuni patrio
tice, tinerii din re
giunea Oltenia au 
realizat în acest an 
economii de peste 
19 milioane lei. A- 
proape 70 la sută 
din acestea au fost 
obținute de tinerii

Ei au 
tufișuri

de la sate, 
curățit de 
și mărăcinișuri 712 
ha teren, pe care 
l-au redat agricul
turii, au împădurit 
644 ha, au întreți
nut și modernizat 
1430 km drumuri 
locale. De aseme-

lanea, tinerii de 
sate au sprijinit ri
dicarea unor con
strucții zootehnice, 
au plantat pomi și 
au strins însemna
te cantități de fier 
vechi.

(Agerpres)

ată-mă din nou la 
masa de lucru. Ca 
și în alte dăți, în 
fața mea stă un 
maldăr de scri
sori — venite din 
toate colțurile ță- 

pe adresa „Scînteii tinere- 
”, Ceea ce mă impresio- 

nu 
co- 
lar- 
cît 
pa

și 
la

tului' 
nează și de data aceasta 
este atît numărul mare de 
respondenți, participarea 
gă la dezbaterea propusă, 
tonalitatea acestor pagini, 
siunea care le însuflețește 
care adesea merge pînă 
vehemență polemică: adoles
cenții aceștia, băieți și fete, 
nu se mărginesc să comenteze 
comportarea unui alt tînăr de 
vîrsta lor, ci consideră pro
blema ridicată ca un prilej de 
a se verifica pe ei înșiși, ca 
un imbold la confruntarea pro
priilor principii de viață, cu 
abaterea semnalată în coloa
nele ziarului. Fiecare dintre a- 
ceste cazuri „concrete" 
mai mult sau mai puțin 
piu punct de plecare 
cristalizarea atitudinii 
rii, sănătoase, firești, 
investigarea mai adîncă a pro
priului proces de formare și 
consolidare morală. Și cît de 
minunat sună aceste mărturii

rămîne 
un sim- 
penlru 
contra- 
pentru

— atît de diverse în formula
rea lor, dar atît de unitare în 
gîndurile și simțămintele care 
le animă — cît de pregnant se 
conturează, din însumarea a- 
cestor mesagii, chipul tineretu
lui de astăzi, robust, qeneros, 
plin

a ceea ce este încă bun, curat, 
proaspăt în cel adus la judeca
ta opiniei publice.

.Vă aminti fi desigur, cazul de 
o excepțională gravitate al 
lui Vodislav Dan, care decă- 
zînd din greșeală în greșeală, 
a ajuns să falsifice acte publi-

rile cari au ajuns pîriă la-noi. 
Altele, multe altele, i-au iost 
adresate lui Vodislav, părinți
lor săi, colegilor săi din clasa a 
IX-a, organizației U.T.M. din 
care a făcut parte și din care 
a fost exclus. Dozînd poate alt
fel răspunderea care revine fie-

cheltuiți pe distracții și băutu
ră — chiulind de la școală...

★
„Și noi sîntem în clasa a 

IX-a — scrie Munteanu Radu, 
de la Școala medie nr. 3 din 
Constanța — dar nu ne-am pus 
niciodată asemenea probleme :

intr-un concert admirabil
și matur în fața pro- 
ridicate de viață,

conștient 
blemelor 
preocupat, frământat de a găsi 
drumul propriei desăvîrșiri. Ti
neretul nostru resimte nevoia 
de a se desolidariza de aceia 
cari apucă drumuri greșite, nu 
însă pentru „a se lepăda" de 
cel rătăcit, pentru a-1 izola, ci 
dimpotrivă, pentru a-1 ajuta să 
iasă din impasul moral., Mînia 
se îmbină cu exprimarea certi
tudinii că lucrurile pot ii în
dreptate, greșeala reparată, do
jana se împletește cu patetice 
chemări la căutarea și găsirea

de Marcel Breslașu

ce pentru a-și procura banii 
necesari unei vieți dezmățate 
și care, prins pînă la urmă, a 
trebuit să fie trimis într-o 
școală de reeducare. La 17 ani 1

In articolul „Fluturașul“ 
scriitorul Traian Coșovei poves
tea și comenta tristele întîmplări 
din viața lui Dan, care au stîr- 
nit un viu interes în rîndurile 
tinerilor noștri. Scrisorile din 
care spicuim cele ce urmează, 
sînt numai o parte din ecou-

căruia din acești factori, opinia 
unanimă a celor cari au inter
venit în analizarea cazului aces
ta este că vinovăția apasă pe u- 
merii tuturor celor care au pri
vit cu ușurătate „copilăriile" lui 
Dan, cari nu au intervenit la 
vreme lăsîndu-1 pradă influen
tei nefaste a unor elemente ca 
acel Coman care i-a dat exem
plul și modelul cum se procură 
bani nemunciți și cum pot fi

unde să mergem să ne distrăm! 
Avem în școală o bibliotecă de 
opt mii de volume, cercuri de 
matematică, fizică, chimie, a- 
sociații sportive, organizăm noi 
înșine spectacole, mergem la 
filme în colectiv și le discu
tăm, fiecare apărîndu-ne eroul. 
...Nici prin gînd nu ne trece să 
aflăm gustul vermutului, 
dislav, ai unde să te duci, 
case de cultură,

Vo- 
Sînt 

sînt școli 
populare de artă... Deschide o- 
chii !"

Stana Teodora, utemistă din 
Sibiu, își încheie scrisoarea cu

un sfat (scris cu litere mărite 
și subliniat cu energie): „Intră 
în luptă cu viata și fii sigur că 
ai să învingi. Un om a greșit, 
dar zeci, sute de oameni îi vin 
în sprijin ajutîndu-1 să scape 
de meteahna care îl urîțește..." 

„Dragă Fluturașule, i se a- 
dresează lui Vodislav, o altă 
fată, Cazacu A. Jana, din Dră- 
gănești... Nu fii descurajat că 
ai căzut din primul tău zbor. 
Am încredere în tine...“ Și 
după ce trece în revistă toate 
faptele de care s-a făcut vino
vat cel căruia îi scrie, adaugă: 
„Nu ai avut niciodată bucuria 
muncii tale. Cît de puternic și 
de mîndru te simți cînd spui: a- 
cest lucru l-am făcut eu sau lu
crul acesta l-am cumpărat cu 
banii mei, munciți de mine".

Din Oradea scrie Trif Nistor, 
lăcătuș la Atelierele C.F.R. 
„Sînt cu trei ani mai vîrstnic 
decît tine și lucrez la această 
unitate de patru ani. Prin grija 
părintească a partidului și gu
vernului țării noastre am avut 
posibilitatea să frecventez 
cursurile liceului seral termi- 
nîndu-1 cu bine anul acesta. 
Mama e țărancă, iar tatăl a mu
rit în război... Oare părinții tăi 
nu s-au gîndit la viitorul tău?"

(Continuare in pag. a lll-a)



In orașul Curtea de Argeș La Galați

desfășurare

la coresponden-

au

la 
de

bun rezultat, 
întrecerile de 
se înscriu 56
Acestea pri-

în toate sec- 
peste 400 de 

întrecerile 
iarnă a ti-

cei
a-

Spartachiarfa

de Dan Deșliu Dinamo București s-a

Steaua

Campionatele
republicane

de gimnastică
K »pe echipe

TURULUIULTIMA ETAPA

Barcelona, 
deplasare, 
învins cu 

fprmația

) de 
Jocul 
noc- 

frigu- 
peste

alte două partide. Stea
ua Roșie Belgrad a dis
pus cu 3—2 (2—0) 
F.C. Barcelona.
s-a desfășurat în 
turnă pe un timp 1 
ros în prezența a

după runda a 
campionatului u- 
de șah. El este 
de Tal și Korci- 
cite 5 puncte și 
partidă întrerup-

(Portugalia)—Dukla Pra- 
ga (R. S. Cehoslovacă); 
Galatasaray (Turcia)— 
A.C. Milano (Italia); 
Reims (Franța) cu câști
gătoarea meciului Vasas 
Budapesta — Feyenoord 
(Olanda). Intîlnirile din 
cadrul sferturilor de fi
nală se vor disputa pînă 
la 15 martie 1963.

9 MOSCOVA. — A- 
tletui sovietic Vaier! 
Brumei, recordman mon
dial la săritura în înăl
țime, a fost desemnat, 
ca și în 1961, cel mai 
bun sportiv din lume al 
anului care se încheie. 
Alegerea lui Brumei s-a

9 In optimile de fi
nală ale „Cupei orașe
lor tîrguri” la fotbal, 
■-au disputat duminică

rilor de finală 
„Cupa campionilor 
ropeni" la fotbal a 
următorul rezultat : 
derlecht (Belgia)—Dun-

(Scoția)i Benfica

9 BRUXELLES. — Tra
gerea la sorți a sfertu- 

din 
su
dat

An-

20 000 de spectatori. Re
turul va avea Ioc la 19 
decembrie Ia

Jucînd în
A.S. Roma a
4-2 (1-1)
spaniolă Saragosa.

9 BELGRAD. — în 
prima zi a turneului in
ternațional de hochei pe 
gheață de la Belgrad, e- 
chipa Știința București 
a învins cu 2—1 (0—0; 
2—1; 0—0) pe 
Roșie Belgrad. Punctele 
echipei romîne au fost 
înscrise de Varga și 
Florescu.

într-o repriză de trîntă, ti
nerii Niju Valentin și Neiou 
Stelian își măsoară forjele. 
(Aspect de la întrecerile Spar
tachiadei desfășurate la fa
brica „Producfia“ din Balo

tești)

a tineretului

Duminică dimineața, ora
șul Curtea de Argeș a 
îmbrăcat haină albă de 

nea. In această ambianță plă
cută, sute de tineri și tinere 
“■ pașii ' spre

din 
progra- 

deschiderea festivă

și-au îndreptat 
casa raională de cultură 
localitate, unde era 
mată deschiderea festivă a 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Printre participanți 
se aflau muncitori și tehni
cieni de la întreprinderea fo
restieră, de la Fabrica de con
fecții „6 Martie', elevi — fii 
de colectiviști care învață la 
centrul școlar agricol, la școa
la profesională de șoferi, ca și 
la școlile medii și elementare, 
întrecerile spartachiadei încep 
într-o atmosferă entuziastă.

Evoluează, pe rînd, două 
echipe feminine și două echi
pe masculine de gimnastică. 
Acestea sînt răsplătite cu a- 
plauze pentru reușitele exer
ciții din cadrul complexului 
sportiv G.M.A., pentru fru
moasele piramide executate, 
pentru săriturile la diferite a- 
parate de gimnastică.

In continuare, se desfășoa
ră întrecerea celor mai voi
nici tineri, concursul de hal
tere, sau atletică grea, cum 1 

. se mai spune acestei frumoase

discipline sportive. Sergiu 
Preda reușește să ridice hal
tera de 20 de ori. Astfel, el 
obține cel mai

Urmează apoi 
trîntă, la care 
de concurenți. 
lejuiesc meciuri viu disputa
te, care entuziasmează pe 
peste 800 de spectatori 
flați în sală.

Nu mai puțin interesante 
fost și întrecerile de șah și te
nis de masă, care s-au desfă
șurat în același timp, în alte 
două săli. Printre cîștigători 
s-au numărat: Liviu Stamate, 
Ion Sora, Domnica Duculescu, 
Elvira Gherman. Filofteia Bre- 
zoianu și alții.

★
Și în celelate orașe și sate 

din regiunea Argeș duminică 
au avut loc pasionante con
cursuri în cadrul primei eta
pe a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Acestea au fost 
primele întreceri festive ale 
popularei competiții sportive 
de masă. In săptămînile ur
mătoare întrecerile vor con. 
tinua în toate cele 662 de a- 
sociații sportive din regiunea 
Argeș.

S. SPIREA

Scorul etapei 
a dispus

CATEGORIEI A
a fost realizat la Cluj unde Știința 

a dispus cu 6—0 (2—0) de C.S.M.S. Iași. Fotba- 
liștii ieșeni au aplicat o tactică greșită pe un 

teren acoperit de zăpadă, jucînd cu mingii pe jos." 
O contribuție la înfringerea atît de severă a avut-o 
și portarul Ursache, care a primit cîteva goluri para- 
bile. O victorie clară a obținut pe teren propriu și 
Știința Timișoara, învingătoare cu 4—0 (3—0) în fata 
Minerului din Lupeni. Aceasta a fost cea de-a 6-a 
victorie consecutivă obținută ,,acasă“ de timișoreni. 
Cu același scor s-a încheiat și meciul de la Ploiești 
dintre Petrolul și U.T. Arad. Deși au avut din nou 
în Coman un portar în mare formă, textiliștii nu au 
putut evita scorul mare, ploieștenii jucînd foarte

In regiunea București
București, 
a Sparta

chiadei a coincis cu a- 
devărate sărbători sportive. 
Primele întreceri s-au desfă
șurat într-un mod festiv, re
levând marele interes pentru 
această întrecere sportivă de 
masă. Comuna Frățești, din a- 
propierea orașului Giurgiu 
este vestită prin succesele re
purtate de colectiviști în dez
voltarea și consolidarea gos
podăriei. Tinerii colectiviști, 
mai ales cei care lucrează în 
sectorul zootehnic din gospo
dăria colectivă „Viață Nouă“, 
s-au evidențiat în mod deo
sebit. Iată-i în această zi cînd 
se dă ștartul în întrecerile 
Spartachiadei, prezenți la că
minul cultural. Datorită nu
mărului mare de participanți, 
întrecerea din prima 
a

etapă 
început cu concursuri

brigăzi. După ce se vor de
semna cîștigătorii pe brigăzi, 
va începe întrecerea între a- 
ceștia pentru a se desemna 
campionii asociației. In briga
da a V-a, s-au întrecut 22 de 
tineri la tenis de masă, iar la 
haltere 25. Ion Negiba s-a 
dovedit cel mai bun la tenis 
de masă, iar Ion Sîrbu la hal
tere. In brigada I, cel mai 
bun șahist, dintre cei 14 con
curenți, a fost declarat Dumi
tru Delea.

Tot în raionul Giurgiu, în 
comuna Arsache, au fost a- 
proape 100 de participanți. La 
șah a câștigat Iorga Stan, la 
tenis de masă Nicu Ghiță, la 
trîntă s-a evidențiat Manea 
Stelea. In oraș, la Școala de 
construcții, s-au înscris peste 
500 de tineri la gimnastică. 
S-au întrecut în prima zi de 
concurs doar 104 tineri și au

obținut cele mai bune califi
cative Nicolae Olteanu și Au
rel Roșu.

In comuna Grindu — raio
nul Urziceni — au venit la 
ștartul marii întreceri sporti
ve 117 participanți. In cadrul 
pregătirilor pentru începerea 
Spartachiadei tinerii colecti
viști au amenajat un club 
sportiv.

La întreprinderea de țesă- 
torie din Balotești, aproape 
toți tinerii care au ieșit din 
schimb s-au îndreptat spre 
sala clubului. Președintele a- 
sociației sportive, Radu Ion, a 
făcut înscrieri 
țiile. Aci sînt 
participanți 
Spartachiadei 
neretului.

avut loc festivitatea de deschidere 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului la Asociafia sportivă Combi
natul școlar. Cu acest prilej, la clu
bul școlii au avut loc demonstrafii 
și concursuri sportive la discipline
le tenis de masă, șah și haltere la 
care s-au întrecut sportivi din ca
drul asociației sportive Combinatul 
școlar.

GALAȚI (De 
ful nostru).

Duminică dimineața, la Galați, a

★
Tot duminică dimineața, la orala 

11.00, în faja a numeroși sportivi 
a avut loc la Galați festivi
tatea de inaugurare a unuia din 
cele mai frumoase și moderne ba
zine de înot din jara noastră. 
Tăind panglica de inaugurare a ba
zinului 
Vasile, 
Iar al 
despre 
partidul nostru o poartă mișcării de 
cultură fizică și sport din jara noas
tră. După aceasta, a început con
cursul demonstrativ al lotului R.P.R. 
cu proba de înot : 100 metri, bă
ieți și fete, la cele 3 stiluri : bras, 
liber și spate. A urmat o frumoasă 
demonstrafie de sărituri și o în- 
tîlnire demonstrativă de polo.

de înot, tovarășul Zapis 
președintele Sfatului popu- 
orașului Galați, a vorbit 
grija permanentă pe care

în Masivul Borșa ca și în alte

din belșug. $1,locuri a nins

eși au mat ramas 
de disputat cinci 
restanțe, care vor 
stabili pe liderul 
primei „reprize“ a 
campionatului ca
tegoriei A, în mod 

oficial turul s-a încheiat du
minică, într-o atmosferă mult 
mai propice pentru hochei sau 
ski. In ciuda ostilității coloa
nei de mercur, zeci de mii de 
împătimiți ai fotbalului au 
fost prezenți în tribune și pe
luze, încurajîndu-și, ca de obi
cei, echipele favorite. Disputa 
cea mai așteptată s-a desfășu
rat în Capitală, în vedeta cu
plajului de pe stadionul Re
publicii.

Pe un teren imposibil, 
transformat în arătură de 
intemperii și de partidele pre
cedente, Viitorul a trecut cu 
brio un nou examen — poate 
cel mai serios din cele susți
nute în această stagiune. 
Echipa tinereții s-a dovedit 
superioară principalilor can
didați la șefia clasamentului, 
în condiții în care puțini ad
versari ar fi reușit să se im
pună. Intr-adevăr, dinamo- 
viștii bucureșteni au aruncat 
în luptă toate resursele de 
energie, căci ambele puncte le 
erau necesare ca aerul. Atacu-

rile lor, pe cît de frecvente pe 
atît de anemice, s-au lovit de 
o apărare de zile mari, în care 
Suciu și Răcelescu au fost 
elemente de excepție. La rîn- 
dul lor Pavlovici, Gherghef et 
comp, deși handicapați de 
starea gazonului și, aș adăuga, 
de lipsa lui Dumitriu cel nă
răvaș, au 
momentul 
cum s-ar 
pe colegii 
de vizavi, 
gătorii au 
ascensiune la capitolele omo
genitate, maturizare, concepție 
tactică ; se simte, cu efecte sa
lutare, mîna de meșter a lui 
Bazil Marian.

Deschiderea ne-a oferit, dim
potrivă, o nouă probă de me
diocritate din partea Progre-. 
sului. De foarte multă vreme, 
această formație, cîndva re
marcabilă, se complace într-un 
joc încîlcit, fără urmă de ori
zont, de o pustiitoare banali
tate. Oricît s-ar strădui par
tenerii — în speță, cei de la 
Steaua — să salveze spectaco
lul, luptînd din greu cu vicisi
tudinile meteorologice, compa
nionii lui Caricaș rămîn fideli

știut să insiste la 
oportun, întrecînd, 

zice, cu o mustață, 
de tir din formația 
în ansamblu, învin- 
confirmat că sînt în

nivelului jalnic, excelînd, cum 
ziceam, în platitudine.

Mi se pare, de altfel, că ase
menea prestații sînt foarte a- 
propiate de plafonul posibilită
ților maxime ale echipei, la 
ora actuală. N-ar fi lipsit de 
interes ca forurile competente 
să examineze cu atenție pro
blema — de principiu — a uti
lității unor formații de primă 
categorie, care nu-și justifică, 
la drept vorbind, existența.

A devenit necesar, în intere
sul dezvoltării fotbalului nos
tru, — chestiune la ordinea zi
lei, de o bună bucată de vre
me —, ca efortul pentru ca
litate să fie susținut de măsu
rile cele mai eficace, oricît de 
drastice, îndrăznețe, radicale 
ar putea să pară la prima ve
dere.

Am convingerea că recentele 
experiențe internaționale con
stituie un stimulent prețios în 
acest sens, că aplicarea prac
tică a concluziilor ce se de
gajă din sezonul în curs, va 
aduce după sine mult aștep
tata cotitură în evoluția fotba
lului romînesc.

Luni seara a luat sfîrșit la Sofia competiția 
internațională de volei „Dinamoviada“. Un 
frumos succes a repurtat echipa masculină a 
clubului Dinamo București, care a ocupat pri
mul loc în clasament cu 12 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Ruda Hvezda Praga, Doz- 
sa-Budapesta și Dinamo Moscova cu același 
număr de puncte.

Competiția feminină a fost cîștigată de Gwar. 
dia-Varșovia. Echipa 
clasat pe locul 4.

9 EREVAN. — Clști- 
glnd partida la Scia- 
novski, marele maestru 
Holmov conduce cu 5,5 
puncte 
S-a a 
nional 
urmat 
noi cu 
cile o . 
tă tiecare. In runda 
8-a, Tal l-a învins 
Hodos, Spasski pe 
ronin, Stein pe Mike- 
nas și Krogius pe Ko- 
relov. S-au dat remiză 
partidele A. Zai/ev— 
Bannik și Ko(—Suetin.

firește, primii

făcut aparifia.

sportivi și-au

Dumneavoastră

cl nd vefi merge la schi î

Europei. Acum el se 
pregătește pentru cam
pionatele de iarnă ale 
S.U.A., la care a mâi 
participat și în 1961.

9 BOLOGNA. — Du
minică, la Bologna, în 
cadrul „Cupei Europei" 
inter-țări echipa de 
fotbal a Italiei a învins 
cu scorul de 6—0 (4—0) 
selecționata Turciei.

9 PARIS. — I.a Per- 
pignan s-a desfășurat 
Intîlnirea internațională 
de rugbi XIII 
reprezentativele 
și Angliei. Au 
cu scorul de 
(7—2) rugbiștii 
cezi.

dinti'e 
Fratei 

cîstgiat 
17—12 

fran-

UE EOTBAL
bine. După două insuccese, Farul Constanța a profi
tat din plin de avantajul terenului cîștigind cu 4—1 
(2—1) partida cu Dinamo Bacău, care din nou a pres
tat un joc slab.

în sfîrșit, la Oradea, echipa gazdă Crișana s-a rea
bilitat în parte în fața suporterilor săi dispunînd cu 
1—0 (1—0) de Steagul Roșu.

Liderul clasamentului a rămas Farul Constanța care 
totalizează 17 puncte din 14 jocuri. Urmează Știința 
Timișoara și Știința Cluj cu cite 16 puncte realizate 
din 13 întîlniri. Duminică, 9 decembrie, sînt progra
mate 3 întîlniri restanțe : Știința Cluj—Steaua; Dina- 
mo București—Steagul Roșu Brașov și Rapid—Crișana 
Oradea.

în sala sporturilor de la Floreas- 
ca au luat sfîrșit duminică întrece
rile campionatelor republicane de 
gimnastică pe echipe. La feminin 
titlul a revenit echipei Știința 
București cu 434,510 puncte ur
mată de Dinamo cu 393,336 
puncte. La masculin primul Joc a 
fost ocupat de Dinamo București 
cu 673,75 puncte. Steaua s-a cla
sat pe locul doi cu 654 puncte.

Concursul rezervat maeștrilor a 
fost clștigat de dinamovisful Fre- 
derich Orendi cu 113,25 puncte. 
El a repurtat victoria la trei «pa
rate i bară, cal și inele.

lăcut pe baza tradițio
nalei anchete organizate 
de „Internazionale Sport 
Korrespondenz" din Stutt
gart. La anchetă au răs
puns ziariști sportivi din 
26 de țări ale lumii. A- 
nul acesta, Brumei a 
realizat din nou o serie 
de ienomenale perfor
mante. El și-a corectat 
de două ori propriul re
cord mondial, care este 
acum de 2,27 m. Brumei 
a clștigat, de asemenea, 

de campion

9 BRUXELLES. — Se
lecționatele de fotbal 
ale Belgiei și Spaniei 
s-au intilnit duminică la 
Bruxelles, într-un joc 
amical încheiat cu sco
rul de 1—1. La pauză 
rezultatul era 1—0 pen
tru spanioli. Au asistat 
50 000 de spectatori.

9 BUDAPESTA. - în 
meci retur contînd pen
tru calificarea în turneul 
de fotbal U.E.F.A., Ja 
Budapesta s-au întâlnit 
echipele de juniori ale 
R. P. Ungare și R. P. 
Polone. Fotbaliștii ma
ghiari au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 
(1—0). Primul joc se 
terminase la egalitate : 
1—1. Echipa maghiară 
s-a calificat astfel pen
tru turneul final.

I i

«.«Tes r»

■
 -a întors din armată, toam

na, acum doi ani. In seara 
sosirii, Osman Muedin pe
trecu cu rudele și prietenii 
pînă aproape de miezul 
nopții. A doua zi, părinții îl 
întrebară :

— Osman, ce ai de gind să faci de- 
acum înainte ?

Osman i-a privit mirat.
— O să muncesc aici, în gospodărie. 

Mi-e dragă stepa noastră. Dacă ați ști cît 
de mult i-am dus dorul.

— Poate te duci undeva, la o me
serie...

— O să-nvăț și aici o meserie. Vreau 
să devin crescător de animale.

L-au numit la grajduri.
Apoi, la începutul iernii, a fost trimis 

la Poarta Albă, la școala de brigadieri 
zootehnici.

Cînd s-a întors acasă, în pragul verii, 
stepa ardea ca-n gura unui cuptor, peste 
gorgane dănțuia apa morților, drumurile 
erau albicioase, parcă presărate cu cretă.

— Vezi, Osman, i-a spus maică-sa. In 
șase luni puteai să înveți o meserie unde 
nu-i nevoie să-ți sticlești ochii pe cer, 
căutând o urmă de nor. Noi, toată viața 
ne-am rugat de ploaie...

Dar Osman nu se gîndea să-și frîngă 
genunchii și să se roage. El știa că în
dărătnicia stepei poate fi înfrintă, că 
apa vie a stepei sînt oamenii, știința lor 
de lucrare a pământului. Și a început 
munca... Oile dăduseră la tunsoare prea 
puțină lină. „Iarba e de vină — spuneau 
ciobanii — n-avem pășuni bogate“. Ingi
nerul zootehnician, Ileana Badea, era 
însă de altă părere, și Osman Muedin 
trecu de partea ei: trebuie îmbunătățită 
rasa oilor. Și hotărîră ca în toamnă să 
aplice metoda însămînțării artificiale și 
a încrucișărilor. Din pricina căldurilor 
mari, apa fîntînilor căpătase gust clocit 
și vitele o sorbeau în silă, printre dinți. 
„Beau ca și cum ar fi stat un an de zile 
la ieslea goală“ se gîndea Osman și le 
spuse îngrijitorilor să le adape numai 
Ig, fîntinile de sub gorgane, adinei, unde 
apa se păstrează răcoroasă. Dac-aș fi fost 
fîntînar, se gîndea, aș fi făcut numai 
fintîni adinei, aș fi căutat vine de apă 
dulci și reci care să-ți înghețe dinții. Și-i 
părea rău că nu învățase și meseria de 
fîntînar, căci în stepă omul trebuie să 
știe de toate. Apoi, căldurile s-au potolit, 
au scăzut, dar s-au ivit alte greutăți : 
producția de lapte rămînea sub media 
planificată. Îngrijitorii, la fel ca cioba

nii, blestemau și ei pășunile: „iarba e 
măruntă, aspră, prăfuită și dacă vita 
n-apucă iarbă mustoasă, n-are de unde 
să dea lapte“. Inginerul zootehnician, 
împreună cu Osman, au început să su
pravegheze îndeaproape furajarea vite
lor și în scurtă vreme situația s-a schim
bat. Osman muncea și continua să în
vețe. Aveau o fermă de cîteva mii de 
păsări și socotea de datoria lui să nu 
lase să se prăpădească nici un pui; de 
aceea cerceta în fiecare zi felul cum sînt 
hrăniți și de multe ori venea și le îm
părțea cu mîna lui mâncare. Muncea fe
bril și robust, supărîndu-se când descope
rea cite unul delăsător sau nepriceput.

— Încurci treburile, i-a spus într-o zi 
unui băiat din sectorul lui. Câte clase ai?

— Patru.
— Trebuie să pui mîna pe carte, altfel 

nu merge. înscrie-te la cursurile serale 
pentru ciclul doi.

Merge și fără școală...
— Mergea odată, cînd cloșca îți scotea 

zece pui și-i țineai în căciulă din fe
bruarie pînă da colțul ierbii.

— Păi, mai e pînă să înceapă școala...
— Mai e, dar de învățat poți să înveți 

și-acuma. Mâine ți-aduc eu niște cărți 
care-or să-ți folosească.

La un an după întoarcerea din armată, 
Osman Muedin a fost ales secretarul or
ganizației de bază U.T.M.
• H î • • • • 4 V •

■
 oiembrie 1962, la Valu lui 

Traian. In încăperea albă, 
j proaspăt dată cu var, ingi- 
| nerul agronom Virgil Badea, 

om la vreo treizeci ani, so
lid, povestește cu voce do- 
moală :

— Am venit la Valu lui Traian, ime
diat după absolvirea facultății, împreună 
cu soția mea care-i inginer zootehnician. 
O călătorie în Dobrogea, vara, înseamnă 
mai totdeauna o vacanță la mare. Totuși, 
pe noi doi, pe mine și pe soția mea, 
prietenii ne-au privit fără urmă de in
vidie. Plecam în Dobrogea... Stepă, no
roaie, viscole...

Am venit în Dobrogea, fiindcă vi

sasem întotdeauna să fiu în stepă, în 
ținutul acesta pierdut spre nemărginire, 
unde înveți ce-nseamnă lupta cu pămîn- 
tul, unde te simți încleștat cu pămîntul 
din primăvară pînă-n toamnă. Dar n-am 
mai găsit nimic, sau aproape nimic din 
Dobrogea despre care spune cântecul. 
Am intrat în Valu lui Traian ca într-un 
golf de aur — era vremea secerișului. 
Și mi s-a părut că Dobrogea a fost din- 
totdeauna așa cum am văzut-o eu întâia 
oară: țara griului. Am îndrăgit stepa 
din prima clipă și mă simt aici la mine 
acasă. Mai tîrziu am văzut că trebuie să 
te bați din greu ca s-o faci să rodească 
pe măsura puterilor ei. Doar pentru 
asta cerusem să fiu trimis aici. Începu
tul ? Bineînțeles c-a fost anevoios. Oa
menii erau obișnuiți să lucreze pămîn
tul ca pe vremea bunicilor: arau, 
semănau și așteptau ploile să se împli
nească firul. Adică, ce-o vrea dumnezeu. 
Dar aici cerul e nemilos; în toiul verii, 
rar cînd cade un strop de apă, iar bu
ruienile având rădăcini trainice, din veac, 
înăbușeau culturile. I-am obișnuit să 
facă patru și cinci prășite la porumb, să 
cultive plante tehnice, iar mai apoi am 
terasat dealurile golașe și am plantat 
viță de vie. Mai mult decît mine se zba
tea însă soția mea,' căci oamenii nu se 
îndesau să lucreze în sectorul zootehnic, 
socoteau că e o rușine să fie îngrijitori 
la vaci sau la porci. Împreună cu condu
cerea gospodăriei, am apelat la tineri — 
și mulți dintre ei au devenit peste ani 
crescători fruntași, ca de pildă, Dumitru 
Pîrvănescu, Ion Mitroi, Agigheri Nuri- 
zan.

Sîntem o gospodărie bogată, fondul de 
bază de care dispunem se ridică la peste 
două milioane. Stepa cea îndărătnică a 
cedat în bătălie — și asta se observă 
numaidecât, cînd treci pe ulițele satului: 
case de cărămidă, garduri de piatră, po
rumbare pline, iar în case, mobilă nouă, 
aparate de radio și covoare.

Socialismul, gospodăria colectivă, a re
dat omului din stepă demnitatea și sen
timentul măreției. Ieșiți de sub imperiul 
obsesiei lui „ce vom pune mîine în oa

Aspect de la finala Campionatului de șah al R.P.R. <e sa desfășoară tn sala Dinamo

lă ?“, sau „ce vom îmbrăca la iarnă 
colectiviștii din Valu lui Traian năzu
iesc spre o viață spirituală bogată. Lu
cru firesc în orînduirea noastră. Mai ales 
tinerii se arată tot mai mult dornici de 
învățătură și cer să li se creeze condiții 
pentru manifestări culturale, artistice, 
sportive. Organizația U.T.M., îndrumată 
de organizația de partid, cu ajutorul 
conducerii gospodăriei, a înlesnit înscrie
rea la cursurile serale a celor care n-au 
isprăvit șapte clase și a format o echipă 
de teatru și una de dansuri, a amenajat 
un teren de fotbal, iar când lucrul în 
stepă a îngăduit, a inițiat plecări în 
grup la Teatrul de Stat din Constanța. 
In plus, la cinematograful sătesc, ru
lează, săptămânal, două filme, iar la gos
podărie a fost instalat un televizor.

Intrat în Dobrogea, am devenit un 
om al stepei pe care am îndrăgit-o și o 
iubesc la fel ca cei ce s-au născut sub 
cerul ei atît de albastru cum nu întâl
nești nicăieri în altă parte.

Am legat aici prietenii trainice și cînd 
mă aflu departe de ea, stepa dobrogeană 
mă cheamă, zările ei înfundate în pîclă 
îmi dau o stare de ușoară melancolie și 
mă întorc totdeauna la ea, cuprins de 
înfrigurare, așa cum te întorci în locu
rile unde te așteaptă marea dragoste a 
vieții. Dar mă apasă o umbră de mâh
nire că unii dintre băieți (sînt puțini) 
născuți și crescuți aici, încearcă s-o pă
răsească, deși în gospodărie e nevoie de 
munca lor. Pornesc în căutarea de câști
guri mai ușoare, apoi se întorc și iar 
pleacă — un soi ciudat de păsări călă
toare care nu izbutesc să se stabilească 
nicăieri.

I
nginerul ridică o problemă 
interesantă: atașamentul față 
de gospodărie. Din gospodă
ria colectivă Valu lui Traian 
au plecat la oraș, în ultimul 
an, șase tineri, parte din ei 
motivînd că vor să-și facă o 
meserie „plătită numai și numai în 

bani“, alții că satul, chiar în stadiul ac

tual de dezvoltare, le oferă totuși puțin» 
mijloace de cultivare, de distracție.

Cei plecați din Valu lui Traian (aproa
pe toți au părăsit gospodăria în timpul 
muncilor, cînd se adună recolta și fie
care clipă prețuiește nespus) n-au fă
cut-o pentru că s-au simțit atrași de o 
meserie anume, ci din dorința de a-și 
asigura un câștig mai ușor, de a se cui
bări pe undeva unde să n-aibă răspun
deri efective, sau — ce ea ce e și mai grav
— de dragul aventurii. „Sîntem tineri, 
un an pierdut nu e cina știe ce scofală“
— acest mod de a gîndi al tinerilor ple
cați din Valu lui Traian demonstrează 
ușurința cu care ei privesc viața, faptul 
că n-au fost ajutați să vadă viitorul 
satului lor socialist, care le oferă largi 
posibilități și pentru calificare, și pentru 
muncă, și pentru o viață plină, bogată.

Cel dinții care a dat bir cu fugiții este 
Ion Pascu. El era agent încasator, 
S-a desființat postul pe care-l ocupa, 
conducerea gospodăriei l-a chemat să lu
creze într-o brigadă de câmp r- i s-a 
propus, pare-se să fie conducător de ate
laj — dar a refuzat. S-a dus la Constanța 
și lucrează ca muncitor necalificat.

In toiul verii, Ion Cotmeanu, Emirsali 
Ismet, Asmi Saize și Flonea Drăgan au 
părăsit și ei satul.

— Ce să fac la Valu lui Traian? a spus 
Florea Drăgan. Vn sat ca oricare... La 
Constanța e altceva, sînt atitea întreprin
deri unde poți să te angajezi, nu-ți place 
ici, te duci dincolo și dacă n-o să-mi 
placă nicăieri, mă-ntorc iarăși în sat, 
dar deocamdată s-a deschis sezonul de 
plajă, și dacă nu curge, tot pică...

Cu alte cuvinte a plecat în dorul le- 
lii, în vreme ce grâul, golful aurului cum 
îl numea inginerul Virgil Badea, se to
pea pe cîmp. La Constanța s-a angajat 
la o întreprindere de construcții. A lu
crat două săptămîni, pe urmă și-a luat 
tălpășița. Unii spun că s-ar ti dus pe 
plajă, pescuia creveți și-i vindea cui se 
nimerea.

După seceriș, Florea Drăgan s-a întors, 
în sfîrșit, la gospodărie și a cerut si i 
se dea de lucru. L-au repartizat la o bri«



Cum sînt folosite
filmele agrozootehnice

peetacolul de film a devenit la sat un fapt coti
dian. Odată cu filmele artistice pătrund din ce 
în ce mai mult Și filmele documentare, pe teme 
științifice, agrozootehnice și culturale.

Am urmărit de curînd în cîteva comune din 
raionul Urziceni, regiunea București, felul în care 
secția de cineficare raională, căminele culturale și 

de popularizarea și prezentarea 
agrozootehnice.

organizațiile U.T.M., se ocupă 
filmelor documentare pe teme

Pentru cursanții învățâmîn- 
tului agrozootehnic au fost a- 
duse în comună filme care 
să-i ajute la însușirea mai te
meinică a lecțiilor. Așa au 
fost, de exemplu, filmele „Pen
tru producții ridicate de po
rumb la hectar“, „Creșterea 
purceilor de lapte" etc.

In comuna Borănești se 
poate spune că filmul 
a devenit un prieten 

nedespărțit al locuitorilor ei. 
Aici au fost aduse filme agro
zootehnice legate direct de 
specificul muncii din gospo
dăria colectivă. Iată, de pildă, 
după expunerea „Cultura po
rumbului“ ținută de ingirerul 
agronom al gospodăriei, docu
mentarul „Dăunătorii porum
bului“ a demonstrat în ima
gini concrete, cum s-ar spune 
pe viu, care sînt dăunătorii 
porumbului și cum se poate 
lupta împotriva lor. Este pe 
deplin justificată repetarea 
filmului cerută de brigadiera 
Aurica Roșu, șeful de echipă, 
Tudor Grigore Nicolae, colec
tivistul Oprea Alexandru și 
alți membri ai brigăzii de 
cîmp a1 gospodăriei.

După vizionare, colectiviștii 
au purtat discuții făcînd 
comparații între munca lor și 
metodele avansate arătate în 
film. Pentru membrii sectoru
lui legumicol, documentarul 
„Cultura legumelor“, însoțit 
de explicațiile și completări
le tehnicianului agronom au 
fost de un real folos îr> mun
ca lor pentru obținerea unor 
recolte bune.

în comuna Borănești un 
colectiv format din învățători

și profesori, inginerul agro
nom și tehnicianul gospodă
riei colective, se îngrijesc de 
prezentarea filmelor. Planul 
de muncă al căminului cultu
ral (director Ion Constanti- 
nescu) cuprinde numeroase 
acțiuni de prezentare a filme
lor documertare. Acest plan 
este întocmit ținîndu-se cont 
de cerințele și problemele

A ceste acțiuni interesante 
nu sînt 
zate în

însă generali- 
toate comu

nele din raion. La numai 3 
kilometri de Borănești. în co
muna Bărcărești, în ultimul 
timp folosirea filmului în 
sprijinul ridicării nivelului de 
cunoștințe politice, științifice 
și de cultură generală a colec
tiviștilor, nu se bucură de

Raidul nostru în raionul Urziceni

cele mai importante ale gos
podăriei colective. El este a- 
fișat în locurile vizibile 
comună, adus la 
prin stația de 
prin 
om, prin acțiunile 
pentru tineret

La aceste acțiuni 
lipsită bibliotecara 
care organizează expoziții de 
cărții legate prin tematica lor 
de conținutul filmelor.

Concursurile de recenzii or
ganizate de comitetul comu
nal U.T.M. (secretar Gliga 
Arghir) împreună cu condu
cerea căminului cultural con
stituie o altă formă care vine 
în sprijinul popularizării și în
țelegerii mai adînci a filmelor.

din 
cunoștință 

amplificare, 
discuțiile de la om la 

organizate

este ne- 
căminului,

toată atenția din partea că
minului cultural și a comite
tului comunal U.T.M. Lăsîn- 
du-se această mur că pe sea
ma operatorului, tinerii colec
tiviști din această comună 
sînt lipsiți de realul sprijin 
pe care filmul documentar 
l-ar fi putut da în munca lor. 
în comună au venit, de exem
plu, filme foarte interesante : 
„Dăunătorii sfeclei de zahăr“, 
„Creșterea păsărilor” etc. Dar, 
de organizarea unor acțiuni 
la care să participe tineri pe 
echipe, brigăzi și sectoare de 
activitate nu s-a ocupat ni
meni. De ce spunem că aceste 
filme i-ar fi interesat pe co
lectiviști ? Gospodăria a plan
tat anul acesta peste 100 de
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Helmuth 
dintre cei 
de la 1.1.S. 
Timișoara.

Tînărul 
este unul 
modelreri 
ner“ din 
care precum și atenția ce 
cordă organizării mai bune 
cului de muncă îl 
zeze numai lucrări 

tate
• Foto : N.

Rechtenvald 
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„Bela 
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buni
Brei- 

calif i- 
o a- 
a lo- 
reali-
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TELEGRAMĂ

Excelenței sale U THANT 
secretar general al 

Organizației Națiunilor 
Unite

New York

Cu ocazia numirii dv. în 
postul de secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
primiți, excelență, 
cordiale și urări de 
în activitatea 
cauzei păcii și 
tre popoare.

felicitări 
succes 

dedicatădv., 
înțelegerii în-

MÄNESCU,CORNELIU
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne 
București, 3 decembrie 1962

Cosifermțe la
La clubul între

prinderii, muncitori 
tineri și virstnici 
din schimbul I 
ascultat zilele 
cute conferința 
a dat regimul 
democrație
Iară tineretului”.

Conferința face 
parte din ciclul ini
țiat de comitetul 
sindicatului și comi
tetul U.T.M. de la

au 
tre- 
„Ce

de
popu-

întreprinderea de 
prefabricate „Pro
gresul”. Prezentată 
în bune condiții de 
către comitetul de 
cultură și artă de 
pe lingă sfatul 
popular raional N. 
Bălcescu, tema a 
fost ascultată cu in
teres de 
350 de 
prezenți 
Pînă la

ciob
nului se vor mai 
ține la clubul intre- , 
prinderii următoa
rele conferințe: „Re
ligia și știința", 
„Despre doftoroaie 
și leacuri băbești", 
„Frumusețile pa
triei“, „Cum va a- 
răta țara noastră în 
1965“ și altele.

ha cu sfeclă de zahăr, iar sec
torul avicol numără 48 000 de 
păsări. Cele două filme ar fi 
putut prilejui îr> comună un 
schimb de experiență util 
prin care tinerii să fie ajutați 
să cunoască cele mai avan
sate metode de muncă.

în unele comune, ca, de 
exemplu, la Grădiștea și Moa
ra Săracă, operatorii „uită“ 
uneori să proiecteze jurnalele 
și filmele agricole care înso
țesc filmele artistice. Lucrul 
este cu atît maj grav cu cît 
directorii căminelor culturale 
cunosc acest obicei. Și în alte 
comune, ca, de exemplu, la 
Fierbinți, se întîmplă ca fil
mele documentare să fie con
siderate Ca „simple comple
tări“.

La căminul cultural din co
muna Căciulați a fost organi
zată de curînd o acțiune in
teresantă, care răspundea pro
blemelor ridicate de munca 
în tînăra gospodărie colectivă- 
Afișul anunța expunerea „Or
ganizarea 
urmată de 
ca această 
urmată de 
tar agricol, 
rulat a fost......Bătrîna piani
nă“. Oare n-ar fi fost mai 
bine să se aducă unul din cele 
6 filme care așteptau la sec
ția de cineficare raională? 
Prezentînd aspecte din alte 
gospodării agricole colective 
care printr-o bună organi
zare a mur cii au obținut re
colte bogate, astfel de filme 
ar fi venit să completeze și să 
adîncească ideile expunerii a- 
mintite.

Un aport deosebit îl poate 
aduce filmul documentar în 

- susținerea lecțiilor la învăță- 
mîntul agrozootehnic. Comite
tul raional de artă și cultură 
are datoria să ajute secția de 
cineficare raională în organi
zarea unui circuit judicios al 
filmelor cu o tematică strîns 
legată de programa analitică 
a acestor cursuri.

Organizarea unei bogate ac
tivități de popularizare a fil
melor, de ajutorare a tinerilor 
în înțelegerea temeinică de 
către ei a conțirutului fiecă
rui film vizionat, 
preocupare 
din partea 
rale cît 
U.T.M.
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0 sărbătoare a tinereții
De curînd, în sala de festivități a Școlii medii nr. 2 Mihail 

Eminescu din Buzău, a avuf loc sărbătorirea 
de tineri care au împlinit vîrsta de 14 ani și 
minate buletinele de identitate.

Cu acest prilej tinerii au fost felicitați de
din. întreprinderile din localitate, de reprezentanții organelor locale, 
de

la
un

utemiștii de la școlile medii din oraș, invitați la festivitate. 
Tot în cinstea celor care au pășit pragul adolescenței, elevii de 

școlile medii nr. 1, 2 și de la 
frumos program artistic.

Impresii din
it umeroase șînt acțiunile 

cultural-educâtive ce se 
organizează la Centrul 

universitar din Iași. Despre 
una din acestea ne vom a- 
minti cu plăcere multă vreme 
de acum în colo: Este vorba 
despre întâlnirea studenților și 
cadrelor didactice cu tovară
șul rector Ion Creangă, care a 
povestit cîteva impresii culese 
cu prilejul vizitei făcute în 
U.R.S.S.

Ne-a impresionat prezenta
rea Universității „Lomonosov“, 
a Galeriilor „Tretiacov“, plim-

gadă de cîmp. Un timp și-a văzut cu 
bine de treburi, utemiștii au considerat 
că i-a fost de învățătură umblatul bram
bura la oraș, l-au lăsat, nu l-au chemat 
să-l judece in organizație și iată că într-o 
dimineață, Florea a dispărut din nou, 
lăsînd vorbă că s-a dus să învețe o me
serie. Acum bate trotuarele orașului, 
fără nici un rost.

Dacă Florea Drăgan, sau ceilalți ca el 
— nu numai din Valu lui Traian, ci de 
pretutindeni — ar fi ținut, din tot sufle
tul să învețe o meserie, gospodăria colec
tivă le-ar fi împlinit dorința. Căci și la 
sat poți învăța o meserie frumoasă: poți 
deveni crescător de animale, viticultor, 
dulgher, fierar, tractorist. Ce era satul 
lui Florea Drăgan și al lui Emirsali 
Meșchiure pînă în 1944 1 Loc al sărăciei 
și al umilinței. (Dobrogea toată era pă
mîntul toamnelor tragice, definitive, in
vadate de scaieți, mărăcini și buruieni). 
Sat colindat de blesteme și de bocete, 
înecat în praf, în zloată și vifore, și mai 
amarnic, în sărăcie.

Un moșier, Muslai, stăpînea o mie de 
hectare, cîteva tirciumi la șosea și se 
înscăunase primar, parcă pentru vecie. 
Zece sau cincisprezece negustori pripă
șiți de aiurea țineau tot atâtea cafenele 
înșirate de-a lungul drumului ce duce la 
Constanța. Ei erau stăpînii satului și ar- 
gații lor încolăceau bicele pe grumazul 
oricărui calic care îndrăznea să se apro
pie și să privească la petrecerile cu târfe 
ale domnilor în drum spre țărmul mării.

Cînd a luat ființă gospodăria colectivă 
„Lazăr Cernescu", în inventarul ei erau 
trecute doar cîteva perechi de cai, vreo 
douăzeci de pluguri (majoritatea cu coar
nele și grindeiul de lemn) și cam atît. 
Astăzi gospodăria dispune de un fond de 
bază de două milioane. Sectorul zooteh
nic cuprinde 464 taurine, 1 300 oi, 800 
porci, iar incubatoarele au livrat, numai 
intr-un singur an, 18 000 pui. In fostul 
arman al lui Muslai, colectiviștii au înăl
țat magazii de cereale, pătule, o hală

muncii în G.A.C “ 
film. Ne așteptam 
expunere să fie 
un film documen- 
dar filmul care a

implică o 
permanentă atît 
căminelor cultu- 

și a organizațiilor

După un bilanț rodnic, bucuria mecanizatorilor din brigada condusă de Gheorghe Pavel, de la 
S.M.T. Viziru, regiunea Galați, este justificată. Ei i-au ajutat pe colectiviștii din Golașei să obțină în 
anul acesta o recoltă sporită de grîu și peste 3800 de kilograme de porumb boabe la hectar. 
In fotografie (de la stînga spre dreapta) : Gh. Pavel, Gh. Buia, Gh. Cojocaru, Marin Mura, Gh, 

Nedelcu, Ion Munteanu, împreună cu Mihai Apostol, inginerul agronom al colectivei
Foto j AGERPRES

In prezența reprezentanților 
Ministerului Comerțului Ex
terior, Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne și ai altor insti
tuții centrale, luni dimineața 
s-a deschis în București expo
ziția „Aparate pentru încer
carea materialelor și aparate 
de laborator" a întreprinderii 
„Feinmechanik-Optik“ din R D. 
Germană.

★
Baritonul sovietic Georg Ofs a 

susținut luni seara în sala Filarmo
nicii de stat „Moldova“ din lași 
un recital extraordinar de canto. 
Artistul Sovietic a interpretat lu
crări de Mozart, Schubert, Ceai- 
kovski, Donizetti, Verdi, Duna- 
evskl, fiind călduros aplaudat de 
public.

spectatorii lor. Cu acest prilej, 
spectatorii au făcut numeroase 
propuneri privind îmbogățirea re
pertoriului cu piese de actuali
tate, ridicarea nivelului artistic al 
spectacolelor etc. La sfîrșitul in- 
tilnirii, artiștii au prezentat frag
mente din piesele „Celebrul 702“, 
„Liubov Iarovaia", „A 12-a noap
te“ și altele, care fac parte din 
repertoriul actual al teatrului era- 
iovean.

(Agerpres)

-k
Artiștii Teatrului National din 

Craiova s-au întllnit duminică cu

fruntași în producție

școala pedagogică, au prezentat

FLORENTIN POPESCU

unui însemnat număr 
cărora le-au fost în-

ION FERARU
ferar-betonist

cei peste 
muncitori 
în 

sfîrșitul
sală.

a-

VIORICA GRIGORESCU

barea pe Nipru și mai ales 
. ospitalitatea oamenilor sovie
tici- Ne-am bucurat sincer de 
darul oferit nouă de către ca
drele didactice și studenții 
Universității „Lomonosov“ (di
verse materiale cu privire la 
lucrările de laborator pentru 
elasticitate și o serie de re
viste deosebit de prețioase).

A fost o seară de neuitat.

DUMITRU APOSTOLACHE
I. ȘUTAC 

studenți

pentru 5 000 de păsări, 3 puiernițe, 2 ma
ternități pentru scroafe, grajduri pentru 
vite și un grajd pentru cai (toate a o 
sută de capete).

Ion Pascu, Florea Drăgan și ceilalți, 
asemenea lor, au plecat din Valu lui Tra
ian, socotind că agricultura, la urma ur
melor, nu este o meserie. Adică, de două 
mii de ani, de tind se scurmă cu plugul 
și se răzuie cu sapa pămîntul din stepă, 
ca să se înfiripe spicul de grîu și știu- 
letele de porumb, treaba aceasta a plă
mădirii plinii nu se cheamă meserie. 
Adică a face agricultură, înseamnă orice, 
dar nu înseamnă a face o meserie. Altă 
dată așa era, căci teșeai la plug cînd 
ieșea vecinul și semănai zece ani la rînd 
porumbul tot pe același amărît de po
gon. Dar astăzi, meseria de agricultor, în 
înțelesul și în accepția contemporană, 
cînd o gospodărie însumează mii de hec
tare care se cer îngrășate, semănate, lu
crate și culese în mod științific, meseria 
de agricultor poate și trebuie scrisă cu 
majuscule. La noi, în orînduirea socia
listă, sînt chemați să ajute la bunăsta
rea tuturor muncitorul și savantul, 
banul și crescătorul de animale, 
rodul muncii lor e prețuit în egală 
sură. A fi agricultor, adică omul 
răspunde de pîinea țării, înseamnă
pregătit și înarmat cu știința lucrării 
pămîntului — prin urmare, agricultura 
comportă, ca și alte ramuri ale produc
ției, știință, pricepere și dragoste. Dar 
mi se pare că ceea ce spun Pascu și Flo- 

:, cred că în sinea 
. fug, că părăsesc 

să găsească și ei 
agațe, să se spri- 

! mai șubred decît

cio- 
iar 

mă
car e 
a fi

rea e un fel de a spune, 
lor se simt rușinați că 
satul și atunci trebuie 
un motiv de care să se 
jine pe el, chiar dacă e 
firul de pai.

Ceilalți tineri din Valu lui Traian, « 
și ei sînt imensa majoritate —, ră
mași în sat, și-au găsit rostul și fericirea.

0 noîâ 
discordantă 

intr-un concert 
admirabil

(Urmare din pag. I)

sori
ani 1

Cos- 
scriu

La gospodărie funcționează două cursuri 
agrotehnice și unul zootehnic cu o durată 
de trei ani — adevărată școală profesio
nală agricolă fără scoaterea din produc
ție — frecventată de aproape o sută de 
tineri. Ion Mitroi și Ismail Nail, Dumi
tru Pîrvănescu și Osman Muedin știu și 
înțeleg că satul lor, ridicat din mizerie 
pe treapta demnității umane le va oferi, 
în viitor, împlinirea idealurilor de viață 
și de aceea îi dăruiesc, la rîndul lor, în
treaga dragoste și putere de muncă.

Am însemnat aceste rînduri pentru 
Florea Drăgan și pentru ceilalți, plecați 
asemeni lui, să rătăcească fără nici un 
țel pe străzile orașelor, încredințat că 
vor înțelege, în cele din urmă, că-și pot 
îndeplini cele mai îndrăznețe visuri, în- 
cadrîndu-se activ în munca gospodăriei 
colective.

renul zboară prin noapte. Lă-, 
săm în urmă Constanța, Pa- 
lasul și iată-ne gonind la 
Valu lui Traian. E târziu, satul 
doarme, de sus s-a pornit să 
plouă și întunericul umed 
apasă asupra luminii. Unde

va, către ulițele din centrul satului cli
pocesc, palide, cîteva lumini. Mă gîndesc 
că în odaia lui călduroasă, utemistul Vir- 
gil Badea citește sau, poate că discută 
cu Osman Muedin, sau, poate stau amân
doi și ascultă susurul ploii și zgomotul 
trenului trecînd ca o nălucă spre inima 
stepei... Ei doi înțeleg și glasul ploii, așa 
cum îl înțeleg pe-al pămîntului. Și de 
bună seamă că în noapte aud cum crește 
în țărînă grîul și se înfrățește. Anii ti
nereții — sînt anii dăruirii depline, pa^ 
sionate, fierbinți, anii arderii în j 
vie, ani care te formează ca om, om în
treg !

I 
I 
I
1 
i
I
I 
!
I
I
I
I
I
I

ne, pa- I 
flacără |

Ifanlș NEAGU

Student
Tînărul 
student 
tatea de construcții din lași, 
în timpul liber, el este și elev 
la clasa de sculptură (anul I) 
a Școlii populare de artă din 

lași
Foto : S. NICULESCU

la arte plastice ? Nu. 
Enescu Ștefan este 
în anul III la Facul-

Comemorarea 
lui Jozsef Attila
Luni seara, la Casa scriitorilor 

„Mihail Sadoveanu“ din Capitală 
a avut loc un festival literar or
ganizat de Uniunea scriitorilor, 
din R. P. Romină cu prilejul co
memorării a 25 de ani de la moar
tea marelui poet maghiar Jozsei 
Attila.

La iestival au luat parte repre
zentanți ai Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, scriitori 
și alți oameni de cultură.

Au fost de față Jeno Kuti, am
basadorul R. P. 
Romină, precum 
basadei.

Festivitatea a 
acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii scriitorilor din R. P. Ro- 
mlnă.

Poetul Eugen Jebeleanu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, a vorbit despre 
viața și opera marelui poet revo
luționar maghiar.

Poeți și actori au recitat ver
suri închinate lui Jozsef Attila și 
tălmăciri din opera marelui poet. 
Au fost, de asemenea, interpre
tate cîntece pe versurile poetului.

Cu același prilej a fost organi
zată în incinta Casei scriitorilor 
din Capitală o expoziție consa
crată vieții și operei poetului.

Ungare în R. P. 
și membri ai am-

tosi deschisă de

(Ager preș)

Cu umor sfătos — ca unul 
mai bătrîn cum este1 — Nistor 
adaugă, cu privire la furturile 
făptuite de către Dan: „Tu, 
Dane, ți-ai furat căciula... Tu, 
în clasa a IX-a, băiat în toată 
firea“. De altfel în cîteva 
sori regăsesc acest: Ai 17 
Ești un om I

Costel Andrei și Bălan 
tel, din Hunedoara, îi
împreună... După ce îl doje
nesc și ei pe Vodislav pentru.., 
„apucăturile lui nostalgice“ 
rostesc o critică aspră împotri
va organizației U.T.M. din școa
lă, care nu a folosit toate mij
loacele să-l readucă pe Dan la 
realitate I „Sau poale s-au mul
țumit să-l scoată din U.T.M. 
pentru a scăpa de o greu
tate ?“

Tovarășa Savu Mar ia, în nu
mele colectivului clasei a IX-a 
de la Școala medie mixtă din 
Rîșnov, condamnă pe rînd t fi
rește pe Dan și pe părinții lui, 
apoi colegii de clasă, comite
tul U.T.M., secretarul acestuia, 
și comitetul de părinți al șco
lii I

Dar nu numai cei de-o vîrstă 
cu Dan au intervenit în discu
ție : Brumărescu Valentina este 
soră la Spitalul din Vălenii de 
Munte. Are 28 de ani și a ieșit 
din rîndurile utemiștilor... ,,'A- 
cum își dau seama părinții lui 
Vodislav ce educație i-au dat 
făcîndu-i toate plăcerile : el 
sînt acasă, iar el la Școala de 
reeducare".

S-ar mai putea cita multe 
pasaje instructive, revelatoare 
pentru nivelul de înțelegere a 
fenomenelor vieții noastre, de 
către acești tineri, mulți abia 
trecuțî de anii copilăriei... Mă 
opresc numai Ia încă O frază, 
luată din scrisoarea Dorinei 
Teașcă, elevă la Școala teh
nică horti-viticolă, din Poarta 
Albă, Medgidia : „este foarte 
necesar ca atît părinții cit 
corpul didactic, profesori și 
ducători, să fie foarte atenți 
ceea ce privește educația
care trebuie să o dea copiilor» 
viitorii oameni de miine".

Intr-adevăr, așa apar ÎS 
splendidul lor relief — încă da 
pe acum, la 17—18 ani tră* 
săturile „oamenilor de mflne^ș 
din efuziunile generoase, din 
entuziasmul juvenil, din temei
nicia și seriozitatea credințe! 
lor în forța colectivului, în ma
rile, neprețuitele Bucurii ale 
muncii creatoare, cinstite.

Ca și în alte dăți, nu vreau 
să trag vreo altă concluzie de
cît aceea că, sub ochii noștri, 
Crește un tineret de care na 
putem mîndri, care merită toa
tă încrederea că va duce mai 
'departe și va desăvîrși constru
irea socialismului și comunis
mului îrt patria noastră. Cîte O 
rară excepție, pune parcă șl 
mai tare în evidență cît de 
străine de noi sînt aceste ră
mășițe ale vechiului...

Adolescenții cu care stau de 
vorbă în aceste ceasuri sînt 
prima generație de copii năs- 
cuți sub soarele revoluției 
noastre. La 17—18 ani ei pro
filează de pe acum „oamenii 
viitorului". Cazuri ca acela al 
lui Vodislav sînt numai cîte o 
notă stridentă, discordantă în 
acest concert admirabil. Rămî- 
ne ca sunetele acestor acorduri 
armonioase să ajungă pînă la 
urechea și la inima lui Dan. Și 
nu ne îndoim că ele vor ajun
ge — pentru a reveni și el în 
mijlocul acelora 
clipă n-au 
sească.

12 lei

V. I. LENIN 
Opere complete 

voi. 12
584 pag.

Economii, dar și
calitate superioară

(Urmare din pag I)

avut. drept rezultat micșo'

ȘÎ 
e- 
îrt 
pe

a
rarea opririlor la războaie, deci 
reducerea deșeurilor.

Cum era și firesc, aceste 
măsuri au creat condiții 
muncitorilor să-și manifeste 
din plin inițiativa și- spiritul 
lor gospodăresc. Un mare aju
tor am primit din partea pos
turilor utemiste de control. 
Ele au popularizat pe tinerii 
fruntași în gospodărirea ma
teriei prime, au publicat în 
repetate rînduri articole și 
raiduri consacrate îmbunătă
țirii calității, reducerii deșeu
rilor. în urma publicării unui 
asemenea raid, s-a sugerat 
conducerii fabricii ideea sta
bilirii unor normative de de
șeuri la fiecare loc de muncă. 
La început ni s-a părut că 
nu-i posibil acest lucru. Ser
viciul tehnic a studiat situația 
în fiecare secție și atelier și 
a stabilit normative orienta
tiva de deșeuri pe faze 
operații, iar în țesătorie 
mia de bătăi-război.

Rezultatele obținute pînă 
prezent constituie un argu
ment convingător pentru ori
cine : din cele 40 000 kg fire 
economisite anul acesta în fa
brica noastră, se pot confec
ționa aproape 150 000 mp țe
sături diferite.

Anul 1963 bate — cum se 
spune — la ușă. Ne așteaptă 
sarcini mai mari.

Pe ce căi vom acționa în 
viitor ? Desigur că experiența 
anului acesta ne va fi de un 
real folos. Dar ne-am gîndit 
și la noi măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Ele au în vedere, 
în primul rînd modernizarea 
și perfecționarea procesului 
de producție. Secția prepara- 
ții țesătorie va fi în cea mai 
mare parte reutilată. Locul 
actualelor mașini îl vor lua 
altele noi, moderne. Acestea 
vor lucra firește cu randamen
te mai mari, vor asigura o 
mai bună prelucrare a mate
riei prime. Ne-am gîndit, de 
asemenea, să perfecționăm 
sistemul de curățire a tambu- 
rilor sortimentelor de cardă. 
Este vorba de proiectarea 
unei noi garnituri pentru fu- 
gători care să prelungească 
cu 8 ore timpul de lucru între 
două curățiri. De aceasta se 
și ocupă în prezent cadrele 
noastre tehnice. Dintr-un cal
cul estimativ rezultă că, nu
mai în acest fel, vom putea 
realiza economii la articolele 
groase de aproape 15 000 kg 
amestec. Instalațiile de pneu- 
mafil, folosite în mod experi
mental în acest an, au dat 
rezultate foarte bune. De a-

se 
de

de
pe

în

ceea, în anul viitor ele vor fi 
extinse la toate ringurile. Se 
va reduce astfel în mod sim
țitor numărul de ruperi, 
vor elimina înfășurările 
pretori pe cilindri.

Aceste măsuri le-a stabilit 
conducerea întreprinderii. Sîn- 
tem siguri că lor li se vor 
alătura multe altele izvorîte 
din propunerile muncitorilor 
cu ocazia dezbaterii sarcinilor 
de plan. Dar, pentru ca toate 
aceste măsuri să prindă .viață 
chiar din primele zile ale 
noului an, mai este necesar 
ceva : ridicarea continuă a ni-, 
velului de calificare a munci
torilor. La acest lucru 
ne-am _ . ____ ___
înainte. în fiecare secție au 
fost deschise cursuri de ridi
care a calificării pe care le 
frecventează în prezent peste 
1 000 de muncitori, dintre 
care cei mai mulți sînt tineri, 
în tematicile acestor cursuri 
am prevăzut lecții care să 
arate muncitorilor cum pot 
contribui la îmbunătățirea 
necontenită a calității produ
selor, la mai buna folosire a 
materiei prime.

Colectivul nostru de muncă 
este convins că stă în putința 
lui să organizeze mai bine 
producția, să realizeze și pe 
viitor, din aceeași cantitate de 
materie primă, țesături și sto
fe mai multe, mai ieftine și 
de cea mai bună calitate.

noi
gindit cu mult mai

care nici o 
înțeles să-l pără-

CHERMESA: Republica, Flo- 
reasca, G. Coșbuc. MAGIS
TRATUL rulează la cinema
tografele Magheru, București, 
Gh. Doja, MOARTEA ÎN 
INSULA DE ZAHĂR — (cine
mascop) rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri, Elena 
Pavel, 1 Mai, 23 August. A- 
LIBIUL NU AJUNGE rulează 
la cinematografele I. C. Frimu, 
Flacăra, Miorița 30 Decem
brie. MIZERABILII — cine
mascop (ambele serii): Victo
ria. FATA CU CARE AM 
FOST PRIETEN — cinema
scop : Lumina, înfrățirea în
tre popoare, Alex. Sahia, 
MISTERUL CELOR DOI 
DOMNI „N“: Central V. 
Roaită, Arta. PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII — di
mineața : 13 Septembrie. CE
LEBRUL 702 — după-amiază: 
13 Septembrie. PROGRAM DE 
FILME DOCUMENTARE : 
Timpuri Noi. UN OM TRECE 
PRIN ZID rulează la cinema
tograful Maxim Gorki. BĂ
IEȚII NOȘTRI : Cultural. PE
TRE CEL ISTEȚ rulează la

cinematografele
—dimineața.

Popov
CU-

Alex. 
Unirea.

LISELE VARIETEULUI 
după-amiază: Alex. Popov. 
VARA ROMANTICĂ: 8 Mar- 
tie, Luceafărul. 713 CERE A- 
TERIZAREA: Grivița. CA
ZACII rulează la cinemato
graful Constantin David. FAN
TOMELE DIN SPESSART ru
lează la cinematograful T. 
Vladimirescu. ACORD FINAL: 
Munca. CARTOUCHE : Popu- 
Iar. LUPII LA STÎNĂ : Mo
șilor, G. Bacovia. VÎRSTA 
DRAGOSTEI: Donca Simo. 
HAIDUCII DIN RIO-FRIO : 
16 Februarie. OMUL AMFI- 
BIE rulează la cinematogra
fele M. Eminescu, Ilie Pinti- 
lie. FLĂCĂRI ȘI FLORI : 8 
Mai. HAMLET : Volga. OA
MENI ȘI FIARE — ambele 
serii, rulează la cinematogra
fele Olga Bancic, B. Dela- 
vrancea. CONTELE DE MON
TE CRISTO — cinemascop 
(ambele serii) : Drumul serii.
} FABRICA DE CONFECȚII \ 
( „CĂLĂRAȘI” I

din orașul călărași]
REGIUNEA BUCUREȘTI )

firtp, iMfotäxt, fa CÂ/faAgf, WfaMlfà,
bărbați j
______ J

I Produce și livrează 
f tă țara confecții de 
f superioară pentru 

și copii.

MUZEUL REGIONAL 
AL BANATULUI

Secțiile de istorie, științe-naturale, , 
etnografie și de artă ale muzeului ? 
conțin colecții bogate și interesante 7 
privind natura și istoria Banatului d

s



Tratativele pentru dezarmare PREȘEDINTELE TITO AL XII-LEA CONGRES AL P. C. DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

de la Geneva
GENEVA’ 3 (Agerpres). — 
La ședința plenară din 3 de

cembrie a Comitetului
18 state pentru dezarmare 
prezidată de reprezentantul 
S.U.A., A. Dean, a continuat 
discuția generală în problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară. La ședință au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Birmaniei, S.U.A., U.R.S.S.,
Italiei, Poloniei și Angliei.

Ca și în cadrul ședințelor 
anterioare, cuvîntarea repre
zentantului american n-a a- 
dus nimic nou și a durat doar 
aproximativ 5 minute. Repre
zentanții Angliei și Italiei, au 
repetat vechile lor argumen
te și n-au făcut nici ei vreo 
propunere constructivă.

S. K. Țarapkin, reprezentan
tul Uniunii Sovietice, a spus 
că în prezent s-au creat con
diții mai favorabile pentru 
realizarea unui acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară. Exis
tă o serie de factori pozitivi 
care pot influența asupra des
fășurării cu succes a lucrări
lor Comitetului celor 18 state. 
Discuția largă în problema ex
periențelor nucleare care s-a 
desfășurat în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a fost foarte 
folositoare. în primul rînd a- 
ceastă discuție a arătat că 
trebuie să fie interzise toate 
experiențele cu arma nucleară 
fără excepție.

Un acord parțial, a subliniat 
reprezentantul sovietic, nu ar 
rezolva nimic și ar putea da 
naștere doar unor iluzii pri
mejdioase. El ar putea avea 
urmări dăunătoare. Acest lu
cru l-au arătat deja delegații 
Birmaniei, Etiopiei și alți re
prezentanți în Comitet. Și de
legația Uniunii Sovietice este 
întru totul de acord cu dele
gațiile respective.

Dacă vor continua experien
țele subterane cu arma nu
cleară, a spus în continuare 
S. K. Țarapkin, celelalte state 
pot fi puse în fața necesității 
ca în scopul asigurării secu
rității lor să recurgă la ex
periențele cu arma 
propriu-zisă, și ele se 
sidera în drept să le 
ze în mediul în care

celor

nucleară 
vor con- 
efectue- 
vor cre-

ALE UNOR COMISII C.A.E.R. A PLECAT IN U.R.S.S. DELEGAȚIA p. m. r.

de de cuviință. în felul a- 
cesta, din toate punctele de 
vedere o importanță reală și 
o forță reală poate avea nu
mai un acord care ar inter
zice toate experiențele fără 
excepție — în atmosferă, sub 
apă, în spațiul cosmic și sub 
pămînt.

în legătură cu aceasta exis
tă rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U. care prevede 
încetarea de la 1 ianuarie 
1963 a tuturor experiențelor 
cu arma nucleară. Dacă toate 
statele care posedă arma nu
cleară vor respecta această 
hotărîre a Adunării Generale, 
se va crea o atmosferă favo
rabilă încheierii rodnice a tra
tativelor în cadrul cărora va 
fi elaborat un acord cu pri
vire la interzicerea pentru tot
deauna a' experiențelor 
orice fel

de 
cu , arma . nucleară.

Delegația sovietică, a spus 
S. K. Țarapkin, consideră ne
cesar să sublinieze din nou că 
membrii comitetului au posi
bilități bune să găsească o so
luționare reciproc acceptabilă 
a problemei încetării experi
ențelor cu arma nucleară. U- 
niunea Sovietică este gata să 
folosească ideea emisă de con
ferința de la Pugwash a oa
menilor de știință privind fo
losirea stațiilor seismice auto
mate. Instalarea unor aseme
nea stații va mări și mai 
mult capacitatea rețelei exis
tente de posturi naționale, va 
face și mai eficient controlul 
asupra încetării tuturor expe
riențelor cu arma nucleară.

în încheiere, S. K. Țarap
kin a chemat pe participanții 
la tratative să meargă pe a- 
ceastă cale care duce la 
lizarea acordului.

rea-

PRAGA 3 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
CETEKA, între 27 noiembrie 
și 1 decembrie a avut loc la 
Praga sesiunea Comisiei per
manente a C.A.E.R. de colabo
rare economică și tehnico-ști
ințifică în domeniul construc
țiilor de mașini. La sesiune au 
participat delegațiile R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Polone, R. D. Germane, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare 
și U.R.S.S.

Comisia a examinat proble
mele perfecționării continui a 
formelor de colaborare a ță
rilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul construcțiilor de ma
șini și a elaborat propuneri cu 
privire la colaborarea opera
tivă strînsă a întreprinderilor 
producătoare de rulmenți.

Comisia a aprobat planul de 
activitate' pe anul 1963 care 
prevede coordonarea planuri
lor de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini a ță-

rilor membre ale C.A.E.R. și 
activitatea corespunzătoare în 
domeniul însușirii în produc
ție de noi mașini, utilaje și 
linii tehnologice avansate în 
principalele ramuri ale econo
miei naționale.

în cadrul sesiunii a fost 
stabilit modul de elaborare a 
planului de perspectivă a ac
tivității Comisiei permanente a 
C.A.E.R. de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în 
domeniul construcțiilor de ma
șini.

A XII-a
U. N. E. S. C. 0.

PARIS
XII-a conferință generală

3 (Agerpres). — La
a
UNESCO, comisia de program 
a încheiat discuțiile privitoare 
la departamentele de științe 
sociale și științe exacte și na
turale.

în intervenția la discutarea 
rezoluțiilor delegatul romîn, 
dr. A. Nedelcu-Karassy, a ară
tat -că-„UNESCO nu se mai 
poate limita la efectuarea u- 
nor studii teoretice și anchete 
și că a sosit momentul să se 
organizeze acțiuni concrete, 
urmărind lichidarea deplină a 
colonialismului și a urmărilor 
sale, ca și a discriminării ra
siale”. Cu o mare majoritate 
au fost votate, în ciuda opo
ziției principalelor state colo
nialiste, o serie de rezoluții 
împreună cu amendamentele 
propuse de U.R.S.S., Mali și 
Maroc, privind activizarea 
programului Departamentului 
de Științe sociale UNESCO.

într-una din rezoluțiile vo
tate se precizează că „statele 
membre sînt invitate să com
bată, pînă la dispariția ei, dis
criminarea bazată pe rasă, na
ționalitate, religie, limbă, sex, 
avere sau condiție socială și 
să informeze organizația asu-

manifestație
a minerilor japonezi

TOKIO 3 (Agerpres). — La 
2 decembrie, în orașul Idzu- 
ka de pe insula Kiusiu a avut 
loc un grandios miting de pro
test împotriva concedierii în 
masă a muncitorilor din in
dustria cărbunelui. Pe stadio
nul orașului au sosit peste 
30 000 de reprezentanți din 
prefectura Fukuoka, una din 
principalele regiuni carboni
fere din țară.

In salopete de lucru, pur- 
tînd pancarte „Jos concedie
rile”, pe stadion au sosit 
peste 10 000 de mineri de la 
minele societăților „Mițui”, 
„Koga” și altele.

Cei care au luat cuvîntul la 
miting, au declarat că guver
nul n-a întreprins nimic pen
tru soluționarea crizei din in
dustria carboniferă și s-au 
pronunțat împotriva aplicării 
în această ramură a raționali
zării capitaliste, care va arun
ca în ghiarele șomajului peste 
80 000 de mineri.

în urma hotărîrii congresu
lui, care a avut loc recent, 
minerii fac pregătiri asidue 
pentru organizarea cu succes a 
luptei greviste în sprijinul re
vendicărilor lor. începînd cu 
8 decembrie vor fi declanșate 
greve pe termen nelimitat la 
minele aparținînd unui nu
măr de opt societăți carboni
fere principale din țară. La 
14 decembrie, minerii vor or
ganiza p grevă națională de 
24 ore.

Lupta minerilor, zilierilor și 
altor categorii de oameni aia

muncii, care sînt amenințați să 
cadă pradă șomajului, este 
sprijinită de Consiliul Gene
ral al Sindicatelor din Japo
nia, partidele comunist și so
cialist și de alte organizații 
din țară.

pra măsurilor concrete, 
care le vor lua în scopul com
baterii colonialismului și a ur
mărilor sale nefaste, ca și a- 
supra rezultatelor obținute”, 

în domeniul științelor exac
te și naturale a fost acceptată 
unanim propunerea prezentată 
de delegația U.R.S.S. și sus
ținută de delegatul romîn, Ni
colae Ghenea, că UNESCO, 
menținînd prioritatea acor
dată educației, trebuie să a- 
corde în viitor o mai mare 
importanță științelor exacte 
și naturale. Fără a proceda ea 
însăși la cercetarea științifi
că, UNESCO este în măsură 
să favorizeze, prin colabora
rea cu organizațiile de spe
cialitate naționale, internațio
nale și guvernamentale, orga
nizarea cooperării internațio
nale, din ce în ce mai necesară 
progresului științific într-o 
lume fără războaie. Comisia 
de program a aprobat pentru 
exercițiul 1963—1964 activita
tea Departamentului de ști
ințe exacte și naturale în do
meniile oceanografiei, hidro
logiei științifice, zonelor aride, 
biologiei celulare, cercetărilor 
asupra creierului, studierii 
spațiului cosmic etc. în ace
lași timp s-au aprobat pro
grame și fonduri pentru spri
jinirea dezvoltării și echipă
rii centrelor de cercetare ști
ințifică, formării de cadre na
ționale de specialiști etc 
statele din Africa, Asia 
merica Latină.

Lucrările celei de a 
sesiuni a Conferinței 
rale UNESCO continuă, 
misia de program discută ac
tivitățile culturale, iar o sub
comisie, special instituită, ana
lizează problemele legate de 
activitatea Departamentului 
de educație UNESCO.

în 
și A-

XII-a 
gene-

Co-

NEW YORK 3 Trimisul A- 
gerpres, C. Răducanu, trans
mite :

Turneul de 11 săptămîni în 
S.U.A. al ansamblului „Rap
sodia Romînă“ se apropie de 
sfîrșit.

început la Seattle, pe coasta 
Pacificului, turneul ansamblu
lui a fost considerat marele 
succes al Tirgului mondial or
ganizat in acest oraș. După ce 
a parcurs întreg teritoriul 
S.U.A. intr-un adevărat marș 
triumfal de la vest spre est, 
prin zeci de localități, unde a 
prezentat zeci de spectacole, 
ansamblul de dansuri și or
chestra „Barbu Lăutaru" a 
fost în seara de 1 decembrie 
aclamat de newyorkezi.

Este dificil de redat atmos
fera în care s-a desfășurat 
spectacolul de la prima ridi
care a cortinei. Ovațiile cu 
care au fost primite Tablourile 
lui Grigorescu și Aman din 
Galeria națională, însuflețite 
de ritmurile Rapsodiei lii.i 
Enescu, au continuat neîn
trerupt, acompaniind suitele 
de dansuri oltenești și de pe 
Someș, dansul fetelor de la 
Capilna. Minute în șir au fost 
aclamate ritmurile îndrăcite 
ale călușarilor. Același uriaș 
succes l-au avut și orchestra 
ca și soliștii instrumentiști și 
Angela Moldovan, solicitați la 
numeroase bisuri, lucru arare
ori petrecut aici în analele bă- 
trînei și istoricei săli de con
certe, care a găzduit cele mai 
mari personalități artistice 
muzicale ale secolului nostru.

★
BERLIN 3 (Agerpres). — 

După cum transmite A.D.N., 
între 27 și 30 noiembrie s-a 
desfășurat la Berlin cea 
14-a sesiune a Comisiei 
manente C.A.E.R. pentru 
blemele chimiei.

La lucrările Comisiei 
participat reprezentanți ai R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Romî
ne, R. P. Polone, R. P. Un
gare, U.R.S.S., precum și ai 
R. P. Chineze în calitate de 
observatori.

în comunicatul cu privire la 
lucrările sesiunii se arată că 
au fost analizate principalele 
probleme ale progresului teh
nic din cadrul acestei impor
tante ramuri industriale. Au 
fost puse de acord, de ase
menea, principiile specializării 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
în fabricarea unor tipuri de 
produse chimice și a fost a- 
probat planul de activitate pe 
anul 1963.

★
BERLIN 3 (Agerpres). —
După cum transmite A.D.N., 

între 27 și 30 noiembrie au 
avut loc la Berlin lucrările 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare. După 
cum se spune în comunicat, 
au participat delegații din R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și Uniunea Sovietică.

Comisia a adoptat o serie 
de recomandări pentru unifi
carea standardelor naționale 
în domeniul construcțiilor de 
mașini și al metalurgiei. Co
misia a adoptat, de asemenea, 
planul său de activitate pe 
1963 și a dezbătut probleme 
legate de înființarea unui in
stitut al C.A.E.R. pentru stan
dardizare și de îmbunătățirea 
mai departe a activității or
ganelor C.A.E.R. în domeniul 
standardizării.

de-a 
per- 
pro-

au

Declarația Partidului

Muncitoresc Unit din Birmania

RANGOON 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Partidul 
Muncitoresc din Birmania și 
Partidul tovarășilor poporului 
au format un singur partid și 
anume Partidul muncitoresc 
unit din Birmania.

în declarație se subliniază 
că Partidul muncitoresc unit 
din Birmania sprijină și salu
tă declarația Consfătuirii de 
la Moscova a partidelor co
muniste și muncitorești, hotă- 
rîrile și rezoluțiile congreselor 
al XX-lea și al XXII-lea ale 
P.C.U.S.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
STUDENȚILOR

La Guajaquil au luat sfîrșit 
lucrările congresului Fe
derației studenților din 

Ecuador. Participanții la con
gres au chemat poporul ecua- 
dorian să lupte pentru schim
barea situației din țară, împo-

Dacă ești student
Dacă ești 

proaspăt
i student străin, 
sosit în S.U.A., 

dacă intenționezi să închi- 
o cameră și, mai ales dacă ai 
cu care să o plătești, primul

riezi
bani . ...
lucru pe care trebuie să-l faci este 
să consulți rubrica de mică pu
blicitate a unui ziar. La fel a pro
cedat și Julian Skeva Sok din 
Rhodesia de sud și Antonio 
Boustcha din Mozambic, veniți în 
Statele Unite pentru a urma cursu
rile Universității din Syracusa 
(statul New York). Cei doi au ales 
o adresă, au dat un telefon pro
prietarului și... au fost întîmpinați 
cu un refuz. „Nu pot să închiriez

------------------------------------------

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 decem
brie, răspunzînd invitației lui 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului 
U.R.S.S., 
ședințele 
cu soția, 
grad cu 
Uniunea 
vor petrece concediul de odih
nă. Președintele Tito este în
soțit de A. Rankovici, vicepre
ședinte al Ve.cei Executive 
Federative, I. Veselinov, pre
ședintele Scupșcinei Populare 
a Republicii Populare Serbia,
L. Arsov, președintele Scupșci
nei Populare a Republicii 
Populare Macedonia, I. Kra- 
jacici, vicepreședinte al Vecei 
Executive a Republicii Popu
lare Croația, B. Kraiger, 
membru al Vecei Executive 
Federative, D. Vidici, pre
ședintele Comisiei pentru re
lații internaționale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, și de alte 
persoane.

Președintele Tito este înso
țit, de asemenea, de A. M. Pu- 
zanov, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.P.F. Iugoslavia.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția
M. T.I., Josip Broz Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia și 
persoanele care-1 însoțesc în 
vizită în Uniunea Sovietică au 
trecut duminică prin R. P. 
Ungară.

Duminică seara, Istvan Dobi 
a oferit un dineu în cinstea 
președintelui Iugoslaviei. La 
acest dineu au participat Ja- 
nos Kadar, președintele Con
siliului de Miniștri și alte per
soane oficiale.

în cursul dineului Istvan 
Dobi, Josip Broz Tito și Ja- 
nos Kadar au rostit toas
turi. Ei au exprimat speranța 
că actuala întîlnire va con
tribui la strîngerea relațiilor 
dintre cele două țări și la 
cauza păcii.

Apoi, oaspeții iugoslavi și-au 
continuat călătoria cu un tren 
special spre frontiera sovie
tică.

A SOSIT LA PRAGA
de Miniștri al 

Iosip Broz-Tito, pre- 
R. P. F. Iugoslavia, 
au plecat din Bel- 
un tren special în 

Sovietică, unde își

PRAGA 3 — Coresponden
tul Agerpres la Praga trans
mite : Luni seara a sosit la 
Praga delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care participă 
la lucrările celui de-al XH-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Din de
legație mai fac parte tovarășii 
Ștefan Voitec, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Virgil Cazacu, 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional-Iași al 
P. M. R., Barbu Zaharescu, 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R. și Gh. Nițescu, amba-

R. P. Romîno în R. g,sadorul _
Cehoslovacă.

La gară oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii J. Do- 
lansky, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Ludmila Jan- 
kovcova, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 

Cehoslovacia, 
membru su- 
al P. C. din 

ministrul con-

P. C. din 
Josef Korcak, 
pleant al C.C. 
Cehoslovacia, 
strucțiilor, Bohuslav Lastovic-
ka, șeful secției internaționale 
a C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, J. Sikora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Au fost de față de asemenea 
membri ai 
Romîne la

ambasadei R. P. 
Praga.

Congresul al X-Iea
al P. C. Italian

X

/

★
CIOP 3 (Agerpres). — TASS 

transmite ; La 3 decembrie, 
președintele R. P. F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, și persoa
nele care-1 însoțesc au sosit în 
Uniunea Sovietică.

In gara Ciop de la frontiera 
sovietică, înaltul oaspete a fost 
întîmpinat de M. Gheorgadze, 
secretar al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., 
N. Firiubin, locțiitor al mini
strului afacerilor externe al 
U.R.S.S., S. Kovpak, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucraine
ne și de alte personalități. 
Printre cei aflați în gară pen
tru a-1 întîmpina pe înaltul 
oaspete iugoslav era și T. Mia- 
tovici, ambasadorul Iugoslaviei 
în U.R.S.S.

Iosip Broz Tito și persoanele 
care îl însoțesc au fost salutate 
de S. Kovpak. Președintele 
Tito a rostit cuvîntul de răs
puns.

ROMA 2 — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite :

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm s-a deschis dumi
nică la Roma, în „Palazzo dei 
Congressi“, cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Italian. La lucrările con
gresului iau parte 876 de dele
gați aleși în cadrul conferin
țelor federațiilor de partid, 
care au precedat Congresul 
P.C.I. în sala congresului se 
află peste 1 000 de invitați — 
deputați, senatori, conducători 
și activiști sindicali, reprezen
tanți ai organizațiilor de tine
ret, femei, cooperatiste, orga
nizațiilor țărănești, studen
țești.

La congres participă, de a- 
semenea, delegații ale parti
delor comuniste și muncito
rești frățești din 33 de țări. 
Delegația Partidului Muncito
resc Romîn este alcătuită din 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. 
al P.M.R., și Paul Niculescu- 
Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R.

în prezidiul congresului au 
fost aleși membrii Secretaria
tului și ai conducerii P.C.I., 
precum și numeroși muncitori,

După cuvîntul de deschide
re rostit de Armando Cosutta, 
secretar al Federației din Mi
lano a P.C.I., a fost aprobată 
următoarea ordine de zi: 1) 
Unitatea claselor muncitoare

pe calea spre socialism în con
dițiile democrației și păcii; 2) 
Cu privire la unele modificări 
care urmează să fie aduse sta
tutului partidului; 3) Alege
rea organelor de conducere 
ale P.C.I.

Palmiro Togliatti, secretar 
general al P.C. Italian, a pre
zentat apoi raportul la primul 
punct de pe ordinea de zi.

ROMA 3 (Agerpres). — La 3 
decembrie, la Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Italian, au început dezbaterii® 
pe marginea raportului „Uni
tatea claselor muncitoare pe 
calea spre socialism în condi
țiile democrației și păcii“.

Au luat cuvîntul: Berti, se
cretarul Federației de partid 
a provinciei Latina, Banaccini, 
secretarul Camerei Muncii din 
Milano, Emilio Sereni, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
țăranilor și Alessandro Nat ta, 
șeful secției culturale a C.C. 
al P.C. Italian.

F. R. Kozlov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a rostit la congres 
o amplă cuvîntare de salut. El 
a dat, de asemenea, citire me
sajului adresat de C.C. al 
P.C.U.S. congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Italian. 
F. R. Kozlov a înmînat Pre
zidiului congresului un steag 
roșu — dar oferit de comuniștii 
Uniunii Sovietice. întreaga asi
stență s-a ridicat în picioare și 
a intonat „Internaționala“.

Mesajul adresat

1 Nehru
3 (Agerpres).

lui Ciu En-laî
DELHI

TASS transmite: Biroul indian 
de informații a transmis tex
tul unui mesaj adresat de 
primul ministru al Indiei 
Nehru, lui Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, care constituie 
răspunsul la scrisoarea adre
sată de Ciu En-lai la 28 no
iembrie.

In scrisoarea sa, Nehru arată 
că pentru ca guvernul indian 
să se situeze pe o anumită po
ziție în ce privește propunerile 
guvernului R. P. Chineze cu 
privire la încetarea focului și 
la retragerea trupelor „trebuie 
să știe precis ce înseamnă „li
nia controlului de fapt din 7 
noiembrie 1959“.

In scrisoarea sa, Nehru re
comandă să fie acceptate pro
punerile Indiei, care în fond 
se reduc la restabilirea statu- 
quo-ului existent pînă la 8 
septembrie 1962.

La sfîrșitul scrisorii, Nehru 
arată că Ministerul Afacerilor

„Inter- 
t din 

noiembrie

A. I. Mikoian s-a înapoiat 
în patrie

L’Unita“ despre interzicerea 
P. C. din Algeria

Externe al Indiei a înmînat la 
30 noiembrie însărcinatului cu 
afaceri al R. P. Chineze la 
Delhi o notă cu propunerea de 
a se elucida „linia controlului 
de fapt din 7 noiembrie 1959“. 
El și-a exprimat speranța că 
această notă și scrisoarea sa 
vor contribui la rezolvarea 
problemei de frontieră.

Japonia ; Aspect din. timpul 
uneia din recentele de
monstrații ale minerilor japo
nezi pentru condiții mai bune 
de muncă, împotriva politicii 
guvernului de concediere în 
masă a muncitorilor din in
dustria cărbunelui. La această 
demonstrație au participat 
peste 200 000 de mineri ve- 
niți cu acest prilej la Tokio

CONGRESULUI FEDERAȚIEI
DIN ECUADOR
triva dominației imperialis
mului american și a feudalilor 
autohtoni.

Congresul s-a 
pentru lărgirea 
dintre Federația studenților 
din Ecuador 
ternațională

• MOSCOVA. La 2 decem
brie s-a înapoiat Ia Moscova 
A. X. Mikoian, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Pe aerodromul Vnukovo, A- 
nastas Mikoian a fost întîm- 
pinat de Alexei Kosîghin, Mi- 
hail Leseciko, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S. și 
alte persoane oficiale.

Printre cei sosiți la aero
drom se afla Carlos Olivares 
Sanchez, ambasadorul Repu
blicii Cuba în U.R.S.S. și mem
bri ai ambasadei cubane.

pronunțat 
colaborării

și Uniunea In- 
a Studenților.

N. S. Hrușciov 
a vizitat Expoziția 
artiștilor plastici 

din Moscova

negru în S.U.A.
negri — a venitcamera unor 

răspunsul prompt al proprietarului 
— întrucît ceilalți chiriași ai mei 
ar face scandal“.

Dar întreaga afacere a avut și un 
epilog. Potrivit relatărilor agen
ției Associated Press, la aflarea 
acestui răspuns un grup de stu
denți ai Universității din Syracusa 
au instalat la 1 decembrie pichete și 
au organizat o demonstrație de 
protest în fața locuinței proprieta
rului rasist. Poliția a intervenit 
arestînd șapte studenți. Ca deobi- 
cei, în asemenea împrejurări, mo
tivul invocat a fost „tulburarea 
ordinei publice“.

• MOSCOVA. La 1 decem
brie N. S. Hrușciov și alți 
conducători ai P.C.U.S. și ai 
guvernului sovietic au vizitat 
timp de cîteva ore Expoziția 
artiștilor plastici din Mos
cova, organizată în sala cen
trală de expoziții a capitalei, 
cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la înființarea filialei 
din Moscova a Uniunii artiș
tilor plastici.

Un succes al medicinii 
cosmice sovietice

• MOSCOVA. — Pentru prima 
oară în istoria medicinii cosmice, 
animale de experiență au suportat 
solicitări depășind de 75 de ori

ROMA 2 (Agerpres). — , 
zicerea Partidului Comunist 
Algeria, scria Ia 30 
ziarul „Unita”, este un act nega
tiv care dă o lovitură tuturor ce
lor ce sprijină fără rezerve cauza 
revoluției algeriene și eliberării 
Africii de sub dominația colonială 
și neocolonială”.

Aceasta nu poate contribui la 
adevărata unitate a poporului al
gerian pentru care se pronunță

comuniștii, scrie ziarul în conti
nuare. Aceasta nu poate contribui 
la programul renașterii economice 
elaborat de guvernul Ben Bella, și 
în a cărui realizare sînt interesați 
comuniștii. Aceasta nu poate con
tribui la politica de neutralitate 
activă pe care a hotărît să o ur
meze guvernul algerian, pentru a 
apăra Algeria de uneltirile neoco- 
lonialismului european și ameri
can.

DELHI 3 (Agerpres). —
Răspunzînd la interpelările 

deputaților în Camera popu
lară a Parlamentului, primul 
ministru Nehru a comunicat 
că potrivit datelor de care 
dispune guvernul Indiei, co
mandamentul ' chinez își re
trage trupele în unele sectoa
re ale frontierei indiano-chi- 
neze. El a declarat că la 5 
decembrie partea chineză va 
preda unor reprezentanți ai 
Crucii Roșii a Indiei pe pri
zonierii de război indieni. Zia
rele din Delhi anunță că si
tuația de la frontiera indiano- 
chineză continuă să fie calmă.

• pi- știi irr • msenni • iu- semn • /'£ scu/ir •
pe cea normală. Medicii sovietici 
au obținut acest succes în condiții 
de laborator datorită reducerii 
temperaturii corpului animalelor 
(șobolani) la plus 6 și 4 grade C. 
Oamenii de știință au constatat că 
la o temperatură a corpului mic
șorată pe cale artificială, anima
lele suportă mult mai bine anu- 
miți factori ai zborului cosmic. In 
momentul experienței, animalele 
se află sub controlul unor apara
te care, în caz de pericol, dau 
semnalul că este necesară ridica
rea temperaturii.

Fotogralie fără precedent 
în Istoria astronomiei

• MOSCOVA. — Revista „O- 
goniok" a publicat o fotografie 
reprezentînd bolta astrală pe care 
se disting stația planetară auto
mată sovietică ,,Marte-l" și ra
cheta ei purtătoare, parcurgînd 
spațiul cosmic.

Fotografia a fost făcută de Ob
servatorul astrofizic din Crimeea. 
Sarcina care stătea în fața oame
nilor de știință era extrem de com
plicată. Astronomii au calculat că 
„distingerea stațiunii a fost un lu
cru tot atît de complicat ca și a- 
cela de a distinge din Moscova 
lumina unui bec electric de numai 
10 'wați aflat în Crimeea (distanța 
de 1 300 de kilometri). Rezolvarea 
acestei sarcini complicate a fost 
posibilă datorită celui mai perfec
ționat instrument optic — marele 
telescop cu oglinzi, de construc
ție sovietică. Oamenii de știință 
au folosit, de asemenea, un trans
formator electrono-optic. Fotogra
fia este prima de acest gen, con-

stituind o experiență fără prece
dent în istoria astronomiei.

Polonia: 100 OOO de elevi 
în școlile agricole

pentru cele mai bune lucrări pre
zentate la Concursul unional 
tinerilor 
care s-a 
un an de

al 
compozitori ai U.R.S.S., 
desfășurat mai bine de 
zile.

Remanierea guvernului 
portughez

• VARȘOVIA. — Peste 100 000 
de elevi studiază în școlile agri
cole din Polonia. Primele 
acest fel au fost create 
ani în urmă. Agricultura 
primește anual numeroși 
liști— zootehnicieni, agronomi, 
melioratori și mecanizatori. Școli
le medii de agricultură și școlile 
tehnice speciale, pregătesc în fie
care an 4 500 de specialiști. In 
cele șapte instituții de învățămînt 
superior cu profil agricol din Po
lonia studiază în prezent 15 000 
viitori agronomi și mecanizatori.

școli de 
cu cinci 
Poloniei 
specia- 

a-

Anglia : 
Ravagiile șomajului

• In semn de solidaritate cu 
greva salariaților de la toate 
universitățile din țară, 10 000 
do studenți de Ia Facultatea 
de științe economice a Univer
sității din Buenos Aires au în
cetat cursurile pe trei zile. 
Studenții de la universitatea 
din orașul Cordoba au suspen
dat cursurile pe o zi. Studen
ții de la facultățile de arhitec
tură, agronomie, mecanică ale 
Universității din Buenos Ai
res au dat publicității o de
clarație în care se pronunță 
pentru satisfacerea revendică
rilor greviștilor.

• LONDRA. Luînd cuvîntul 
Ia clubul laburist al Universi
tății din Oxford, Gaitskell, 
liderul partidului laburist, a 
declarat că la sfîrșitul acestui 
an sau la începutul anului vii
tor numărul șomerilor din An
glia va depăși 600 000. Nu-și 
pot găsi de lucru numeroși 
tineri absolvenți ai școlilor 
medii. Continuă trecerea mun
citorilor Ia regimul săptămînii 
de lucru incomplete.

Referindu-se la incapacita
tea guvernului conservator de 
a rezolva această problemă, 
Gaitskell a cerut ținerea cît 
mai urgentă a alegerilor par
lamentare.

lui construcțiilor care urmează să 
adăpostească Jocurile Olimpice din 
1964. In timp ce pe colinele din 
jurul orașului se ridică vile con
fortabile care adăpostesc pe bo
gătași, populația „văilor fără 
soare“ și a „zonei zero“ — car
tiere ale mizeriei de nedescris si
tuate pe malul oceanului — tră
iește în cocioabe făcute din carton 
și din bidoane de tablă. încă multă 
vreme de acum înainte capitala 
Japoniei va rămîne un oraș al 
contrastelor izbitoare, scrie în 
concluzie corespondentul agenției 
France Presse.

• LISABONA. — Guvernul por
tughez a fost ieri 
manierea a afectat 
loniilor, de război, 
ducației naționale, 
conomiei. Totodată 
bați o serie de subsecretari de stat.

remaniat. Re- 
ministerele co
al armatei, e- 
sănătății și e- 
au fost schim-

Henri Wallon 
a încetat din viață

Tokio : Un oraș al con
trastelor izbitoare

• MOSCOVA. — La 1 decem
brie au fost decernate premiile

• TOKIO. — „Cu două milioa
ne și jumătate de locuitori în pra
gul cerșetoriei, Tokio este cea 
mai vastă „curte a miracolelor” 
(in evul mediu un fel de „cartier 
general" al cerșetorilor din Paris 
— N. R.) din lume — scrie unul 
din corespondenții agenției France 
Presse, trimis în capitala Japo
niei pentru a relata asupra mersu-

MOSCOVA 
noiembrie în 
din regiunea 
președinția profesorului V. V. 
Emelianov a avut loc ședința 
ordinară a Comisiei perma
nente pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri paș
nice.

La ședință au luat parte de
legați din partea R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
U.R.S.S. și R. P. Ungare.

Pentru aducerea la înde
plinire a hotărîrîlor celei de-a 
16-a sesiuni extraordinare a 
C.A.E.R. comisia a elaborat 
măsuri concrete pentru dez 
voltarea pe ma’i departe a co
laborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Scînteii", Țel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

— între 28 și 30 
orașul Dubna 

Moscova sub

• PARIS. — La 1 decembrie ■ 
încetat din viață, la Paris, in 
vîrstă de 83 de ani, prof. Henri 
Wallon, membru al Partidului Co
munist Francez, cunoscut om de 
știință și militant pe tărim obștesc. 
Pînă în ultimele zile ale vieții 
sale, Henri Wallon a participat 
activ la viața socială.

• LONDRA. — Baza plutitoare 
americană „Protheus" pentru sub
marine înzestrate cu rachete nu
cleare „Polaris” se va întoarce la 
începutul anului viitor în S.U.A. 
Totuși cei de la Holly Loch, unde 
se află ancorat „Protheus", nu 
vor respira ușurați, in locul lui 
„Protheus" sosește la Holly Loch 
o nouă bază plutitoare americana 
— „Hunley".

• PEKIN — La 3 decembrie 
Ciu En-lai, președintele Con
siliului de Stat ai R. P. Chi
neze, l-a primit pe Fumi No- 
savan, vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri și ministru 
de finanțe al guvernului re
gal al Laosului, și pe membri 
delegației guvernamentale a 
regatului Laos pe care o con
duce.


