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Inq. Dumitru Andrei
directorul Uzinei „Oțelul roșu“

colectiv :

■ upă 10 luni de în
trecere însuflețită 
desfășurată de co
lectivul nostru de 
muncă, planul pro
ducției globale pe 
această perioadă a 

fost depășit. Realizările dobîn- 
dite reflectă entuziasmul cu care 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii înfăptuiesc sarcinile trasate de 
cel de-al IlI-lea Congres al par
tidului, sînt dovada grăitoare a 
creșterii continue a spiritului 
gospodăresc și a inițiativei crea
toare pe linia folosirii cu price* 
pere a rezervelor existente în 
uzina noastră.

In strînsă legătură cu lupta 
desfășurată pentru depășirea sar
cinilor de plan, realizarea de cît 
mai multe economii, colectivul 
nostru a acordat o atenție deo
sebită calității produselor. In 
aceasta se exprimă, de altfel, pri
ceperea, conștiința muncitorilor, 
dragostea pentru uzină. Pe acea
stă linie s-au obținut realizări 
însemnate în reducerea rebutu
rilor, ca și în scăderea număru
lui de reclamații primite de la

beneficiari. Ce-am putea spune 
în această direcție- ? Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
rebuturile au scăzut cu 35 la 
sută — ceea ce înseamnă din 
punct de vedere valoric econo
mii în valoare de aproape 
1400 000 lei (cele mai impor
tante reduceri au fost în oțe- 
lăria Martin — 950 000 lei, tur
nătoria de cilindri — 350 000 
lei), reclamatile s-au redus de 
asemenea.

In bilanțul succeselor obținute

ridică procesul de producție. 
Despre acest lucru aș dori să 
vorbesc.

In fiecare secție din uzina 
noastră s-a analizat periodic ca
litatea produselor sub două as
pecte : prevenirea rebuturilor și 
reducerea reclamațiilor, stabi- 
lindu-se măsuri corespunzătoare 
care au dus la multe din reali
zările amintite. O măsură luată 
de conducerea uzinei, sub îndru
marea comitetului de partid, a 
fost aceea de a forma în secțiile

pe linia îmbunătățirii calității 
produselor, se înscriu ca reali
zări : întreaga cantitate de tablă 
decapată realizată în această pe
rioadă a fost de calitatea I, 
depășirea coeficientului plani
ficat de calitatea I la tablă 
zincată, precum și îmbunătăți
rea calității cilindrilor din fontă 
(creșterea durabilității, reduce
rea consumului pe tona de lami
nate, îmbunătățirea aspectului).

Este de la sine înțeles că fie
care din aceste succese cuprinde 
munca și strădania întregului 
colectiv, priceperea sa, preocu
parea conducerii uzinei de a crea 
condiții mai bune pentru rezol
varea problemelor pe care le

unde se constată neajunsuri în ce 
privește calitatea, colective de 
ingineri și tehnicieni care să 
studieze cauzele, să vină cu solu
ții concrete. Așa s-a procedat la 
oțelăria Martin unde în primul 
trimestru al anului s-a înregis
trat un procent mare de rebuturi. 
Colectivul a făcut propuneri pri
vind mai buna organizare a 
muncii, respectarea întocmai a 
procesului tehnologic, întărirea 
asistenței tehnice și rezultatul nu 
a întîrziat să se arate. Indicele 
de rebut a fost redus lună de 
lună, ajungîndu-se în ultima 
perioadă la o reducere de 37 la 
sută. Ce înseamnă aceasta ? O 
mai bună utilizare a agregatelor,

o mai judicioasă gospodărire a 
materiei prime, o folosire rațio
nală a forței de muncă a mun
citorilor. Deci : calitate, produc
tivitate, economii.

O altă măsură stabilită a fost 
întărirea serviciului control teh
nic de calitate cu elemente bine 
pregătite din punct de vedere 
profesional, cu multă răspundere 
față de munca pe care o înde
plinesc. Controlul preventiv 
executat în mod permanent, aju
torul dat tinerilor muncitori au 
făcut să crească continuu calita
tea produselor.

In acest an au fost luate și o 
seamă de măsuri, potrivit speci
ficului fiecărei secții. Intr-o vre
me, ne-a creat necazuri mari 
stabilirea temperaturii optime 
de laminare care să asigure su
dura compactă a materialului. 
Problema a fost rezolvată prin 
introducerea în funcțiune Ia la
minorul de platine a celui de-al 
doilea cuptor de încălzire a blu
murilor și lingourilor în vederea 
laminării. Modificarea dispozi- 
zitivului de spălare a platinei cu 
apă sub presiune ne-a permis să 
îmbunătățim aspectul exterior 
al acesteia, iar laminarea tablei 
decapate prin șturțuire (decupa
rea și încălzirea intermediară) 
îndepărtează oxizii prezenți pe 
suprafața tablelor.

Aplicarea procedeelor mo
derne de lucru, înfăptuirea mă
surilor tehnico-prganizatorice 
necesita, în mod -obiectiv, o

(Continuare în pag. g> Il-a)

Aspect din timpul unei ședinfe de lucru pe secfil
Foto i, AGERPRES

Al 11-lea cargou de 4500 tone
GALAȚI (de la co

respondentul nostru). 
— în cursul zilei de 
ieri, 6 decembrie, con
structorii de nave gă- 
lățeni au repurtat un 
nou succes. Ei au lan
sat la apă cel de-al 11- 
lea cargou de 4500 to
ne. La construirea ce
lui de-al 11-lea cargou 
un aport important 
l-au adus și brigăzile 
conduse de Nicu Maco-

vei și Matei Marin, 
brigăzi în care lucrea
ză mulți tineri. Apli- 
cînd noi procedee de 
muncă. constructorii 
de nave gălățeni. au 
reușit ca la cargoul O- 
radea, lansat ieri la 
apă, să economisească 
cu circa 25 tone meta
le mai mult decît la 
celelalte cargouri con
struite anterior în a- 
cest șantier.

IFaer vechi — oțelîsmlor
Din stația C.F.R. Onești a fost expediat recent 

spre oțelăriile patriei un tren încărcat cu 100 tone 
de fier vechi, adunat de tinerii din localitate. De 
la începutul acestui an, tinerii de pe șantierele de 
construcții și din întreprinderile industriale oneș- 
tene au colectat și expediat oțelăriilor 1500 tone 
metale vechi îndeplinindu-și astfel angajamentul 
anual. Cele mai mari cantități au fost adunate în 
timpul liber de tinerii de la Combinatul chimic 
Borzești, termocentrală și de la rafinărie.

(Agerpres)

Curs de perfecționare
La Fabrica de medica

mente „Fiola“ din Capi
tală s-a deschis un curs 
de perfecționare a ca
drelor din industria chi- 
mico-farmaceutică, orga
nizat de Uniunea socie
tăților de știinfe medicale 
din R. P. Romină. Parti
cipă farmaciști, biologi, 
chimiști, ingineri chimișfi 
de la fabricile „Fiola“,

„Tableta", „Galenica", 
„Biotarm", „Reactivul“ și 
„Sintolarm".

Cursanfii vor lace prac
tică în diversele sectoare 
ale industriei de medica
mente și vor efectua Iu. 
erari practice de labo
rator.

Cursurile au o durată 
de 10 luni.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Fabrică nouă 
de produse 

lactate
O nouă fabrică de produse 

lactate a intrat în funcțiune 
zilele acestea la Brașov. Do
tată cu utilaje moderne, noua 
unitate are o capacitate zilni
că de prelucrare de 80 000 li
tri de lapte. Instalațiile de 
pasteurizare și concentrare, 
cele frigorifice, pentru fabri
carea brînzei proaspete de 
vaci, precum și liniile de spă
lat și îmbuteliat' sînt complet 
automatizate. Ca urmare, în 
unele secții de producție acti
vitatea muncitorilor se reduce 
doar la supravegherea și con
trolul instalațiilor.

Ca și în alte sectoare ale in
dustriei noastre alimentare, în 
sectorul de prelucrare a lap
telui se introduce tot mai mult 
tehnica nouă. Unități cu un 
înalt grad de mecanizare și 
automatizare au mai fost puse 
în funcțiune, în ultimii doi ani, 
la București (unde fabricarea 
produselor lactate este com
plet automatizată), Reșița, Tg. 
Mureș, Turda, Mediaș, Baia 
Mare și în alte orașe.

Totodată o serie de fabrici 
au fost dotate cu linii mecani
zate de spălat, îmbuteliat Șl 
capsulat sticle cu lapte, cu 
mașini pentru preambalarea 
brînzeturilor șl smîntînii, cu 
instalații automatizate de pas
teurizare, fabricarea iaurtului 
etc.

(Agerpres)

LUCRARILI ȘfDINIEI CBLM
SUPIIÌIIIR Al AGRICULTURII

Joi, lucrările ședinței Consi
liului Superior al Agriculturii 
au continuat în secțiile de 
specialitate: de cereale și 
plante tehnice, de horti-viti- 
cultură, a fondului funciar și 
organizării teritoriului, de 
creștere a animalelor, de me-

CU PLANUL 
ANUAL ÎNDEPLINIT
• Colectivul Fabricii de pielărie și încălțăminte „Flacăra Ro

șie“ din București raportează, printr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al P.M.R., îndeplinirea planului pe 1962 la 
producția globală și marfă. In telegramă se arată că mun
citorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii, însuflețiți de sar-' 
cinile trasate de cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. de a da 
oamenilor muncii mai multe produse de larg consum, mai bune 
și mal ieftine, au realizat peste plan, în perioada care a trecut 
din acest an, 51000 de perechi de încălțăminte, importante can
tități de talpă, piele și articole de marocliinărie. Sarcina de 
creștere a productivității muncii a fost depășită cu 1,4 la sută.

Colectivul fabricii își exprimă hotărîrea de a dezvolta rezul
tatele obținute pentru a contribui la realizarea prevederilor 
planului șesenal înainte de termen.

• îndeplinirea planului anual a fost anunțată și de către alte 
colective de muncă din întreprinderi ale Ministerului Industriei 
Ușoare. în sectorul industriei sticlei, porțelanului și articolelor 
de uz casnic, de exemplu, 9 fabrici, printre care „Pădurea Nea
gră“ din regiunea Crișana, „Vitrometan'-Mediaș, „Porțelanul“- 
Cluj și „Bucuria copiilor“ din Capitală și-au îndeplinit sarcinile 
anuale la toți indicii încă de la 3 decembrie. în aceste întreprin
deri, paralel cu creșterea ritmică a producției și productivității 
muncii, s-a îmbunătățit treptat calitatea produselor și s-a mă
rit gama sortimentelor.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Dl. ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București 
România

Apreciez profund amabilul mesaj de felicitări 
al Excelenței Voastre.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
U THANT

Secretar General al O.N.U.
New York

Conștiinciozitate, iscusinjă, grijă deosebită pen
tru calitatea produselor. Aceste trei atribute i 
se potrivesc tînărului Cîrstea Ernest, rectificator 
la Uzinele „23 August“ din Capitală. Să vi-l 
prezentăm pe scurt : execută una din cele mai 
pretenfioase operajii — rectificarea. E nevoie 
de multă precizie, fineje. De la el piesele iau 
drumul montajului unde se asamblează. Contro
lul tehnic de calitate are numai cuvinte de 
laudă pentru tînărul fruntaș. Alături de calitate 
— ca un rezultat al bunei pregătiri profesionale, 
al pasiunii pentru noutățile tehnice, se înscrie și 
depășirea zilnică a sarcinilor de produefie cu 
30—35 la sută. Foto : I. CUCU

Obiective importante date în exploatare 
în industria minieră

în îndeplinirea Directivelor 
celui de-al IlI-lea Congres al 
Partidului privind dezvoltarea 
industriei miniere, o contribu
ție de seamă o are darea în 
exploatare, cu două luni îna
inte de termen, a trei obiec
tive importante.

Unul din acestea este com
plexul minier de la Căpuș, re
giunea Cluj. Este vorba de o 
nouă mină unde extracția se 
face în carieră, precum și de 
o uzină modernă de prepara
re a minereurilor de fier. Pînă 
acum, la această unitate s-au

extras și prelucrat 6 500 tone 
de minereu, expediindu-se 
furnaliștilor de la Hunedoara 
circa 1 300 tone de concen
trate.

La Baia Mare a intrat în 
funcțiune, cu 3 linii, uzina 
centrală de preparare a mi
nereurilor complexe — cea 
mai mare instalație de acest 
fel din țară, care va prelucra 
producția mai multor exploa
tări miniere din regiunea Ma
ramureș.

La exploatarea minieră din 
Bălan, regiunea Mureș-Auto-

nomă Maghiară, s-a construit, 
de asemenea, o uzină de pre
parare a minereurilor nefe
roase, care a intrat în funcție 
cu întreaga capacitate. La 
acest obiectiv industrial a 
fost introdus pentru prima 
oară procedeul de antezdrobi- 
re cu concasoare prin izbire.

Noile unități industriale 
proiectate de specialiști ro- 
mîni și dotate cu utilaje fa
bricate în țară prezintă un 
grad ridicat de mecanizare și 
automatizare.

(Agerpres)

canizare a agriculturii, de în- 
vățămînt și de propagandă, a 
gospodăriilor agricole de stat.

în cadrul ședințelor de 
miercuri după-amiază și joi, 
au luat cuvîntul numeroși 
membri ai Consiliului Supe
rior al Agriculturii și invitați 
— ingineri agronomi și horti- 
viticoli, zootehnicieni și me
dici veterinari, ingineri me
canizatori și alți specialiști, 
care își desfășoară activitatea 
direct în gospodăriile agricole 
colective, gospodării de stat, 
stațiuni de mașini și tractoa
re, ' președinți de gospodării 
colective, directori de G.A.S. 
și S.M.T., președinți și vice
președinți ai consiliilor agri
cole raionale, cercetători din 
institutele științifice și stațiuni; 
experimentale, cadre didacti
ce din învățămîntul superior 
și mediu agricol, specialiștii din 
Consiliul Superior al Agricul
turii, reprezentanți ai unor

organe de stat centrale. Vor
bitorii au înfățișat realizările 
obținute în creșterea produc
ției agricole și consolidarea u- 
nităților socialiste, au împărtă
șit experiența pe care au do- 
bîndit-o, au subliniat rezer
vele mari care mai există în 
agricultură pentru sporirea 
producției, au arătat unele 
deficiențe și căile de înlătu
rare a lor. De asemenea, pe 
baza rezultatelor obținute, ei 
au făcut propuneri menite să 
contribuie la îndeplinirea pla
nurilor de producție și de cer
cetare în anul viitor. Discuții
le au constituit un valoros 
schimb de experiență, la care 
și-au adus contribuția specia
liștii din producție cît și cer
cetătorii științifici.

Lucrările ședinței Consiliu
lui Superior al Agriculturii 
continuă.

(Agerpres)

Spectacol In cinstea participanților la ședința plenară 
a Consiliului Superior al Agriculturii

Joi seara în Sala Palatului 
R. P. Romîne a avut loc un 
spectacol în cinstea partici
panților la ședința plenară a 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

Și-au dat concursul soliști 
vocali și balerini ai Teatrului 
de Operă și Balet, soliști ai 
Teatrului de stat de operetă,

ai' Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate ale 
R.P.R., ai Teatrului satiric 
Muzical „C. Tănase“, precum 
și orchestrele de muzică popu
lară și ușoară ale radiotelevi- 
ziunii.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

(Agerpres)

Reparațiile în S. M. T.
Mecanizatorii din 

S.M.T, au reparat 
pînă acum peste 4000 
de tractoare, 4 500 
semănători de cerea
le și alte numeroase 
utilaje. Volumul lu
crărilor de reparații 
efectuate este cu 
mult mai mare față 
de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Datorită măsurilor 
luate de consiliile a-

gricole și de condu
cerile S.M.T., repara
rea utilajelor se des
fășoară în acest an în 
condiții mai bune și 
într-un ritm mai ra
pid. în 10 S.M.T. 
s-au construit atelie
re mecanice noi, iar 
în altele au fost ex
tinse spațiile existen
te și au fost amena
jate noi hale de lu
cru, Totodată, atelie

rele mecanice ale 
S.M.T. au fost dotate 
cu peste 2 000 de 
noi utilaje necesare 
lucrărilor de repara
ții ca : strunguri, 
ciocane de forje, 
mașini electrice de 
găurit, mașini de ra- 
botat, grupuri de su
dură, macarale etc.

(Agerpres)

încă 7000 ha livezi
în regiunea Argeș s-a plan

tat cu pomi fructiferi întreaga 
suprafață de 7 000 ha prevăzu
tă pentru această toamnă. Noi
le plantări s-au făcut în ba
zinele pomicole de pe Valea 
Argeșului, Oltului, Topologului 
și Olăneștiului, unde există o 
veche tradiție în cultura po
milor fructiferi. în ultimii ani, 
în această regiune plantările 
de pomi și vii se fao îndeosebi 
pe terenuri slabi productive^

situate în pantă și supuse 
roziunii.

în această regiune de la în
ceputul șesenalului au fost 
plantați pomi fructiferi pe a- 
proape 36 000 ha din care circa 
25 000 ha pe terenuri slab pro
ductive. Numai în acest an 
au fost plantați peste 484 000 
de pomi din soiurile cele mai 
productive.

(Agerpres)

Tinerii, la munca patriotica
n aceste zile de 
iarnă, numeroși ti
neri de la orașe și 
sate mobilizați de 
organizațiile U.T.M. 
participă cu entu
ziasm la diferite

acțiuni de muncă patriotică. 
Alături de vîrstnici, ei ajută la 
ridicarea diferitelor construcții, 
la refacerea patrimoniului fores
tier, la colectarea metalelor ve
chi, plantează pomi fructiferi. 
Și corespondenții noștri volun
tari au scris ziarului despre 
aceste acțiuni. Din scrisorile so
site la redacție am spicuit doar 
cîteva.

„De cîteva zile, în orașul nos
tru, Roșiori de Vede — ne scrie 
elevul Chelu Petre — a început 
să fie mărit localul școlii pro
fesionale de mecanici agricoli. 
Se construiesc pentru elevi noi 
săli de clasă și laboratoare. Ală
turi de constructori, prin muncă 
patriotică, un aport deosebit la 
ridicarea noii construcții îl aduc 
viitorii mecanizatori. Ei ajută la 
transportul scândurilor, cărămi
zilor și al cimentului. Pătrana

Din scrisorile sosite la' redacție
Ilie, Ion Știrbu, Bistrițeanu Nicu, 
Ilie Dina sînt numai cîțiva din
tre elevii care s-au evidențiat 
pînă acum. In trimestrul II, ele
vii Școlii profesionale de meca
nici agricoli vor învăța în noile 
clase“.

Abel Daraban și Vasile Arde- 
leanu din Gîrdani, ne scriu că 
în satul Cernești, raionul Lăpuș, 
a fost inaugurat de curînd un 
nou cămin cultural. La construi
rea lui au participat efectiv și 
cetățenii din comună și în spe
cial tinerii, realizîndu-se econo
mii în valoare de 12 000 lei.

Dis-de-dimineață — ne scrie 
corespondentul voluntar Stanca 
Voinea — tinerii din comuna 
Grivița, raionul Slobozia, s-au în- 
tîlnit în fața sediului organiza
ției U.T.M. Avînd cu ei cazma
le și tîrnăcoape, s-au înșiruit 
pe marginea șoselei. în două 
zile, după ce au săpat gropile, au

plantat peste 300 pomi. Comite
tul U.T.M. pe comună a antrenat 
la această acțiune majoritatea ti
nerilor colectiviști.

Participarea tinerilor din co
munele Mitoc, raionul Săveni, 
Bajura și Suhărul din raionul 
Dorohoi, la acțiunea de refacere 
a patrimoniului forestier, din 
cadrul ocolului silvic Darabani, 
constituie tema uneia din multe
le corespondențe pe care ni le-a 
trimis în ultima vreme corespon- 
destul voluntar Constantin Băr- 
bacara. Pentru ca munca să fie 
mai cu spor șantierele au fost 
aprovizionate din timp cu puieți, 
cu unelte de lucru, și au fost 
stabilite cadrele care să asigure 
îndrumarea tehnică a tinerilor. 
De aceea, tinerii au reușit ca în
tr-un timp destul de scurt să 
planteze cu puieți, de diferite 
specii, 25 de ha.

Despre acțiunile de muncă pa-

triotică la care participă tinerii 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate de be
ton din Pitești, ne scriu și tinerii 
Gheorghe Nicolae și Călin Gheor
ghe. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. a pus accent deose
bit în ultima vreme pe colecta
rea metalului vechi. în numai 
zece zile tinerii au colectat 40 
tone fier vechi. Acestea se ală
tură celor peste 1.085 de tone 
pe care colectivul întreprinderii 
le-a trimis oțelăriilor, de la în
ceputul anului și pînă acum.

Tot despre acțiunea de colec
tare a metalelor vechi ne scrie 
și tînărul Viorel Șeitan de la U- 
zina de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila. Tinerii de aici au 
colectat în ultima săptămînă 
peste 117 tone fier vechi. Cele 
mai frumoase rezultate le-au ob-

ținut organizațiile U.T.M. din 
secțiile rotărie și montaj.

„Se schimbă satul meu" — 
așa își începe scrisoarea eleva 
Torneci Eugenia din Doicești,

M. GHIȚULICA

(Continuare în pag. a 111-a)



Pregătiri pentru
examenul de maturitate

Grija pentru prezentarea în 
condiții bune la examenul de 
maturitate a celor aproape 200 
de elevi din clasele a Xl-a ale 
școlii noastre a constituit una 
din laturile principale ale pre
ocupărilor conducerii școlii și 
corpului didactic încă dina
inte de începerea cursurilor 
din acest an școlar. îndrumați 
de organizația de partid, am 
prevăzut în planul de muncă 
al școlii o serie de măsuri le
gate de pregătirea elevilor din 
clasele a Xl-a.

Una din aceste măsuri privea 
analiza rezultatelor obținute 
de elevi la examenul de matu
ritate din anul școlar trecut, 
operație pe care am îndepli
nit-o în primele zile de școală.

In urma cercetării lucrărilor 
scrise ale elevilor și a anali
zării observațiilor făcute de 
comisiile de examinare pe mar
ginea răspunsurilor orale, am 
ajuns la concluzia că elevii 
noștri, ca și cei din alte școli, 
s-au prezentat cu o serie de 
lipsuri la limba romînă, mate
matică, istorie, fizică etc. Tot 
la începutul anului școlar am 
hotărît să verificăm, prin son
daj, nivelul de pregătire la 
care se află elevii din actua
lele clase a Xl-a, să vedem 
care sînt lipsurile lor, pentru 
a ști încotro trebuie să ne con
centrăm eforturile. Prin lu
crări de control am verificat 
în felul acesta pregătirea ele
vilor la matematică și fizică. 
Constatările făcute cu prilejul 
sondajului au scos la iveală 
la matematică, de exemplu, 
necunoașterea de către elevi a 
unor probleme teoretice din 
materia claselor anterioare și, 
mai ales, lipsa deprinderilor 
de calcul. Concluzii asemănă
toare au fost formulate și la 
fizică..

O ședință organizată imediat, 
cu toți tovarășii profesori care 
predau la clasele a Xl-a și cu 
responsabilii comisiilor meto
dice a avut menirea să pri- 
lejuiască un schimb de păreri 
cu privire la felul în care tre
buie acționat în direcția pre
gătirii temeinice a elevilor și 
la stabilirea măsurilor concrete 
ce trebuie luate în acest sens.

Pentru a-i sprijini pe elevi 
să-și recapituleze în mod orga
nizat materia din clasele a 
VlII-a, a IX-a Și a X-a, ca 
primă măsură s-a hotărît ca 
săptămînal să se facă ore de 
recapitulare la o serie de dis
cipline ca matematică, fizică, 
limba romînă, chimie și altele. 
La aceste ore se prezintă toți 
elevii. S-au organizat, de ase
menea, ore de consultații și 
meditații pentru elevii mai 
slabi sau cu situații speciale.

La matematică profesorii fac 
ore speciale destinate recapi
tulării materiei; se folosește ș. 
metoda recapitulării curente 
în cadrul lecțiilor. Intr-un fel 
asemănător se procedează și 
la fizică.

La limba romînă recapitu
larea s-a început cu o seria 
de noțiuni de teoria literaturii, 
necesare analizei diferitelor 
opere literare. Recapitulin- 
du-se istoria literaturii romîne, 
se pune accentul pe momen
tele principale din dezvolta
rea acesteia, scoțîndu-se în 
evidență strînsa legătură a 
fenomenului literar cu facto
rii săi determinanți — econo
mici și sociali. O grijă deo
sebită la acest obiect se 
acordă îndrumării atente a 
elevilor pentru a citi operele

ce se analizează în clasa a 
Xl-a și pentru a reveni asupra 
celor citite în anii anteriori. 
De asemenea se urmărește în
deaproape sprijinirea elevilor 
în a-și controla permanent ex
punerea orală și în scris.

La socialism științific si 
economie politică, pe lingă re
capitularea materiei din clasa 
a X-a, se pune accentul pe a- 
profundareă tezelor cuprinse 
în documentele Congresului al 
III-lea al P.M.R. și în alte do
cumente de partid mai recen
te, precum și a celor din Do
cumentele Congresului 
XXII-lea al P.C.U.S.

Munca de pregătire a ele
vilor din clasa a Xl-a pune 
școlii probleme multiple, di
ferențiate. Pe lingă pregătirea 
generală in vederea examenu
lui de maturitate (activitate ce 
presupune ca probleme speci
ale : sprijinirea elevilor mai 
slabi, combaterea mediocrită
ții etc.), munca cu viitorii ab
solvenți ai școlii medii are în 
vedere și perspectiva imediată 
a pătrunderii multora dintre ei 
în instituțiile de învățămint 
superior. De aceea trebuie îm
binate preocupările pentru 
pregătirea elevilor la zi, eu 
cele în vederea prezentării la 
examenul de maturitate și cu 
cele, mai speciale, ale 
tării unora dintre ei 
cursul de admitere în 
mîntul superior.

Pregătirea aceasta 
țiată este urmărită în toate 
etapele și formele : în cadrul 
lecțiilor curente, în orele de 
consultații, meditații, ore de 
recapitulare, în cercurile spe
ciale de elevi. Elevilor care 
urmează să intre în învăță- 
mîntul superior; tovarășii pro
fesori le dau să rezolve la 
matematică și fizică, de exem
plu, exerciții șt probleme spe
ciale. La matematică există și 
un cerc de rezolvitori de pro
bleme, care colaborează la Ga
zeta de Matematică și Fizică. 
De asemenea au fost recoman
dați o serie de elevi pentru 
cercurile organizate de Gazeta 
de Matematică și Fizică, a că
ror activitate va începe în cu
rînd, unde de asemenea, se a- 
profundează pregătirea. La 
cercurile de elevi pe speciali-

al

prezen
ța con- 
invăță-

diferen-

O discuție care va avea multă 
eficiență în acțiunea de econo
misire a materiei prime și a ma
terialelor auxiliare — cum se 
poate folosi cu mai mult randa
ment sîrma de bobinaj. Paula lor- 
dache și luliana Bălan ascultă cu 
mult interes explicațiile responsa
bilei brigăzii Ecaterina Vasile- 
Asemenea discuții au loc în mod 
permanent la Uzinele „Electro

magnetica“ din Capitală 
Foto : AGERPRES

tăți din școală s-au discutat și 
ee vor discuta numeroase pro
bleme legate de examenul de 
maturitate și de admitere în 
facultăți. Avem de asemenea 
grijă ca biblioteca școlii să 
pună la dispoziția elevilor, în 
măsură cît mai largă, materia
lele de care aceștia au nevoie 
pentru pregătirea lor.

Aș vrea să subliniez faptul 
că anul acesta comisiile melo
dice și comisia profesorilor di- 
riginți și-au propus să facă un 
mai larg schimb de experiență 
cu privire la felul în care tre
buie să muncească pentru 
buna pregătire a elevilor din 
clasa a Xl-a.

Un sprijin prețios în această 
muncă ne dă organizația 
U.T.M. La puțin timp după în
ceperea anului școlar, organi
zația U.T.M. a inițiat o adu
nare generală pentru elevii 
clasei a XI-a în care s-a dis
cutat despre pregătirea îrt 
vederea examenului de matu
ritate. Pe marginea experien
ței pozitive și negative a 
meroși elevi s-au purtat 
cuții rodnice și s-au tras 
cluziile necesare.

Organizația de partid
școală, care veghează și îndru
mă permanent munca noa
stră și în ceea ce privește 
pregătirea elevilor din clasa 
a Xl-a, a convocat zilele aces
tea o adunare generală des
chisă în cadrul căreia s-a a- 
nalizat activitatea profesorilor 
de la catedra de fizică, punîn- 
du-se un accent deosebit pe 
felul în care se muncește pen
tru pregătirea elevilor în ve
derea examenului de maturi
tate. Măsurile stabilite sînt un 
îndrumar pentru activitatea 
tuturor tovarășilor profesori.

Cadrele didactice din școala 
noastră sînt hotărîte să des
fășoare o muncă plină de 
grijă și răspundere, de entuzi
asm și dăruire pentru a dă ele
vilor o bună pregătire care să 
le asigure succesul la exame
nul de maturitate, succesul 
viață.

nu- 
dis- 
con-

din

Profesor
DUMITRU STĂNCESCU 

directorul Școlii medii nr.
„Alexandru Ioan Cuza“ 

București

în
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Tradiționala „Lună a cadourilor a început. Magazinele au fost și în acest an aprovizionate cu cele 
mai diferite produse. Pentru cei mari, confecții, încălțăminte, articole de marochinărie elegante, în 
culori plăcute; pentru cei mici zeci și zeci de jucării, ursuleți, trenulețe. în București vor fi aduși 
180 000 de brazi. Pe crengile lor, vor fi aninate globuri multicolore, steluțe, beteală, artificii care se 

găsesc din abundență în rafturile magazinelor bucureștene.
Foto» AGERPRES

O CERINȚĂ CARE OBLIGĂ

întregul colectiv»

CALITATEA
(Urmare din pag. I)

In excursie de studii NOU CĂMIN
e curînd, studenții 
anului III al Facul
tății de istorie-filo- 
zoiie a Universității 
„Babeș-Bolyai“ din 
Cluj au făcut o ex
cursie de studii prin

Transilvania, sub conducerea lec
torilor universitari. Vacile Schiopu 
și Ștefan Borbath. In cursul aces
tei excursii, au fost vizitate mo
numente istorice importante, mo
numente arhitectonice și de artă 
feudală, biblioteci etc.

După trecerea pe Ia mormlntul 
Iui Mihai Viteazu din Clmpia 
Turzil și prin locurile unde în anul 
1600 s-a dat vestita bătălie de la 
Mirăslău, a fost vizitat orașul 
Alba-Iulia : cetatea austriacă din 
secolul al XVIII-lea (în turnul că
reia a fost închis Horia), biblio-

teca Battyaneum, care deține 
mai importantă colecție de 
nuscrise și tipărituri medicale 
tară, catedrala în care se ailă sar
cofagul neînfricatului luptător îm
potriva turcilor Ioan de Hunedoara 
i-au impresionat puternic pe atu- 
denii, au contribuit la îmbogăți
rea cunoștințelor lor.

Un alt popas important a fost 
făcut la Sibiu unde, în afară de 
vizitarea orașului, studenta au 
zăbovit îndelung în fata vitrinelor 
și exponatelor din Muzeul Bru- 
kenthal.

După vizitarea cetății Făgărașu
lui, studenții au poposit la Brașov 
unde au făcut cunoștință cu mun
ca cercetătorilor arhivei orașului, 
arhivă care păstrează printre al
tele, cel mai vechi document scris 
în limba romînă, cunoscuta scri
soare a lui Neacșu. A fost vizitat 
de asemenea castelul Bian iar în 
drum spre Sighișoara, cetățile de 
la Feldioara și Rupea.

In slîrșit, la Mediaș, studenții 
Facultăfii de istorie din Cluj au 
vizitat nu numai monumentele is
torice ale orașului, ci și fabricile 
sale.

In timpul excursiei, în popasuri 
mai scurte, au fost vizitate caste
lul din Vin{, construit în stilul 
renașterii, casa natală a lui Gheor- 
ghe Lazăr și palatul baronului V. 
Brukenthal din Avrig, Muzeul Pe- 
toii din Albești, Cîmpia Libertății 
din Blaj.

In timpul vizitării diferitelor 
localități și monumente, studenții 
Negoifă Lăptoiu, Ioan Bujor, Ion 
Horga, Hanelore Orzan, Ștefan 
Matei, Cornel Bucur au prezentat 
succinte referate cu caracter știin
țific. De un prețios ajutor în Îm
bogățirea cunoștințelor studenților 
au fost informațiile științifice date 
de lectorii universitar] care ne-au 
însoțit.

cea 
ma
dia

STUDENȚESC
Cu fiecare zi ce trece con

dițiile de viață și de în
vățătură ale studenților 

craioveni se îmbunătățesc și 
mai mult. In fiecare an labo
ratoarele sînt înzestrate cu 
utilaje moderne, bibliotecile 
îți sporesc fondul de cărți cu 
sute și mii de volume, cămi
nele și cantinele oferă condi
ții de viață tot mai bune.

Nu de mult a intrat în fo
losința studenților de la Insti
tutul agronomic „Tudor Vla- 
dimirescu" din Craiova un nou 
cămin cu o capacitate de 330 
locuri. Noul cămin are săli de 
lectură la fiecare etaj, sală de 
primire etc.

MARIA C. MIMAI 
studentă

MIRCEA TOCA 
student

Sărbătorirea

Un concurs
cu bogate 
învățăminte

Concursul gen „Drumeții veseli“ 
organizat la Școala medie din ora
șul Roman a avut de data aceasta 
un caracter puțin obișnuit. Ini
țiatorii : organizațiile U. T, M. 
din clasele a Xl-a au fixat con
cursului următoarea temă : „Dez
voltarea chimiei in țara noastră“. 
S-au întrecut reprezentanții secții
lor reală și umanistică.

Concuren)ii s-au dovedit a fi 
foarte bine pregătiți, deoarece 
chiar și după întrebările de ba
raj, echipele au totalizat același 
număr de puncte.

G. IRIMIA 
elev

fruntașilor
în producție

Zilele acestea 
Comitetul oră
șenesc U.T.M. 

Baia Mare în cola
borare cu Casa de 
cultură a sindicate*, 
lor a organizat 
sărbătorirea frun
tașilor din con
strucții (T.R.C. și 
I.O.R.A.C). La a- 
ceastă festivitate au 
participat peste 200

de tineri din cele 
două întreprinderi. 
Printre tinerii săr
bătoriți de la T.R.C. 
au fost și Alexan
dru Buciumau, E- 
mil Berindau, Ma
tei Teușdea iar de 
la I.O.R.A.C. tinerii 
Simion Oana, Du
mitru Hoțea, No- 
vali Kiss. Pentru 
tinerii fruntași, bri-

a"gada artistică de 
gitație de la O.C.L. 
a susținut un fru
mos program artis
tic după care a ur
mat o reuniune to
vărășească.

Tinerii au petre
cut o seară plăcută 
și instructivă.

ABEL DĂRĂBAN 
tehnician

pregătire profesională superioa
ră, lucru care ne-a preocupat 
în mare măsură. Au fost crea
te, în aceBt sens, 7 cursuri de 
ridicare a calificării profesio
nale în care au fost încadrați 
230 muncitori, majoritatea ti
neri. Un sprijin prețios l-a 
primit conducerea uzinei din 
partea comitetului U.T.M. care 
a desfășurat o muncă concretă 
de dezvoltare Ia tineri a intere
sului pentru studiu, de îndru
mare a lor către formele de în- 
vățămînt profesional cele mai 
corespunzătoare. Acest ajutor 
s-a manifestat și în recomanda
rea color mai buni tineri ingi
neri și tehnicieni pentru a fi lec
tori la aceste cursuri. La cele 
5 cursuri deschise la laminorul 
la rece, cei mai mulți lectori 
sînt tineri. Organizația U.T.M., 
în colaborare cu comitetul sin
dicatului, cu sprijinul conduce
rii uzinei, a organizat concursuri 
gen „Cine știe meserie, cîști- 
gă” stimulînd și pe această cale 
interesul tinerilor pentru ridi
carea gradului de calificare pro
fesională.

Tot pe linia ridicării califi
cării profesionale aș vrea să a- 
mintesc conferințele tehnice 
care se prezintă periodic în fața 
colectivului nostru de muncă. 
Turnarea continuă a oțelurilor, 
elaborarea oțelului fără fontă 
(studiul întreprinB în uzina noa
stră de către serviciul tehnic), 
turnarea cilindrilor cu fontă no- 
dulară — sînt numai cîteva pro
bleme care au suscitat mult in
teresul tinerilor. Paralel cu 
acestea, la nivelul secțiilor, s-au 
dezbătut probleme legate de po
sibilitățile existente în ce pri
vește creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
specifice. Organizația U.T.M., 
sub conducerea comitetului de 
partid, s-a ocupat de generali
zarea experienței înaintate, lu
cru care a contribuit mult la 
creșterea pregătirii profesionale 
a tinerilor noștri.

Din cei aproape 4 000 de sa- 
lariați ai uzinei noastre, foarte 
mulți sînt tineri care, mobilizați, 
educați de organizația U.T.M. 
și-au adus o însemnată Contri
buție Ia succesele pe care le-a 
obținut uzina. în întrecerea 
cialistă circa 40 Ia sută din 
neri — în fiecare secție 
sînt fruntași, printre caro
loc de cinste se află Gîscă Bra- 
tu-laminorul de profile, Virgil 
Vicșoreanu-laminorul de tablă, 
Ilie Blidariu-atelierul mecanic, 
Alfred Schwrin-oțelăria Martin, 
Gheorghe Dulgheru-atelierul e-

60- 
ti-
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lectric etc. Este 
ganizației U.T.M. 
drumarea organizației de par
tid, a inițiat măsuri eficace 
pentru mobilizarea unui număr 
mereu mai mare de tineri în 
întrecerea socialistă pe bază de 
angajamente concrete, care ana
lizează periodic, cu toată răs
punderea, contribuția tinerilor Ia 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

A crescut mult conștiința ti
nerilor, rod al raunoii 
desfășurată

U.T.M. sub 
ganizației de 
rit disciplina, 
mai bine îngrijit. Peste 240 de 
tineri frecventează cursurile se
rale și fără frecvență. S-a 
schimbat mult atitudinea unor 
tineri față de muncă. Toate 
acestea sînt lucruri care nu pot 
să nu conducă spre rezultate mai 
bune în întrecerea socialistă.

Anul 1963 va veni cu sarcini 
sporite de plan și,așa cum este 
firesc, cu sarcini mai mari în 
co privește calitatea produselor. 
E o cerință obiectivă determina
tă de mersul nostru victorios pe 
drumul socialismului.

De aceea, ne-am gîndit Ia 
nele măsuri care ne vor ajuta 
muncă și anume : dotarea sub- 
secției de dccapare cu utilaje 
moderne care să asigure o deca- 
pare corespunzătoare a benzilor, 
modernizarea secției turnătoria 
de cilindri, dotarea ei cu uti
laje noi, înzestrarea oțelăriei 
Martin cu două oale de turnare 
de capacitate mare, (care să asi
gure odihnirea oțelului, deci e- 
vitarea incluziunilor nemctalice 
în oțel) etc.

Așteptăm ca în realizarea a- 
cestor măsuri, în îndeplinirea 
sarcinilor mobilizatoare de plan, 
tineretul să-și spună cuvîntul. 
Pentru aceasta socotim necesar 
ca, în continuare, organizația 
U.T.M. să se ocupe de ridicarea 
calificării profesionale, de mai 
buna organizare a muncii, prin 
aplicarea inițiativei tinerilor de 
la Uzinele „Tudor Vladimirescu” 
din Capitală și, mai ales, de ge
neralizarea experienței înaintate 
a fruntașilor. Mobiiizînd între
gul tineret în întrecere, pe ba
ză de angajamente concrete, bine 
stabilite, să militeze pentru ca 
fiecare tînăr să devină fruntaș.

Noi cunoaștem puterea de 
muncă a tineretului din uzina 
noastră, știm că el este capabil 
de fapte mari, că este discipli
nat și de aceea sîntem încredin
țați că și în anul 1963 se va 
afla în primele rînduri ale 
luptei pentru 
fabricii”. Din 
uzinei el se 
sprijinul.

și meritul or
care, sub în-

politice 
de organizația 

conducerea or- 
partid. S-a întă- 
utilajul este acum

u- 
în

prestigiul „mărcii 
partea conducerii 

va bucura de tot

n

P. REBINDER despre, lUlCiC VlltOIUllll
■ ființa contempora

nă este permanent 
în căutarea unor 
materiale durabile 
și cu rezistentă 
mecanică mare, cu 
destinații dintre 

cele mai variate, avînd pro
prietățile necesare. Fără ele 
este de neînchipuit progresul 
tehnic continuu și perfecțio
narea celor mai importante 
ramuri ale industriei.

Iată de ce, în zilele noa
stre s-a dezvoltat o nouă dis
ciplină științifică „mecanica 
fizico-chimică“, al cărei scop 
este tocmai crearea pentru e- 
conomia națională a unor ma
teriale cît mai variate avînd 
proprietățile optime cerute de 
tehnica modernă.

Această nouă ramură a ști
inței a apărut și se dezvoltă 
în Uniunea Sovietică, datorită 
eforturilor creatoare ale sa- 
vanților și cercetătorilor reu
niți în jurul Institutului de 
chimie fizică al Academiei de 
Științe al U.R.S.S.

Succesele obținute în acest 
domeniu sînt de pe acum în
semnate dar, după cum scon
tează acad. P. Rebinder, în vii
tor cercetările ce se fac vor 
face posibilă „transformarea 
completă a materialelor vechi 
de mult cunoscute, dotindu-le 
cu calități excepționale de du-

rabilitate, rezistență și sigu
ranță în utilizare“.

Academicianul Rebinder ci
tează cîteva exemple. „Noua 
tehnologie — feerie savantul 
sovietic — se bazează pe uti
lizarea materiilor prime măci
nate, în amestecuri cu rigidi
tate — limită, cu mici adao
suri de substanțe superficial 
active“.

Cele mai mici particule se 
amestecă perfect și se com
pactează la maximum. Distru- 
gînd legăturile dintre particu
le, se. poate realjza vîscozita- 
tea structurală minimă adică 
o mobilitate completă a 
amestecurilor. în U. R. S. S. 
s-au obținut experimental 
amestecuri de acest fel în ca
re vîscozitatea a scăzut de mii 
și chiar de zeci de mii de 
ori.

Aceste principii au fost dez
voltate cu rezultate excepțio
nale în tehnica betonului de 
către prof. N. V. Mihailov și 
colaboratorii săi. Noua tehno
logie elaborată de ei garantea
ză obținerea unor amestecuri 
de beton cu omogenitate ma
ximă și care se formează ușor. 
Betonul astfel obținut este ex- 
trefn de solid, impermeabil la 
apă, rezistent la îngheț și cu 
durabilitate mare.

Principiile mecanicii fizico- 
chimice sînt aplicabile și în 
cu totul alte domenii ca de 
pildă în ceramică, la presarea 
și sintetizarea maselor argi- 
loase, la fabricarea produselor 
refractare, a materialelor și 
aliajelor dure și rezistente la 
temperaturi înalte, pe bază de 
pulberi (metaloceramică).

în acest sens acad. Rebinder 
citează lucrările efectuate la 
Institutul de chimie fizică al

Academiei de Științe a U.R.S.S., 
sub conducerea prof. V. I. 
Lihtman și N. S. Gorbunov. 
Concluziile se rezumă la fap
tul că prin adăugarea unor 
substanțe superficial active se 
înlesnește procesul de defor
mare plastică a grăunțelor de 
metal, de cărbune și alți com
puși cu duritate mare. Prin a- 
socierea unor acțiuni vibratoa
re intense, aceste substanțe 
reduc eforturile de presare de 
100—200 de ort

Ceramica va constitui un 
important domeniu în care a- 
ceste metode noi vor găsi o 
largă întrebuințare. Se știe că 
datorită calităților lor excep
ționale la temperaturile înalte, 
materialele ceramice sînt tot 
mai mult folosite în sectoarele 
industriale cele mâi diverse și 
dificile ca, de pildă, la fabri
carea motoarelor cu reacție. 
Din păcate, rezistența mecani
că a materialelor ceramice este 
foarte mică. Utilizînd noile 
metode tehnologice, se vor pu
tea obține piese cu proprietăți 
de-a dreptul uluitoare, care 
vor rezolva numeroase proble
me în construcția avioanelor 
supersonice și chiar a rache
telor interplanetare.

în ce privește aliajele meta
lice, acestea au fost dotate în 
ultimul timp cu noi calități. 
Pînă de curînd fonta nu avea 
o rezistentă la rupere mai ma
re de 8—10 kg. pe mm2. în 
prezent, fonta este de 7—8 ori 
mai solidă. Rezistența celor
lalte metale și aliaje a crescut 
cam în aceeași proporție.

Cum s-a ajuns la aceste re
zultate ? în primul rînd, prin- 
tr-o nouă „dozare" a metale
lor aliate. în al doilea rînd 
prin aplicarea unor tratamen-

te termice care produc modifi
cări în structura cristalină a 
materiei. Oamenii de știință 
au arătat însă în ultimii ani 
că există și alte metode.

Nu de mult, cercetătorul so
vietic V. Frenkel și cercetăto
rul englez Taylor, lucrînd in
dependent unul de altul, au 
ajuns la o concluzie interesan
tă. Dislocările microscopice 
care apar în metal în timpul 
solidificării sale sînt „respon
sabile“ de gradul rezistenței 
metalelor. Prin reducerea a- 
cestor dislocări se pot crea 
materiale cu o soliditate ex
traordinară.

Ivan Oding, membru cores
pondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., a obținut de a- 
cum „eșantioane“ de metale 
fără dislocări. Mici bare de 
fier pur au rezistat la un e- 
fort de rupere, nu de 20 kg. 
ca fierul „pur“ actual, ci de 
1400 kg. mm2. Această soli
ditate pare intr-adevăr un mi
racol.

Dar știința sovietică ne mai 
rezervă multe surprize în a- 
ceastă problemă, atît de ac
tuală, a materialelor cu o re
zistență optimă.

.V. S.

Cazan uriaș

Inginerii sovietici proiec
tează o turbină de 
800 000 kW, care va avea 

nevoie de 60 000 tone abur pe 
zi. Cîte cazane vor fi nece
sare oare pentru a produce o 
astfel de cantitate de abur ?

Pentru a rezolva această 
problemă dificilă, inginerii 
sovietici au pus la punct un 
prim proiect pentru un cazan 
cu o înălțime de 45—50 m, 
care urmează să fie fabricat 
spre sfirșitul septenalului.

---- o----

Emițătoare 
da radio mmiaturale

/nstitutul pentru tehnica co- 
municațiilor din Fraga a 
realizat o serie de emifă- 

toare de radio miniaturale. Din 
această serie face parte un emi
țător de buzunar, în greutate de 
670 gr cu o rază de acțiune de 
trei km care poate funcționa la 
temperaturi variind între —25" 
+45’C.

El esfe destinat pentru dispe
cerii unor mari șantiere, pentru 
lucrătorii exploatărilor forestiere 
etc.

Uriașele transformatoare de la 
Centrala electrică din Sverdlovsk 
sînt gata pentru a primi Curent 

electric.
Foto : TASS — Moscova



Zootehnia
o meserie e mare prêt

n zootehnie, unul 
dintre cele mai 
puternice sectdare 
ale gospodăriei co
lective din Toprai
sar, raionul Negru
Vodă, muncesc a- 

cum 26 de utemiști.
— Organizația U.T.M. din 

brigada zootehnică — ne spu
nea inginerul Ion Opriș — a 
fost pentru noi Un prețios a- 
jutor în educarea la tineri a 
unor calități morale deosebite : 
în primul rînd dragostea pen
tru meseria aleasă, grija și 
răspunderea fiecărui tînăr față 
de tot ceea ce se întîmplă în 
gospodăria colectivă.

Și aprecierile inginerului zo
otehnist sînt confirmate de 
fapte; fapte materializate în 
miile de litri de lapte, în cre
șterea și dezvoltarea animale
lor care în multe cazuri de
pășesc prevederile stabilite, 

încă de la începutul anului, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. pe gospodărie a ajutat 
organizația U.T.M. de brigadă 
din sectorul zootehnic să-și 
orienteze întreaga activitate în 
două direcții principale: 1)
formarea unor crescători de a- 
nimale bine pregătiți; 2) mo
bilizarea tinerilor la realizarea 
producției de lapte planificată 
— 2 700 litri pe cap de vacă 
furajată.

Cum au fost îndeplinite a- 
ceste sarcini ?

In toamna anului trecut, în
tr-o discuție cu membrii bi
roului organizației U.T.M. de 
brigadă, inginerul zootehnici
an a cerut să fie sprijinit pen
tru a organiza în sector un lot 
de vaci cu o producție record. 
Așa cum explica inginerul, în 
gospodărie trebuia creat un 
nucleu din cei mai buni tineri 
crescători care, insușindu-și 
rapid un minim de cunoștințe 
agrozootehnice, sa constituie 
în sector o școală vie de la 
care să învețe toți ceilalți. A- 
cestui grup de tineri îi reve
nea sarcina de a dovedi, de a 
demonstra practic că vacile 
gospodăriei, rațional îngrijite, 
pot da producții mari.

După un îndelungat sfat cu 
inginerul și brigadierul, cu se
cretarul organizației de partid 
și cu tinerii din sector au fost 
aleși cei mai buni dintre ei — 
Tănase Simion, Constantin A- 
dam, Gafar Soim și Enver 
Gani. De la început, tinerilor 
de la lotul record li s-au sta
bilit, pentru grupul de vaci a-

flăt în îngrijirea lOr, planuri 
cu mult mai mari. Astfel pen
tru lotul de vaci aflat în grija 
Iu,- Constantin Adam s-a sta
bilit un plan de 4 000 litri 
lapte pe cap de vacă furajată 
în vreme ce planul gospodă
riei era doar de 2 700 litri. 
Din acel moment, al stabilirii 
planurilor, toți colectiviștii au 
înțeles că ele pot fi îndepli
nite.

Tot timpul munca tinerilor 
de la lotul record a fost în 
centrul atenției organizației 
U.T.M. de brigadă. Aceasta nu 

'nsemnat nicidecum o negli-a

organizate cu regularitate 
schimburi de experiență. La 
grajdurile „recordiștilor“, ute- 
miștii Tănase Simion, Con
stantin Adam și alții care 
acumulaseră deja o buna ex
periență, au făcut sub directa 
supraveghere a inginerului 
demonstrații practice pentru 
întocmirea unei rații, demon
strații de mulgere și îngrijire 
a vacilor.

Organizația U.T.M. de bri
gadă s-a îngrijit de califica
rea fiecărui tînăr în parte. S-a 
încetățenit aci, la Topraisar, 
obiceiul ca tinerii nou veniți

Insemnări pe marginea activității 
organizației U. T. M. din brigada 

zootehnică de la G. A. C. Topraisar

jare a activității celorlalți ti
neri îngrijitori.

— Marile producții — le-a 
explicat atunci tinerilor ingi
nerul zootehnician într-o adu
nare generală a organizației 
U.T.M. de brigadă — pot fi 
obținute numai cu condiția a- 
plicării unor reguli științifice 
de hrănire și îngrijire a ani
malelor.

Ajutată să înțeleagă impor
tanța acestui deziderat în ob
ținerea marilor producții, or
ganizația U.T.M. de brigadă 
s-a străduit prin toate mijloa
cele care i-au stat la îndemînă 
să ridice calificarea tinerilor 
zootehnicieni. In toată această 
perioadă, un obiectiv central, 
în planurile de muncă lunare 
ale organizației U.T.M. de bri
gadă, l-a constituit mobiliza
rea tinerilor crescători la în
sușirea a cît mai multe cuno
ștințe zootehnice. In cîteva 
rînduri în perioada de iarnă 
a fost analizat în adunarea ge
nerală U.T.M. modul în care 
participă și-și însușesc tinerii 
cunoștințele predate la cursu
rile agrozootehnice. Căutînd 
noi căi de ridicare a califică
rii, după închiderea cursurilor 
agrozootehnice de iarnă, cu a- 
jutorul comitetului U.T.M. și 
al inginerului, în sectorul 
otehnic a fost organizat 
ciclu de 10 expuneri care 
lărgit tinerilor orizontul
cunoștințe. în același scop, în 
toată această perioadă au fost

zo- 
un 
au 
de

în sector să fie dați să lucreze 
pe lingă cei cu mai multă ex
periență. Rețea Secuiu, de 
exemplu, s-a ocupat multă 
vreme de Vasile Petre, reco
mandat de organizație să lu
creze în sectorul zootehnic. Se
cuiu l-a ajutat și i-a arătat 
practic „ucenicului“ său cum să 
facă masajul, cum să întoc
mească rația și multe alte lu
cruri.

Un stimulent deosebit în rea
lizarea producției planificate 
de lapte l-a constituit între
cerea socialistă organizată in
dividual între mulgători și în 
colectiv între grajduri. De la 
început s-a pornit pe un drum 
bun. Cu regularitate la sfîrși- 
tul fiecărei luni în adunarea 
generală U.T.M. s-a analizat 
îndeplinirea planului de către 
fiecare tînăr în parte și în an
samblu pe sector. Tînărului 
care obținea cea mai mare 
producție de lapte i se decerna 
drapelul de crescător fruntaș, 
în același timp, grajdului care 
realiza cea mai mare produc
ție de lapte i se decerna pe 
lingă drapelul de grajd frun
taș și aparatul de radio care 
rămînea la ei pînă la analiza 
următoare. Nicolae Dodan și 
Rețea Secuiu sînt tineri mul
gători care au cîștigat de cele 
mai multe ori steagul purpu
riu.

întrecerea o fost însă numai 
unul din acei factori stimula
tori în muncă. O mare va-

loare stimulativă au avut și 
serile de calcul organizate cu 
ajutorul inginerului. Tema 
unei astfel de seri de calcul a 
cOnstituit-o de curînd produc
ția de lapte realizată anul tre
cut și în anul acesta de Enver 
Gani. După ce s-a arătat că și 
anul trecut la 1 noiembrie En
ver și-a realizat planul anual 
de lapte, inginerul a calculat 
ce venit suplimentar ar fi rea
lizat gospodăria dacă fiecare 
din ei ar fi obținut o producție 
de 3 500 litri de lapte. Calcu
lul nu s-a oprit însă aici. In
ginerul a demonstrat practic 
cum a obținut Enver această 
producție, a vorbit despre me
todele lui de muncă.

Campania de toamnă a ce
rut la un moment dat un vo
lum mare de forțe de muncă. 
Biroul organizației U.T.M. de 
brigadă a pus în discuția ute- 
miștilor, în adunarea generală, 
următoarea problemă. Cum 
putem ajuta noi, tinerii din 
zootehnie, la grăbirea lucrări
lor din campanie ? Și tinerii, 
dovedindu-și dragostea pentru 
gospodăria colectivă, înțelegînd 
că bunăstarea lor depinde de 
întărirea și dezvoltarea gospo
dăriei, au răspuns concret, 
prin fapte. La 4 dimineața toți 
tinerii îngrijitori au fost la 
grajduri. Pînă la Ora 6 toate 
vacile erau 
Peste zi, în 
singur om. 
de serviciu 
au mers la 
la strînsul 
muncit vreme de două săptă- 
mîni, în care perioadă au re
coltat 10 hectare de lucernă, 
10 hectare de porumb-siloz, 20 
de hectare sfeclă și 150 hectare 
dovleci.

Ei nu au socotit nici o clipă 
că recoltatul cutărei sau cută- 
rei culturi nu esté treaba lor, 
a zootehnicienilor. Tot ceea ce 
este în gospodărie, este și al 
lor.

Acum, la sfîrșit de an, or
ganizația U.T-M. de brigadă 
face un bilanț rodnic. Pînă la 
1 octombrie Constantin Adam 
a obținut 3 500 litri de lapte pe 
cap de vacă, iar Tănase Si
mion 3 600 litri lapte. întreaga 
fermă de vaci, unde lucrează 
aproape numai tineri, cu toate 
condițiile grele din acest an, a 
realizat pînă la jumătatea lu
nii octombrie 2 300 litri lapte 
pe cap de vacă furajată.

ION ȘERBU

mulse și hrănite, 
grajd rămînea un 
Acela care fusese 

noaptea. Ceilalți 
cîmp și au ajutat 
recoltei. Așa au

IsaSormații

de 6 
Stat 

a or- 
a____ Pala
tului R.P.R. simpozionul „Tra
diții și realizări în știința ro- 
mînească".

Au luat cuvîntul acad. Mi
ron Nicolescu, acad. Raluca 
Ripan, președinta filialei Aca
demiei R.P.R. din Cluj, și acad. 
Alexandru Graur, directorul 
Editurii Academiei R.P.R.

In încheiere un grup de so
liști ai Teatrului de stat de 
operetă au prezentat un pro
gram artistic.

*
în după-amiaza zilei de 6 

decembrie în sala Dalles, prof, 
univ. Efim Mihailovici Bala
banov, de la Academia mili
tară de tehnică aeronautică 
„Jukovski“ din Moscova, doc
tor în științe fizico-matema- 
tice ă vorbit despre „Folosi
rea energiei atomice în sco
puri pașnice“.

în continuare a urmat fil
mul documentar „Prietenul 
nostru

In după-amiaza zilei 
decembrie Comitetul de 
pentru Cultură și Artă 
ganizat în sala mică a

documentar
: comun".

(Agerpres)

---- o

Cu prilejul zilei 
naționale a Fin aodei

Cu prilejul zilei naționale a 
Finlandei, însărcinatul cu a- 
faceri al Finlandei în R. P. 
Romînă, V. V. Hiekkanen, a 
oferit joi seara o recepție. La 
recepție au luat parte deputați 
ai Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai Sfatului 
Popular al Capitalei, ai unor 
organizații și instituții centra
le, funcționari superiori din 
Ministerul Afac&rilor Externe 
și Ministerul Comerțului Ex
terior, oameni de cultură și 
artă.

Au fost prezențî șefi ai mi
siunilor 
tați în 
membri 
matlc.

diplomatice
R. P. Romînă 
ai corpului

acredi- 
și alți 
diplo-

Deschiderea expoziției 
„Arfa plastică 
contemporană 
din Grecia"

de 
joi 

sala 
plastică

7. inerii, 
la munca 
patriotică 
(Urmare din pag. 1)

Aienji'3 cu care acesie eleve de 
Tg. Mureș urmăresc explicațiile 

despre dorinja lor de a-și

la Școala de arfă populară ,din 
practice ale profesoarei, vorbește 

însuși temeinic arta broderiei.
Foto: OSMULIKEVICI IOAN

Sub auspiciile Comitetului 
Stat pentru Cultură și Artă, 
la amiază s-a deschis în 
Dalles expoziția „Arta 
contemporană din Grecia".

Au rostit cuvintări artistul po
porului ion Jalea, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici, și Ale
xandre Cimon Argyropoulo, amba
sadorul Greciei în R. P. Romînă.

Vorbitorii au relevat importanța 
pe care o au asemenea manifes
tări în dezvoltarea continuă a re
lațiilor culturale dintre Grecia și 
Rominia.

Asistența a vizitat expoziția care 
cuprinde lucrări semnate de 50 de 
artiști din Grecia — picturi, sculp
turi, grafică — reprezentlnd dife
rite stiluri ale creației plastice 
contemporane din această țară.

(Agerpres)

raionul Ploiești. In aceste zile 
de iarnă, în comună se lucrează 
din plin la construirea magazi
nului universal și a noului local 
de școală. Organizați în brigăzi 
de muncă patriotică, tinerii își 
aduc din plin contribuția la gră
birea lucrărilor.

Elevul Miu Cornel de la Cen
trul școlar agricol din Curtea de 
Argeș ne scrie despre ajutorul 
pe care îl dau ei colectiviștilor 
din localitate. Acum, la început 
de iarnă, lucrează la protejarea 
pomilor fructiferi împotriva ie
purilor și iau parte la amena
jarea unei însemnate suprafețe 
de teren pe care au fost deja 
plantați 1 754 pomi fructiferi.

In orașul Bîrlad — ne scrie 
elevul Mihai Vieru — a fost rea- 
menajat nu de mult un frumos 
parc pe marginea lacului Prada- 
na. Șoseaua care leagă parcul de 
oraș era neîngrijită. De aceea 
elevii de la Complexul școlar din 
Bîrlad au hotărît să o amenajeze. 
Zilele trecute, ei au executat lu
crări de nivelare, au transportat 
și împrăștiat pietriș, dîndu-i un 
aspect plăcut. S-au evidențiat e- 
levii din clasele a X-a C și a 
IX-a F, care au nivelat o supra
față de 150 mp.

Despre acțiunile de muncă pa
triotică la care participă tinerii 
în această perioadă ne mai scriu 
și tinerii Pascalău Ion și Marian 
Ioan din Turda, Saivan Gavrilă 
ți Ștefan Popovici din Iași, Si
mion Hodzi de la Centrul școlar 
agricol Șendriceni și rnulți alții.

Sportivii suceveni activi

În orașele 
Suceava 
pregătiri

și iarna
și satele regiunii 
se fac intense 

_ pentru sezonul 
de iarnă. în sălile de sport din 
orașele Vatra Dotnei, Cîmpulnng, 
Rădăuți, Fălticeni se desfășoară 
în prezent concursuri de tenis de 
masă, gimnastică, haltere, șah în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Odată cu venirea 
timpului rece au început și lu
crările de amenajare a patinoa-

relor. Asemenea lucrări se fac la 
patinoarele de la Vatra Dornei, 
Cîmpnlung, Suceava și la asocia
ția sportivă „Zootehnistul“ din 
Șendriceni. în orașele Suceava și 
Rădăuți vor funcționa centre 
unde profesorii vor iniția copiii 
în practicarea patinajului.

Pentru popularizarea schiului 
în rîndul tineretului, se vor în
ființa centre de schi Ia Suceava,

Botoșani, Iacobeni și Cîmpulung 
Moldovenesc.

în perioada de iarnă tinerii și 
tinerele din regiunea Suceava 
vor participa ia numeroase com
petiții soprtive. în afara între
cerilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă se vor mai organiza 
campionatul regional de hochei 
pe gheață, precum și concursuri 
de schi, patinaj și săniuțe.

s CURTE ȘTIR I

CHERMESA : rulează la Re
publica, Floreasca, MAGI
STRATUL rulează la cinema
tografele Maghoru, București, 
G’h. Doja. MOARTEA IN IN
SULA DE ZAHĂR - cinema
scop, rulează la cinematografe
le V. Alecsandri, Elena Pavel, 
1 Mai, 23 August. ALIBIUL NU 
AJUNGE rulează la cinema
tografele I. C. Frimu^Flacăra,
Miorița, 30 Decembrie. MIZE
RABILII — cinemascop (am
bele serii): Victoria. FATA CU

Laboratorul de fitofehnie al Centrului școlar agricol nr. 1 din Roman. Materialul didactic deosebit 
de bogat, constînd din planșe, mulaje, plante conservate efc. asigură însușirea temeinică a cuno

ștințelor de către elevi. Foto : AGERPRES

„N À P A S T A" de I. L. CaragialeGO

Pe scena Teatrului National din Craiova
| ritica de specialitate continuă să rămînă datoare 
I mișcării teatrale din cele mai multe orașe ale țării.

Se scrie foarte puțin despre activitatea teatrelor din 
regiuni, și uneori se întîmplă să treacă neobservate 
eforturi remarcabile încununate de succese, care pe 

1 scena bucureșteană ar fi reținut atenția multor cro
nicari. Este un adevăr pe care-1 reclamă și îl argu- 

și repertoriul Naționalului craiovean.mentează și repertoriul Naționalului craiovean.
In actualul repertoriu al teatrului se află în repetiție o foarte 

interesantă piesă sovietică abordînd ascuțit probleme ale eticii 
comuniste. Este vorba de „încotro, flăcătile ?” de Vera Panova. 
La Craiova, spectacolul — în regia lui Petre Dragu — este menit 
să reprezinte Teatrul Național în cadrul concursului tinerilor ac
tori din luna decembrie. Repetițiile la care am asistat îndrituiesc 
semnatarul rîndurilor de față să spere într-un spectacol valoros, 
plin de poezie. în curînd vor intra, apoi, în lucru piesele „Mirele 
furat” de Ștefan Haralamb și Stela Neagu (regia Geta Tomescu), 
„Orfeu în infern" de Tennessee Wiliams (regia Valentina Balogh), 
„Richard al III-lea" de W. Shakespeare (regia Geta Tomescu). în 
discuția conducerii teatrului se află, de asemenea, piesele romî- 
nești „Ariciul de la dopul perfect” de Ion Băieșu, ,,Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară” de Eugen Barbu și, cu un titlu nedefinitivat 
încă, o nouă comedie de Al. Mirodan.

dat în trecut decît atenția in
vestigatorului de istorie lite
rară. Abia în anii noștri, mai 
întîi pe scena Naționalului 
bucureștean, această singură 
dramă a lui Caragiale și-a a- 
flat prețuirea meritată. Inter
pretarea ei pe scena bucu
reșteană, slujită de mari forțe 
actoricești, s-a bucurat de un 
frumos succes, deși, cum s-a 
observat de către critică, con-

Acesta a fost și punctul de 
vedere care a determinat ori
ginala concepție regizorală a 
spectacolului craiovean. Regi
zorul a văzut astfel în „Nă
pasta" o dramă condensînd 
eposul popular, viziunea filo
zofică a acestui epos. Persona
jele principale ale dramei, 
Anca, nebunul Ion, Dragomir 
au căpătat dimensiuni și va
lori simbolice, cu implicații

cu un titlu nedefinitivat

cra- 
căror 
avut 
sta- 

au

presa a atras, dar încă 
de timid, ateniia (revis-

Miercuri seara la Varșovia, 
echipa de tenis de masă C.S.M.- 
Cluj a Învins cu 5—2 echipa 
Sparta, campioana R. P. Po
lone, caliiicindu-se pentru 
semifinalele „Cupei campioni
lor europeni“. Tînărul jucător 
romln DOrln Giurgiucă s-a

comportat remarcabil repurtîrld două victorii. El l-a 
învins cu 2—0 (21—11 ; 21—13) pe Kuzinski și cu 
2—0 (21—17 ; 21—12) pe Roslan. Două victorii au fost 
aduse de Gh. Coblrzan, învingător cu 2—1 (21—15 ; 
18—21 ; 21—18) la Roslan și cu 2—1 (19—21 ; 21—7 ; 
21—13) Ia Kuzinski. Radu Neguiescu l-a întrecut cu 
2—0 (21—16 . 21—14) pe Kaiinski. Cele două victorii 
ale gazdelor ou fost realizate de Kuzinski, care l-a 
învins cu 2—1 (23—21 ; 11—21 ; 21—19) pe Radu Ne
guiescu și de Kaiinski, învingător cu 2—1 (21—19 ; 
13—21 ; 21—19) în partida cu Gh. Coblrzan.

în semifinalele competiției, C.S.M. Cluj va întîlni 
echipa învingătoare din partida Lokomotiv Leipzig— 
Partizan Belgrad.

După meciul de la Varșovia, delegația sportivilor 
romîni a plecat Ia Poznan pentru a participa la cam
pionatele internaționale ale R. P. Polone care încep 
astăzi.

© Sîmbată de la ora 19 în sala Floreasca va avea 
Ioc meciul retur de handbal, dintre echipele feminine 
Rapid București și Spartakus Budapesta din cadrul 
„Cupei campionilor europeni", tn primul joc disputat 
la Tata, handbalistele noastre au repurtat victoria 
cu scorul de 4—2 (3—2).

® Partidele disputate aseară, în runda a 6-a a cam
pionatului republican de șah, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Partos—Nacu 1—0; Ciocîltea—Soos 
remiză; Weisman—Drimer 1—0; Gunsberger—Ghițescu 
remiza : Voiculescu—Pavlov 0—1; Radovici—Pușcașu 
remiză. Tot ieri Ghițescu a anunțat că cedează fără 
joc partida întreruptă cu Furios.

Marele maestru Victor Kor- 
cinoi continuă, seria viatoriilor 
în campionatul unional de șah 
de la Erevan. în runda a 10-a 
el l-a învins pe Suetin, acumu- 
lînd astfel 8,5 puncte, în timp 
ce principalii 
Tal, Stein și 
trerupt partidele 

2,5 puncte. Tot în 
la Mikenas, Krogius

la o distanță de 
Hodos a cîștigat 
Spasski și Novopascin cu I. Zaițev.

săi adversari : 
Holmov au în- 

Ior și se află 
dunda a 10-a 
a remizat cu

(Agerpres)

E M À T O G R
CARE AM 
cinemascop : 
rea între popoare, Âlex. Sa- 
hia. MISTERUL CELOR DOI 
DOMNI „N“ : Central, V. 
Roaită, Arta. PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII — di
mineața : 13 Septembrie. CE
LEBRUL 702 — după-amia- 
ză: 13 Septembrie. PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE: 
Timpuri Noi. UN OM TRECE 
PRIN ZID rulează la cinema
tograful Maxim Gorki. BĂ-

FOST PRIETEN 
Lumina, Infrăți-

TRUSTUL

DE PANIFICAȚIE

al regiunii

ARGEȘ

ntre spectacolele 
Naționalului 
iovean, a 
premieră a 

i loc în ultima
giune, și care 
trezit un deosebit 

interes în rîndurile publicului, 
bucurîndu-se și azi de afluen
ța lui, reprezentarea dramei 
„Năpasta" de I. L. Caragiale 
ocupă un loc important. Mon
tată cu prilejul festivităților 
consacrate împlinirii unei ju
mătăți de veac de la moartea 
marelui scriitor, drama „Nă
pasta" și-a aflat pe scena cra- 
ioveană o întruchipare artisti
că cu totul nouă și originală, 
într-o viziune regizorală mo
dernă, contemporană, asupra

căteia 
destul 
ta „Teatru", de pildă, n-a găsit, 
pînă azi, prilejul să consacre 
acestui spectacol o cronică, 
deși merita cu prisosință). Cum 
spuneam, meritul principal al 
acestui spectacol își află iz
vorul în concepția regizorală 
originală modernă a direcției 
de scenă, încredințată tînăru
lui Petre 
făcut un

Ultima 
publicată 
ma dată 
de-a-lungul timpului în vremu
rile trecute o soartă destul de 
tristă. Considerată o nereușită 
de oficialitățile timpului, dra
mei „Năpasta” nu i s-a acor-

Dragu, care astiel și-a 
promițător debut, 
piesă a Iui Caragiale, 
și jucată pentru pri- 
în 1890, a cunoscut

cepția spectacolului Se înscria 
pe o linie clasică, menită să 
evidențieze o tratare regizoral- 
actoricească în care fantezia 
a fost mai puțin solicitată.

In spectacolul de la Craiova, 
întocmai prin evitarea clasici- 
zătli, subliniindu-se condițio
narea încleștării și evoluției 
sentimentelor de către lactorul 
social, se luminează tragedia 
nebunului Ion nu ca un „caz 
izolat— cum încerca să ne 
convingă istoriografia literară 
burgheză —, ci ca un ecou pe 
planul uman al unei anume 
structuri sociale, bazată “v- 
ploatarea nemiloasă a

pe ex- 
celor 

mulți. Privită din acest punct 
de vedere, „Năpasta” are e- 
videnle afinități cu celebrul 
roman al lui Sadoveanu, „Bal
tagul", amîndouă apoi aflîn- 
du-și punctul de plecare în 
opera capitală a folclorului ro- 
mînesc „Miorița",

mult mai largi decît acelea li
mitate în „cazul" respectiv. Re
gia a năzuit spre găsirea unor 
solufii amintind tragedia grea
că (intențiile sînt evidente și, 
cred, valoroase), apelînd însă 
cu fantezie la datele specifi
cului național. Anca, de pildă, 
capătă în intențiile regizorului 
trăsăturile simbolice ale tena
cității și credinfei în dragoste, 
specifice omului din popor, 
după cum îndîrjirea cu care ea 
luptă pentru adevăr și pedepsi
rea vinovatului, reflectă, de a- 
semenea, sentimentul inaliena
bil de dreptate care caracteri
zează și impune frumusețea 
spirituală a poporului. Iar „ne
bunul", victima unei crude o- 
rînduiri sociale, este și el, la 
rîndul lui, văzut ca un uriaș 
protest mut adresat nedreptă
ții. Îndrumarea actorilor s-a 
făcut și ea ecoul viziunii amin
tite, urmărindu-se. nu eviden-

țierea dramei personale, cît un 
lucid proces cu implicații etice 
superioare.

Cortina se ridică, dezvăluind 
un unic decor, inspirat, și ve
nind în întîmpinarea amintitei 
concepții.

Reflectoarele surprind un 
plan înclinat spre stingă, în
conjurat de perdele negre. în 
centrul planului o 
cîteva scaune, care 
„masa tăcerii" a lui 
apoi spre stînga o 
inspirată și ea de vestita 
Ioană a infinitului" a aceluiași, 
genial Brîncuș, pe care în clipa 
sinuciderii nebunului alunecă 
simbolic o mare pată de singe. 
In cadrul acestui decor sumar 
dar încărcat de o profundă 
semnificație se consumă întrea
ga dramă, afectînd, cum spu
neam, un proces etic, de mari 
dimensiuni.

Intențiile regizorale, și-au gă
sit în interpreți ecoul cores
punzător, evident, ținîndu-se 
seama de tinerețea și experien
ța acestora.

S-aii detașat interpreta An- 
căi, Maria Balint, o actriță tî- 
nără, cu frumoase însușiri de 
tragediană, răspunzînd în mare 
parte indicațiilor direcției de 
scenă. Actrița are o prezență 
scenică statuară impresionantă, 
un glas bine studiat, cu rezo
nanțe adinei, și izbutește să în- 
frîngă mult din ceea ce consti- 
tue lipsa de experiență a unui 
tînăr interpret. Uneori se face 
însă simțită o anume teamă în 
fața unui asemenea rol, și ci- 
.leva momente actrița se află

masă și 
amintesc 
Brîncuș, 
coloană, 

„co-

sub nivelul propriilor ei posi
bilități.

Bun, în rolul Ion, Vasile 
Constantinescu. EI evită cu 
succes pericolul naturalismului, 
implicat de unele date ale per- 
sonajului său. Compoziția sa e 
remarcabilă. Foarte puțin ade
rent la tonalitatea generală 
a spectacolului D. Aureliu, in
terpretul lui Dragomir. Inter
pretarea sa e distonantă, prin 
căutarea unor efecte exterioa
re, și cum spuneam, nu se în
cadrează jocului sobru, reținut, 
al colegilor săi. în rolul sumar 
al învățătorului Gheorghe, al 
cărui costum e bizar, amintind 
mai curînd un seminarist, Vic
tor Fuiorea ne-a apărut super
ficial. Interpretarea sa nu de
gajă deloc sentimentul că ne 
aflăm în fața acelui om îndră
gostit pînă la patimă.

In dorința de a da fiecărei 
replici în parte o rezonanță 
deosebită, regizorul a construit 
spectacolul pe pauze studiate 
cu grijă; uneori însă acestea 
fac ca ritmul spectacolului să 
scadă, și aceasta în special în 
ultimul act. In sfîrșit, o consta
tare de ansamblu: actorii ros
tesc replicile pe un ton prea 
scăzut, pentru o sală cu de
ficiențe în ceea ce privește a- 
custica.

Înainte de a încheia, feliei- 
tind colectivul teatrului pentru 
originalul spectacol, subiliniem 
contribuția scenografiei (Viorel 
Penișoară Stegaru) și pe aceea 
a înzestratului șef de lumini 
Vadim Levinschi.

PETRE CEL ISTEȚ rulează la 
cinematografele Alex. Popov 
— dimineața, Unirea. CULI
SELE VARIETEULUI — du- 
pă-amiază: Alex. Popov. VARA 
ROMANTICĂ : 8 Martie, Lu
ceafărul. 713 CERE ATERI
ZAREA : Grivița. FANTO
MELE DIN SPESSART rulea
ză la cinematograful T. Via- 
dimirescu. ACORD FINAL: 
Munca. CARTOUCHE : Popu
lar. LUPII LA STÎNĂ : Moși
lor. G. Bacovia. VÎRSTA 
DRAGOSTEI: Donca Simo. 
HAIDUCII DIN RIO-FRIO : 
Ctin. David. OMUL AMFIBIE 
rulează la cinematografele M. 
Eminescu, Ilie Pintilie. FLĂ
CĂRI ȘI FLORI: 8 Mai. 
HAMLET : Volga. OAMENI ȘI 
FIARE — ambele serii, ru
lează la cinematografele Olga 
Bancic, B. Delavrancea. CON
TELE DE MONTE CRISTO — 
cinemascop (ambele serii): 
Drumul serii. CARMEN DE 
LA RONDA : Aurel Vlaicu. 
CELEBRUL 702: 16 Februa-
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EWÎÏA: TRATATIVELE
PENTRU DEZARMARE
Intervenția reprezentantului R. P. Romine

GENEVA 6 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința de 
Miercuri a Comitetului celor 
18 de la Geneva, reprezentan
tul R. P. Romîne, GEORGE 
MACOVESCU, a subliniat că 
popoarele lumii cer cu tot 
mai multă insistență să se 
pună capăt pentru totdeauna 
experiențelor cu arma nuclea
ră în toate mediile și a amin
tit că rezoluția adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. 
în actuala sa sesiune stipu
lează că asemenea experiențe 
să înceteze cel mai tîrziu pînă 
la 1 ianuarie 1963.

Trecînd în revistă rezulta
tele obținute pînă acum în 
discuțiile desfășurate în a- 
ceastă problemă, vorbitorul a 
arătat 
ajuns 
aceste 
ceteze 
atmosferă și sub apă 
nici un fel de sistem d'e con
trol la fața locului. George 
Macovescu a combătut punc
tul de vedere al puterilor oc
cidentale și al aliaților lor, 
care, invocînd dificultăți în ce 
privește controlul asupra ex
periențelor nucleare subtera
ne, afirmă că ar trebui să se 
încheie un acord parțial, in- 
terzicînd doar experiențele 
din celelalte trei medii. De
legatul romîn a arătat că a- 
ceastă propunere nu este ac
ceptabilă, deoarece ea nu ofe
ră o soluționare a problemei, 
ci, dimpotrivă, 
continuarea 
perfecționare

că puterile nucleare au 
la concluzia comună că 
experiențe pot să în- 
în spațiul cosmic, în 

fără

favorizează 
procesului de 

a armelor nu-

cleare și a cursei înarmărilor 
nucleare, creează condiții pri
elnice pentru mărirea numă
rului de țări care dețin arme 
nucleare, ducînd astfel la spo
rirea pericolului de război nu. 
clear. De fapt, a arătat dele
gatul romîn, consecințele ți
nui asemenea punct de vede
re au fost recunoscute de în
seși oficialitățile americane, 
în această ordine de idei, el 
a citat declarația făcută la 17 
septembrie 1962 de Paul 
Nitze, adjunct al secretarului 
apărării al S.U.A., care arăta 
că în cazul unui tratat incom
plet de încetare a experien
țelor, în care s-ar permite 
experiențele subterane, s-ar 
mai putea efectua multe per
fecționări importante ale pro
iectării armelor... în esență 
s-ar putea continua dezvolta
rea armelor nucleare...

în continuare, vorbitorul a 
subliniat necesitatea de a se 
înlătura dificultățile care îm
piedică încă realizarea unui 
acord în domeniul exploziilor 
nucleare. El a amintit că atît 
în Comitetul celor 18, cît și 
în afara lui, s-a arătat că ac
tualele mijloace tehnice, în 
continuă și rapidă perfecțio
nare, asigură nevoile practice 
de detectare și identificare a 
exploziilor nucleare subtera
ne. Puterile nucleare occiden
tale și aliații lor, a spus el, 
au respins aceste argumente, 
care au venit nu numai din 
partea delegațiilor socialiste, 
ci și din partea altor delega
ții, nu numai din partea unor

în Comitetul Politic
Intervenția

■
reprezentantului R. P. Romine

TrimisulNEW YORK 6 - 
special Agerpres, C. Răducanu, 
transmite: în Comitetul Po
litic a continuat dezbaterea 
generală asupra 
Comitetului O.N.U. în legă
tură cu folosirea pașnică a 
spațiului cosmic. Miercuri au 
luat cuvîntul delegatul R. P. 
Romîne și cel al Japoniei.

Relevînd succesele înregis
trate de știință și tehnică 
în cucerirea și explorarea 
spațiului extraatmosferic și 
înalta apreciere pe care R.P. 
Romînă, o dă explorării în 
scopuri pașnice a spațiului 
cosmic, MIHAIL HAȘEGANU, 
reprezentantul R. P. Romîne, 
care este și vicepreședinte al 
Comitetului celor 28 de țări, 
a subliniat că aceste succese 
demonstrează din nou nece
sitatea de a se găsi soluții po
trivite pentru colaborarea in
ternațională în domeniul spa
țiului cosmic. Delegația R. P. 
Romîne a subliniat că la ac-

raportului

tuala sesiune sînt necesare 
noi eforturi în vederea apro
pierii pozițiilor statelor în do
meniul cooperării și în scopul 
stabilirii unui fundament so
lid pentru activitatea Comite
tului celor 28 de state în 
viitor.

Trecînd în revistă diferitele 
proiecte prezentate Comitetu
lui, Mihail Hașeganu a ex
primat acordul delegației ro- 
mîne față de proiectul de de
clarație depus de Uniunea So
vietică.

în încheiere, Mihail Hașe
ganu a spus : Realizarea pro
iectelor spațiale trebuie să în
tărească convingerea umani
tății că sînt pe deplin reali
zabile și alte acțiuni ca, de 
pildă, transformarea în cen
tre înfloritoare a unor regiuni 
întregi, astăzi insuficient dez
voltate, punerea științei în în
tregime în serviciul unor cauze 
pașnice. Ele sînt la ordinea 
zilei societății contemporane.

în Comitetul Nr. 2

oameni politici, ci și din rîn- 
durile oamenilor de știință.

Referindu-se la cererea pu
terilor occidentale de a se or
ganiza un control internațio
nal la fața locului asupra 
experiențelor subterane, G. 
Macovescu a arătat că în con
dițiile neîncheierii acordului 
privind dezarmarea generală 
și totală și deci fără a se fi 
început procesul pe etape al 
dezarmării generale și totale, 
instituirea unui asemenea 
control poate crea pericole 
pentru securitatea unei părți, 
poate crea tensiune într-o si
tuație internațională și așa 
destul de încordată. Controlul 
la fața locului, a subliniat 
vorbitorul, nu servește pe ni
meni dintre cei preocupați cu 
adevărat de încetarea com
pletă și definitivă a experien
țelor cu arma nucleară.

în continuare, delegatul 
R. P. Romîne a atras atenția 
că Comitetul celor 18 are la 
dispoziție o bază comună de 
tratative, constituită din me
morandumul celor 8 state 
neutre. După părerea noas
tră, a spus G. Macovescu, 
principalul merit al acestui 
document rezidă în faptul că 
oferă o formulă, cuprinzînd 
concesii reciproce din partea 
diverselor părți. însemnătatea 
lui a crescut și mai mult după 
ce a fost adoptat și de Adu
narea Generală a O.N.U. Este 
acum momentul să negociem 
temeinic, pornind de Ia aceas
tă bază în vederea realizării 
unui acord.

Arătînd că delegația romî
nă este gata să sprijine orice 
propuneri care duc mai de
parte spiritul memorandumu
lui celor 8 țări neutre și care 
ușurează găsirea pe această 
bază a soluției pentru proble
ma în discuție, G. Macovescu 
a declarat că delegația romî
nă studiază cu atenție propu
nerea delegației suedeze, că o 
va susține dacă va ajunge la 
concluzia că ea conține ele
mente care ar putea contribui 
Ia îndeplinirea sarcinii Comi
tetului.

Cerînd în încheiere realiza
rea cît mai grabnică a unui 
acord atotcuprinzător, repre
zentantul R. P. Romîne a ară
tat că dacă nu se va putea 
realiza acest obiectiv, să se 
încheie imediat un acord cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arme nucleare în 
atmosferă, spațiul cosmic și 
sub apă, continuîndu-se în 
mod obligatoriu tratativele 
pentru interzicerea acestor 
experiențe și în mediul sub
teran. înțelegerea respectivă 
va trebui să cuprindă, a sub-' 
liniat vorbitorul, obligația re
ciprocă de a nu efectua expe
riențe nucleare subterane pe 
toată durata tratativelor, pînă 
la intrarea 
acord care 
zicerea și 
riențe.

R.P. Polonă : Vedere din centrul orașului Varșovia pe timpul nopjii

LUCRĂRILECELUI DE AL XII-LEA CONGRESAI P. C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 6 (Agerpres). — La 

6 decembrie la Congresul al 
Xll-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia au con
tinuat dezbaterile pe marginea 
rapoartelor de activitate al 
Comitetului Central și al Comi
siei Centrale de revizie. In 
ședința de dimineață au luat 
cuvîntul M. Vnukova, direc
toarea gospodăriei de stat din 
Roznberk, Fr. Seckar, combi
ner, Erou al Muncii Socialiste, 
Z. Kopecky, șeful unei bri
găzi de muncă socialistă, S. 
Vlcek, secretar al Comitetu
lui regional de partid din Ce
hia de nord, V. Siroky, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, pre-

ședintele guvernului ceho
slovac, I. Skala, secretar ge
neral al Uniunii scriitorilor 
din Cehoslovacia, Frantisek 
Augusti, secretar al Comitetu
lui regional de partid din Slo
vacia centrală, Bohumir Lom- 
sky, ministrul Apărării Națio
nale, Marie Simkova, pre
ședinta unei gospodării agri
cole unice, Marie Cerna, dele
gată din Cehia de vest, Fr. 
Borsky, secretar al Comitetu
lui regional de partid din 
Slovacia de vest.

Ședința de după amiază s-a 
deschis cu salutul Partidului 
Muncitoresc Romîn adus con
gresului de către tovarășul 
Emil Bodnăraș, membru al

Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., care a fost întîmpinat 
cu aplauze prelungite. Parti- 
cipanții la congres au aplau
dat 
tarea conducătorului delega
ției 
Romîn.

In cadrul ședințelor congre
sului au mai rostit cuvîntări 
de salut reprezentanți ai parti
delor comuniste și muncito
rești frățești din Ungaria, Ita
lia, R. D. Germană, Chile, In
donezia, R. P. Bulgaria, S.U.A., 
R. P. Mongolă, R. P. D. Co
reeană, Austria, și din alte 
țării

Lucrările congresului con
tinuă.

cu însuflețire cuvin-

Partidului Muncitoresc

Cuvîntarea tovarășului
Emil Bodnâraș

Convorbire intre feL §♦ Eirușcsov
șh Sosip Broz Tato

în 
să 
a

vigoare a unui 
prevadă inter- 
acestor expe-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite: La 
6 decembrie, la Kremlin a a- 
vut loc o convorbire între 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Iosip Broz Tito, 
secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele R. P. F. Iugoslavia.

In timpul schimbului de pă
reri sincer și tovărășesc în 
problemele dezvoltării conti
nue a relațiilor sovieto-iugo- 
slave frățești au fost discutate

de asemenea problemele situa
ției internaționale actuale.

Din partea sovietică la con
vorbire au luat parte Anas
tas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliultii de Mi
niștri al U.R.S.S., și Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

Din partea iugoslavă la con
vorbiri au participat Alexan- 
dar Rankovici, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federative, 
și Iovan Veselinov, președin
tele Scupșcinei Populare a Re
publicii Populare Serbia.

Lucrările Congresului al X-lea

al IWi&hi Comunist Italian
ROMA 6 Corespondentul 

Agerpres transmite: La Roma 
continuă de cinci zile lucră
rile Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Italian.

In cadrul ședinței din 6 de
cembrie au luat cuvîntul A- 
gostino Novella, secretar ge
neral al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia, Gior- 
gio Amendola, membru al Se
cretariatului P. C. Italian, 
Marisa Rodano, președinta

Uniunii Femeilor Italiene, 
Aldo Fabrinni, secretar al Fe
derației P.C.I. din Siena, de- . 
putatul Granati din partea Fe
derației P.C.I. din Salermo.

La ședința din 6 decembrie 
Congresul a fost salutat de 
reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești din 
Marea Britanie, Suedia, Ja
ponia, Algeria, Iugoslavia, 
Bulgaria, Ungaria, R. 
Mongolă și din alte țări.

NEW YORK 6 (Agerpres). - 
La ședința din după-amiaza 
zilei de 5 decembrie a Comi
tetului nr. 2 (pentru proble
mele economice și financiare) 
Uniunea Sovietică și S.U.A. au 
prezentat un proiect comun de 
declarație cu privire la folosi
rea în scopuri pașnice a mij
loacelor și resurselor devenite 
disponibile ca urmare a dezar
mării.

Autorii proiectului de decla
rație cer secretarului general 
și guvernelor țărilor slab dez
voltate să-și sporească efortu
rile în domeniul creării și tra
ducerii în viață a unor proiec
te bine chibzuite și a unor 
planuri de dezvoltare bine in-

W. Ulbricht 
despre politica 
de coexistență 

pașnică 
G R. D. Germane

tegrate, cu caracter național și 
regional. Traducerea în viață 
a acestor proiecte și planuri 
poate fi accelerată

Potrivit proiectului, Aduna
rea Generală trebuie să adre
seze în mod solemn guverne
lor tuturor statelor chemarea 
de a spori eforturile pentru 
realizarea în timpul cel mai 
scurt a dezarmării generale și 
totale sub control internațio
nal riguros. Statele membre 
ale O.N.U., se spune în pro
iect, îndeosebi acelea care 
sînt legate într-o mare mă
sură de actualele programe 
militare sau sînt afectate de 
aceste programe — trebuie să 
studieze amănunțit aspectele 
consecințelor economice și so
ciale ale dezarmării. Ele tre
buie să elaboreze informațiile 
necesare, planurile și princi
piile călăuzitoare pentru în
făptuirea readaptării econo
mice și sociale necesare în 
cazul dezarmării.

O fotografie simbolică pentru Yemenul revoluționar: In apropierea palatului imamului răsturnat, lo
cuitori din Sanaa ajută unui deținut politic, eliberat de revoluție să-și scoată cătușele.

Dragi tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca 

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn, al întregului no
stru partid și al oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romînă să vă transmit 
dv., delegați la cel de-al 
Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
tuturor comuniștilor și po
porului frate cehoslovac un 
călduros salut tovărășesc și 
să urez succes deplin lucrări
lor congresului.

Partidul și poporul nostru 
împărtășesc pe deplin satis
facția harnicului și talentatu
lui popor cehoslovac pentru 
marile realizări obținute sub 
conducerea încercată a parti- 
d*ului comunist, a Comitetului 
său Central în frunte cu to
varășul Novotny, pe calea de- 
săvîrșirii construcției socia. 
liste. în perioada care s-a 
scurs de la ultimul congres 
al partidului, Cehoslovacia a 
făcut noi și însemnați pași 
înainte în dezvoltarea conti
nuă a economiei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor 
ce muncesc. în întreaga eco
nomie națională au triumfat 
relațiile de producție sociali
ste — înfăptuire de însemnă
tate istorică, consfințită în 
noua constituție a Republicii.

Succesele țării dv. consti
tuie o temeinică bază de ple
care în elaborarea de către 
partid la prezentul congres a 
sarcinilor principale în vede
rea făuririi societății sociali
ste dezvoltate și a premiselor 
trecerii la construirea trepta
tă a comunismului. Realiza
rea acestor sarcini va deter
mina fără îndoială o nouă și 
puternică creștere a forței e- 
conomice și politice a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Călăuzindu-se neabătut după 
învățătura marxist-leninistă, 
Partidul Comunist din Ceho-

i slovacia și-a cîștigat stima și 
încrederea poporului, prețui
rea partidelor comuniste și 
muncitorești. împreună cu ce
lelalte partide frățești, el mi
litează neobosit pentru apă
rarea purității marxism-leni
nismului, împotriva manife
stărilor de revizionism, dog
matism și sectarism, pentru 
întărirea continuă a coeziunii 
marii comunități a țărilor so
cialiste, a. mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

cu 
în

CU

a coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale, pe 
baza de neclintit a principii
lor marxism-leninismului.

Partidul Muncitoresc Romîn 
condamnă poziția conducători
lor Partidului Muncii din Al
bania, care încalcă și denatu
rează tezele fundamentale în
scrise în documentele Consfă
tuirilor de la Moscova și 
desfășoară o activitate dăună
toare unității lagărului socia
list, mișcării comuniste mon
diale, cauzei păcii și socialis
mului.

BERLIN. Ziarul „Neues Deutsch- 
iand“ a publicat la 5 decembrie 
extrase din cuvintarea rostită de 
W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, 
la recenta conferință a organiza
ției din regiunea Cottbus a 
P.S.U.G. în condițiile luptei ascu
țite dintre cele două sisteme mon
diale, a spus W. Ulbricht între 
altele, este necesar ca pe calea 
coexistenței pașnice să se preîn- 
timpine războiul. Aceasta presu
pune hotărîrea de a rezolva pro
blemele litigioase prin tratative și 
de a încheia anumite acorduri. 
Nu este suficient să se vorbească 
despre coexistența pașnică. Tre
buie să ne dăm seama că coexis
tența pașnică este legată de com
promisuri reciproce. Din conflictul 
care a avut loc in regiunea Mării 
Caraibilor, ă spus în continuare 
W. Ulbricht, se desprinde conclu
zia pentru cele două state ger
mane de a renunța Ia orice înar
mare atomică. In opoziție cu po
litica militariștilor de la Bonn, a 
subliniat W. Ulbricht, guvernul 
R. D. Germane promovează o 
politică de coexistență pașnică în 
Germania menită să ducă la în
cheierea tratatului de pace ger
man, la constituirea Confederației 
celor două state germane și, pe a- 
ceastă singură cale, la reunificarea 
Germaniei.

ÜJJTI

Dragi tovarăși,
Sarcina fundamentală a po

porului nostru în etapa actua
lă este înfăptuirea programu-

PESCUR
(Evoluția crizei de guvern 

de la Bonn

IBONN — Evenimentele de 
la Bonn arată că certurile 
I dintre partidele politice pen

tru preluarea puterii se inten
sifică, în timp ce Adenauer 

■ pierde tot mai mult controlul 
asupra negocierilor în vederea 
formării noului guvern. Agen- 

Iția France Presse anunță, că, 
după ce în seara de miercuri 
Adenauer a respins tratativele

Icu social-democrații, pe mo
tiv că ar fi fost jignit că unele

I cercuri social-democrate sînt 
împotriva prezenței sale în 
fruntea unui eventual guvern

Ide coaliție a fost silit în cursul 
zilei de joi de către „comisia

Ide negocieri" a propriului său 
partid să revină asupra hotă- 
rîrii sale cu privire la tratati-

Ivele cu social-democrații. „In 
felul acesta, relatează agenția 
I France Presse, se adeverește o 
dată mai mult că bătrînul can-

Icelar nu mai este stăpîn pe 
joc, nici chiar în propriul său 
partid“.

O declarație a Biroului 
Politic al P. C. din Tunisia

între timp autoritățile militare 
continuă represiunile împotriva e- 
lementelor progresiste.

• PARIS La 5 decembrie, la 
Tunis a fost dată publicității o 
declarație a Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Tuni
sia, în care se protestează îm
potriva interzicerii Partidului 
Comunist din Algeria.

9 MONTREAL. — Spectacolele 
Teatrului mare de balet al Uniu
nii Sovietice, se bucură de o pri
mire deosebit de caldă în Canada.

Succesul pianistului 
Valentin Gheorghiu

Atmosieră Încordată 
în Argentina

® BUENOS AIRES. — După 
cum relatează agenția Reuter, în 
Argentina domnește o atmosferă 
încordată ca urmare a crizei 
de guvern declanșate prin de
misia ministrului economiei, Alva- 
ro Alsogaray, și a altor mi
niștri. In capitală circulă cu in
sistență zvonuri despre instaurarea 
unei dictaturi militare. Unitățile 
militare au primit ordin să anuleze 
permisiile și să consemneze tru
pele în cazărmi. Potrivit agenției 
Reuter, o mare parte a conducători
lor militari se pronunță pentru 
un regim de juntă militară] numai 
ministrul adjunct al forțelor arma
te, generalul Julio Alsogaray, 
fratele ministrului demisionar al 
economiei, se opune.

EREVAN. Cunoscutul pianist 
romîn Valentin Gheorghiu și-a 
început cel de-al 5-lea turneu prin 
Uniunea Sovietică printr-un con
cert dat în capitala Armeniei.

Publicul a salutat cu entuziasm 
pe artistul romîn.

® LONDRA. — Un muncitor 
englez în vîrstă de 63 de ani, din 
orașul Birmingham, a descoperit 
un tablou al cunoscutului pictor 
francez Claude Lorrain, peisagist 
din secolul al XVII-lea. Muncito
rul a cumpărat acest tablou la li
citație, iar apoi, dîndu-și seama 
că este un tablou deosebit, l-a dus 
la galeriile de tablouri din Bir
mingham pentru a consulta exper- 
ții. Specialiștii au stabilit că este 
Intr-adevăr un tablou de valoare 
pictat de Lorrain în anul 1655. 
Proprietarul tabloului l-a pus la 
dispoziția galeriei din orașul natal.

• BERLINUL OCCIDENTAL. Din 
cauza vremij urîte a sporit brusc

numărul accidentelor de 
bile pe străzile Berlinului 
tal.

automo- 
occiden-

„Procesul" U.P.P.N. 
din nou amînat

a|
• LONDRA. — Peste 

persoane și-au găsit moartea 
ultimele două zile pe străzile Lon
drei învăluite de o ceață neobiș
nuit de groasă. Din cauza vizibili
tății reduse, viața pietonilor 
șoferilor este în mare .pericol.

60 de
în

și

O declarație a 
președintelui Yemenului

CAIRO. La 5 decembrie pre
ședintele Yemenului, As-Sallal, a 
declarat că încrederea poporului 
yemenit în revoluție și în repu
blică, devine pe zi ce trece tot 
mai profundă. Poporul își dă sea
ma, a spus el că revoluția a ex
primat sentimentele și aspirațiile 
lui.

® SANTIAGO. —■ In sudul sta
tului Chile, în orașul Punta-Arenas 
a fost arestat fostul SS-ist Walter 
I-Iermann Rauff, criminal de război. 
El este acuzat de asasinarea a 
90 000 de evrei în timpul celui 
de-al doilea război mondial.

I
BERLINUL OCCIDENTAL. ■ 

La 5 decembrie, Tribunalul | 
administrativ federal vest- ■ 
german, care își desfășoară ile- ■ 
gal ședințele în Berlinul occi- g 
dental, a hotărît să amîne din ■ 
nou reluarea „procesului" U- n 
niunii persoanelor persecutate | 
do naziști fixată pentru ziua ■ 
de 7 decembrie. N-a fost anun- ■ 
țață o nouă dată. B

• WASHINGTON. Președintele 
S.U.A., Kennedy, a convocat la 6 
decembrie o consfătuire pentru 
examinarea desfășurării tratative
lor dintre reprezentanții sovietici 
și americani la O.N.U. în vederea 
reglementării crizei din bazinul 
Mării Caraibilor, anunță agenția 
U.P.I. La consfătuire au participat 
înalți demnitari militari și diplo
matici, inclusiv 
permanent al 
A. Stevenson.

reprezentantul
S.U.A. la O.N.U.,

• PARIS. în 
decembrie s-a 
siune a noii 
Franceze.
va ocupa 
probleme 
membrilor
rilor parlamentare).

după-amiaza de 6 
deschis prima se- 
Adunări Naționale 

Adunarea Națională se 
în zilele următoare de 
organizatorice (alegerea 
Biroului, crearea grupu-

! 
I 
I 
I
I
I 
Ì

lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste, program adop
tat de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

îndeplinirea cu succes a 
prevederilor primilor trei ani 
ai planului șesenal de dezvol
tare a economiei naționale, 
creșterea producției industria
le globale într-un ritm mediu 
anual de 15,8 la sută de
monstrează însuflețirea 
care poporul romîn traduce 
viață linia partidului.

Partidul nostru aplică
consecvență politica leninistă 
de industrializare a țării, de 
dezvoltare proporțională a în
tregii economii, în scopul lăr
girii bazei tehnico-materiale a 
socialismului.

Anul acesta s-a încheiat în 
țara noastră procesul de co
lectivizare a agriculturii. A- 
ceasta a marcat victoria rela
țiilor de producție socialistă 
în întreaga economie. în legă
tură cu aceasta au fost luate 
măsuri privind îmbunătățirea 
conducerii agriculturii, dez
voltarea mecanizării lucrări
lor agricole, consolidarea e- 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor colective, pentru a 
obține o creștere însemnată a 
producției vegetale și animale.

Partidul și statul se preo
cupă îndeaproape de dezvol
tarea culturii, științei și învă- 
țămîntului corespunzător 
cerințele crescînde 
tății socialiste.

Nivelul de trai al 
nostru crește an de

Succesele obținute de țara 
noastră în construcția socia
listă se datoresc politicii 
consecvente marxist-leniniste 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, unității indestructibile a 
rîndurilor sale, legăturilor sale 
trainice cu poporul.

Aceste succese sînt legate 
de colaborarea strînsă cu 
marea Uniune Sovietică și de 
sprijinul ei frățesc, de colabo
rarea și întrajutorarea cu ce
lelalte țări socialiste. Coordo
narea planurilor economice, 
cooperarea și specializarea în 
producție pe baza principiilor 
diviziunii internaționale so
cialiste a muncii accelerează 
dezvoltarea fiecărei țări socia
liste în parte și a sistemului 
mondial socialist în ansamblu, 
grăbesc victoria acestuia în 
întrecerea economică pașnică 
cu capitalismul. Hotărîrile ul
timei consfătuiri a reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 
membre ale C.A.E.R. au adus 
o nouă contribuție la adînci- 
rea colaborării în cadrul la
gărului socialist.

Ne exprimăm satisfacția că 
relațiile de sinceră și frățeas
că prietenie statornicite între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, între popoarele romîn 
și cehoslovac, se întăresc con
tinuu.

Cu prilejul vizitelor reci
proce ale delegațiilor noastre 
de partid și guvernamentale 
a fost relevată încă o dată uni
tatea de vederi dintre Partidul 
Muncitoresc Romîn și Parti
dul Comunist din Cehoslova
cia în toate problemele fun
damentale ale luptei pentru 
victoria cauzei socialismului 
și păcii.

Partidele noastre dau o 
înaltă apreciere Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — 
detașamentul cel mai experi
mentat și mai călit al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. „Transpunerea în 
viață a programului construirii 
comunismului elaborat de 
Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a arătat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
înscrie o nouă pagină glorioa
să în istoria progresului social 
al umanității, îmbogățind 
inepuizabilul tezaur ideologic 
și practic al marxism-leninis
mului”.

Partidul nostru consideră 
drept una din principalele sale 
îndatoriri de a-și aduce con
tribuția la continua cimenta
re a unității lagărului socialist,

cu
ale socie-

poporului 
an.

Dragi tovarăși,
Republica Populară Romînă 

și Republica Socialistă Ceho
slovacă, împreună cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, luptă cu consecvență 
pentru ca în relațiile dintre 
toate statele să triumfe prin
cipiile coexistenței 
Desfășurarea 
internaționale 
din plin profunda justețe a te
zelor și aprecierilor Consfătui
rilor de la Moscova din 1957 
și 1960 cu privire la schimba
rea raportului de forțe în lume 
în favoarea socialismului. A 
fost creată pentru prima dată 
în istoria omenirii posibili
tatea preîntîmpinării războiu
lui mondial.

Misiunea nobilă a fiecărei 
țări socialiste, a fiecărui partid 
comunist, a fiecărui popor 
este de a lupta din toate pu
terile pentru zădărnicirea pro
vocărilor cercurilor agresive 
imperialiste, pentru salvgar
darea păcii, pentru reglemen
tarea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor interna
ționale litigioase.

Guvernul și poporul nostru 
au sprijinit întrutotul măsurile 
întreprinse de guvernul Uni
unii Sovietice în vederea li
chidării încordării din zona 
Mării Caraibilor, măsuri cara 
au dovedit înaltul spirit da 
răspundere al conducerii sta
tului sovietic față de destinele 
popoarelor, grija sa pentru 
pacea întregii lumi.

Poporul romîn și-a reafirmat 
și cu acest prilej deplina sa 
solidaritate cu eroicul popor 
cuban, care își apără cu curaj 
suveranitatea și independența 
de stat.

Recentele evenimente au a- 
rătat încă o dată cît de acută 
este necesitatea înfăptuirii 
programului dezarmării gene
rale și totale. Ca participantă 
în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, țara noas
tră va depune în continuare 
eforturi pentru rezolvarea a- 
ceste,- probleme vitale a ome
nirii.

Republica Populară Romînă 
militează, împreună cu cele
lalte țări socialiste, pentru li
chidarea rămășițelor celui de 
al doilea război mondial, 
încheierea tratatului de 
german și transformarea 
linului occidental într-un 
liber, demilitarizat. Ne 
nunțăm pentru relații comer
ciale normale, fără discrimi
nări, între toate statele, indi
ferent de orînduirea lor so- 
cial-politică, pentru convoca
rea unei conferințe mondiale 
în problemele comerțului, 
pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor de colaborare 
pașnică 
lumii.

pașnice. 
evenimentelor 
demonstrează

prin 
pace 
Ber- 
oraș 
pro-

între toate popoarele

Dragi
Urăm 

din Cehoslovacia, Comitetului 
său Central și oamenilor mun
cii cehoslovaci noi victorii pe 
calea înfloririi continue a pa
triei lor socialiste. Vă dorim 
din toată inima succes și spor 
Ia muncă 1

Trăiască Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, inspiratorul 
și organizatorul tuturor victo
riilor poporului cehoslovac !

Trăiască în veci prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul 
romîn și poporul cehoslovac!

Trăiască unitatea lagărului 
socialist, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale !

Trăiască pacea în lumea în« 
treagă 1

tovarăși,
Partidului Comunist
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