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Școala a terminal-o 
demult. Dar Stere Tansan 
mai are încă mult de în- 
văfaf. El își însușește acum 
știinfa creșterii animalelor. 
Munca lui de îngrijitor ia 
vaci îi cere să înve|e. Nu 
numai la cursurile agrozoo
tehnice, ci și acasă. Nu te 
pofi duce la seminar cu 
lecția neînvățată. Aceasta 
se petrece în gospodăria 
colectivă de la Ploou, un 

sat din raionul Făurei.

Foto: I CUCU

Cu planul anual îndeplinit*

de sernicocs de la CSlan a inde- 
o lună de zile înainte de termen

încheierea lucrărilor ședinței
-> _>

• Colectivul Uzinei 
plinit cu mai bine de 
planul anual de producție la toți indicii. Aprovizionați 
de către minerii din Valea Jiului cu cantități sporite 
de cărbune cocsificabil și de bună calitate, lucrătorii 
uzinei au realizat între 1 ianuarie și 6 decembrie, cu 
aproape 4 000 tone de sernicocs mai mult decît in întreg 
anul trecut. Ei au realizat în același timp economii 
peste plan în valoare de 2 895 000 Ici. tn tot cursul 
anului, muncitorii de aici au respectat normele de ca
litate stabilite.

Pînă acum, au anunțat îndeplinirea planului anual 
de producție 20 de întreprinderi industriale și coope
rative meșteșugărești din regiunea Hunedoara.

• Unitățile Uniunii regionale a cooperativelor meș
teșugărești Iași au îndeplinit zilele acestea sarcinile 
planului anual. De la începutul anului, ele au realizat 
economii peste plan in valoare de aproape 1 700 000 
lei, cu aproximativ 600 000 lei mai mult decît preve
dea angajamentul anual ; beneficiile peste plan în
sumează 2 100 000 lei.

tn scopul unei cit. mai bune deserviri a populației,

în acest au au fost înființate în cuprinsul regiunii 75 
de unități noi ale cooperației meșteșugărești. Nume
roase altele au fost renovate și utilate cu mobilier 
modern.

Pînă in prezent, 14 întreprinderi economice de in
teres republican și de interes local din regiune au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul acesta. 
Numai cele 7 întreprinderi de interes republican, prin
tre care fabrica de bere și spirt, direcția regională a 
economiei • forestiere, antrepozitul frigorific și altele au 
obținut de la începutul anului economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de circa 2 000 000 lei.

9 Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii 
„Encsel Mauriciu“ din Tg. Mureș au îndeplinit planul 
anual de producție marfă și globală cu 25 de zile 
înainte de termen. Îndeplinirea planului anual a fost 
anunțată și de alte întreprinderi industriale din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară. Printre acestea se 
află întreprinderea forestieră din Sonata, care a rea
lizat printr-o exploatare rațională a pădurilor sute de 
metri cubi de lemn de lucru în plus, Depoul de locomo
tive și Atelierele de zonă C.F.R. Tg. Mureș, Fabrica de

geamuri din Tirnăveni, Întreprinderea forestieră din 
Toplița, Uzinele de fier din Vlahița și altele.
• in întreprinderile de foraj din regiunea Oltenia 

se. extinde forajul cu turbina. De la începutul anului, 
sondorii de la Zătreni, de exemplu, au săpat cu aju
torul acestui utilaj de înaltă productivitate aproape 
trei sferturi din volumul de foraj realizat. Ca urmare, 
ei au obținut o viteză de lucru cu 6,2 la sută mai mare 
decît cea planificată, îndeplinind astfel planul de foraj 
cu 40 de zile mai devreme. De asemenea, sondorii din 
Zătreni au redus costul metrului forat sub cel pla
nificat, depășind angajamentul anual de economii cu
1 800 000 lei.

La Întreprinderea de foraj Craiova, unde s-au săpat 
cu turbina 70 la sută din sonde, planul anual a fost 
îndeplinit cu o lună mai devreme. Aici s-au obținut 
economii suplimentare la prețul de cost în valoare de
2 000 000 lei.

In regiunea Oltenia au mai raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an înainte de termen alte 
23 de întreprinderi industriale și unități economice.

( Agerpres)

Sîmbătă dimineața a conti
nuat ședința plenară a Consi
liului Superior al Agriculturii,

La ședință au participat to
varășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Moghioroș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gh. Gaston Ma
rin. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, conducători ai unor 
ministere și instituții cen
trale.

Lucrările primei părți a 
ședinței au fost prezidate de 
tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

în cuvîntul său, tov. ing. 
Vasile Vedeanu. președintele 
Consiliului agricol regional 
București, s-a referit la învă
țămintele ce se desprind din 
recolta anului acesta, la mă
surile luate pentru realizarea 
în anul viitor a unei produc
ții sporite, la stilul de muncă 
al Consiliului agricol regional.

Tov. prof. David Davidescu, 
șeful Secției de învățămînt și 
de propagandă a Consiliului 
Superior al Agriculturii, a în
fățișat în cuvîntul său o serie 
de rezultate

ganizarea învățământului a- 
gricol de toate gradele și în 
asigurarea bazei materiale 
necesare, făcînd totodată pro
puneri cu privire la buna des
fășurare a activității cursu
rilor agrozootehnice de masă.

Tov. Ion Gîrceag, președin
tele gospodăriei colective din 
Hărman. regiunea Brașov, s-a 
ocupat în mod deosebit de 
măsurile organizatorice luate 
în gospodărie pentru buna 
desfășurare a muncii, pentru 
cointeresarea materială a tu
turor colectiviștilor. Prezen- 
tînd realizările obținute de 
gospodărie în creșterea ani
malelor, el a subliniat necesi
tatea introducerii micii me
canizări în sectorul zootehnic.

în cuvîntul său, tov. ing. 
Constantin Iftode, președintele 
Consiliului agricol regional 
Suceava, s-a referit la pro
blemele legate de creșterea 
animalelor, insistînd asupra 
calificării cadrelor din acest 
sector, îmbunătățirii pășuni
lor naturale, muncii consilii
lor agricole cu specialiștii din 
gospodările colective.

Tov. Nicolae Ionescu, vice
președinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a pre
zentat planul de măsuri al

Un larg 
schimb de
experiență

edința de lucru pe 
secții a Consiliului 
Superior al Agricul
turii. In fiecare sală 
în care s-au desfă
șurat lucrările, la 
tribună, rînd pe rînd 

să împărtășească din ex-

obținute în or- (Continuare in ■pag. a IlI-a)

Brigada

disemlmat
e sfîrșește în curînd 
anul 1962. Este, fi
rește, un bun prilej 
de gînduri pentru 
viitor, de planuri pe 
care și le face fie-. 
care membru din 

brigada noastră de constructori.
pe care o 

lucrări cu o 
milioane lei.

200 de aparla-

In 1962, brigada 
conduc a executai 
valoare de circa 14 
Am montat pesfe 
mente din panouri mari prefabri
cate, am executat șapte blocuri 
aplicînd metoda economică și ra
pidă a cofrajelor glisante, am 
confecfionat și montat pînă acum, 
peste 1 000 de tone de ojel be
ton. Aminlesc și faptul că 
din brigadă au făcut anul 
economii, la volumul de 
executat, în valoare de 
100 000 lei. Sînt desigur 
bune.

Dar nu asupra acestui lucru vreau 
să insist. Doresc să redau cîteva 
aspecte din experiența noastră, să 
arăt cum muncim, cum participăm 
la întrecerea socialistă.

Un rol important în 
trecerea socialistă îl are organi
zarea muncii. Organizația de partid 
ne-a arătat că rezultatele depind 
de asigurarea condicilor celor mai 
bune pentru ca munca să se desfă
șoare din plin, să nu existe goluri 
de lucru, să fie folosit fiecare mi
nut cu rostul lui- Noi ne interesăm 
de aceea dinainte care sînt fron
turile de lucru, pregătim materia
lele necesare, le transportăm la 
locul de muncă respectiv. Cu o zi 
înainte ne gîndim și la repartiza
rea echipelor, a oamenilor la locu
rile potrivite. Studiem, de aseme
nea, planurile de montaj al armă
turilor de ofel beton ș.a. Așa se 
face că a doua zi începem munca 
intens și totul funcționează 
mecanismul ceasornicului.

Defalcarea sarcinilor de plan pe 
echipe are un puternic efect sti
mulativ. Aceasta nu exclude, ci pre
supune, întrajutorarea între mem
brii echipelor, între echipe. La 
sfîrșitul săpfămînii se întîlnesc, de 
exemplu, toți șefii de echipă, se 
face analiza muncii, se iau măsuri.

Dar aceasta nu-i încă de ajuns. 
In îndeplinirea sarcinilor trebuie 
să dai dovadă de răspundere și o 
înaltă disciplină muncitorească.

Brigada ce o conduc lucrează pe 
șantierele de construcfii de la 
Onești de mai multi ani. La început 
am fost 14. Acum, colectivul bri
găzii s-a lărgit (am ajuns la peste 
60 de muncitori), avem meserii di
ferite, sîntem împărțit* în multe 
puncte de lucru. Așa că e firesc să 
punem un accent deosebit pe res
pectarea disciplinei. în prezent, 
sînt foarte rare cazurile cînd ci
neva lipsește nemotivat de la pro
gram. Dar ca să ajungem aici a 
trebuit să depunem multe eforturi.

Important este, în primul rînd, 
crearea unei atmosfere de exigen
tă a întregului colectiv, de nelo-

băieții 
acesta 
lucrări 
peste 

lucruri

în-

ca

leranță față de abateri de la dis
ciplină, de stimulare a celor care 
se evidențiază. în fiecare din cele 
5 echipe avem o grupă U.T.M. in 
grupă se discută în amănunțime 
poziția unuia sau altuia față de 
sarcini, felul în care respectă el 
disciplina. Dacă un tînăr a lipsit 
nemotivat o zi, o oră chiar, colec
tivul din oare face parte discută 
cu el, îl ajută fovărășește să pri
ceapă urmările pe care le are 
indisciplina asupra muncii întregii 
echipe sau brigăzi. II ajutăm o dată, 
de două ori cu sentimentul tovă
rășiei și cu speranța că va porni 
pe un drum bun. Am avut însă și 
cazuri cînd, în ciuda ajutorului dat, 
unii tineri — puțini la număr, e 
drept — n-au tras toate conclu
ziile din ajutorul nostru. Problema 
s-a pus atunci în alt mod. Membrii 
brigăzii noastre și-au spus pe bună 
dreptate : de ce să ținem în mij
locul nostru tineri care, în ciuda 
oricărui ajutor, a discuției în 
grupe U.T.M., nu se îndreaptă ? Li 
s-a spus unor asemenea tineri că 
disciplina muncitorească, prezența 
la muncă nu este un lucru bene
vol, pe care poate fiecare să-l în
țeleagă cum vrea. Aceasta este o 
datorie elementară, o obligație a 
fiecărui muncitor și ea trebuie 
respectată cu strictețe. Am avut 
firește și cazuri cînd tineri indisci- 
plinați la început, datorită muncii 
colectivului brigăzii, exigenței 
acestuia, au reflectat profund asu
pra atitudinii lor și acum sînt mun
citori buni. Amintesc aici cazul ti
nerilor Vasile Bucelea și losif Gam- 
boș care au lipsit cîteva ore în- 
tr-o zi a lunii trecute și care n-au 
fost iertați de colectivul nostru.

Brigada pe care o conduc de
pune o muncă entuziastă în între
cerea socialistă. Nu-mi amintesc, 
de pildă, ca în ultimii ani să ne 
fi îndeplinit normele într-o pro
porție mai mică de 150 la sută. 
Am cîștigat, de asemenea, trei în
treceri pe profesii organizate în 
cadrul întreprinderii noastre și 
două pe ministerul de care apar
ținem.

Toate rezultatele obținute, su
bliniez încă o dată, se datoresc 
organizării exemplare a muncii, 
atitudinii exigente a colectivului 
față de fiecare membru al său, în- 
cepînd cu responsabilul brigăzii, 
cu șeful de echipă și terminînd cu 
cel mai proaspăt sosit în brigadă.

Ar fi desigur aici multe de spus 
despre calificare, despre economii 
de materiale și altele. Eforturile 
noastre se concentrează acum pen
tru executarea unor lucrări de bună 
calitate pe toate fronturile de lu
cru pe care le 
viitor. Vrem să 
tărim renumele 
prin succese din

Noi terenuri redate

Valentin Silvestru

CĂMINE-HOTEL PENTRU TINERII MINERI
ti-

G.A.S. Saligny legiunea
Dobrogea deține cea mai mare 
parte din terenurile situate în 
depresiunea dintre Cernavoda și 
Poarta Albă, cunoscută sub nu
mele de Valea Carasu. Consiliul 
acestei unități s-a preocupat în 
ultimii ani de transformarea a- 
cestei văi plină de bălți și stu
făriș, cu versanții abrupți, spă- 
lați de ploi, într-o zonă produc
tivă.

Mare parte din terenurile de 
aici au și fost puse în valoare.

De asemenea, au fost desecate 
bălți prin 
loare alte 
de lucrări 
ha.

care s-au pus în va- 
431 lia. Prin astfel 

se vor cîștiga încă 800
(Agerpres) 

------ e------

Premieră teatrală
Artiștii Teatrului Național 

din Craiova au prezentat sîm
bătă seara în premieră pe 
țară poemul dramatic „înco
tro, flăcăule ?“ de Vera Pano- 
va, în traducerea semnată de 
Lily Irimescu. Regia artistică 
aparține lui Petre Dragu, iar 
scenografia lui V. Penișoară- 
Stegaru. (Agerpres)

La exploatarea mi
nieră Baia Borșa a 
fost «lat recent în 
folosință un cămin- 
hotel pentru nefami- 
liști, cu 192 de locuri, 
dotat cu mobilier mo
dern, iar la Băitlț 
continuă în prezent 
lucrările pentru da
rea în folosință a u- 
nui alt cămin cu 184 
de locuri.

Cămine-hotel 
derne au fost

mo«
con-

au venit 
periența lor, să facă propuneri, să 
dezbată problemele 
care stau acum în fața oamenilor 
muncii din agricultură — ingineri 
agronomi, președinți ai consiliilor 
agricole regionale și raionale, pre
ședinți ai unor gospodării agri
cole colective, cercetători din sta
țiunile experimentale, oameni de 
știință.

Atmosferă de muncă ; din cu
vîntul fiecăruia se degajă o pre
ocupare serioasă, competentă, 
față de învățămintele ce se des
prind din rezultatele acestui an 
de muncă în agricultură, față 
de problemele care trebuie să 
rețină atenția pentru anul ce vine, 
privind creșterea producțiilor, dez
voltarea întregii agriculturi so
cialiste.

Bogăția faptelor prezentate aici, 
experiența vastă transmisă în lu
crările tuturor secțiilor — cereale 
și plante tehnice, creșterea ani
malelor, hortiviticultură, mecani
zare, fond • funciar, învățămînt și 
propagandă, gospodării agricole 
de stat — multitudinea probleme
lor dezbătute și a propunerilor 
este greu s-o rezumi în cîteva 
rînduri.

Să ne oprim asupra cîforva as
pecte, a citorva fapte care au re
ținut în mod deosebit atenția.

Sîntem în sala în care se ține 
ședința de lucru a secției pentru 
cereale și plante tehnice.

Tovarășul Chinila Dănilă, pre
ședintele gospodăriei colective din 
Mirăslău, regiunea Cluj, demon
strează, de pildă, cum au reușit

importante

N. BARBU
M. CARANFIL

P. GHELMEZ

(Continuare în pag. a IlI-a)

avem pentru anul 
păstrăm și să în- 

bun al brigăzii 
ce în ce mai mari.

GHEORGHE BUCELEA
maistru,

Șantierele I.S.C.M, Onești

Casa de cultură „Nicolae Băl- 
cescu“ prezintă în cadrul con
cursului, „Sfadă în casă“ de 
V. Silvestru. In fotografie : un 
grup de inferpreji cu păpușile 

lor.
Foto: I CUCU

struite în ultima vre
me și pentru tinerii 
mineri de la exploa
tările Herja, Baia 
Sprie, Cavnic și al
tele. în prezent, în 
exploatările Trustu
lui minier Baia 
Mare sînt 18 aseme
nea cămine cu 1 550 
de locuri, față 
nici unul în 
1938.

Ca și tinerii 
alte ramuri ale

mara- 
au Ia dis- 
bază social
bine dezvol- 
fiecare ex- 
există cati-

sărbătoare 
care este 
bienal de 

amator, iau 
păpușarii, 

e 
străvechi și mult timp 

singurul fel de teatru din 
romîne. De cînd l-a po- 
întîia oară, intr-o scriere,

marea 
arfei 

Festivalul 
teatru 
parte și 
Jocul păpușarilor rată 

rese

❖ ❖ ❖

de 
anul

«lin 
eco-

ncrii mineri 
mureșeni 
poziție o 
culturală 
tată. în 
ploatare
tine, băi, cluburi, bi
blioteci etc. Ei pot fi 
întîlniți, după orele 
de muncă în sălile de 
cinematograf, în bi
blioteci sau luînd 
parte Ia competiții 
sportive.

(Agerpres)nomiei naționale, ti-

Tinerii din fotografie sînt elevi ai Centrului școlar agricol din < 
Brăila. Peste doi ani, vor deveni tehnicieni veterinari și vor lucra ? 
în gospodării colective, în ferme zootehnice din gospodăriile de > 
stat. Acum însă, urmăresc cu atenfie explicafiile profesoarei Maria s 
Timofeiev, știind că succesele pe care le vor ob(ine la viitoarele « 
lor locuri de munca depind în mare măsură de însușirea temeinică? 

meseriei încă de pe băncile școlii. ?
Foto : AGERPRES >

a fost 
țările 
menit
Dimitrie Canfemir, a trecut vreme 
îndelungată ; mulți ani s-au scurs 
și de cind slujitorii Agiilor și is- 
prăvniciilor îi vînau pe marii pă
pușari, rătăcitori prin bîlciuri, pen
tru că aceștia îndrăzneau a-și bate 
joc de alese fețe boierești. Mai 
tîrziu, Ion Creangă suia mereu 
scările pe la autorități, rugîndu-se 
a se da slobozenie păpușarilor ca 
să veselească norodul lipsit de 
alte petreceri. Nici în epoca din
tre cele două războaie păpușarii 
n-au dus-o mai bine, iar ca nu
măr s-au împuținat pînă aproape 
de dispariție. De puțini ani, adică 
de la eliberare, avem un teatru 
profesionist, constituit din două
zeci de instituții, afirmat cu stră
lucire și peste hotare ; și deabia 
de alți cîțiva ani există o adevă-

mișcare a teatrului păpușă- 
amator. Judecind după dina

mica cifrelor, de la un 
la altul, după cele 
mâții din orașe și 
pante la această a 
se poate spune că 
tor de păpuși este 
cultural real, 
creștere temeinică.

Fesfival 
de for- 
partici- 
bienală,

500 
sate 

treia 
teatrul ama- 
un fenomen 

cunoscînd și el o

seze nu numai copiilor, ci și 
neretului și adulților și de aceea 
recurg la un repertoriu mai va. 
riat, cultivînd poezia lirică și 
umorul grotesc, urmărind feluri 
direct agitatorice, vizind adese
ori înrîurirea etică a publicului. 
Spectatorii competiției finale a 
concursului vor întîmpina, cred, cu 
satisfacție pamfletul caustic al lui

Finala celui de al IBI-iea
Festival de teatru de amatori

ff !♦ L» Caragiale"

Și nu numai cantitativă.
Unii mai consideră că aici, 

păpuși, e împărăția exclusivă 
poveștilor despre fata babei 
feciorul moșului călărind un bi
diviu aprig mîncător de mangal 
aprins. Ce-i drept, basmele își 
păstrează și ele un loc al lor, și 
cine asistă la Festival va vedea, 
dacă-i va place, „Povestea por
cului“, „Deschide-fe traistă“, și 
altele. Dar teatrul amator de pă
puși s-a apropiat simțitor, în anii 
din urmă, de realitățile prezente. 
Fără sa părăsească fabula, moda
litatea alegorică, miraculosul, el 
caută să-și asume un rol educa- 
tiv-estetic în contemporaneitate. 
Pe de altă parte, păpușarii do
resc, pe drept cuvînt, sa se adre-

la 
a 
Și

Mircea Sîntimbreanu, „Lenevită“, 
sau satira foarte veselă la adresa 
superstițiilor care este piesa „Răz- 
vrătiții“ de Mihai Georgescu. 
Cred, de asemenea, că va fi ur
mărită cu interes „Povestea hîr- 
tiei“, compusă ca o legendă mo
dernă de arhitectul Demetru Stăn- 
ciulescu sau istoria comică a lui 
„Dănuf în vacanță“ de Ștefan Len- 
kiș și Costel Popovici. Se repre. 
zinfă, alături de piesele romînești, 
lucrări sovietice, bulgare, cehe. 
Apar pe afiș, cu adaptări după 
scrierile lor, I. L. Caragialle și 
Mihail Sadoveanu. Vor fi înfățișate 
cîteva programe de brigadă artis
tică de agitație. Toate acestea 
dovedesc că păpușile pot să ducă 
pe spinările lor mititele — dar

foarte tari, măcar pentru că-s de 
lemn — și sarcini destul de grele. 
Se allă în întrecere formații ale 
cluburilor sindicale, ale caselor de 
cultură și căminelor culturale, e- 
chipe alcătuite din oameni de 
foarte felurite vîrste — de la zece 
la cincizeci de ani. Sînt reprezen
tate toate regiunile țării, se în
fățișează și spectacole în limbile 
minorităților naționale. Așadar, 
extensia mișcării păpușărești ama
toare e remarcabilă. Cunoaștem 
deocamdată doar cîteva specta
cole, căci întrecerea păpușarilor a 
început ieri.

Ca autor de piese de păpuși am 
fost foarte bucuros să aflu că în 
acest an al Festivalului, un număr 
de formații amatoare au reprezen
tat și lucrări de.ale mele. Două 
dintre ele au răzbătut pînă în fi
nală și, firește, încerc și eu emo
ția interpreților și îndrumătorilor 
lor. Unul din aceste spectacole 
l-am văzut, de celălalt am luat 
cunoștință deocamdată, din foto
grafii. Din experiența mea și a 
altora, am temeiuri să afirm că, 
încredințîndu.și piesele artiștilor 
amatori, scriitorii le încredințează 
pe mîini bune, unor oameni cu su
flete generoase, care iubesc frumo
sul și răspîndesc arfa cu bucuria 
cea mai sinceră. Pentru
lor atîf de însuflețită și a'ît de 
dezinteresată trebuie să le pur
tăm toată recunoștința. Iar organi
zatorilor Festivalului „I. L. Cara- 
giale" care au prilejuit, în cinstea 
celei de-a XV-a aniversări a Re
publicii, această frumoasă și am. 
plă trecere în revistă a forțelor 
artistice creatoare ale poporului, 
să le mulțumim din toată inima.

munca



SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIA

Ne aflăm la „întreprinderile textile-GaFaifi“, în s&cfia de războaie. 

Vi se pare mic numărul lucrătorilor?. Secfia aceasta a fost recent 

reutilată cu mașini automate.

de Mihail Davidoglu
—•—

unărea salută vechea-i prietenă, 
bimilenara schelă a Galaților.

Veacuri de-a rîndul s-a arcuit 
bătrînul fluviu, îmbrățișînd cu 
valurile sale răsunătoare, această 
cea din urmă a sa mare așezare 
de oameni. Veacuri de-a rlndul a

rostogolit în lumina valurilor sale noi imagini 
ale schelei Galaților — imagini care veneau să 
se proiecteze peste amintiri din vechime, fără 
altă osebire decît aceea a timpului care gonea. 
Gonea mereu.

Aceleași cheiuri — de astă dată cu dane de 
granit — către care coborau în pantă străzi 
și ulicioare. Pe Vadul Sacalelor și pe celelalte 
cîteva vaduri un nesfîrșit șir de harabale. G 
armată de hamali cu chipurile vrîstate de nă- 
dușeală și praf lopătează grînele care au să 
umple șlepurile.

Și mai plecau pe aceste șlepuri păduri de 
brad, cirezi de vite, boi porumbi de Fălciu. 
Plecau pe Dunăre în jos pînă la mare și mai 
departe. Plecau averi de grîne, și celor de la 
lopătat nu le rămîneau decît nădușeala, și pra
ful, și foamea, și revolta. Locului rămîneau 
doar cheiurile de piatră și șirul de oameni 
tăcuți cu chipul întunecat... Mizerie, multă mi
zerie, foame și nefericire. Șl un pumn, un 
mic pumn de nesățioși, putrezi de huzur și 
desfătare.

lată imaginea, iată chipul Galaților, pe care 
l-a știut, cu care s-a obișnuit din veac, 
Dunărea.

Aici a fost cîndva Strada Mare. Printre ti
nerii care izbesc cu cazmalele nu se vede bă
trînul înalt și uscățiv care a venit să ajute 
și el — poate în altfel, cu alte unelte. Nu-1 
căutați. E în afara cadrului. Tocmai, ca să 
prindă întregul în linii și culoare. Efortul și 
bucuria muncii de pe piaza lui Nini Mantii 
anticipează viitoarele blocuri care se vor ri
dica pe același loc. Blocuri care între timp 
s-au și fost ridicat și-s demult intrate în nou) 
peisaj. Și, ca și ele, zeci și zeci de alte 
blocuri. Cvartale, cartiere. S-a schimbat în
treaga înfățișare a orașului Oare pe unde-i 
spuneam noi, cei de altădată, că a lost „cen
trul" ? Cum de-am putut trăi cu imagini așa 
de mărunte ?

Cum de-i puteam spune „centru" acelei adu
nături de maghernițe ? Oare unde o fi lost 
statuia? Tare mică o fi fost ca să încapă în 
strîmtoarea aceea. Dar unde-i locanda cu fal
nic nume, cu aperitive scumpe și clientelă 
aleasă pe sprinceană ? Unde-i sînt și clienții f 
Negustorii de en-gros, cu zîmbet disprețuitor 
pentru toți cei din jur, marii avocați de co
mercial, cele cîteva mărimi administrative, ar
matorii, procuriștii ? Unde-s ? Dar unde-s ză
pezile din an ? / Cum duce Dunărea la vale

sloiurile in primăvară și le face să dispară ca 
și cum nici c-au fost, așa se duce tot ce-i 
vechi, vechi și urît. Le duce la vale Dunărea 
să le înece în marea Uitării .

★
Luați seama : Cartierul acesta numai ce s-a 

deschis. Aici a fost cîndva toloaca Țiglinei 
Cîteva mizere așezări într-un pustiu de rîni 
și ponoare. Mîine, nici că se va mai ști.

Dincoace, chiar pe locul unde priviți acum, 
blestemîndu-și zilele, — nu fără bine știutele 
bice și înjurături — ghiociarii își îndemnau 
căluții să urce șleaul tăiat de-a dreptul în lutul 
malului. Cădeau caii în genunchi, genuncheau 
și oamenii alături dobitoacelor și săltau să 
iasă încolo pe drum drept. Da, da. E chiat 
bulevardul pe care-1 privim. Oare știu ei stu
denții, găzdui ți in modernul cămin, ce a fost 
altădată în acel loc ? Știu ei cum se pierdeau 
de boli și foame și neîngrijite generații în
tregi de copii ? Cum doreau lumina și cartea, 
și doar de sudalme și bătăi aveau parte ? I 
Căminul a fost înălțat pe locul unei vechi și 
bine cunoscute școli. O școală deschisă orică
rui copil de cum se ridica deabușilea... De 
cum se înălța și pînă îl cocoșau bătrînețile. 
Această școală de „largă învățătură", cum bă- 
nuiți și singuri, era „maidanul", în același timp

grădiniță și cămin sezonier, și școală elemen
tară, și școală medie, și institut, și chiar cămin. 
Cămin pentru tineri...

Dar cînd îi vorba de Galați cîte nu ar li 
de arătat, Ia cîte nu te-ar îndemna inima să 
te oprești 1 Și cînd s-or porni furnalele să 
înalțe către stele, stelele lor de foc1 Atunci 
să ne dăm întîlnire în Galați, să-i dăm ocol 
pe inelul de ape cu care s-o înconjura...

Dar acest mîine s-a și început. E cuprins în 
ziua de astăzi, în cele multe cîte s-au făptuit, 
cîte se făptuiesc în această veche așezare, azi 
mai tînără ca oricînd, de o tinerețe în ne
curmată și veșnică înnoire, de o trepidantă 
viață, cu mereu alte noi aspecte și înfățișări, 
unde prezent și viitor se leagă prin mii de 
fire, că nu mai poți ști unde se oprește pre
zentul, unde începe viitorul.

★
Și iată cum, în dreptul malurilor abrupte 

din loes, acolo unde Dunărea se arcuiește spre 
a porni în drum deschis către marea cea 
mare, în locul vechii așezări cu falsul pitoresc 
al strimtelor ulicioare imunde și al orașului 
cu vaduri din bolovani de rîu, în locui șiru
rilor de bărbați cu chipuri întunecate, supți 
de foame și năcaz, bătrînul veșnic tînăr, flu
viul cu viață fără de moarte întîlneșle un 
Galați pe care nu l-a știut niciodată, care nici 
n-a fost și nici că putea fi în alte vremi decît 
cele ale noastre, un Galați al tinereții, al vieții, 
al bucuriei de a trăi.

Avefi în față un nou și 
modern cămin pentru stu
denti. După cum se știe, 
Galajiul se numără printre 
cele mai noi centre uni
versitare ; aici funcționea
ză un institut politehnic și 

unul pedagogic.

lată Teatrul de Stat. In sta
giunea 1961-1962 el a pri
mit peste 100 000 specta
tori. La această cifră tre
buie adăugat numărul spec
tatorilor de la Teatrul Muzi
cal, de la cele patru cine
matografe și Teatrul de pă
puși precum și auditorii 

Orchestrei simfonice.

Aici este sartierul Țiglina, 
unde se înscrie o nouă pa
gină a viitorului orașului. 
Pe un cîmp gol, numai în 
20 de luni au fost con

struite 2 000 de apartamen
te. In orașul Galați între 
anii 1960-1965 vor fi con- 
ștruite 30 000 de aparta

mente.

Pictura lui N. Mantu repre
zintă un moment din în
ceputul reconstrucției cen
trului orașului Galați. Și 
iată, în același loc unde 
pictorul își așezase șevale
tul, centrul Galajiului de 
astăzi (fotografia de sus 
mijloc). Ritmul construcții
lor ce se ridică în oraș este 
foarte dezvoltat. Anul a- 
cesta, pînă în momentul de 
fată peste 1 500 aparta
mente și-au primit locuitorii.

Fotografiile paginei

de V. CONSTANTINESCU
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Utemistele EXTINDEREA TERMOFICARII 
ÎN NOI CARTIERE

din gospodăria

I

ALE CAPITALEI

noastră
acest an, peste 

de fete din
n
60 
rîndul celor mai 
bune tinere colec
tiviste din gospo
dăria noastră —■ 
Jegălia, raionul

Fetești — au cerut și au fost 
primite în rîndurile Uniunii 
Tineretului Muncitor.

De la început trebuie să 
spunem că acesta este rezul
tatul unei susținute munci po- 
litico-educative desfășurată de 
organizația U.T.M. în rîndul 
tinerelor colectiviste. Despre 
aceasta vrem să vorbim în 
rîndurile de față. Am invitat 
fetele la adunările organiza
țiilor U.T.M. de brigadă unde 
s-a analizat contribuția tine
rilor la îndeplinirea planului 
de producție al gospodăriei, 
îndemnîndu-le să ia cuvîntul 
și să facă propuneri în scopul 
de a spori contribuția noastră 
la întărirea economică a gos
podăriei.

Pentru a le face cunoscute 
fetelor drepturile și îndatori
rile utemiștilor, 
fiecare orga
nizație U.T.M. 
de brigadă a or
ganizat cu ti
nerele fruntașe 
din brigadă 
grupe de studie
re a Statutului U.T.M., convor
biri despre U.T.M., despre con
ducerea de către partid a orga
nizației noastre.

A intrat în tradiție ca, în 
fiecare an, organizația U.T.M. 
din gospodărie să inițieze im
portante acțiuni de folos ob
ștesc. De pildă în primăvară, 
tinerii au fost chemați la cu
rățirea izlazului, la plantările 
de pădure în baltă, la înfru
musețarea satului și amenaja
rea terenurilor de sport. La 
aceste acțiuni, la care sînt 
mobilizați toți tinerii din gos
podărie, participă și fetele ; 
ele au răspuns chemării orga
nizației U.T.M., au muncit cu 
dragoste acolo unde a fost 
nevoie.

Munca cultural-sportivă for
mează un alt element impor
tant al activității politico-edu- 
cative desfășurată de organi
zația U.T.M. La căminul cul
tural activează formații de 
teatru, brigada artistică de a- 
gitație, echipă de dansuri, la 
care noi ne-am străduit și am 
reușit să atragem un grup 
numeros de fete. De curînd, 
am înființat și un cor, la care 
participă foarte multe fete.

împreună cu conducerea bi
bliotecii, comitetul U.T.M. a 
întocmit un bogat plan de 
muncă cu cartea în rîndul ti
neretului. Pe baza acestui 
plan au fost organizate recen
zii, seri literare, prezentări de 
cărți, a fost popularizată în 
rîndul 
concursului
Fetele au fost sufletul acestei 
activități care a dezvoltat 
multor tineri gustul pentru 
citit, dorința de a deveni pur
tători ai insignei „Prieten al 
cărții“.

Toate aceste succese nu au

în Capitală au intrat in funcțiune 
14 noi puncte termice pentru în
călzirea blocurilor nou construite, 
printre care cele de pe Calea Gri- 
viței — între podul Basarab și po
dul Grand — B-dul 1 Mai, zona 
Giulești-stadion și complexul me
talurgic Militari. în felul acesta, 
în Capitală funcționează în pre
zent 44 de puncte termice. Prin in
termediul lor primesc căldură 121 
de noi blocuri de locuințe cu a- 
proape 10 000 de apartamente, o 
serie de instituții și 9 întreprinderi 
industriale.

Acum se execută construcția re
țelelor de distribuție a 
pentru întreprinderile 
din zona Uzinelor ,,23
care vor trece treptat la termofi- 
care. Pină la sfîrșitul anului lun
gimea totală a rețelelor construite 
în Capitală va ajunge Ia 38 km.

aburului 
industrials

August"

U.T.M., 
ședințe 
despre 
tinere-

de organizație

tinerilor bibliografia 
„Iubiți cartea“.

(Agerpres)

celor

între-
U.T.M.

Secția vopsitorie de la Uzi
nele de mașini agricole „Se
mănătoarea“ din Capitală a 
fost dotată cu utilaj modern 
de înaltă productivitate. In fo
tografie : muncitorii Gheorghe 
Munteanu și Gheorghe Coidum 
controlează calitatea suban- 
samblelor vopsite, necesare 

mașinilor agricole.

Consiliului
(Urmare din pag. I)

Secției de cereale și plante 
tehnice pe anul 1963.

Tov. ing. Tiberiu Mureșan, 
directorul Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice — Fundulea, s-a refe
rit în cuvîntul său la rolul 
stațiunilor experimentale în a- 
profundarea și rezolvarea u- 
nor probleme importante din 
cadrul agriculturii fiecărei re
giuni și la necesitatea coordo
nării activității punctelor ex
perimentale din G.A.C. cu 
plănui tematic al stațiunilor.

Tov. ing. Gh. Ibănescu, pre
ședintele Consiliului agricol 
regional Bacău, după ce a în
fățișat succesele obținute în a- 
nul 1962 în sporirea număru
lui de animale în unitățile a- 
gricole din regiune, a arătat 
cum s-a preocupat Consiliul 
agricol regional de organiza
rea unor schimburi de expe
riență menite a generaliza 
metodele înaintate.

Tov, Petre Moldovan, vi
cepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, a pre
zentat planul de măsuri al 
Secției de mecanizare a agri- 
culturii pe anul 1963.

Tov. Mircea Bulgaru, direc-

acum

fost obținute ușor. A trebuit 
să învingem reținerile unor 
mame, care nu vroiau să-și 
lase fetele la aceste activități. 
Așa, de pildă, mama ti
nerei Reta Minea, era de pă
rere că fata ei trebuie să stea 
acasă. Noi am stat de vorbă 
cu ea, i-am explicat ce fac ti
nerii în organizația 
am invitat-o la unele 
în care se vorbea 
munca și comportarea
tului. Așa am procedat și cu 
mamele altor fete. Organiza
ția U.T.M. se bucură de pre
stigiu în comună, datorită 
activităților frumoase desfă
șurate, cîștigînd în acest fel 
stima și încrederea 
vîrstnici.

Toate aceste acțiuni 
prinse de organizația
au dus la creșterea conștiin
ței politice a fetelor, le-a sti
mulat dorința, hotărîrea de 
a se încadra în rîndul ute
miștilor. Așa am reușit 
să întărim rîndurile or
ganizației noastre prin primi

rea unui în
semnat număr 
de fete.

Ne dăm sea
ma că
sarcinile noas
tre sînt mult 
mai mari. Tre

buie să avem grijă și pe
mai departe de tinerele
pe care le-am primit în U.T.M. 
Ne-am gîndit că este necesar 
să ne preocupăm mai temei
nic pentru ca ele să cunoască 
hotărârile partidului și guver
nului nostru, politica parti
dului de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră. Cu fiecare utemistă 
am stat de vorbă și i-am 
arătat necesitatea de a se în
scrie la învățămîntul politic 
U.T.M., de a participa la in
formările politice, la confe
rințe. Treizeci de fete au 
fost atrase să urmeze cursuri
le învătămîntului agrozoo
tehnic. De la primele lecții, 
Vasilica Nedelcu, Ecaterina 
Mitei, Filofteia Mitei, precum 
și celelalte se pregătesc cu 
conștiinciozitate și studiază cu 
interes.

Se apropie sărbătoarea ma
joratului. Pentru acest eveni
ment ne pregătim intens. Am 
invitat să vorbească în fața 
tinerilor despre drepturile ti
neretului, despre îndatoririle 
lui cetățenești, activiști de 
partid și de stat. Vom în
cheia sărbătoarea majoratului 
cu o „joie a tineretului“. La 
aceste acțiuni vom atrage toa
te fetele din comună.

In colectiva noastră mai a- 
vem fete care nu sînt ute- 
miste. Folosind experiența a- 
cumulată, ne vom strădui ca 
și de acum încolo să ne ocu
păm de educarea lor politică, 
de atragerea lor în rîndurile 
utemiștilor.

ION MARIN 
secretar al organizației 

de bază U.T.M.
MARIN STOIAN 

secretar al comitetului 
comunal U.T.M.

Foto ; AGERPRES

SCURTSpartachiadei
vinși 
masă,

a tineretului
e obicei, duminica 
dimineața, străzile 
comunei Tg. Căr- 
bunești, din raio
nul Gilort, nu sînt 
prea animate. în a- 
cea dimineață însă,

grupuri mari de tineri, repre- 
zentînd diferite asociații ca: 
„Știința", „Avîntul”, „Uni
rea" se îndreptau spre sta
dion, unde avea loc deschide
rea festivă a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Această 
mare competiție sportivă de 
masă atrage de fiecare dată la 
start mii de tineri muncitori 
și colectiviști din acest raion, 
în acest an, comitetul raio
nal U.T.M. și consiliul raio
nal U.C.F.S. s-au îngrijit din 
vreme de popularizarea com
petiției, de înscrierea tineri
lor ia întreceri și mai ales de 
pregătirea bazei 
cesare.

Aproape 600 
pornit în acea
întrecere pentru obținerea u- 
nui loc de frunte în întrece
rile pe asociație. Atît la șah, 
tenis de masă, gimnastică etc. 
alături de tineri sportivi cu- 
noscuți din întrecerile spar- 
tachiadelor din anii trecuți, 
sînt și mulți tineri care par
ticipă pentru prima 
o întrecere sportivă 
zată.

Lică Nicodin de la 
ția sportivă „Unirea" 
Ștefănescu de la i 
„Știința" au terminat

întrecerile de tenis de 
uuu», iar Viorel Mihalache și 
Nicolae Diaconu de la aso
ciația sportivă „Știința" s-au 
dovedit a fi cei mai buni 
gimnaști. Campionii asocia
ției, însă, vor fi cunoscuți abia 
după epuizarea primei etape.

materiale ne-

de tineri au 
dimineață la

oară la 
organi-

Atenția cu care organizații
le U.T.M. se ocupă de mobi
lizarea tinerilor, participarea 
celor aproape 600 de tineri în 
prima zi de întrecere, ne face 
să credem că în acest an nu
mărul tinerilor care vor lua 
startul la diversele probe ale 
Spartachiadei de iarnă va fi 
cu mult mai mare ca în alți

DEVA (de la coresponden
tul nostru). —

Startul Spartachiadei de iar
nă a tineretului a fost dat și 
în Valea Jiului. Aproape 400 
de tineri mineri, elevi, func
ționari s-au întrecut sîmbătă 
și duminică la diferite disci
pline sportive. în orașul Lu
nea cei 150 de tineri partici- 
panți au concurat la schi și 
săniuțe pe pîrtiile de la poa
lele versantului de nord al 
Parîngului. Alții s-au înfrun
tat în fața meselor de șah și 
în sălile clubului orășenesc. 
Din orașul Lupeni au plecat 
în masivul 
schiori iar 
întîietatea 
Pasionante 
s-au desfășurat și în orașele 
Petrila, Uricani, Vulcan și 
alte centre. Ele vor continua 
cu și mai multă intensitate în 
zilele următoare. 5 patinoare 
amenajate din timp vor pri
mi în curînd numeroși concu- 
renți înscriși pentru aceste dis
cipline. Pînă la căderea unei 
zăpezi mai abundente care să 
permită folosirea pîrtiilor de 
schi și săniuțe pregătite în a- 
propierea orașelor, întrecerile 
se vor desfășura la disciplinele 
lupte, haltere, șah. In zilele de 
duminică sînt prevăzute con
cursuri organizate pe pîrtiile 
de schi din masivele Parîng 
și Retezat.

Straja 50 de tineri 
alții și-au disputat 
în jocul de șah. 
întreceri sportive

generai al Or- 
Națiunilor Unite, 

trimis o telegramă 
afacerilor externe 

Romîne, Corneliu

GH. ZÄMAN 
activist al Comitetului 
regional U.T.M. Oltenia

asocia- 
și Emil 

asociația 
; neîn-

ora 19.30; O SINGURĂ VIAȚĂ — 
joi 13, duminică 16, ora 19.30; 
MAMOURET — sîmbătă 15, ora 
19.30; CUM VĂ PLACE — dumi
nică 16, ora 10 și ora 15.
Studioul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 12.74.50
FOTBAL — marți 11, ora 19.30; 

CRED 1N TINE - miercuri

Secretarul 
ganizației 
U Thant a 
ministrului 
al R. P. 
Mănescu. prin care îi mulțu
mește pentru felicitările adre
sate cu prilejul alegerii sale 
în această funcție.

(Agerpres)
-------9

Sîmbătă continuat 
scena Teatrului C.C.S. 
Capitală întrecerea din cadrul 
fazej finale a celui de-al III- 
lea Festival bienal de teatru 
„I. L. Caragiale“. în a doua 
zi a festivalului în fața juriu
lui s-au prezentat în conti
nuare echipe de teatru, colec
tive literar-muzicale, recitatori 
și cititori artistici bucureșteni.

★
Sîmbătă seara, Opera de stat 

din Timișoara a daț un spec
tacol extraordinar cu opera 
„Carmen“ de Bizet, în care 
rolul titular a fost interpretat 
de mezzosoprana Irina Arhi- 
pova de la Teatrul Mare din 
Moscova, artistă a poporului 
din U.R.S.S.

(Agerpres).

Programul spectacolelor
de la 10 la 16 decembrie

Sala Palatului R.P.R., tel. 15.73.72
MANON — miercuri 12, ora 

19.30 (spectacol prezentat de Tea
trul de operă și balet al R.P.R.) ; 
MĂRIA SA BĂRBATUL — dumi
nică 16, ora 19,30, (spectacol pre
zentat de Teatrul muncitoresc 
C.F.R.): VLAICU VODĂ — sîm- 
bătă 15, ora 19,30 (spectacol pre
zentat de Teatrul ,,C. I. Nottara"). 
Teatrul de operă și balet al R.P.R.

tel. 16.48.20
FAUST — marți 11, ora 19,30; 

CIO CIO SAN — miercuri 12, ora 
19,30; CAVALLERIA RUSTICANĂ 
și PAIAȚE — joi 13, ora 19.30; 
TRUBADURUL — vineri 14, ora

12,
19.30; RĂPIREA DIN SERAI — 
sîmbătă 15, ora 19.30; BOEMA — 
duminică 16, ora li. GISELLE — 
premieră — duminicii 16, ora 19.30.

Teatrul de stat de operetă, 
tel. 14.80.11

ROSEMARIE — marți 11, vineri 
14, ora 19.30; PAGANINI - 
miercuri 12, ora 19.30, duminică 
16, ora 10.30 (spectacol cedat); 
DON PASQUALE — joi 13, ora 
15; LYSISTRATA — joi 13, ora 
19.30; LĂSAȚI-MĂ SĂ CINT — 
sîmbătă 15, ora 19.30; MEDALION 
DE OPERETE — duminică 16, ora 
15; INTÎLNIRE CU DRAGOSTEA 
— duminică 16, ora 19.30.

Teatrul național „I. I. Caragiale“, 
sala Comedia, tel. 14.71.71

MACBETH — marți 11, ora 19.30; 
ORFEU ÎN INFERN — miercuri 
12, ora 19.30, duminică 16, ora 10; 
FEBRE — joi 13, duminică 16, ora 
19.30; APUS DE SOARE — vineri 
14, ora 19.30; ANNA KARENINA
— sîmbătă 15, ora 19.30; CIDUL
— duminică 16, ora 15.30.
Teatrul național „1. L. Caragiale“, 

sala Studio, lei. 15.15.53
MAȘINA DE SCRIS — marți 11, 

joi 13, ora 19.30, sîmbătă 15, ora 
15.30; SICILIANA — miercuri 12, 
vineri 14, ora 19.30, duminică 16, 
ora 15; VICLENIILE LUI SCAPIN
— sîmbătă 15, ora 19.30. BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — duminică 16, 
ora 10; FIICELE — duminică 16, 
ora 19.30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 14.60.60 ■
SEARĂ DE TRAGEDIE ANTICĂ

— luni 10, ora 19.30 (spectacol 
prezentat de Institulul de artă tea
trală și cinematografică ,,I. L. Ca- 
răgiale’j ; MENAJERIA DE STICLĂ
— marți 11, ora 19,30; SFÎNTA 
IOANA — miercuri 12, vineri 14,

12,

16,
duminică 16, ora 15; TACHE, 
IANKE ȘI CADÎR — duminică 
ora 19.30.

Teatrul „C. 1. Nottara“, 
sala Magheru, tel. 15.93.02

STEAUA POLARĂ — marți
duminică 16, ora 19.30; ANTONIU 
ȘI CLEOPATRA — miercuri 12,

11,

Superior al Agriculturii
tor general adjunct al Direc
ției Centrale de Statistică, s-a 
referit în. cuvîntul său la une
le probleme in legătură cu îm
bunătățirea sistemului de evi
dență statistică in agricultură.

Tov. Triță Făniță, director 
general adjunct al Trustului 
Central al G.A.S., a expus pla
nul de măsuri al Secției gos
podăriilor agricole de stat pe 
anul 1963.

In cuvîntul său, tov. Angelo 
Miculescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, a făcut o scurtă anali
ză a modului cum s-au reali
zat sarcinile planului de Stat 
pe 1962 în agricultură și a 
prezentat unele măsuri ce se 
impun pentru asigurarea în
deplinirii prevederilor planu
lui în 1963. insistînd asupra 
necesității de a se acorda o a- 
tenție mai mare culturilor 
tehnice și alimentare.

In continuare, ședința a fost 
prezidată de tov. Nicolae Glo- 
san, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 

Tovarășii Virgil Gligor, Ni
colae Ștefan, vicepreședinți ai 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Gh. Timariu, șeful 
Secției fondului funciar și a 
organizării teritoriului, Petre 
Martin, adjunct al șefului Sec
ției de învățămînt și de propa
gandă, au prezentat planurile 
de măsuri pe anul 1963 ale 
secțiilor ; de creștere a anima
lelor, de horti-viticultură, a 
fondului funciar

i,
și a organi-

zării teritoriului, de învăță» 
mînt și de propagandă.

Tov. Bucur Șchiopu, vice
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, a făcut 
o analiză a rezultatelor econo
mice obținute în gospodăriile 
agricole de stat în acest an, 
scoțînd în evidență deosebi
rile în producțiile realizate de 
gospodărit cu condiții pedocli
matice similare. Vorbitorul a 
înfățișat, de asemenea, princi
palele sarcini ce revin gospo
dăriilor agricole de stat în anul 
1963

Participanții la ședință au 
adoptat apoi planurile de mă
suri și de muncă prezentate de 
secții, precum și planul tema
tic de cercetări științifice pe 
anul 1963.

în încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Mihai 
Dalea, care a făcut o amplă 
expunere despre rezultatele 
ședinței, realizările principale 
ale anului agricol 1962 și cu 
privire la problemele activi
tății Consiliului Superior al 
Agriculturii în vederea înfăp
tuirii obiectivelor puse agri
culturii de conducerea 
partid și de stat.

Membrii 
perior 
vitații, 
pentru 
Romîn 
trai, în frunte 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru guvernul Republicii Popu
lare Romîne. pentru înflori
rea patriei noastre socialiste.

de

Su- 
in-

Consiliului 
al Agriculturii și 
au ovaționat îndelung 

Partidul Muncitoresc 
și Comitetul său Cen- ’ 

cu tovarășul

(Agerpres)

Grație și fantezie — iată calită
țile pe care și le dezvoltă ele
vele anului VII de la Școala 
specială de coregrafie din Ca
pitală, sub îndrumarea profe

soarei lolanda Manole.
Foto : AGERPRES

• Stafiile noastre de radio 
vor transmite astăzi de la Cluj 
începînd de la ora 15, repriza 
a doua a meciului de fotbal 
Știința Cluj—Steaua. Transmi
sia se va face pe programul I.

• Prima edifie a „Cupei Du
nării" la hochei pe gheață s-a 
deschis la Belgrad cu meciul 
dintre selecționata capitalei iu
goslave și echipa Sofiei. Au 
ciștigat hocheiștii iugoslavi cu 
4—2 (2—2, 1—0, 1—0). Puncte
le învingătorilor au fost înscri
se de Sisici (3) și Ankevici. 
Pentru echipa bulgară au mar
cat cile un gol frații Mihailov.

• La Poznan au început 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R. P. Polone, 
la care participă jucători și ju
cătoare din R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
Suedia, Iugoslavia, R. D. Ger
mană și R. P. Polonă. In pri
mul tur al probei de simplu, 
jucătorul romîn Gh. Cobîrzan 
l-a învins cu 3—2 pe polone
zul Garczinski. ludith kreszek 
(R. P. Romînă), a învins-o cu 
3—2 pe Stiebner (R. D. Ger
mană). Iugoslava Pire a cîștigat 
cu 3—1 Ia Jandrescu (R.P.R.).

• Sezonul de patinaj viteză 
în U.R.S.S. a fost inaugurat 
printr-un concurs desfășurat în 
localitatea Angarsk din apro
piere de Irkuțk. Au participat 
mulfi dintre așii patinajului vi
teză care și-au verificat posi
bilitățile înaintea marilor con
cursuri din luna decembrie.

• Selecționatele masculine 
de baschet ale Elveției și Aus
triei s-au întîlnit la Lausanne 
intr-un meci eliminatoriu pen
tru campionatul european. Vic
toria a revenit echipei elveție
ne cu 69—58 (25—26).

• Din cauza ploilor torenția
le, care cad fără încetare de 
cîteva zile la Sao Paolo, meciul 
'de fotbal dintre selecționata o- 
limpică a U.R.S.S. și F.C. San- 
tos, nu s-a putut disputa vineri 
seara. Dacă timpul va permite, 
acest meci va avea loc luni, 10 
decembrie.

Un larg schimb
de experiență

(Urmare din pag. I)

( Agerpres)

Lumina electrică
pătrunde în casele colectiviștilor

colectivișlii de aici
acest an o producție medie de 
peste 4 000 de kilograme de po
rumb la hectar. întreaga suprafață 
a fost arată în anul precedent, cu 
care ocazie a fost băgat sub 
brazdă gunoiul de grajd bine fer
mentat. In primăvară, ogoarele au 
fost grăpate, iar pe terenurile pen
tru care nu ajunseseră îngrășă- 
mintele naturale în toamnă a fost 
administrat acum azotat de amo
niu. Odată cu lucrările de în
treținere, la prașila a doua s-a 
făcut răritul, asigurîndu-se o den
sitate cuprinsă între 35 000-40 000 
de plante la hectar, în funcție de 
sămînfa folosită și de caracteristi
cile solului. Prașilele mecanice au 
fost completate cu 3 prașile ma
nuale.

Tot despre experienfa acumulată 
în cultura porumbului a vorbit și 
fînărul inginer agronom Andrei 
Ivănică de la gospodăria colectivă 
din comuna Beșfepe, regiunea Do- 
brogea, unde s-a obținut, în con
dițiile acestui an, o producție me
die de 3 250 de kilograme de po- 
rumb-boabe la hectar. El a in
sistat îndeosebi asupra studiului pe 
care l-a efectuat de-a lungul a 
cîțiva ani pentru stabilirea epocii 
optime de semănat.

Rînd pe rînd vorbitorii au rela
tat concret celor prezenfi metodele 
pe care le-au folosit în cultura 
porumbului, griului, plantelor teh
nice. Președinții de consilii agri
cole regionale și raionale au vor
bit despre activitatea desfășurată 
de aceste organe pe linia genera
lizării experienței bune a gospo
dăriilor colective fruntașe, pe li
nia introducerii în practică a re
comandărilor științei.

La secția pentru creșterea ani
malelor — aceeași atmosferă de 
lucru, aceeași preocupare atentă 
pentru transmiterea experienței 
înaintate.

La tribună a urcat tovarășul Ion 
Stanciu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele gospodăriei colective 
din comuna Baba Ana, regiunea 
Ploiești. Cu competență, el a 
vorbit despre experienfa crescă
torilor de animale din gospodăria 
pe care o conduce, despre meto
dele înaintate folosite de ei, me-

să obfinä în

fode oare i-au ajutat să obțină 
în anul acesta de la fiecare oaie 
cîte 70 de litri de lapfe și 2,700 
kg de lină, iar de la fiecare vacă 
furajată peste 2 000 litri lapfe pînă 
la 1 decembrie.

Tînărul medic de circumscripție 
veterinară Petru 
muna Chizăfău, 
subliniat, printre olfel^ importanța 
deosebită pe care o are metoda 
însăminfărilor artificiale la animale 
în scopul îmbunătățirii continue a 
raselor. El a împărtășit pe larg 
experienfa sa dobîndită în munca 
de extindere a acestei metode în 
toate gospodăriile agricole co
lective din raza lui de activitate. 
Colectiviștii și-au dat seama de 
eficacitatea ei ; produși de cali
tate superioară, producții sporite.

Probleme interesante au fost 
dezbătute și în cadrul secției de în- 
vățămînt și de propagandă. Unii 
vorbitori au împărtășit experienfa 
lor în ceea ce privește legătura 
cursurilor teoretice cu practica în 
produefie în școlile agricole de 
toate gradele. Cei mai mulfi au 
vorbit despre învățămîntul 
zootehnic de 3 ani.

Tovarășul Victor Ene, de la 
siliul agricol regional Argeș 
rătat că în această regiune 
ventează cursurile învătămîntului 
agrozootehnic peste 44.000 de 
colectiviști, muncitori din G.A.S.. 
mecanizatori dintre care 25.000 
sînt tineri. Dînsul a subliniat o 
serie de metode bune folosite 
în scopul legării lecțiilor de ce
rințele producției, al sprijinirii 
lectorilor cu mai puțină experien
ță. în fiecare comună au fost ’fă
cute grafice cu programul de des
fășurare al lecțiilor, pe ore și zile, 
grafice care au fost afișate la 
locuri vizibile. Au fost și vor fi 
organizate periodic consfătuiri cu 
lectorii la casele agronomului.

La secția fondului funciar, la 
secția de mecanizare, la secția de 
hortivificultură, la secția gospodă
rii agricole de stat, aceeași atmos
feră de lucru, aceleași preocupări 
pentru generalizarea experienței 
bune. Ascultînd cele spuse aici, 
luînd cunoștință de mulțimea fap
telor și propunerilor celor de țață, 
ai înaintea ochilor imaginea gran
dioasă a agriculturii noastre so
cialiste în continuă dezvoltare.

Bugariu din co- 
raionul Lugoj, a

agro-

Con- 
a a- 
frec-

De la 25, la 345. 
Acestea sînt cifrele 
care exprimă rezul
tatele obținute în 
acțiunea de electri
ficare a satelor în 
regiunea' Oltenia în

cei 15 ani care au 
trecut de la procla
marea R. P. Romî- 
ne. Numai anul a- 
cesta lumina elec
trică s-a aprins în 
casele colectiviștilor

din 47 sate ale 
Olteniei. în prezent, 
14 raioane din re
giune primesc cu
rent electric din 
sistemul energetic 
național. (Agerpres)

M. I. P. C.
Trustul Extracției Pitești

A N G A ] E A Z A
1061/1959,

Noi realizări în domeniul 
ocrotirii sănătății copilului

De la circa 3 600 de paturi 
pentru asistența medicală a co
piilor și femeilor existente 
1944, rețeaua sanitară pentru o- 
crotirea mumei și copilului cu
prinde în prezent peste 41 000 
de paturi.

Cele peste 1 900 case de naș
tere, staționare pentru copii, a- 
proape 2 500 bucătării de lapte 
existente la sate, au fost create 
in ultimii 15 ani. La acestea se

în

adaugă sute de creșe, mii 
grădinițe, precum 
dispensare, policlinici,

de 
și numeroase 

aispensare, policlinici, preven- 
torii, sanatorii balneare, case ale 
copilului, cămine-școală, cămiue 
spitale etc.

Multiplele măsuri luate în ul
timii ani pentru apărarea sănă
tății copiilor au făcut <a 
mortalitatea infantilă să' scadă 
în 1961 cu 61,5 lu sută față de 
anul 1938. (Agerpres)

ora 19.30; ZIUA DE NAȘTERE A 
TEREZEI ■ • — ------
FRAȚII 
14, ora
sîmbătă 15, ora 19.30; DE PARTEA 
CEALALTĂ — duminică 1G, ora 
10; BUCĂTĂREASA — duminică 
16, ora 15,30.

Teatrul muncitoresc C.P.R.,
tel.

BĂIAT BUN, 
SURI — marți 
19.30; HOȚII 
miercuri 12, ora 
16, ora 15; FATA 
joi 13, duminică 
CORABIA CU UN 
GER — sîmbătă 15, ora 19.30; O 
LUNĂ DE CONFORT - duminică 
16, ora 10.
Teatrul pentru tinerel și copii, 

sala C. Miile, tel. 15.65.88
OCEANUL — mărfi II, miercuri

12, ora 20, duminică 16, ora 11; 
DE PRETORE VINCENZO — joi
13, ora 20. CINE A UCIS — vineri
14, ora 20; NUNTA LOGODNICU
LUI DE MESERIE — premieră — 
sîmbătă 15, ora 20; DE N-AR FI 
IUBIRILE — duminică 16, ora 20.

— joi 13, ara 19.30; 
KARAMAZOV — vineri 
19.30; PYGMALION —

18.04.85 
DAR
II.
ȘI

CU LIP- 
vineri 14, ora 
VARDIȘTII — 

19.30, duminică 
CU PISTRUI — 
.16, ora 19.30; 
SINGUR PASA-

Teatrul pentru tineret și copii, 
slr. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44
SALUT VOIOS — mar» 11, 

miercuri 12, sîmbătă 15, duminică 
16. ora 17; MICUȚA DORRIT - 
joi 13, ora 20; O FELIE DE LUNĂ 
— vineri 14, duminică 16, ora 20; 
DOI LA ARITMETICĂ — dumi
nică 16, ora 9.

Tealrul Țăndărică, sala Orleu 
tel. 15.87.37

UN BĂIEȚEL, O PAIAȚĂ ȘI O 
MAIMUȚĂ și ROCHIȚA CU FI
GURI — vineri 14, sîmbătă 15, ora 
16; DOCTORUL AUMĂDOARE — 
duminică 16, ora 11; MÎNA CU 
CINCI DEGETE — duminică 16, 
ora 20.30.

Teatrul Țăndărică, sala Academiei
CĂLUȚUL COCOȘAT — marți

11, ora 15, vineri 14, sîmbătă 15, 
ora 16; CARTEA CU APOLODOR 
— miercuri 12, joi 13, ora 16; 
HARAP ALB — duminică 16, ora 
11; MICUL PRINȚ — duminică 16, 
ora 19.
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[ de Extracție Pitești, B-du! R.P.R. 156, (pentru relații de | 
i informare : telefon 35.00 — interior 332 serviciul cadre i 
j sau interior 322 — serviciul organizarea muncii).

H.C.M.

șef producție 
principal tehnica nouă 
recuperări secundare 
principal mișcare-tratare țiței 
principal energetic 
exploatare transporturi 
principal normatori

în condițiile H.C.M. 1053/1960 și
La serviciile de la sediul Trustului (în orașul Pitești)

— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— economist principal contabil
— tehnician I invenții
La unitățile exterioare (din cuprinsul regiunii Argeș: 

I — La schela Cobia (raion Găești)
— inginer șef serviciu tehnic
— inginer șef secție extracție
— inginer principal energetic
— tehnician I recuperări secundare

— La schela Valea Caselor (raion Găești)
— inginer principal energetic
— inginer principal mecanic
— 5 maiștri extracție-intervenție

'(— La schela Băbeni (raion Rm. Vîlcea)
— inginer șef serviciu producție
— inginer șef serviciu tehnic
— inginer extracție
— inginer energetic
— 2 maiștri extracție-intervenție.

— inginer șef serviciu energetic
— inginer șef serviciu mecanic
— inginer (sau economist) șef serviciu planificare
— inginer principal
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— 3 tehnicieni normatori (și pentru alte schele)
— tehnician extracție.

★
Solicitanții calificați vor adresa cererile direct la Trustul j

principal 
principal 
principal 
principal 
principal 
energetic

gaze-compresoare 
extracție 
tehnolog 
recuperare secundară 

energetic 
mecanic
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Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 8 (Agerpres). — 
Ședința plenară a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, care s-a ținut la 7 de
cembrie sub președinția lui M. 
Tarabanov, reprezentantul R. P. 
Bulgaria, a lucrat toată ziua 
cu o scurtă pauză de prînz. 
Participanții la ședință au în
cheiat discuția generală în 
problema încetării experien
țelor nucleare și au aprobat 
raportul Comitetului către A- 
dunarea Generală a O.N.U. 
cu privire la rezultatele acti
vității comitetului, corespunză
tor cu rezoluția Adunării Ge
nerale din 6 noiembrie 1962.

S. K. Țarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, a fă
cut bilanțul discuției generale 
din comitet în problema înce
tării experiențelor nucleare, 
precizînd o dată mai mult po
ziția guvernului sovietic în a- 
ceastă problemă.

în cursul lucrărilor Comite
tului celor 18 de la Geneva, 
a spus S. K. Țarapkin, s-a con
statat că deocamdată nu exis
tă nici un simptom care să in
dice că puterile occidentale ar 
fi dispuse să caute un acord 
pe o bază reciproc acceptabi
lă. După cum a reieșit deose
bit de grăitor la ultima ședin
ță a Comitetului celor 18 sta
te, delegațiile Statelor Unite 
și Angliei încearcă să rezume 
întreaga activitate a comitetu-

cu

în
de 
cu

lui la o polemică sterilă 
caracter propagandistic.

Poziția S.U.A. și Angliei 
seamnă de fapt o retragere 
la un acord atotcuprinzător
privire la încetarea pe vecie a 
experiențelor cu arma nu
cleară.

Puterile occidentale resping 
de fapt toate elementele rezo
nabile care întăresc eficacita
tea controlului, a arătat repre
zentantul U.R.S.S. Ele nu sînt 
interesate într-un control care 
este realmente necesar pentru 
respectarea acordului cu pri
vire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, ci numai de 
inspecția obligatorie care des
chide largi posibilități pentru 
spionaj și recunoaștere.

Dacă vom acționa cu con
știința marii răspunderi care 
revine puterilor nucleare, calea 
spre un acord va fi deschisă, 
în ceea ce o privește. Uniunea 
Sovietică va lupta cu energie 
neslăbită pentru o rezolvare 
reciproc acceptabilă a proble
mei încetării tuturor expe
riențelor cu arma nucleară. 
Paralel cu aceasta, Uniunea 
Sovietică consideră că înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1963 tre
buie să înceteze de facto toate 
experiențele cu armă nuclea
ră, inclusiv și cele subterane.

Acum este rîndul puterilor 
occidentale să-și spună cuvîn
tul. Totul depinde de ele. De

aceea întrebăm pe reprezen
tanții S.U.A. și Angliei dacă 
din partea lor sînt dispuși să 
declare aici că puterile nuclea
re occidentale vor îndeplini 
hotărîrea Adunării Generale 
care cere interzicerea tuturor 
experiențelor nucleare de la 1 
ianuarie 1963.

După pauză, la ședința ple
nară a comitetului a luat cu- 
vîntul A. Dean, reprezentan
tul S.U.A. El și-a susținut ve
chea poziție cu privire la in
specția obligatorie și la con
trolul internațional.

Cu aceasta a luat sfîrșit dis
cuția generală în problema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară.

La 10 decembrie comitetul 
va trece la discutarea proble
melor dezarmării generale Și 
totale.

Ședința Comitetului Politie al O.N.U
Continuă dezbaterile privind folosirea Cosmosului 

în scopuri pașnice

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
La 7 decembrie Comitetul Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea 
raportului Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic 
fn scopuri pașnice. Pînă acum 
și-au exprimat considerentele în 
legătură cu acest document 
număr de 19 delegații. i 
cum reiese din discuții poziția 
Uniunii Sovietice, care cere 
se elaboreze principiile juridice 
fundamentale ale activității sta
telor în domeniul explorării și 
folosirii Cosmosului în scopuri 
pașnice, capătă un sprijin larg.

Hajek, delegatul R. S. Ceho
slovace, a arătat că însuși fap
tul prezentării de către Anglia 
la 4 decembrie a unui proiect 
de declarație a principiilor ac
tivității statelor în domeniul ex
plorării și folosirii Cosmosului 
atestă că puterile occidentale 
sînt nevoite să renunțe la ve
chea lor poziție și să treacă la 
discutarea fondului problemei.

Reprezentanții Indiei, R. S. S. 
Ucrainene, Pakistanului, R. P. 
Mongole, R.P.F. Iugoslavia și Ira-

î un
După

să

lichidării discriminărilor
rasiale

NEW YORK 8 (Agerpres). — La 
ședința plenară din după-amiaza 
zilei de 7 decembrie, Adunarea 
Generală a condamnat cu hotă- 
rîre orice manifestări de preju
decăți rasiale și de intoleranță 
națională și religioasă, 
du-le drept o încălcare 
O-N.U. și a Declarației 
lor omului. Rezoluția în 
problemă, pregătită de

calificîn- 
a Cartei 
drepturi- 

această 
Comite

tul nr. 3 (pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale), a 
fost a'doptată în unanimitate.

Adunarea a cerut guvernelor tu
turor statelor să ia măsurile ne
cesare pentru anularea tuturor le
gilor discriminatorii datorită pă
tară apar și se înrădăcinează pre
judecățile rasiale și intoleranța 
națională și religioasă.

relevat însemnătatea 
acordului dintre Aca- 
Știinfe a U.R.S.S. >i

încheierea lucrărilor Congresului

P. C. din

nului au 
pozitivă a 
demia de 
N.A.S.A., exprimîndu-și speran
ța că acest acord va fi tradus 
în viață cu succes.

Reprezentanții altor cîtorva 
țări au atras atenția asupra fap
tului că asigurările date de re
prezentantul S.U.A. că Statele 
Unite nu intenționează să folo
sească Cosmosul în scopuri mili
tare și să plaseze pe orbită arme 
de exterminare în musă nu co
respund informațiilor apărute în 
presa americană, potrivit cărora 
în actualul deceniu Statele U- 
nite intenționează să cheltuiască 
zeci de miliarde de dolari pen
tru „cursa cosmică militară”.

★
GENEVA 8 (Agerpres). — 

Copreședinții Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
S. Țarapkin și A. Dean, au tri
mis, în numele comitetului pre
ședintelui Adunării Generale 
O.N.U., Zafrulla-Khan rapor
tul în problema încetării ex
perimentării armei 
conformitate cu 
Adunării Generale 
zenta acest raport 
decembrie 1962.

în raport, se spune că în 
scurta perioadă de două săp- 
tămîni care a trecut după re
luarea lucrărilor Comitetului, 
la 26 noiembrie a.c., nu a fost 
posibilă realizarea unui acord 
cu privire la încetarea expe
rimentării armei nucleare.

PRAGA 8 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : La 8 decem
brie, în Palatul Congreselor 
din Praga, au luat sfîrșit lu
crările celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Noul Comitet Central al 
P.C. din Cehoslovacia a ales, 
în prima sa Plenară, Prezidiul 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia 
din care fac parte : Bacilek 
Karol, Dolansky Jaromir, Fier, 
linger Zdenek, Hendrych Jiri, 
Kolder Drahomir, Lenart Jo- 
zef, Novotny Antonin, Simu- 
nek Otakar, Siroky Viliam.

Antonin Novotny a fost rea
les în funcția de prim-secretar 
al C C. al P- C. din Cehoslova
cia.

Delegații la congres au a- 
doptat în unanimitate: rezo
luția „Cu privire la direcțiile 
principale și ale dezvoltării 
continue a societății noastre 
socialiste“ și hotărîrea de re
vizuire a proceselor politice 
din perioada cultului persona
lității.

Congresul a adresat o seri-

soare de salut C.C. al P.C.U.S., 
precum și o scrisoare de salut 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești.

★
PRAGA 8 Corespondentul 

Agerpres transmite : In dimi
neața zilei de 8 decembrie, de
legația P.M.R. la cel de-al 
XH-lea Congres al P. C- din 
Cehoslovacia, condusă de tov. 
Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., a vizitat întreprinde
rea constructoare de motoci
clete „Jawa“ din Praga.

Oaspeții romîni au vizitat 
secțiile de montaj, vopsitorie 
și tratament termic, unde s-au 
întreținut îndelung cu munci
torii asupra procesului de pro
ducție și rezultatelor obținute 
de colectivul acestei întreprin
deri fruntașe. La secția de 
montaj, ei au fost salutați căl
duros de o delegație a brigăzii 
de muncă socialistă, condusă 
de Zdenek Matias, care și-a 
exprimat bucuria pentru întîl- 
nirea cu reprezentanții parti
dului frate din R. P. R.

Cehoslovacia

-•----------

Un grup de participant: la cea 
de-a opfa expediție sovietică an

tarctică pe nava Obi.

Vizita președintelui
I. B. Tito în U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 8 de
cembrie, în timpul dejunului 
oferit de Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, și 
Iovanka Broz în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, și a soției sale, Nina 
Hrușciova, Iosip Broz Tito a 
înmînat în dar lui Nikita 
Hrușciov, poporului sovietic, 
un album și filme documen
tare despre ostașii sovietici 
care au căzut eroic în lupta 
comună pentru eliberarea 
Iugoslaviei de asupritorii hit- 
leriști.

Proclamarea Republicii

Ședința Consiliului 
„Interviziunii“

DAR ES SALAM (Ager
pres). — La 8 decembrie, Tan- 
ganica a fost declarată repu
blică. Evenimentul a fost mar
cat prin mari manifestații, 
focuri de artificii, dansuri 
populare.

nucleare în 
propunerea 
de a-i pre- 
pînă la 10

Congresul P. C. Italian 
și-a încheiat lucrările

ROMA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 decem
brie și-a încheiat lucrările 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Italian. Congre
sul a ascultat și a discutat ra-

----------•'

DEJUNUL OFERIT DE MIRCEA MALIȚA
LA O.N.U

NEW YORK 8 (Agerpres).— 
La 7 decembrie, Mircea Mali- 
ța, adjunct 
afacerilor 
ședințe al . 
a O.N.U., 
în cinstea 
tului general

La dejun 
Muhammad 
președintele Adunării 
nerale, U Thant, secretar 
neral al O.N.U., vicepreședinți 
ai Adunării Generale, șefi ai 
delegațiilor, reprezentanți per
manent și delegați ai Austra
liei, Belgiei, Columbiei, Fran
ței, Guineei, Haiti, Iordaniei,

al ministrului 
externe, vicepre- 

Adunării Generale 
a oferit un dejun 
membrilor Comite- 

al O.N.U.
au participat 

Zafrulla Khan, 
Ge- 
ge-

Madagascarului, U. R. S. S., 
S.U.A. și Angliei, precum și 
președinții comitetelor : poli
tic — Omar A. H. Adeel (Su
dan) ; economic — Bogdan 
Lewandowski (Polonia) ; so
cial-cultural și umanitar — 
N. C. Kasliwal (India); admi
nistrativ — J. P. Bannier (O- 
landa), și juridic — prof. C. 
Th. Kestafiadis (Grecia).

Au mai luat parte, de ase
menea, prof. M. Hașeganu, re
prezentant permanent al R.P. 
Romîne la O.N.U., și alți 
membri ai delegației romîne 
la cea de-a XVII-a Sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

portul prezentat de Palmiro To
gliatti, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, 
„Despre unitatea claselor mun
citoare pe calea spre socialism 
in condițiile democrației și 
păcii“.

In afară de aceasta, Con
gresul a discutat și a adus o 
serie de modificări în statutul 
partidului.

La 8 decembrie a avut loc 
la Roma plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Italian, ales de Congresul 
al X-lea al P.C. Italian. Plenara 
a format conducerea și secreta
riatul partidului.

Palmiro Togliatti a fost 
reales secretar general al 
Partidului Comunist Italian, iar 
Luigi Longo, secretar general 
adjunct.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția P.A.P. 
la Varșovia s-a Încheiat la 7 de
cembrie sesiunea Consiliului ,,ln- 
terviziunii" care a durat patru 
zile. La lucrările sesiunii au parti
cipat reprezentanți ai televiziunii 
din R. P. Bulgaria, - - - -
slovacă, R.D.G., 
R. P. Romînă, R. 
U.R.S.S. Sesiunea a 
bleme privind schimbul de emi
siuni in primul trimestru al anu
lui 1963.

Foto : TASS

in protectoratul
R. S. Cebo- 

R. P. Polonă, 
P. Ungară și 
examinat pro-

Succesul expoziției 
Ross la Berlin

BERLIN 8 (Agerpres). — Expo
ziția graficianului romîn Icsif 
Ross, deschisă recent la Berlin, a 
trezit un viu interes în rîndul lo
cuitorilor capitalei R. D. Germane.

La 5 decembrie, dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor 
externe al R. D. Germane, precum 
și alte personalități 
reprezentanți de 
cultural-artistice 
vizitat expoziția, 
deosebita actualitate a 
artistului romîn, 
adine spirit militant, antifascișt și 
antirăzboinic.

politice și 
frunte ai vieții 
din Berlin, au 
Ei au subliniat 

lucrărilor 
pătrunse de un

I

englei
SINGAPORE 8 (Agerpres). 

Agențiile de presă anunță că 
în Brunei, protectorat britanic 
situat în nord-estul insulei 
Borneo (Kalimantan), a izbuc
nit o puternică răscoală anti
guvernamentală a populației 
băștinașe. Corespondentul a- 
genție; Reuter anunță că după 
lupte înverșunate între răscu- 
lați și forțele polițienești, lo
calitățile cele mai importante 
ale acestui teritoriu — Seria și 
Kuala Belait — au fost ocu
pate de răsculați.

Referindu-se la cauzele răs
coalei populației din acest 
protectorat, corespondenții a- 
gențiilor de presă relatează că 
ea a izbucnit în urma creșterii 
nemulțumirii populației față 
de planul englez de creare a 
Federației Malaieze lărgite, în

Brunei

8. (Agerpres). 
Presse reia- 

constituit gu-

componența căreia pe lingă 
Malaya și Singapore urmează 
să intre tre; teritorii aflate sub 
dominație engleză — Sarawak, 
Brunei și Borneo de nord — 
situate în nordul insulei Bor
neo (Kalimantan).

★
SINGAPORE. 

Agenția France 
tează că a fost
vernul revoluționar al terito
riului Brunei. Șeful acestui 
guvern, șeicul Azhari, a dat 
publicității un manifest în ca
re se subliniază că răscoala 
din Brunei este opera popu
lației acestor teritorii și nu 
urmarea vreunui amestec din 
afară. Manifestul arată că gu
vernul revoluționar urmărește 
constituirea unui stat indepen
dent care să cuprindă cele trei 
teritorii amintite.
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La 11 decembrie începe 
procesul înscenat 

P.C. din S.U.A.

Cu sprijinul binevoitor a| colonialiștilor care se înfruptă din bogățiile Kafangăi, Chombe și-a creat 
o armată de mercenari. In fotografie: blindate ale armatei de mercenari kafanghezi pornind în- 

fr-una din „misiunile“ lor, la reprimarea populației ce se ridică împotriva lui Chombe.

NEW YORK - La 11 decem
brie urmează să înceapă în 
fața unui tribunal federal pro
cesul intentat Partidului Co
munist din S.U.A. Intr-un apel 
adresat opiniei publice ameri
cane, ziarul „The Worker“, 
organul Partidului Comunist 
din S.U.A., subliniază că acest 
proces 
McCarran 
împotriva 
din istoria

Multora 
se pare o 
faptul că între 10 și 17 decem
brie, autoritățile au organizat 
o așa-zisă „Săptămînă a drep
turilor omului“. In legătură cu 
aceasta, „Comitetul cetățenilor 
care luptă pentru apărarea li
bertăților constituționale“ din 
S.U.A. a cerut guvernului a- 
merican să nu transforme a- 
ceastă săptămînă într-o farsă, 
deschizînd-o cu procesul îm
potriva Partidului Comunist. 
In declarația Comitetului se 
subliniază că dacă procesul va 
începe la data stabUită, 11 de
cembrie poate intra în istorie 
nu ca una din zilele „Săptămî- 
nii drepturilor omului“, ci ca 
„Ziua persecuțiilor politice”.

intentat în baza legii 
este primul proces 
unui partid politic 
Statelor Unite.
în Statele Unite li 
stranie coincidență

BUENOS AIRES. In noap
tea de vineri spre sîmbătă în 
capitala Argentinei, Buenos 
Aires, au avut loc puternice 
incidente după ce poliția a

interzis organizarea unui 
„marș al foamei“ inițiat în 
semn de protest împotriva 
creșterii costului vieții și a a- 
restării unui grup de fruntași 
sindicali. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, în 
ciuda interdicției poliției, de
monstranții s-au adunat în 
Piaza Miserere din Buenos 
Aires dar au fost atacați de 
polițiști cu grenade cu gaze 
lacrimogene și bastoane de 
cauciuc. Incidentele s-au răs- 
pîndit în scurt timp în nu
meroase cartiere din Buenos 
Aires, demonstranții aruneînd 
cu pietre în polițiști și incen
diind mai multe autobuze și 
automobile. Patru persoane 
au fost rănite, iar multe al
tele au fost arestate.

WASHINGTON. în luna octom
brie în Statele Unite au avut loc 
500 de greve la care au partici
pat 168 000 de oameni. Cel mai 
mare număr de greve s-a înre
gistrat în industria prelucrătoare.

„Vina” pastorului Porter

NEW YORK. — Agenția Uni- 
ted Press Internațional relatea
ză despre o nouă crimă a ra
siștilor americani. Ei au 
incendiat și distrus casa pasto
rului de culoare Trim Porter din 
localitatea Cobb, din statul 
Georgia, care a participat în ul
tima vreme Ia alcătuirea listelor 
electorale care cuprind locuitorii 
de culoare. în timp ce Porter

lipsea <le acasă și-au făcut a- 
pariția rasiștii care, după ce au 
alungat pe copiii pastorului, au 
dat foc casei. Pînă să se în
toarcă Porter, casa a ars din te
melii. Cei 14 copii ai săi au ră
mas pe drumuri. Autoritățile nu 
au putut, chipurile, identifica 
pe criminali.

ROMA. •— La arhiva de 
stat din Peruggia s-a găsit un 
manuscris inedit al lui Boc- 
cacio — o scrisoare pe care a 
adresat-o unui cunoscut de al 
său.

Demonstrație a studenți
lor iranieni

Salan și Jouhaud, aliniați in 
front.

Așa-numita închisoare de 
la Tuli seamănă mai curînd 
cu o casă de odihnă decît cu 
un Ioc de detențiune. După 
cum relatează ziarul „Paris 
Jour” fiecare oasist deținut în 
această închisoare dispune de 
o „celulă” formată din trei 
camere bine mobilate. Oasiștii 
pot primi aici pe rudele lor. 
Deținuții au la dispoziție un 
bar, un teren de tenis, un te
ren de volei și o sală de spor
turi.

Confortul de care se bucură 
căpeteniile oasiștilor ar putea 
fi invidiat de mulți francezi.

LONDRA. — 200 de studenți 
iranieni, care își fac studiile 
la Londra, s-au îndreptat vi
neri seară spre sediul amba
sadei iraniene pentru a pro
testa împotriva măsurilor 
represive luate de guvernul 
iranian împotriva studenților 
universității din Tehei an. Lu- 
înd cuvîntul în fața grupului 
de studenți, H. Meyryar, stu
dent iranian la Londra, a de
clarat „a trecut mai bine de 
un an de cînd universitatea 
din Teheran a fost închisă în 
urma manifestațiilor studen
țești și persecuțiile împotriva 
acestora nu au încetat“. Cei 
200 de studenți iranieni au 
trimis o telegramă primului 
ministru iranian, Assadollah 
Alam, precum și conducerii 
universității din Teheran în 
care li se cere încetarea mă
surilor represive îmvotriva 
studenților.

NEW YORK — „Nina II”, 
copia caravelei cu care Cris- 
tofor Columb a făcut călăto
ria spre San Salvador (1492) 
mai are de parcurs aproxima
tiv 1 200 de mile pînă la des
tinație. într-un mesaj radio, 
lansat în dimineața zilei de 7 
decembrie, cei nouă membri 
ai echipajului corăbiei „Nina 
II” au anunțat că se simt ex
celent.

Cînd d-1 senator e prins 
cu minciuna . . .

„Die Andere Zeitung

Școala americană’ — astfel se inti
tulează un amplu articol publicat în ul
timul număr al săptămînalului vest- 
german „DIE ANDERE ZEITUNG” în 
care se face o analiză a sistemului de 
învățămînt din S.U.A. și a rezultatelor 
sale.

„In anul 1960 — scrie revista — chel
tuielile publice și particulare pentru sis
temul de învățămint de toate gradele 
au reprezentat în S.U.A. 5,5 la sută din 
venitul național. In U.R.S.S., potrivit a- 
precierilor unor oameni competenți, între 
anii 1950—1960 ele s-au ridicat între 10 
și 15 la sută din venitul național. Nu 
este deci de mirare — continuă „Die 
Andere Zeitung” — că, în medie, clădi
rile școlilor din S.U.A. nu corespund 
nici pe departe nevoilor. In momentul 
de față școlile adăpostesc 1,7 milioane 
elevi mai mult decit corespunde de fapt 
capacității lor. Foarte ades clasele sînt 
supraaglomerate, iar clădirile școlare se 
află într-o stare nesatisfăcătoare.

Chiar în Europa — subliniază revista 
— este destul de cunoscut faptul că 
majoritatea cadrelor didactice americane 
sint prost plătite și că foarte mulți pro
fesori părăsesc meseria lor. Venitul în
vățătorilor și învățătoarelor rămîne în 
prezent cu cel puțin o treime sub mini
mul de existență. Și mai importante 
decît deosebirile teritoriale în sistemul 
de învățămînt al S.U.A. sînt deosebirile 
de clasă. Pentru copiii americani nici

nu se pune problema folosirii egale a 
posibilităților de învățămînt, fără a ține 
seama de pungile părinților. Pătura bo
gată, suspusă, întreține pentru copiii ei 
școli particulare, excelent amenajate, în 
care există un corp didactic corespun
zător. Atît aceste școli cît și colegiile și 
universitățile particulare sînt instituții 
care imprimă și consolidează spiritul ne
cesar menținerii societății burgheze.

Cu totul alta este însă — după cum 
arată săptămînalul vest-german — si
tuația în școlile rezervate copiilor pro- 
veniți din familiile sărace. „Deși sarci- 
cinile învățătorilor în școlile din car
tierele mizere sînt mult mai grele decît 
în școlile din cartierele bogătașilor — 
scrie revista — pentru copiii săracilor 
există o grijă mult mai mică decît pen
tru odraslele claselor mijlocii și suspu- 
se. Potrivit unei anchete întreprinse 
numeroase oartiere din marile orașe, 
cartierele bogătașilor se cheltuiesc 
nual 1 000 dolari pe cap de elev, 
timp ce în școlile săracilor nu se chel
tuiește nici măcar jumătate din această 
sumă.

Trebuie să subliniem însă — continuă 
„Die Andere Zeitung” — că instruirea 
elevilor chiar din școlile păturilor avute 
nu corespunde nici pe departe unui ni
vel satisfăcător. O anchetă făcută re
cent arată că 35 la sută din totalul co
piilor din școlile elementare au rămas 
foarte mult în urmă la citit, în timp 
ce alți 40 la sută nu știu să citească atît

în 
în 
a- 
în

de bine cit ar fi fost normal. O compa
rație cu școlile din U.R.S.S. este edifi
catoare. După cum scrie într-un studiu 
profesorul Trace, la terminarea clasei a 
treia copilul american nu cunoaște nici 
măcar 1500 cuvinte, în timp ce copilul 
rus cunoaște aproape 8 000 cuvinte : în 
timp ce 
a patra 
sovietic 
măr de 
circa 2 000 cuvinte mai multe 
manualul precedent. De aceea 
de cuvinte al copilului sovietic 
comparabil mai bogat decît al 
școlii elementare americane.

copilul american învață în clasa 
încă 532 de cuvinte, manualul 
corespunzător conține 

aproape 10 000 cuvinte,
un nu- 

adică cu 
decît în 
bagajul 
este in- 
elevului

Nivelul cultural în școlile superioare 
ale S.U.A. este, de asemenea, uluitor de 
scăzut — subliniază revista. Cu prilejul 
unei anchete întreprinse în anul 1960 
s-a văzut că 99 la sută din elevii șco
lilor superioare (corespunzătoare școli
lor medii n.r.) nu au reușit să scrie, fără 
greșeli, o dictare de cinci minute în 
limba engleză. în domeniul limbilor 
străine, istoriei, geografiei, matematicii 
și științelor naturale rezultatele sînt și 
mai îngrijorătoare.

Nivelul cultural în colegii a scăzut, de 
asemenea, în mod înspăimîntător. Ab
solvenții colegiilor inferioare (studenți 
în vîrstă între 18—20 de ani), în majo
ritatea lor nu au habar despre conținu
tul curentele și însemnătatea literaturii

engleze și americane, ba mai mult, el 
sînt incapabili să scrie corect din punct 
de vedere stilistic și ortografic. O parte 
din absolvenții colegiilor se dedică ca
rierii pedagogice. Dar ce fel de educație 
pot transmite acești educatori cu o ase
menea cultură ? Menționăm un singur 
fapt pentru a caracteriza nivelul lor cul
tural : în cel mai mare institut pedago
gic din S.U.A., la Universitatea Colum
bia din New York, se acordă diplome 
de doctorat unor candidați ale căror di- 
zertații au drept temă „Istoria concursu
rilor de canotaj la colegiile și universi
tățile S.U.A.“ !

învățămîntul în școlile superioare dă 
naștere unui tip de elev care, în majo
ritatea cazurilor, nici nu este pregătit 
pentru un studiu universitar mai temei
nic. Un mare profesor american, James 
B. Conant, recunoaște deschis că numai 
15—20 la sută din absolvenții școlilor 
medii din S.U.A. sînt apți pentru stu
diul universitar. Restul de 80—85 la sută, 
declară el, găsesc cu greu de lucru în 
sectorul economic, dat fiind că în rîndu- 
rile tineretului șomajul este de 17 Ia 
sută, adică dublu față de șomajul global.

Citind 
american, 
„Nu este 
societății 
președinte al uneia din cele mai mari 
instituții de învățămînt superior din 
S.U.A. declară că 80—85 la sută din ele
vii țării sale „nu sînt capabili să învețe“.

cuvintele unui alt specialist 
dr. Sweezy, revista încheie : 
decît „falimentul cultural al 
noastre“ dacă pînă și fostul
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BUDAPESTA. — După 
cum anunță agenția M.T.I., 
Consiliul Prezidențial al Re
publicii Populare Ungare a a- 
doptat o hotărîre cu privire la 
ținerea alegerilor parlamen
tare la 24 februarie 1963, pre
cum și a alegerilor generale a 
membrilor sfaturilor populare 
locale.

LEOPOLDVILLE. — La 7 
decembrie, Camera Reprezen
tanților a Republicii Congo a 
aprobat o interpelare a opo
ziției care cere să se scoată din 
componența guvernului Adou- 
la pe Ouereguemere, minis
trul justiției, pentru numeroa
sele cazuri de încălcare a le
galității, pentru arestarea ile
gală a unor deputați ai parla
mentului și a altor oameni po
litici. Pentru demiterea
Ouereguemere au votat 76 din 
cei 84 de deputați care 
luat parte la vot.

lui

închisoare sau casă 
de odihnă 

pentru O.A.S.-iști ?

au

PARIS. — Căpeteniile pu
ciului militar fascist de anul 
trecut din Algeria s-au întîl- 
nit din nou. Foștii generali 
Salan și Jouhaud au fost mu
tați de la închisoarea parizia
nă „Fresnes“ la închisoarea 
din orașul Tuli (Franța Cen
trală) unde își ispășesc pe
deapsa alți doi foști generali 
oasiști, Challe și Zelller,

Criminalii fasciști au fost 
primiți cu bucurie la închi
soare : Challe, Zeller și ceilalți 
oasiști au salutat venirea lui

PARIS — Senatorul Allen 
Ellender, voiajorul american 
în Africa, s-a trezit într-o 
situație foarte dificilă. El a 
fost prins cu minciuna.

După cum s-a mai anunțat, 
pentru declarații jignitoare la 
adresa Africii, făcute în tim
pul vizitei la Salisbury, guver
nele Ugandei, Tanganicăi și 
Etiopiei nu i-au acordat lui 
Ellender viză de intrare în ță
rile lor. încercînd să iasă bas
ma curată, senatorul american 
a recurs la un mijloc care a 
stirnit indignarea ziariștilor. 
El a învinuit pe ziariștii din 
Salisbury de faptul că au 
„denaturat” cuvintele sale.

După cum relatează agenția 
France ~ 
lisbury 
lui de 
S.U.A.
senatorului american, în acest 
document, printre alte decla
rații de acest gen, poate fi 
găsită următoarea frază ; „A- 
fricanii, de obicei, nu sînt ca
pabili să-și conducă treburile 
fără ajutorul europenilor”.

Toate acestea nu lasă nici o 
îndoială asupra „cinstei“ se
natorului american

★
LEOPOLDVILLE. — Potri

vit unui comunicat al Minis
terului Afacerilor Externe al 
Republicii Congo, dat publi
cității în seara zilei de 7 de
cembrie, guvernul central con- 
golez a hotărît să interzică 
senatorului Allen Ellender in
trarea pe teritoriul Republicii 
Congo.

NEW YORK. — Incepînd de 
la 7 decembrie întreaga coastă 
de nord-est a Statelor Unite este 
bîntuită de viscole puternice, 
viteza vîntului atingînd peste 100 
km pe oră. în numeroase state 
ale S.U.A. din cauza marilor că
deri de zăpadă, circulația a tre
buit să fie întreruptă, întreprin
derile și locuințele au 
fără curent electric, iar 
nu au mai funcționat.

Presse, ziariștii din Sa- 
au transmis serviciu- 

presă din Salisbury al 
fonograma cuvintării
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