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Au îndeplinit

planul anual
întâlnirea

celor de 18 ani

cinleia
Colectivul Fabricii „Vi- 

trometan" Mediaș a 
îndeplinit sarcinile de 

plan prevăzute pe acest an 
cu 22 de zile înainte de ter
men, datorită perfecționă
rii procesului de producție, 
folosirii din plin a utilaje
lor

Numărul întreprinderilor 
din regiunea Brașov care 
și-au îndeplinit pînă acum 
planul anual se ridică la 40.

★
Laminoriștii Fabricii de 

țevi din Roman au înscris 
luni un nou succes in în
trecere — îndeplinirea cu 
21 de zile mai devreme a 
sarcinilor de plan prevă
zute pentru acest an. Da
torită creșterii indicilor de 
utilizare a agregatelor cu 
8 tone de țeava laminată 
pe oră, colectivul între
prinderii a produs anul a- 
cesta în plus față de anul 
trecut 11 000 tone țeavă 
finită.

Colectivul de muncă de 
aici s-a angajat ca în cin
stea celei de-a 15-a ani
versări de la proclamarea 
Republicii să producă în 
plus 18 000 tone țeavă din 
oțel fără sudură.

★
Colectivul Trustului mi

nier „Muntenia“ a extras în 
ziua de 10 decembrie ulti
ma tonă de cărbune plani
ficată pentru acest an.

Fină acum un număr de 
40 întreprinderi din regiu
nea Ploiești și-au realizat 
înainte de termen sarcinile 
anuale de plan.

★
Pînă acum, 65 de unități 

aparținind Ministerului In
dustriei Alimentare au a- 
nunțat realizarea sarcinilor 
de plan prevăzute pe anul 
1962.

Industria conservelor și 
produselor zaharoase, spre 
exemplu, unde în acest an 
au intrat în funcțiune noi 
linii și secții de producție 
la fabricile „Valea Roșie“, 
Tecuci, Zagna Vădeni, Du
nărea — Tulcea, Fructus- 
Timișoara, a îndeplinit 
încă de la 3 decembrie pla
nul anual

Concurs 
al formațiilor 

artistice 
de amatori

tineretului
In sala de festivități 

a Complexului școlar 
din Bîrlad s-au întîlnit 
zilele trecute 275 de 
tineri, băieți și tete, 
care împlinesc 
acesta 18 ani. 
printre ei tineri frun
tași in producție al 
căror nume se află pe 
panourile de onoare 
ale întreprinderilor in 
care lucrează. Dar în 
sala aceasta împodo
bită pentru sărbătoare 
se aflau și numeroși 
tineri de la Centrul 
școlar Bîrlad și

anul 
Erau

de la

Școala profesională de 
pe lingă Fabrica ..Rul
mentul“, tineri care 
învață cu rivnă și pa
siune, cu 
a-și însuși 
meinic 
predate.

275 de băieți și 
fete, li apropie nu nu
mai virsla ci și o trăsă
tură comună tuturor 
celor prezenți în sea
ra aceasta la sărbă
toarea majoratului — 
dragostea față de 
partid, țață de patria 
noastră socialistă, hotă- 
rîrea lor de a munci 
cu înflăcărarea anilo'

Vor apare
pentru litera-La „Editura 

tură” se află sub tipar cărți 
închinate aniversării Republi
cii. „Tezaur” se intitulează o 
amplă culegere de versuri 
despre Republică aparținind 
unor poeți contemporani din 
toate generațiile.

In „Moment istoric” citito
rul va găsi, intr-un prim vo
lum, reportaje care descriu 
întîmplări și fapte semnifica
tive petrecute în anii elibe
rării, precum și pagini emo
ționante despre viața nouă din 
satele și orașele Republicii. 
Cel de-al doilea volum cu
prinde schițe, povestiri și nu-

dorinfa de 
cil mai (e- 
cunoștințele

Ain

tineri pentru ca patria 
noastră să devină mai 
bogată, mai frumoasă, 
mai puternică. In fața 
lor a luat cuvîntul to. 
varășul Petre Stănescu, 
președintele 
popular al 
Bîrlad, care 
bit despre 
minunate în 
iese și muncesc tinerii 
patriei noastre. Au 
vorbit apoi și mulji 
dintre cei 275 de săr- 
bătorifi, după care 
formații artistice din 
oraș au prezentat un 
bogat program artistic.

Muncitor

Sfatului 
orașului 

le-a vor- 
condițiile 
care tră-

librării
vele care evidențiază trăsătu
rile înaintate ale constructo
rilor . socialismului. In sfîrșit, 
„Editura pentru literatură” 
pregătește o culegere din lite
ratura romînă antimonarhică 
(îngrijită și prefațată de Al. 
Hanță).

La Editura tineretului se 
află sub tipar romanul „Aces
te zile și aceste nopți” de 
Teodor Mazilu, „Povestea mai
strului Petrache” de Demos- 
tene Botez și „N-a fost în za
dar”, roman din viața uteciș- 
tilor de A. Șiperco.

Luni după-amiază a început 
în Capitală faza orășenească a 
întrecerii formațiilor artistice 
de amatori organizată de că
tre Comitetul pentru Cultură 
și Artă al orașului București, 
Consiliul local al sindicatelor 
și Comitetul orășenesc Bucu
rești al U.T.M. în cinstea ani
versării Republicii.

Concursul se va desfășura 
între 10 și 22 decembrie pe 
scenele Casei de cultură a ra
ionului 1 Mai și a Casei de cul
tură a
Tudor

Vor 
echipe 
raie și de dansuri populare, 
colective de operetă, brigăzi 
artistice de agitație, orchestre 
de muzică populară, ușoră și 
semi-simfonică, precum și nu
meroși soliști vocali și instru
mentali, recitatori artistici.

Formațiile participante au 
fost, selecționate din cele a- 
proape S00 de echipe artistice 
de amatori din numeroase în
treprinderi și instituții bucu- 
reștene, cămine culturale, case 
raionale de cultură și case de 
cultură ale tineretului, care 
s-au întrecut in faza raională 
a concursului.
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tineretului din raionul 
Vladimirescu.

evolua peste 170 de 
de teatru, formații co-

(Agerpres)

curînd a intrat în func- 
o nouă fabrică de pro- 
lacfafa la Brașov. Dota- 
utilaje moderne, noua

țiune 
duse 

fă cu 

unitate are o capacitate zilni

că de prelucrare de 80 000 
litri de lapte. Instalațiile de 
pasfeurizare și concentrare, cele 
frigorifice, pentru fabricarea 
brînzei proaspete de vaci, 
precum și liniile de spălat și 
îmbuteliat sînt complet auto
matizate. Ca urmare, în unele 

secții de producție activitatea 
muncitorilor se reduce doar la 
supravegherea și controlul in
stalației.

în fotografie : noua fabrică 

de produse lactate din Brașov.

Fofo: AGERPRES

PREGĂTESC PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
Cifrele de plan pe anul 1963

La Combinatul chimic Făgăraș
sfîrșiful anului a mai rămas 
vreme. Colectivul de munci-

în dezbaterea colectivelor de muncitori,
ingineri și tehnicieni

La Uzinele de produse sodice PE SCURI
înă la 
puțină 
lori, ingineri, tehnicieni de la Com
binatul chimic își face încă de-acum 
bilanțul realizărilor : planul produc
ției globale — depășit în 11 luni cu 
1,4 la sută, economii suplimentare 

în 10 luni — aproape 3.000.000 lei. Ieri a început 
dezbaterea cifrelor de plan pe 1963. în secțiile 
.1, 2 și 5. Au luat cuvîntul și numeroși tineri.

— Secției I, spunea tînărul inginer Ion Sfelea, 
îi revin în anul viitor sarcini sporite. Va trebui 
deci să folosim cu mai multă pricepere rezervele 
interne pe care le avem la dispoziție. Eu pro
pun să utilizăm la fabricația nitrocalcarului soluția 
de azotat de amoniu de Ia fabrica de azotat de 
amoniu din combinatul nostru. în acest fel se va 
elimina o fază tehnologică, se va scurta ciclul de 
fabricație, deci va crește productivitatea muncii.

In cuvîntul său, tînărul lăcătuș llie Fuserău s-a 
referit la mecanizarea unor lucrări (încărcarea 
pietrei de calcar la concasoarele cu fălci, montarea 

unui bob în hala de fabricație a nitrocalcarului

efc.), lucru care va contribui la creșterea proefue- 
tivității muncii și la reducerea prețului de cost.

Au luat, de asemenea, cuvîntul tînărul lăcătuș 
Petre Popescu care ă propus dotarea atelierului 
mecanic cu scule și dispozitive moderne pentru 
a se reduce timpul de remediere a defecțiunilor, 
operatorul chimist Vasile Roșioru și alții.

în anul 1963 colectivul va trebui să obțină mai 
multe produse de calitate superioară. Planul pro
ducției globale va crește pe întregul combinat cu 
12 la sută, productivitatea muncii cu 9,4 la sută 
față de acest an. în aceste condiții ridicarea ca
lificării profesionale 
mare. Despre acest 
cipanți la adunările

Muncitori, vîrstnici 
au discutat despre 
organizatorice necesare a fi luate pentru a se 
asigura realizarea ritmică a planului pe anul 
viitor încă din primele zile ; de asemenea s-au 
propus măsuri privind întărirea disciplinei în rin- 
dul tinerilor, generalizarea mai largă a experienței 
fruntașilor ș. a.

capătă o. importanță și mai 
lucru au vorbit mulți parti- 

care au avut loc.
și tineri, ingineri și tehnicieni, 
multe alte măsuri tehnico-

I. BODEA

HOcna Mureșului“
' CLUJ (de la corespondentul nostru).

1
■I

so- 
re-

n acest an, Uzină de produse 
dice din Ocna Mureș a obținut 
zultate bune în întrecerea socia
listă. In 11 luni, de exemplu, s-au 
realizat peste prevederile planu
lui produse în valoare de 4 000 000 
lei și economii suplimentare —

în 10 luni — de peste 1 000 000 Iei. în lumina 
experienței dobîndite anul acesta, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni a discutat ieri 
sarcinile sporite de plan ce revin uzinei în 
anul viitor.

Muncitorii Ștefan Alexandru, Dumitru Bujor, 
Emil Turdășan, inginerul Constantin Pîrvules- 
cu, toți cei care au luat cuvîntul au arătat 
caracterul realist al acestor sarcini, faptul că 
ele sînt pe măsura posibilităților pe care le 
are colectivul.

S-au stabilit unele măsuri tehnico-organiza- 
lorice care vor asigura condițiile necesare pen
tru îndeplinirea acestor sarcini: se vor efec
tua reparații capitale la 2 cuptoare de var și 
un calcinator; se va mări capacitatea calcina- 
toarelor cu 30 de tone în 24 de ore: se vor 
da în funcțiune funicularul pentru transportul 
oietrei de var și grupul 4 de distilatie-absorb- 
tie.

In cuvîntul său, inginerul Damian Șerbă- 
nescu, a arătat că muncitorii din secția sodă 
calcinată se angajează să realizeze peste plan 
în anul viitor, 3 000 tone bicarbonat de sodiu 
brut, 2 000 tone sodă calcinată, să economi
sească — prin reducerea consumurilor speci
fice 3 000 de lei. Tinerii din secția sodă caus
tică și-au propus să acorde o atenție mai mare 
bunei organizări a muncii, folosirii din plin a 
utilajelor, pentru a contribui din plin Ia reali
zarea angajamentului secției — 15 000 tone de 
produse peste plan.

• în anul viitor sarcinile 
plan ce revin întreprinderii 
transpoarte, ateliere și utilaje 
pentru deservirea schelelor pe
troliere (I.T.A.U.) Ploiești, spo
resc cu 11 la sută față de acest 
an. Productivitatea muncii va 
crește cu 5 la sută, iar planul 
Ia tone marfă transportată cu 
6 la sută.

Printre alte propuneri făcu
te în adunarea de dezbateri a 
cifrelor de plan pe 1983 s-au 
făcut și următoarele :

de 
de

— Inginer Nicolae lordache 
— șeful serviciului de exploa
tări auto : să se extindă la 20 
Ia sută din parcul auto caro- 
sat folosirea remorcilor cu 
unul și două axe.

•— Sudorul Nicolae Gurău — 
a propus măsuri care să ducă 
la reducerea consumului speci
fic Ia electrozi, oxigen, acetile- 
nă și material tubular de la 3 
Ia sută Ia 2,5 la sută. Aceasta 
înseamnă anual economii de 
cel puțin 20 000 lei.

Festiva! de teatru

Doi dintre interpreții piesei lui Dorel Dorian „Secunda 58" Șfefania

Barbulescu laborantă la Policlinica „Alexandru Sahia" și Constantin

Doljan elev la Școala tehnică sanitară București.

de amatori „I. L

fma/a celui de-a! Ill-lea

oțelări il o r !

citeva rinduri
Reîntîlnire părere, am

(Agerpres)

Modele noi, de sezon
emo- 
piesa 
Vlad. 
tineri 
leatul 
mult,

Gr. VASILIU BIRLIC
Artist al poporului

despre jocul 
autor, am fost 

emoționat. Firesc,

După cum se vede, jocul inferpre- 
ților colectivului de teatru de a- 
mafori din Sighef a plăcut specta

torilor.

De vorbă cu MARIUS PO 
PESCU — regizor al Teatrului 
popular de pe lingă Uzinele 

„Republica“.

— Inginer Ion Săvulescu — 
șeful serviciului exploatări uti
laje : organizarea unui curs de 
scurtă durată. Lecțiile să fie 
pregătite de ingineri și tehni
cieni și difuzate la toate punc
tele de lucru. Aceasta va con
tribui la specializarea munci
torilor. (Corespondentul nos
tru).

Foto : I. CUCU

Desigur, primul cuvînt des
pre interpreți...

— Deși l-am văzut de zeci 
de ori interpretînd această 
scenă (este vorba de o scenă 
din piesa „Singur printre duș
mani“, de un mare dramatism, 
interpretată cu autentică vi
brație de tînărul Ion Cocieru, 
pînă nu de mult turnător mo- 
delier, acum student Ia con
strucții civile), mă bucur de 
fiecare dată cînd constat că 
atît el cit și ceilalți artiști 
amatori și-au însușit cu multă 
atenție principiile dezbătute la 
cursurile noastre de măiestrie 
— ne spune tovarășul Popescu.

— Despre ce cursuri e 
vorba ?

— Activitatea artiștilor ama
tori din colectivul Teatrului 
nostru popular nu se rezumă 
doar la cele două spectacole 
prezentate săptămînal, ei au- 
diază cursuri pe diferite teme 
de regie, lecții de aria acto
rului (prezentate de artistul 
emerit Titus Lapteș).

— Deși colectivul acestui 
teatru abia intră în cel de-al 
doilea an de activitate, el a 
prezentat în acest timp 90 de 
spectacole la care au asistat 
peste 33 000 de oameni ai mun
cii din uzina noastră, din alte 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

V. ARITON

ată-ne din nou la fi
nala Festivalului bie. 
nai de teatru care 
poartă numele mare
lui nostru dramaturg, 
Ion Luca Caragiale. 
La acest festival, in

trat în tradiția vieții culturale a po
porului nostru, participă cele mai 
bune formații de teatru, colective 
de montaje literare, păpușari, reci, 
tatori și cititori artistici, selecțio
nați din cele 11 000 de echipe 
care s-au întrecut pe parcursul 
desfășurării Festivalului.

Trăiesc o adincă emoție reintil- 
nind aici în sala de teatru din 
centrul Bucureșfiului chipuri cu
noscute de pe plaiurile mele na
tale, sucevene. Confrații mei în. 
tru scenă din comuna Dolhasca 
(fiindcă pot spune că toți sînt niște

adevărați artiști, sensibili și 
tivi) au jucat cu măiestrie 
„îndrăzneala“ de Gheorghe

Am reînfîlnit oameni mai 
sau mai bătrîni (unii din 
meu) pe care-i cunosc de 
cu care am bătut ulițele satului 
sau ne.am întîlnit in băncile 
scunde ale aceleiași școli. Acum 
îi regăsesc pe scena finalei și nu 
pot ascunde bucuria acestei fru
moase reîntîlniri.

Nu e o joacă „de-a teatru", nu 
e o șezătoare pășunistă inițiată 
ca altădată de vreun învățător 
inimos, ci o profundă familiarizare 
a acestor oameni de 
noastră nouă.

li cunosc și i-am 
slujitorii amatori ai

astăzi cu arta

îndrăgit pe 
artei teatrale.

(Continuart în pag. a III-a)

— Ce 
acestor artiști î Ca 
pur și simplu 
cil profundă înțelegere a persona
jelor și mesajului piesei — iată ce 
se poate spune, pe scurt, despre 
jocul artiștilor amatori din Dol
hasca. (GHEORGHE VLAD)
• Cel de-al Ill-lea Festival Bie

nal de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale' a cuprins :

— Peste 11 600 cercuri drama
tice din întreprinderi, instituții, 
case de cultură și cămine cultu
rale sătești (cu 1 500 mai mult ca 
în 1960);

— peste 500 formații de teatru 
de păpuși (cu 160 mai mult ca in 
1960);

— 154 colective de montaje li
terare ;

— 25 000 recitatori șl 
artistici.
• Cei 160 000 artiști 

participanți la concurs au 
tat peste 
tru, la 
6 500 000 
lion mai 
de-al II-lea 
teatru de amatori „I. L. Caragiale 
din 1960),

Zilnic, din regiune pleacă 
spre Combinatul siderurgic 
Hunedoara cîte două vagoane 
de fier vechi. La strîngerea 
lui, un aport deosebit aduc 
organizațiile de tineret In de
cada fierului vechi, organiza
tă luna trecută, tineretul a 
colectat și predat întreprin
derii de colectare a metalelor 
105 tone fier vechi. Fruntași 
în această acțiune sînt tinerii 
din orașele Suceava, Botoșani 
și raionul Vatra Dornei. Din 
regiunea Suceava s-au trimis 
anul acesta spre oțelăriile pa
triei peste 7 000 tone fier 
vechi.

cititori

amatori 
prezen- 
de tea-33 000 spectacole 

care au asistat peste 
de spectatori (cu un mi- 
mult ca în timpul celuj 

Festival Bienal de

Luna cadourilor 
care se desfășoară 
în întreaga țară pri
lejuiește desfacerea 
unui număr sporit 
de noi modele de o- 
biecte de îmbrăcă
minte și încălțămin
te, specifice sezonu
lui de iarnă.
întreprinderile tex

tile au realizat circa 
600 de noi modele 
de țesături din bum
bac, lînă și din a- 
mestecuri de fire 
naturale cu fire chi
mice.

Deosebit da .va-

an. Ea

riată este colecția de 
noi confecții și tri
cotaje creată de in
dustrie pentru iar
na acestui
cuprinde peste 200 
de noi modele. Se 
remarcă numărul 
mai mare de sorti
mente de tricotaje 
— îndeosebi din re- 
lon — destinate 
bărbaților : cămăși, 
scampolouri și ja
chete din relon scă- 
moșat, precum și o- 
biectele de lenjerie 
plușată.

Aproape 
modele noi 
tofi, ghete, 
șoșoni, au 
trimis comerțului și 
fabricile de încălță
minte. Spre deose
bire de anii prece- 
denți, ponderea o 
dețin modelele de 
încălțăminte, fabri
cate după tehnologii 
moderne. Intre aces
tea sînt pantofii ex- 
traflexibili, ghetele 
și bocancii cu talpă 
vulcanizată. .

400 de 
de pan- 
bocanci, 
creat și

(Agerpres)



n ședințele de lu
cru ale Consiliu
lui Superior al 
Agriculturii, la 
secția de creștere 
a animalelor; 
mulți dintre cei

care au luat cuvîntul au vor
bit pe larg despre eficacitatea 
metodelor avansate în creș
terea animalelor, precum și 
despre necesitatea generaliză
rii acestor metode. Este una 
dintre problemele care i-au 
interesat îndeaproape și pe 
crescătorii de animale din 
gospodăriile agricole colec
tive din raza circumscripției 
medicale veterinare Titulești, 
raionul Drăgănești-Olt, de 
care răspund.

In această circumscripție se 
află cele cinci gospodării co
lective din comunele Crîmpo- 
ia, Văleni, Titulești și Ghim- 
pețeni. Sectoarele zootehnice 
ale acestor gospodării cuprind 
peste 1500 de taurine dintre 
care aproape 600 de vaci cu 
lapte, 1700 de ovine, 400 de 
porcine și altele.

Deși sînt mulți îngrijitori 
de animale cu experiență, în 
aceste gospodării colective 
mai erau printre ei și unii 
care credeau că producțiile 
mai mici ale unor vaci cu lap
te nu pot să sporească. „Va
cile astea nu pot da mai mult 
lapte — ziceau ei — fiindcă 
nu sînt în staie de mai mult, 
ori cum le-ai îngriji“. Ce 
ne-am gîndit atunci? Sub în
drumarea organizației de 
partid din fiecare gospodărie 
colectivă și cu sprijinul con
siliilor de conducere am for
mat în fiecare fermă de vaci 
loturi de experiență Ia fiecare 
grajd. în aceste loturi au in
trat nu vacile cu cea mai 
bună producție, ci acelea cu 
o producție medie sau chiar 
slabă. Loturile acestea au 
fost date, de asemenea, în pri
mire nu îngrijitorilor cu cea

mai bună experiență, ci unora 
mai noi în meserie și care nu 
prea aveau încredere în spo
rirea producției. Am stat zile 
întregi în mijlocul lor, îm
preună cu brigadierii și le-am 
arătat cum trebuie să îngri
jească animalele. Am intro
dus un program de grajd ști
ințific, ce se respectă cu stric
tețe, am format rațiile pentru 
fiecare animal în parte, am 
introdus plimbatul animalelor 
care nu se făcea p’nă atunci, 
masajul ugerului, adăpatul de 
trei ori pe zi. Care a fost re
zultatul ? După două luni de 
zile producția medie pe cap 
de vacă furajată a sporit cu

gospodării agricole colective: 
G.A.C. „Scînteia” și G.A.C. 
„Unirea”. Deși colectiviștii de 
la gospodăria colectivă „Uni
rea” aveau o bază furajeră 
mai bogată, totuși producțiile 
de lapte pe care le obțineau 
ei de la vacile proprietate ob
ștească erau mai mici decît 
ale celor de la gospodăria co
lectivă „Scînteia”. Am con
siderat deosebit de util un 
schimb de experiență între a- 
ceste două unități. Cu spriji
nul organizațiilor de partid, al 
consiliilor de conducere, l-am 
organizat. în fața oaspeților 
veniți de la gospodăria colec
tivă „Unirea” și a celor de ia

1,300 litri de lapte. Experien
ța aceasta le-a dovedit practic 
colectiviștilor că sporirea pro
ducției depinde în mare mă
sură de felul în care îngri
jesc animalele. Bineînțeles 
că de la grupele experimen
tale de vaci aceste metode au 
fost generalizate pe întreaga 
fermă și rezultatele n-au în- 
tîrziat să se arate. Așa, de 
pildă, Ia gospodăria agricolă 
colectivă „Scînteia” din co
muna Văleni, pînă la 1 de
cembrie se realizase o produc
ție de 2088 de litri de lapte 
pe cap de vacă furajată.

O altă cale de generalizare 
a metodelor înaintate de lu
cru pe care noi am folosit-o 
cu succes au fost schimburile 
de experiență. în comuna Vă
leni, de exemplu, sînt două

G.A.C. Titulești, îngrijitori 
de animale cu o experiență 
înaintată în această privință, 
de la G.A.C. „Scînteia”, ca 
Mihai Dumitru și Ion Ciucă, 
le-au demonstrat celor de 
față cum alcătuiesc ei rațiile 
furajere pentru fiecare ani
mal, cum este întocmit și cum 
se respectă programul de 
grajd etc. Au fost atunci 
multe discuții interesante, 
multe întrebări care au pri
mit răspunsuri pe baza de
monstrațiilor practice. Cînd 
s-au întors aoasă, atît cei de 
la gospodăria colectivă „Uni
rea” eît și cei de la Titulești 
au aplicat în practică cele vă
zute și învățate în acest 
schimb de experiență. Și iată 
că nu la mult timp după a-

§

ceasta oaspeții sînt pe cale 
să-și întreacă gazdele.

Dar nu numai experiențele 
cu grupe model de vaci sau 
întîlnirile cu îngrijitori de 
animale fruntași ne-au fost 
de folos în munca de genera
lizare a experienței bune. Din 
15 în 15 zile, de pildă, noi 
facem cu îngrijitorii de ani
male din fiecare fermă scurte 
consfătuiri de producție. La 
aceste consfătuiri ia parte și 
cîte un membru al consiliului 
de conducere din gospodăria 
colectivă și, de multe ori, a- 
colo unde avem mai mulți în
grijitori de animale tineri, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. Se discută pe larg 
felul în care muncește fie
care îngrijitor de animale, 
metodele pe care le aplică în 
practică și ceea ce este bun 
se preia și de către ceilalți.

Pentru a stimula și mai 
mult însușirea cunoștințelor 
de specialitate avem în curs 
de organizare un concurs gen 
„cine știe răspunde” pe teme 
zootehnice. Cursurile agro
zootehnice de 3 ani, lecturile 
din cărțile de specialitate de 
care ne ocupăm cu multă 
grijă, vor duce, de asemenea, 
la ridicarea calificării îngriji
torilor de animale.

De un mare folos in lăs- 
pîndirea experienței bune in 
rîndul crescătorilor de ani
male și sădirii în conștiința 
tinerilor a interesului față de 
această meserie au fost adu
nările generale ale unor or
ganizații de bază U.T.M. dm 
aceste gospodării colective în 
care s-a discutat cu multă 
maturitate despre importanța 
muncii tinerilor colectiviști 
din sectorul zootehnic, despre 
necesitatea ca acești tineri 
și alții care vor lucra în viitor 
aici să-și însușească această 
meserie.

Dr. LAURENȚIU 
BARBULESCU 

circumscripția veterinară Ti. 
tulești, raionul Drăgănești-Olt
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Succesul 
hocheiștilor romîni 
în „Cupa Dunării"

Spartachiada de iarnă
a tineretului

IN VALEA JIULUI
I retutîndeni, Spar

tachiada de iarnă a 
tineretului cea mai 
importantă com
petiție de mase a 
sezonului, se află 
în centrul atenției

organizațiilor sportive, a or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderi și școli, din uzine și 
de la sate.

Recent, cu prilejul unei vi
zite efectuate in Valea Jiului, 
am avut prilejul să stăm de 
vorbă cu tovarășul Mihai Dă- 
nescu, secretarul clubului oră
șenesc din Pctroșeni, pe care 
l-am solicitat să ne răspundă 
Ia mai multe întrebări legate 
de organizarea și desfășurarea 
marii competiții.

— Am dori să cunoaștem, mai 
înfîi, măsurile organizatorice pe 
care le-ați 
succesului

luat pentru asigurarea 
competiției...

jumătatea lunii 
salariat și vo- 
Petroșeni, în 

cu activiștii co-

*“ Cînd s-au dat primele starturi 
și ce asociafii sportive au organi
zat cel mai bine întrecerile 1

— In zilele de 1 și 2 decembrie, 
întrecerile Spartachiadei de iarnă 
au fost inaugurate într-un cadru 
festiv. In multe locuri, întrecerile au 
fost precedate de aefiuni culturale. 
Pretutindeni 
semnificația

Un cadru 
(oare s-a

s-a scos în relief 
marii competifii.
de adevărată sărbă- 
asigurat întrecerilor

w

Reprezentativa de hochei pe 
gheață a orașului București a 
cucerit duminică seara la Bel
grad prima ediție a „Cupei 
Dunării”, învingînd în finală 
cu 7—3 (1—1; 2—1; 4—1) echi
pa Belgradului.

— încă de la 
noiembrie, acfivu 
luntar al C.S.O. 
strînsă colaborare 
mitetului orășenesc U.T.M. din lo
calitate, a trecut la întocmirea 
unui plan amănunțit de lucru care 
a cuprins măsuri concrete menite 
să ajute, să vină în sprijinul aso
ciațiilor sportive în organizarea 
întrecerilor, lată, de pildă, cîteva 
din aceste măsuri : întocmirea unui 
program strict de desfășurare a 
competiției (pe ramuri sportive), 
repartizarea de activiști care să 
instruiască consiliile celor aproape 
40 de asociații sportive ca și orga
nizațiile U.T.M., difuzarea regula
mentului competiției pentru ca 
participanții la întreceri să-l cu
noască temeinic, popularizarea 
Spartachiadei de iarnă prin diferite 
forme de agitație vizuală (în spe
cial afișe și fotomontaje), prin sta
țiile de amplificare din intreprin- 
dere, prin presă

— Ce și-a propus să realizeze 
C.S.O. Petroșeni cu prilejul actu
alei ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului 1

Spartachiadei de iarnă in asocia
țiile sportive Parîngul-Lonea, Re
tezatul.Uricani, Minerul-Lupeni și 
Jiul-Petrila.

La Lonea, primele întreceri s-au 
bucurat de un frumos succes. Au 
avut loc întreceri la șah (în sala 
clubului din Lonea), schi și săni
uțe (pe dealul de lingă mina Jiej).

Foarte bine au fost organizate 
întrecerile și la Uricani. Șahiștii 
s-au întîinit la Clubul muncitoresc 
(cel mai bun, tînărul miner Gh. 
Ivanov), au avut loc concursuri de 
orientare turistică, întreceri de tir. 
Și aici, în buna organizare a con
cursurilor s-a simțit munca entu-

MUZICALĂ
Simfonsa <3e César Frasalk

ziastă a membrilor consiliului a< 
sociației sportive-
. Cuvinte de laudă și pentru 
membrii asociajiei sportive Minerul 
Lupeni care, pînă acum, dețin în- 
tîietatea în ce 
rea tineretului 
2 0Q0.

Din păcate, 
poate vorbi 
zatoric.

Chiar în Petroșeni, de exemplu, 
consiliile asociațiilor sportive Uti
lajul și Stăruința nu au manifestat 
suficientă preocupare pentru ca 
membrii asociațiilor sportive res
pective să fie antrenați în între
ceri chiar din primele zile ale 
inaugurării competiției. La aceste 
asociații sportive au ieșit în evi
dență — și cu acest prilej — slă
biciunile care se manifestă de mai 
multă vreme în ce privește acti
vitatea sportivă de masă.

privește mobiliza
ta întreceri : peste

nu peste tot se 
de spirit organi-

Richard Penteker —Huedin, 
întreprinderea regională de 

transport auto Cluj ne-a co
municat că sesizarea dumnea
voastră a fost justă. Acum, 
Pe ruta Ciucea-Huedin cir
culă un autobuz care ajunge 
în Huedin la ora 7,00.

Marcu Alexandru — Slobo
zia.

Cartea „Fitotehnia“ apărută 
în Editura agrosilvică vă va 
fi de un real folos în munca 
dumneavoastră. în ea veți 
găsi cele mai avansate me
tode tehnice 
folosite pentru 
obținerea unor 
producții mari 
la hectar. Tot 
aici veți găsi 
indicate plan
tele care în 
zona respecti
vă dau rezul
tatele cele mai 
bune. Cartea 
tratează, de a- 
semenea meto
dele ce trebu
iesc folosite 
pentru pregăti
rea solului, fo
losirea rațio
nală a îngră
șămintelor, pregătirea semin
țelor, semănatul, îngrijirea 
culturii, recoltatul.

Bogdan Marin — Timișoara.
Instrucțiunile Comitetului 

de stat pentru problemele de 
muncă și salarii referitoare la 
muncitorii care nu au și nici 
nu au avut acte prin care să 
dovedească calificarea profe
sională prevăd că aceștia pot 
fi promovați ca muncitori 
calificați.

Categoria de salarizare se 
stabilește de către comisia teh
nică de încadrare a întreprîn-

derii pe baza unui examen cu 
probă practică.

Gheorghe Radulescu — Ba
cău.

îți recomandăm cîteva din
tre noile discuri editate re
cent de către „Electrecord“ în 
tovărășia cărora vei putea pe
trece cîteva ore libere instruc
tive, plăcute.

Ciclul de lieduri al lui Schu
mann pe versuri de H. Heine 
„Dragostea de poet“ în inter
pretarea baritonului Dan Ior- 

dăchescu și a 
pianistului Va
lentin Gheor
ghiu.

Volumul II 
al Antologiei 
muzicii popu
lare romînești, 
Trioul op. 63 
de Schumann 
în interpreta
rea lui Valen
tin Gheorghiu, 
Ștefan Gheor
ghiu și Radu 
Aldulescu pre
cum și concer
tul în Mi ma
jor de Bach 
în interpreta

rea violonistului Henry Ber- 
yug.

Stănculescu George — Bucu
rești.

Centrul școlar agricol Călă
rași ne-a comunicat că va ex
pediat prin poștă dosarul cu 
actele. Vă rugăm să con
firmați primirea lor.

Taloș Ion — Tășnad.
Facultăți de chimie indus

trială cu secții de tehnologia 
substanțelor organice și anor
ganice există în cadrul institu
telor politehnice din Bucu
rești, Timișoara și Iași.

Festivalul filmului 
pentru sate

în cadrul festivalului fil
mului pentru sate, în regiunea 
Hunedoara sînt prezentate și 
jurnale agricole documentare 
în sprijinul cercurilor agro
zootehnice de la sate. Multe 
din aceste jurnale sînt speci
fice regiunii. Ele înfățișează 
spectatorilor metode noi, a- 
vansate, de creștere a anima

lelor, extinderea plantațiilor 
de pomi fructiferi și viță de 
vie pe terenurile deluroase, 
improprii culturii cerealelor, 
fertilizarea solurilor etc. Ase
menea jurnale au rulat în ul
timele zile la aproape 100 
cinematografe sătești din re
giune.

(Agerpres)

oncerlgl dai de or
chestra simfonică a 
icadioteleviziunii, joi 
13 decembrie, va ti 
dirijat de Stanislav 
Vislocki din R. P. 
Polonă și va cu-

Concertul pentru orchestră
G. Bacewiczowa, 

major

prinde 
de coarde de
Concertul in Re major pentru 
vioară de Mozart, iar in partea a 
doua a programului, Simtonia in 
Re minor de César Franck. Locul 
pe care îl ocupă Franck în istoria 
muzicii este însemnat. Deși năs
cut la Liège (Belgia), compozitorul 
este considerat ca aparținlnd mu
zicii Iranceze, 
crările sale au fost scrise și cln- 
tate în Franța. El a activat ca or- 
ganist și proiesor, la Paris, unde 
a venit de la virsta de 22 ani, du- 
cînd o viață simplă și grea. Și-a 
clștigat treptat, mai întâi un mare 
renume de improvizator la orgă. 
Liszt ascultîndu-1 în 1886, a fost 
cucerit de arta sa, afirmlnd că nu 
poate ii comparată decit cu a ma
relui Bach- In compoziție s-a ma
nifestat mai târziu, la virsta de 50 
de ani, ca o personalitate puter
nică, Opera sa apare de un li
rism intens și profund. Tempera
mentul și cultura sa (îndeosebi
influențate de Beethaven-Wagner) 
l-au orientat către lucrări de
proporții ample, arhitecturale, în 
care vibrează o emoție concen
trată și gravă. Franck este com
pozitorul care a folosit cu precă
dere forma zisă „ciclică", constând 
în prezentarea acelorași melodii 
principale în diferite părți ale lu
crării. Datorită acestui fapt, o so
nată, un cvartet sau o simfonie, 
în loc să fie o succesiune de 
bucăți fără legătură comună, de
vin un tot omogen pe care îl 
consolidează tocmai aceste melodii 
ori teme ce revin. Melodiile lui 
César Franck sînt foarte plastice 
și expresive, iar armonizarea lor 
e făcută în chip deosebit de co
lorat și personal. întreaga sa mu
zică are un conținut adine ome
nesc.

Unica sa simlonie, a fost numi
tă „Simfonia vieții". Și se pare 
că bătrinul compozitor (simfonia 
a fost scrisă la virsta de 64 de 
ani) a urmărit să realizeze în ea, 
propria-i biografie. Frămîntarea 
sufletească, zbuciumul dureros al 
omului care în viață nu a avut 
parte decît de nedreptăți și umi
lințe, apoi înălțarea sa continuă 
către bucurie și lumină și-au aflat 
în această simfonie o expresie 
strălucită.

Lucrarea se compune din trei 
părți.

Prima parte are, la început, un 
caracter grav, întunecat și du
reros. Atmoslera este apăsătoare. 
Apoi, mișcarea se 
devine zbuciumată, 
pare o luptă. Ideile muzicale se 
înfruntă, se dezvoltă și ajung la 
un punct culminant de mare am
ploare la care participă întreaga 
orchestră.

Partea a doua este un cîntec

întrucît toate Iu-

însuflețește, 
dramatică,

liric, evocator, pe care cornul 
englez 11 deapănă ca pe o po
veste duioasă și melancolică.

Finalul este viguros,. mișcarea 
apare vie, energică și hotărltă. 
Aici revin, ca o amintire, unele 
teme din celelalte părfi ale Simfo
niei — ceea ce îi dă caracterul 
ciclic, unitatea. Este de subliniat 
că temele cu caracter dramatic, 
apar aici transfigurate, senine, 
luminoase, ca o concluzie opti
mistă a încrederii în viață, în 
forțele constructive ale omului.

César Franck, adevărat șei de 
școală, a exercitat o considerabilă 
înrîurire asupra unei întregi ge
neralii de muzicieni francezi prin
tre care Vincent d'Indy, Ernest 
Chausson, Guillaume Lekeu, ți 
alții. Datorită lui Franck, ascul
tătorii s-au familiarizat cu o mu
zică al cărei conținut de idei și 
sentimente e mai dens, mal bogat 
o muzică a cărei arhitectură are 
unitate, echilibru și, deseori, mă
reție.

J. V. PANDELESCÜ

— Ați văzut școala noastră ?
— Am văzut-o I
- Și ?
— Mi-a plăcut1
Oamenii se uită puțin des- 

cumpăițifi, unul la altul. Mi se 
par și nedumeriți. „Cum, nu
mai atît ? — spun ochii lor.

— Da' cu profesorul Pău- 
nescu, directorul, ați vorbit ? —■ 
mai încearcă unul să afle. 
Strașnic om1

— Nu, n-am stat de vorbă.
li văd pe toți răsuflînd ușu

rați. Fețele lor parcă spun. 
„Ei, atunci e clar. Du-te frate, 
acolo și pe urmă stăm de 
vorbă".

Profesorul Păunescu pove
stește. Aproape din nimic, o 
școală de toată frumusețea. 
Adică, de ce din nimic ? Doar 
au fost oamenii, colectiviștii 
din Jila a, muncitorii de Ia fa
bricile din împrejurimi.

— Strașnici oameni, colecti
viștii noștri! — exclamă pro
fesorul Păunescu.

Unde am mai auzit replica î 
Da, acești strașnici oameni au 
vorbit la fel despre Păunescu. 
Pornim în vizită prin școală- 
Clase mari, spațioase, bănci 
din lemn de stejar cu schelet 
de fier. Bănci acoperite cu hu
se albastre, curate.

— Husele se scot cînd vin 
copiii ?

— De ce să le scoatem ? 
Pînă acum nimeni n-a vărsat 
cerneala.

E un lucru mărunt dar mă 
preocupă în timp ce vizităm 
laboratorul de științe naturale, 
cancelaria, camera pionierilor.

— Și chiar nu se varsă cer
neala ? Și nu se folosește 
briceagul la scrijilitul băncilor, 
ca pe vremea mea ?

Profesorul se întoarce cu 
mine într-o clasă, dă o husă 
la o parte... Stejarul lustruit al 
pupitrului e ca ieșit din fa
brică.

•— E bun obștesc. Cred că și

etc.

Aspect de la meciul de fotbal Dinamo-Steagul roșu 
(4-0) disputat duminică pe Stadionul Republicii.

lată o fază de la meciul de volei C. P. București-
C.S.O. Craiova disputat în cadrul etapei a treia 

a campionatului republican de volei.

— înainte de toate, să anlre- 
ze în activitatea sportivă o 

masă cît mai largă de tineri și ti
nere. Există și o cifră de control : 
25 000 de participanți. Aceasta la 
toate cele 11 ramuri sportive ale 
competiției, lată, concret, cîleva 
cifre repartizate pe centrele (cele 
mai importante) din Valea Jiului : 
Petroșeni și Lupeni cîte 5 000. Pe- 
trila-4 000, Lonea-3 500, Vulcan- 
4 000, Uricani-1 500, Aninoasa- 
2 500, Banița-500.

Cifra de 25 000 de participanți 
reprezintă cu 4 000 mai mulți 
participanți, față de ediția prece
dentă a Spartachiadei de iarnă.

In al doilea rînd, ne-am propus 
să sporim cu 1 000, numărul mem
brilor U.C.F.S. pînă la data de 1 
februarie 1963 și să mărim numă
rul secțiilor pe ramură de sport 
afiliate cu încă 5 (depășind astfel 
planul pe anul în curs, care a 
fost realizat încă de pe acum : 
105).

In al treilea rînd, intenționăm 
să facem să crească și numărul 
sportivilor legitimați, cu încă 100, 
mai ales la schi, șah și tenis de 
masă.

Cu prilejul întrecerilor Sparfa- 
chiadei de iarnă vor fi amenajate 
patinoare simple, cu mijloace lo
cale în fiecare localitate din Va
lea Jiului. Faptul acesta va deter
mina, desigur, un imbold serios 
către practicarea acestei frumoase 
ramuri sportive, de masa largă a 
tineretului.

Marea competiție la care ne re
ferim ne va ajuta totodată să im
pulsionăm activitatea sportivă in 
general, în acele centre sau aso
ciații sportive în care aceasta nu 
se desfășoară încă la nivelul ce
rințelor. Cîteva exemple : Energia 
Paroșeni (asociație sportivă rela
tiv tînără, cu puțină experiență), 
Vîscoza-Fabrica de confecții Lu
peni ș.a.

In sfîrșit, nădăjduim că primele 
două etape ale competiției vor 
constitui un bun prilej de depi
stare a unor elemente talentate 
care să fie îndrumate ulterior că
tre sportul de performanță, mai 
ales la 
demifond și fond, lupte 
concursurile de frîntă 
tima ramură sportivă 
excelent la condițiile 
ale regiunii noastre,

atletism — probele da 
prin 

și schi, ul- 
pretîndu-se 
geografice

Fază din meciul de rugbi Grivifa Roșie-Șfiinfa București

Alexandru a 
cu ușurință 

proba de

• Clștigînd 4 din 
cele 5 titluri, jucăto
rii romîni de tenis 
de masă au realizat o 
bună performanță la 
campionatele interna
ționale ale R. P. Po
lone, încheiate dumi
nică seara ia Poznan. 
Maria 
obținut
victoria în 
simplu. Ea a jucat în 
finală cu Geta Pitică, 
invingînd-o cu scorul 
de 3—1. O performan
ță valoroasă a reali
zat Radu Negulescu. 
El l-a învins cu 3—2 
în semifinale pe cu
noscutul jucător ceho
slovac Miko ca apoi 
în finală să se impu
nă cu 3—0 în fața 
suedezului Alser. Cam
pioanele mondiale Ma
ria Alexandru și Geta 
Pitică au cucerit proba 
de dublu, întrecînd cu 
3—0 pe Lukacs și He- 
vessy (R.P. Ungară), 
iar cuplul Dorin Giur- 
giucă — Ella Constau- 
tinescu s-a clasat pe 
primul loc în proba 
de dublu mixt. Ei au 
dispus în finală cu 
3—0 de Maria Alexan
dru și Radu 
lescu. Proba 
blu bărbați a 
cuplului Miko

Negu- 
de du- 
revenit 

(R.S.

■ '■-I

Cehoslovacă) și Al- 
ser (Suedia).

ciul cu Dukla Praga 
(sferturile de finală).

acasă, părinții Ie atrag atenția. 
„Aveți grijă de școală".

Rețin afirmația. Trecem mai 
departe, la o clădire din spa
tele școlii propriu-zise. Ne în
tâmpină profesorul Ion Drago- 
mir. Facem cunoștință cu mai 
mulți școlari care lucrează di
ferite obiecte manuale.

— îi învățăm să guste fru
mosul !

Obiectele care ies din mii- 
nile lor sînt aproape piese de 
artizanat, așa de frumos 
lucrate. Studiem fiecare 
să în parte, stăm de 
bă cu copiii. — „Cum,

sînt 
pie- 
vor- 
tu ai

făcut asta ? Ia arată-mi" — se 
înfierbîntă și copiii, dar se în
fierbântă mai mult profesorul 
Păunescu, care, acum rezolvă 
cu tot grupul de elevi o pro
blemă mai complicată de tehni

că, încadrîndu-se în efortul co
lectiv, cu drept egal la reușită...

A uitat de mine. Stăm cu 
profesorul de-o parte și-i pri
veam.

— Așa se întâmplă totdeauna 
— spune el. Copiii uită că to
varășul Păunescu este profesor 
și directorul școlii. 11 cooptea
ză în mijlocul lor ca pe unul 
de-ai lor. Și lucrurile se des
fășoară firesc, pasionat, 
tru că tovarășul Păunescu 
uită că e, în același 
profesor.

Am ajuns Ia lotul 
mental.

— li învățăm pe
guste frumosul — spune 
profesorul. In primăvară vom 
face experiența cu irigarea lo
tului. Am construit o pompă de 
apă... o fîntînă va ii sursa...

Pen- 
nu 

timp, și

experi"

copii să
iar

COLII
•— Cine a construit ? 
— Noi satul ! Apoi, mai 

turnăm asfalt ca să terminăm 
complet pavajul...

— Cine o să facă toate aces
tea ?

— Noi, satul 1 Parcă ce 
vedeți aici nu este rezultatul 
muncii oamenilor ? Vreți date ? 
Anul trecut aici nu era nimic. 
Maidan. In toamna lui 1961 o 
grupă de părinți a dat primele 
lovituri de cazma Ia 
noii școli. Apoi grupa 
s-a transformat treptat 
adevărată brigadă de 
patriotică. S-au antrenat toți 
colectiviștii, dar și copiii, în 
orele lor libere, au venit ală
turi de părinți să dea o mină 
de ajutor. Intr-un an de zile 
școala a fost gala: 8 săli de 
clasă, laborator de fizică-chi-

temelia 
aceasta 

într-o 
muncă

• Sezonul de fotbal 
din acest an s-a în
cheiat oficial dumi
nică, odată cu desfă
șurarea a trei meciuri 
restanță, contând pen
tru campionatul cate
goriei A.

în Capitală, pe sta
dionul Republicii, e- 
chipa Dinamo Bucu
rești a dispus cu sco
rul de 4—0 (2—0) de 
Steagul Roșu Brașov, 
în deschidere, la ca
pătul unui meci anost, 
Rapid a 
1—0 (1—0) 
Oradea.

La Cluj, 
a putuț 
Steaua, jocul încheia- 
du-se cu un rezultat 
de egalitate i 1—1
(1-1).

întrecut cu 
pe Crișana

Știința nu 
învinge pe

• In programul in
ternațional de dumi
nică, handbalul a figu
rat cu numeroase în- 
tîlniri oficiale, turnee 
sau jocuri amicale. In 
„Cupa campionilor 
europeni’ la Leipzig 
formația studențească 

D.H.F.K. a învins cu 
25-17 (12—9) pe 
revestnik Tbilisi, 
lifieîndu-se pentru

mie, cameră de material 
didactic etc. Toate făcute 
cu mîinile lor, și cu aju
torul statului. Acum sînteți lă
murit de ce nu se murdăresc 
husele de pe bănci și de ce 
băncile nu sînt scrijelite ? De 
ce sînt sigur că părinții le 
spun copiilor acasă r „Aveți 
grijă de școală" ?

Directorul școlii nu mai dis
cută despre școală, despre 
succesele ei, despre elevii 
fruntași și despre disciplină. 
Dar legăturile pe care le face 
între școală și sat nu mai sînt 
de ordin strict pedagogic.

Pășind în gospodăria colec
tivă, oamenii satului și-au 
schimbat într-o mare măsură 
părerile. Au participat la ridi
carea noului local de școală, 
au fost chemați la lectoratele 
cu părinții și solicitați să aju
te la rezolvarea unor treburi 
obștești. S-au simțit mai demni, 
au văzut că e nevoie de ei, 
că fiii și fiicele lor au altă cale 
în viață, mai frumoasă, mai 
largă.

Bu-
ca-

me-

9 Campionatele in
ternaționale de scrimă 
ale Austriei au luat 
sfîrșit cu desfășura
rea probei de sabie. In 
finală s-au întîinit doi 
sportivi maghiari : 
Bakony și Kovacs, 
victoria revenind ca 
scorul de 8—7 iui Ba
kony. Pe locul trei 
s-a clasat italianul 
Rosso,

• Duminică la 
Pecs, în cadrul „Cu
pei Rappan" echipa 
italiană de fotbal A.C. 
Padova a învins cu 
scorul de 3—0 (1—0) 
pe Dozsa Pecs E- 
chipa din Padova s-a 
calificat în finală, ur- 
mînd să întâlnească pe 
cîștigăloarea meciului 
Tatabanya-Slovan Bra
tislava.
• In campionatul 

maghiar de fotbal a 
fost înregistrată o ma
re surpriză. Echipa 
Gyoer a învins cu 
3—0 pe liderul clasa
mentului Dozsa Ujpest. 
Aceasta a fost prima 
înfrlngere suierită de 
Ujpest în actualul cam
pionat.

Petrolul Ploiești 
în sferturile de finală 
ale „Cupei orașelor 

tîrguri”
După trei întâlniri aprig dis

putate, care au însumat 270 de 
minute de joc, echipa Petrolul- 
Ploiești a reușit, în sfîrșit, să 
elimine selecționata orașului 
Leipzig și să se califice pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor târguri“ la 
fotbal.

Potrivit relatărilor corespon
denților de presă, Petrolul a 
meritat fără rezerve victoria, 
datorită jocului său mai clar, 
învingînd selecționata Leipzi- 
gului cu 1-0 prin golul marcat 
de Dridea II-

In sferturile de finală, Pe
trolul Ploiești va întâlni (pînă 
la 6 martie) în meci tur-retur 
pe Sampdoria Genova sau F'e- 
rencvaros Budapesta. Prima 
partidă dintre aceste două 
echipe, disputată la Genova, a 
fost cîștigată de formația ita
liană cu 1-0.

Cinematografe

(Agerpres)

— Ei își schimbă mentalita
tea în munca pe ogorul colec
tivei — spune profesorul. Ei 
însușesc noua atitudine față 
de muncă, spiritul colectivis
mului. Dar copiii lor ? Munca 
noastră de educație continuă 
și dincolo de școală, la cămi
nul cultural. Sarcina școlii e de 
a influența educativ și asupra 
părinților. Fiecare pas educă. 
Aceastg este pasiunea profe
siunii noastre.

La gospodăria colectivă :
— îl cunoașteți pe directo

rul școlii ?
— Pe tovarășul Păunescu ? 

E colectivist de-al nostru.
Profesorul nu este din Jila

va și nu-i colectivist. Dar dacă 
stau bine și mă gîndesc, îi 
dau dreptate celui care spune : 
e colectivist de-al nostru. Și 
mi-a mai rămas din convorbi
rea cu tînărul director de 
școală următoarea afirmație 
care socotesc că este potrivită 
pentru caracterizarea Iui ca 
pedagog : „Fiecare pas educă I"

DIONISIE ȘINCAN

MIRACOLUL LUPILOR - 
cinemascop rulează la cinema
tografele Republica, Elena 
Pavel, Alex. Sahia, 23 August, 
Floreasca, G. Coșbuc. PREȘE
DINTELE - CENTRU ÎNAIN
TAȘ rulează la cinematogra
fele Magheru, București, 1 Mai, 
Libertății. HAMLET rulează la 
cinematografele I. C. Frimu. 
8 Martie. CONTELE DE MON
TE CRISTO — cinemascop 
(ambele serii): Victoria.
MOARTEA IN INSULA DE 
ZAHĂR — cinemascop: Lu
mina, Gh. Doja, Arta. CHER- 
MESA : Central. LUPII LA 
STÎNĂ : 13 Septembrie (după- 
amiază), 16 Februarie. PRO
GRAM DE FILME -------
MENTARE: rulează 
matograful M. Gorki. 
RUL CELOR DOI 
„N“ : înfrățirea între _ 
Cultural. GOLFUL URȘILOR 
ALBI rulează la cinematogra
ful Alex. Popov. TINTIN ȘI 
MISTERUL „LÎNEI DE AUR“; 
Grivița,

DOCU- 
la cine- 
MISTE- 
DOMNI 
popoare.



Noi sate 

electrificate
De curtnd, In satele Bucovăf, 

Gladna Romînă, Prisaca, Criciova 
și Mîtnicul Mic “din regiunea Ba
nat s-a aprins lumina electrică. 
Cu aceasta, numărul satelor elec
trificate în acest an în regiune 
este de 60. O cifră obișnuită, 
care se înscrie în faptul cotidian 
al zilelor noastre și totuși plină 
de semnificație pentru iuțeala cu 
care pătrunde lumina electrică în 
satele bănățene : ea este egală 
cu numărul localităților electrifi
cate în această parte a țării timp 
de 40 de ani pînă în 1944, sub 
regimul burghezo-moșieresc. In 
prezent, în Banat sînt luminate 
ulițele și casele țăranilor din 410 
comune și safe.

Extinderea refelei de curent 
electric a făcut posibil ca tot 
mai multe unități agricole socia
liste din regiunea Banat să folo
sească energia electrică la meca
nizarea unor lucrări. A crescut, de 
asemenea, consumul de energie 
electrică pentru uz casnic. Mii de 
familii de la sate folosesc curen
tul electric la mașinile de cusut, 
frigidere și la alte aparate elec- 
trocasnice. în Banat sînt 165 000 
abonați la radio. In acest an, con
sumul de energie electrică pe 
cap de locuitor în satele regiunii 
a fost de două ori mai mare de- 
cît în 1959.

(Agerpres)
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După ce a concertat la Bra
șov, violonistul sovietic Valerii 
Klimov, laureat al mai mul
tor concursuri și festivaluri 
muzicale internaționale, a fost 
solistul concertelor de sîmbătă 
și duminică ale Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“.

In afara concertului pentru 
vioară și orchestră de Sibe
lius, interpretat de violonistul 
oaspete, programul a cuprins 
trei miniaturi pentru orches
tră de coarde de Wilhelm 
Berger și simfonia în trei 
părți de Stravinski, în primă 
audiție. La pupitrul Filarmo
nicii de Stat „George Enescu” 
a fost dirijorul Mircea Ba- 
sarab.

Actorii Teatrului de Stat 
„Mihail Eminescu“ din Boto
șani au prezentat sîmbătă și 
duminică două noi premiere 
cu piesele „Romeo, Julieta și

întunericul' de dramaturgul 
ceh Jan Otcenasek și „Jocul 
de-a vacanța“ de Mihail Se- 
bastian. Ambele spectacole 
sînt regizate de Mihail Pas
cal. Cu acestea, numărul pre
mierelor prezentate de colec
tivul teatrului din Botoșani 
de la înființare și pînă acum 
a ajuns la 40.

La concertele simfonice de 
sîmbătă și duminică, Filarmo
nica de Stat „Oltenia” din 
Craiova a avut ca solistă pe 
pianista Frieda Valenzi din 
Austria. Concertele, care au 
cuprins două schițe simfonice 
de Theodor Rogalschi, concer
tul pentru pian și orchestră 
nr. 5 în mi bemol major de 
Beethoven și suita „Pasărea 
de foc” de Stravinski, s-au 
bucurat de succes.

Luni s-a înapoiat în Capi
tală delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, condusă dc tovarășa 
Elena Lascu, vicepreședinte 
al C.C.S., care a participat Ia 
lucrările celui de-al V-Iea 
Congres al Sindicatelor din 
R.P. Polonă.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de tovarășul A, Ardeleanu, 
secretar al C C.S., de activiști 
ai C.C.S.

Duminică dimineață, colecti
vul teatrului muzical „Gheor- 
ghe Dima” din Brașov a pre
zentat în cinstea colectiviști
lor fruntași din comunele și 
satele învecinate un spectacol 
cu opera „Trandafirii Dofta- 
nel” de Norbert Petri pe un 
libret de Daniel Drăgan.

Elevii din foiografie vor fi după > 
terminarea școlii de pe lîngă ț 
S.M.T.-Carei mecanici agricoli i 
sau tractoriști. Dar fiindcă pen- r 
tru un viitor mecanizator nu se > 
cere numai cunoașterea mași- ) 
nilor, elevii studiază cu aceeași > 
pasiune și disciplinele privind i 

cultura plantelor. i
Foto : AGERPRES

cSeS; Calitatea și economiile
ș dori să încep rța- 
'eriaiul de față, pri
vind experiența noa
stră în reducerea 
consumurilor speci
fice, cu enumerarea 
unor rezultate.

In cele 10 luni din acest an, 
uzina a economisit 10 400 kg. de 
fire, adică materie primă din care 
se pot realiza suplimentar țesă
turi pentru 20 000 de cămăși băr
bătești, sau 10 000 de rochițe. In 
luna octombrie, numai, s-au eco
nomisit 11 000 kg. de bumbac puf.

Cum am reușit să obținem a- 
ceste rezultate ?

In acțiunile inițiate am avut în 
vedere faptul că obținerea unor 
produse da calitate superioară 
constituie principala cale de folo
sire judicioasă a materiei prime și 
a materialelor auxiliare. Produse 
trainice, frumoase, aspectuoase în
seamnă cupoane și deșeuri mai 
puține, deci economii. In această 
direcție s-a urmărit ca, în mod 
permanent, să se execute ame
stecuri omogene de bumbac în 
funcție de sortimentele de fire, in- 
troducindu-se în ameslecurile pen
tru fire groase bumbac inferior în 
procentaje bine stabilite, cu o 
curățire prealabilă corespunzătoare, 
în așa fel îneît să nu influențeze 
negativ caracteristicile fizico-me- 
canice ale firelor și aceasta să 
corespundă operațiunilor ulteri
oare de prelucrare.

S-a introdus, de 
mărirea zilnică a 
către maiștrii de 
schimb și șefii de 
dîndu-se astfel, avem posibilitatea 
să comparăm rezultatele de la o 
zi la alta, să aflăm din timp ca
uzele unor neajunsuri, să luăm 
operativ măsurile corespunzătoare 
și — cel mai important lucru — 
să generalizăm în mod 
experiența muncitorilor 
lupta pentru economii.

O altă categorie de 
care le-a luat conducerea uzinei 
se referă la utilaje. Au fost trans
formate grătarele de la mașinile 
bătătoare vechi, astfel că ele per
mit acum reglarea utilajelor în 
funcție de sortimentele de bum
bac care se prelucrează. La unele 
mașini s-au 
pentru a se 
ritățile din 
tovarășii de 
din Buhuși, 
gimea urzelii de pe sulurile pre
liminare, fapt care ne-a permis să 
reducem substanțial procentul de

capete de fire din procesul de 
urzit și încleiat.

Lupta pentru realizarea unui vo
lum sporit de produse din aceeași 
cantitate de materie primă a ri
dicat în fața colectivului nostru o 
problemă deosebit de grea. La 
țesătoria lll-IV firele se deșirau 
de pe bobine. Cum s-a rezolvat ? 
Distribuirea bătăturii în secție se 
face acum cu ajutorul unor săcu
lețe din materiali plastic. In acest 
fel se înlăfură deșirarea firelor și 
se păstrează umiditatea necesară-

Rezultatele în ce privește ca
litatea le putem rezuma în acest 
fel : în 11 luni s-au depășit sar-

site se pot vopsi suplimentar 
circa 101 000 m.l. țesături. Econo
miile totale înregistrate la mate
riile auxiliare reprezintă valosrea 
de imprimare a 460 000 ni. I. țe
sături.

Merită subliniată grija pe care o 
au tinerii față de utilaje. Așa, de 
pildă, tînărul Anton Kizinger, care 
lucrează |a mașina de imprimat, a 
obținut însemnate economii prin 
buna îngrijire a acesteia (a evitat 
reparațiile accidentale), prin efec
tuarea atentă a tragerii bom'oaju- 
lui pe mașină. Ca el pot fi evi- 
dențiați, pentru spiritul gospodă
resc, și tinerii llie Popovici, Ion

Adunările generale U.T.M. au 
discutat deseori probleme privind 
buna gospodărire a materiei 
prime, întreținerea utilajului, apli
carea unor procedee noi de mun
că. Socotim ca un lucru toarte bun 
faptul că de cele mai multe ori la 
aceste adunări au fost invitați to
varăși din conducerea uzinei, din 
conducerile administrative ale sec
țiilor, maiștri care și-au spus pă
rerea privind rezervele ce există 
în munca tinerilor. Și tot ca un 
lucru bun trebuie evidențiat și 
faptul că, îndrumați de organiza
ția U.T.M-, sprijiniți îndeaproape 
de comuniști, tinerii aplică me-

asemenea, ur- 
deșeurilor de 
sală, șefii de 
secție. Proce-

permanent 
fruntași în

măsuri pe

folosit reglaje sfrînse, 
elimina numai, impu- 
materia primă. Ca și 
la Fabrica de postav 

și noi am mărit lun-

Experiența colectivului nostru 
în reducerea consum ui ui specific

cinile planificate cu 0,8 la sută la 
fire calitatea A, cu 0,5 la sută 
la țesături-extra, cu 1,4 la șută 
la țesături calitatea I. In ce pri
vește cupoanele, ele s-au redus 
cu 1,6 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. S-au lichi
dat complet revopsiriie.

întrecerea socialistă a deschis 
un cimp larg de afirmare ini
țiativei muncitorilor, inginerilor, și 
tehnicieni lor din uzină. S-au «Tăcut 
numeroase propuneri care au con
dus |a economii. Datorită unor mo
dificări făcute dispozitivului de 
schimbare a. suveicii de la răz
boaiele automate, propuse de 
Lascu Svetosar, s-au redus mult 
resturile de fire care rămîneau pe 
canete. Propunerile tînărului Hotf 
Pavel au contribuit la reducerea 
consumurilor specifice cu 2 la sută, 
la operațiunea de naftolare. Alți 
tineri, printre care și Ion Mjur, 
realizează însemnate economii 
prin aplicarea unor procedee noi 
de lucru : folosirea clorurii de 
calciu, utilizarea unei soluții mai 
concentrate etc.

Aș vrea sa mă opresc puțin și 
la secția finisaj. Pe drept cuvînt 
ea este numită „barometrul cali
tății“. Aici se concretizează efor
turile colectivului întreg pentru 
îmbunătățirea calității produselor, 
pentru economii. In atenția mun
citorilor a sfat, de asemenea, pro
blema reducerii prețului de cost, 
prin micșorarea procentajului de 
reimprimări, revopsiri, fîșii, capete. 
S-au obținut rezultate bune. Cu 
vopseaua și chimicalele economi-

Moț, Teodor Gui, Teodor Lădău 
și mulți alții. Și pentru că am 
dat aceste cîteva exemple trebuie 
să arăt că tinerelul, organizația 
U.T.M. au sprijinit mult conducerea 
uzinei in desfășurarea unei largi 
acțiuni de îmbunătățire a calită
ții produselor ți de reducere a 
consumurilor specifice.

La propunerea organizației 
U.T.M. din secția filatură, inițiativă 
preluată: apoi în toate secțiile uzi
nei, s-a organizat un control ob
ștesc permanent asupra felului în 
care folosesc tinerii materia primă 
și materialele auxiliare, cum își 
organizează locul de muncă! Mun
citorii care dădeau produse cu de- 
fecie aruncau bumbacul pe jos 
sau nu-și supravegheau mașinile 
producînd multe deșeuri, au fost 
ajutați de uțemiști în cadrul adu
nărilor generale U.T.M., de postu
rile utamiste de control, de în
tregul colectiv în discuțiile pur
tate la fiecare loc de muncă.

toda controlului în lanț, prevenind 
o seamă de defecte cum ar fi în- 
groșări cîrcei, bobine neuniforme 
în dimensiune și greutate ele.

Acțiunile inițiate de organizația 
U.T.M. au dezvoltat la tineri mîn- 
dria și răspunderea pentru marca 
fabricii, spiritul gospodăresc.

Ne aflăm ,|a capătul unui an de 
muncă. Sigur, rezultatele bune ne 
bucură, nici nu se poate altfel, 
dar ele șînt o confirmare a faptu
lui că avem încă suficiente 
bilități pe linia îmbunătățirii 
tații produselor, a reducerii 
țului lor de cost.

Cu toate măsurile luate de 
ducerea uzinei, de 
U.T-M., de comitetul 
tului, mai există tineri t 
arunca bumbac pe jos, care 
sipesc caneie, bobine. Noi am 
tăcut un calcul estimativ : dacă
fiecare tînăr care vin» în contact 
cu bumbacul — începînd cu cei 
de la bataj, și terminînd cu cei

con- 
comițeful 

sindica- 
care 

ri-

de la carde — ar economisi în 
plus, zilnic, numai 20 de grame de 
bumbac, s-ar putea economisi a- 
nual circa 5 000 kg. de materie 
primă, lată de ce socotim că este 
bine ca în 
U.T.M. să li se 
mult tinerilor, cu 
crete, despre 
existente in fluxul tehnologic, 
se organizeze 
privind 
prime, 
dori să 
care ar
lor care dau produse cu defecte, 
care risipesc materia primă, în ca
drul grupelor U.T.M., în scurte 
consfătuiri organizate operativ la 
locurile de muncă unde s-au con
statat neajunsurile.

Și noi, conducerea uzinei, și or
ganizația U.T.M. ar trebui să punem 
un accent mai mare pe generali
zarea experienței înaintate. De 
pildă, să se popularizeze mal in
tens metoda de legare a semitor- 
fului „cap la cap“, mînuirile opti
me, antrenarea unui număr mai 
maie de tineri la deservirea unor 
zone mărite la războaiele simple 
și automate, — iată doar cîteva 
metode care duc la însemnate 
economii.

Folosirea integrală a timpului 
de lucru dă tinerilor posibilitatea 
să prevină ruperile complexe din 
sulurile de urzeală.

Rezerve interne există la fie
care loc de muncă. Oamenii tre
buie îndrumați, ajutați să le folo
sească cu pricepere. Cu această 
convingere pășim în noul an și 
bineînțeles cu hoiărirea de a rea
liza d>n primele zile succese la 
nivelul sarcinilor trasate de partid 
și guvern.

adunările generale 
vorbească mai 
exemple con- 

rezervele interne 
să 

mai multe raiduri 
gospodărirea materiei 

Tot pe această linie aș 
subliniez eficacitatea pe 

avea-o discutarea tineri-

IOAN VARGA 
inginer șef 

al Uzinelor textile 
„30 Decembrie“-Arad-

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE MEȘTEȘUGĂREASCĂ 
„MUNCITOAREA”

COMUNA TOPOLOVENI, RAIONUL GĂEȘTI, 
REGIUNEA ARGEȘ

Produce și desface pe bază de comenzi 

CUSĂTURI NAȚIONALE, CARPETE, COSTUME 
ÎN SPECIFIC MUSCEL, ARGEȘ, VLAȘCA

La cerere execută comenzi speciale în motive 
de foclor din toate regiunile țării.

Pe ecranele Capitalei ;

pmm-cimii în»
«

O comedie realizată de studiourile iugoslave.
Filmul înfățișează o serie de întîmplări petrecute în mediul 

unui orășel provincial

Pe str. Mihai Viteazu din Suceava s-au construit în ultima vreme și s-au dat în folosință 309 aparta- 
T mente în cadrul planului de sistematizare a orașului,

£
„C h e

De la primele ima
gini ale Ulmului, 
creatorii lui ne in

troduc în atmosfera zgo
motoasă a unei petreceri 
populare, organizată în
tr-un sat din Germania 
apuseană, Carusel, pano
ramă, cglușei, trageri Ia 
țintă, gogoși și multă 
bere, hahale nestăvilite 
și muzică de fanfară. 
Dar, în larma voioasă a 
chermesei răsună deoda
tă acordurile grave, cu 
rezonanță funebră, ale 
unui trecut ce nu poale

„Moartea

Din pricina atmosfe
rei înăbușitoare de 
la tropice. în holul 

hotelului din „insula de 
zahăr" totul pare încre
menit. Deodată, se aude 
strigătul disperat al u- 
nei fete ; „Un doctor, 
vă rog, un doctor 1 Tata 
e pe moarte !'•

Medicul de marină 
Jirj Țrpjan — caresi 
așteaptă în insulă vapo
rul pentru a-și continua 
călătoria spre Extremul 
Orient — se grăbește să

ARME
r m e s
și nu trebuie uitat. Din 
groapa destinată stîlpului 
de susținere al călușei
lor, lopețile scot la ivea
lă o cască de soldat, o 
armă și osemintele unui 
om îngropat aici, cu 15 
ani în urmă. B vorba 
oare de un erou necu
noscut ? Nu 1 — ne a- 
iirmă răspicat creatorii 
filmului. B vorba de un« 
din milioanele de victi
me ale fascismului. Șl 
iată și călăii I Da, pri
marul Holchert, ortsgrup- 
penbeiter-ul nazist de

înșpăi- 
sale,

dea primul ajutor bol
navului, un emigrant 
ceh, plecat cu 13 ani în 
urmă din patrie.

Fața suptă și respira
ția abia auzită a muri
bundului, ochii 
mintați ai fiicei
dezvăluie medicului tra
gedia compatrioților sui, 
rămași fără mijloace, 
hăituiți de tot felul de 
elemente descompuse, a- 
junși în cea mai neagră 
mizerie ajpi in îndepăr
tata insulă de ia tropice.

La cercul de cusături naționale de la casa de cultură din Tg. Mureș. 

Foto: IOAN OSMULICHIEVICI

Sesiune științifică festivă
Duminică a avu! loc în Capi

tală o sesiune științifică festivă 
prilejuită de împlinirea a zece 
ani de activitate a 
de cercetări pentru 
rea agriculturii.

Au fost prezentate 
privind principalele rezultate din 
domeniul muncii de cercetare. 
Institutul, în colaborare cu uni
tățile productive din agricultură, 
s-a preocupat de elaborarea 
sistemei de mașini corespunză
toare pentru mecanizarea dife
ritelor lucrări agricole, precum 
și a unor metode raționale de 
exploatare și reparare a acestora.

A fost definitivată astfel sis
tema de mașini pentru cultura 
cerealelor păioase și porumbu
lui. Din cele 45 de mașini pre
văzute, 41 au și 
în producție.

Cercetătorii au elaborat pro
iectele sistemelor de mașini în 
vedeiea mecanizării lucrărilor în 
viticultură, pomicultură, legumi
cultura și în domeniul îmbună
tățirilor funciare.

Institutului 
mecaniza-

referate

fost introduse

O preocupare de seamă a 
consfiteit-o mecanizarea lucrări
lor în zootehnie. In acest scop 
au fost introduse în producție 
mașini pentru pregătirea hranei, 
transportului și distribuirea fura
jelor, pentru alimentarea cu apă 
a animalelor, mulsul vacilor etc. 

Ajutați de cercetători, mecani
zatorii din S.M.T. au ridicat ne
contenit nivelul tehnic al lucră
rilor de reparații și au redus 
prețui de cost. Astfel, în perioa
da 1953—1961, S.M.T. au redus 
cheltuielile de reparații pe hec
tarul de arătură normală de la 
69 lei la 26 lei. Recent I.C.M.A., 
în colaborare cu Trustul uzinelor 
de reparații, a trecut la 
zarea reparațiilor 
în flux continuu 
grăbesc lucrările 
prețul de cost.

Cercetătorii institutului 
blicat în sprijinul unităților pro
ductive 84 de cărți tehnice și 
peste 350 articole și alte mate
riale de specialitate.

(Agerpres)

după 
prin 

și se

organi- 
metoda 
care se 
reduce

au pu-

LUCRĂRI EDILITARE
IN REGIUNEA CRIȘANA

La Oradea se află într-un sta
diu avansat lucrările de instalare 
a unei noi conducte de apă po
tabilă. Prin punerea în funcțiune 
a acestei conducte debitul de 
apă potabilă în orașul Oradea va 
crește cu 11 la sută față de 1960, 
permițînd tofoa'ată asigurarea ne
cesarului de apă în stațiunile bal- 
nepclimatice „Victoria" și „1 Mai“, 
situate în apropierea orașului.

In frunte cu deputății lor, cetă-

fenii din orașele Oradea, Salonta, 
Beiuș, Șimleu și altele din regiu
nea Crișana au executat anul a- 
cesta un volum de lucrări edili
tare și de sistematizare de aproa
pe două ori 
anul trecut.
mare număr 
patriotică, la 
realizat economii 
pește 4 milioane

mai mare decît 
Prin efectuarea unui 

de ore de muncă 
aceste lucrări s-au 

în valoare de 
lei.

(Agerpres)

T CINEMATOGRAFIC
a“
ieri care așteaptă cu ne
răbdare să-și îmbrace iar 
uniiorma de SS -, circiu- 
mărul, preotul, fermierul 
Mertens care astăzi, ca 
și în trecut contribuie 
prin așa-zisul lor „nea
mestec“, de fapt prin fri
ca și lașitatea lor, la 
pregătirea unor noi fără
delegi.

Filmul „Chermesa" — 
realizat de un grup de 
cineaști vest-germani ho
tărî ți să lupte prin in
termediul artei lor îm
potriva reînvierii fascii-

urmăresc 
drumul 
acestui

Va reuși medicul ceh 
să-și convingă compa- 
triotH să se întoarcă in 
tară ?

Spectatorii 
cu încordare 
greu al eroilor
Ulm, realizat de regizo
rul Jiri Sequens, spre 
înțelegerea greșelii pe 
care gu săvîrșit-o pară- 
sindu-și patria. Numai 
unul din aceștia va 
reuși să se smulgă, din 
infernul „insulei de za- 
hitr'! întoreîndu-se acar

„Misterul celor doi domni „N
mulul —• are un puternic 
caracter demascator, reu
șind să dezvăluie cu mult 
curaj unul din multiplele 
aspecte ale modului în 
care guvernanții de la 
Bonn reeditează una din
tre cele mai întunecate 
pagini din istoria ome
nirii : dictatura fascistă 
prin intermediul celor ce 
l-au slujit și pe Hitler 
și ale căror mîini 
slnt Încă pătate de 
gele milioanelor de 
meni itevinovațl.

mal 
sin- 
oa-

să, către viafa cea ade
vărată, pe bardul vapo
rului cehoslovac.

„Moartea în insula de 
zahăr" este un 
tor document 
tragedia gcelor 
care, lăsîndu-se 
de propaganda 
noasă a cercurilor 
peridlisle din Occident, 
și-au părăsit patria seu- 
fundlndu-se In mocirla 
societății capitalist».

zgudui- 
despre 
oameni 
amețiți 
minej- 

im-

n bun film poli
țist. După formula 
cunoscută, dar is
cusit mînuilă, în 
așa fel îneît, cu 
toate că misterul 
persoanelor avînd 

aceeași identitate e repede 
limpezit, interesul pentru film 
se menține. Adaptînd un ro
man captivați!, regizorul Ta- 
deusz Chmielewski n-a mizat 
exclusiv pe senzaționalul intri
gii. în film, bănuiala cade de la 
început asupra celor doi inte
resați de dispariția arhivarului, 
(omul care dintr-o întîmplare 
descoperise misterul indivizilor 
cu aceeași biografie). Cu o oa
recare oscilare între inginerul 
Novak (aparent, o persoană 
ioarte respectabilă) și zarzava
giul Novak (suspect ca ocupa
ție și fizionomie) organele 
securității găsesc repede dru
mul spre criminal. Investigația 
e condusă (clasic) pe mai 
multe planuri cinematografice 
și, cum am spus, interesul ei 
nu rezidă în întrebarea tradi
țională cine este asasinul ? (în 
cazul nostru un spion nazist 
strecurat într-un poșt-cheie) ci: 
va putea fi el prins ? Pe lîngă 
banala asemănare fizică între

inginerul Novak și un diplo
mat austriac (formulă prea u- 
zitată de care se puteau lipsi 
cu ușurință cineaștii), avanta
jele spionului sporesc din cau
za unor încurcături pe care re
gizorul nu le consideră, de 
bună seamă, esențiale. Spionul 
e gata să fugă din țară cu in
formații prețioase, pentru că 
ancheta a fost greoi condusă, 
unii funcționari s-au lăsat im
presionați de poziția ingineru
lui, au tărăgănat arestarea lui. 
De dragul povestirii polițiste 
cineaștii n-au neglijat nici ca
drul (foarte real autentic des
cris) al acțiunii și nici datele 
social-psihologice ale persona
jelor. Un tînăr cam superficial 
și naiv, un foarte simpatic (bi
ne surprins) grup de bătrîni 
arhivari, o stewardeză nostimă 
avînd și calitatea de a fi in
teligentă și perspicace, un fost 
„capo“ terorizat de teama dea 
fi descoperit, inginerul — 
spion răspunzînd cu imperti
nentă dezinvoltură întrebărilor 
anchetei, sînt cîteva caractere 
precis conturate.

Dialogul vioi, firesc, prove
nit din nuvela care a inspirat 
filmul, îi sporește autenticita
tea. ALICE MĂNOIU

Luni seara Opera de stat din 
Timișoara a prezentat în pre
mieră opera comică populară 
romînească „Păcală“ de Sabin 
Drăgoi, maestru emerit al artei 
din R. P. Romînă. Regia artis
tică este semnată de P. V. 
Cottescu, artist emerit iar 
conducerea muzicală aparține 
dirijorului Lucian Surlașiu.

Luni seara orchestra simfo
nică a Filarmonicii de stat din 
Bacău a prezentat în sala Tea
trului de stat din localitate 
un concert simfonic popular.

Și-au dat concursul barito
nul Petre Ștefănescu-Goangă, 
artist al poporului, și soprana 
Elisabeta Neculce-Cartiș, de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București.

Concertul dirijat de Igor 
Ciornei s-a bucurat de succes.

(Agerpres)

Sosirea unui grup 
de activiști 

ai P. C. Francez
Duminică dimineața a sosit 

în Capitală, la invitația C.C. al
P.M.R., un grup de activiști ai 
Partidului Comunist Francez 
condus de tovarășul Georges 
Lazzarino, membru al C.C. al 
P.C.F.

Grupul de activiști va vizita 
țara noastră și va studia din 
experiența organizațiilor Parti
dului Muncitoresc Romîn-

în Gara de Nord membrii 
grupului au fost întîmpinați 
de membri ai C.C. al P.M.R. și 
de activiști de partid.

(Agerpres) 
-----0----- 

întâlnire
cu foștii absolvenți

Deși e duminică, ferestrele 
Școlii medii nr. 12 ..Spiru Ha- 
ret“ sînt inundate de lumină. 
Are loc întîlnirea tradițională 
dintre elevii claselor a Xl-a și 
absolvenții acestei școli. La 
intrare, pe o masă se afla des
chis un caiet imens cu co
perte de piele. Așteaptă în
semnările oaspeților.

Gazdele, elevii claselor a 
Xl-a și cadrele didactice ale 
școlii, primesc mereu noi in
vitați Ene Ileana, studentă 
anul I Electrotehnică, Bejan 
Haralambie, student anul III 
mecanică, Ursu Silvia, studen
tă anul I Farmacie... și pre
zentările continuă fără între
rupere.

Printre gazde am întîlnit-o 
pe directoarea școlii, tov. Teo- 
dorescu Aurelia.

— Sînt o tradiție în școala 
noastră aceste întîlniri — ne 
spune dînsa. De șase ani, la 
fiecare 2 decembrie, ne bucu
răm cînd constatăm că foștii 
noștri elevi nu ne-au uitat — 
nici pe noi, cadrele didactice, 
nici tradițiile și obiceiurile 
școlii.

Discuția e întreruptă de un 
grup de tineri care intră asal- 
tînd profesorii cu flori.

Aici s-a format un gruD. 
dincolo altul... Vechii colegi sa 
îmbrățișează, își deapănă a- 
mintirile.

între timp, caiețul s-a um
plut aproape cu însemnări și 
semnături. Alături de caiet o 
scrisoare împărtășea parcă și 
ea bucuria acestei seri. A fpst 
trimisă... direcției școlii.

„Prin prezenta scrisoare 
vreu să vă transmit mulțumi
rile mele ca mamă pentru tot 
ce a făcut școala, profesorii, 
pentru fiica mea Mariana Mi- 
hail, absolventă a ultimei pro
moții“.

Simpozion
La întreprinderea de super- 

fosfați și acid, sulfuric Năvo
dari a avut loc un simpozion 
tehnico-științific pe tema „Îm
bunătățirea, calității îngrășă
mintelor fosfatice”, organizat de 
Consiliul național al ingineri
lor și tehnicienilor in colabo
rare cu Consiliul local al sin
dicatelor Constanța. Au parti
cipat ingineri și tehnicieni din 
Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei, institute de 
cercetări și proiectări și între
prinderi producătoare de su- 
perfosfați din țară.

Reîntîlnire
(Urmare din pag. I)

Nu de mult, o mare bucu
rie din cariera mea a fost pri
lejuită de faptul că am interpretat 
laolaltă cu ei, cu artiștii amatori 
din echipa de teatru a constructo
rilor de tractoare din Brașov, piesa 
lui Al. Voitin „Oameni care tac“. 
Și mărturisesc că m-am simfit prin
tre ei în aceeași atmosferă crea
toare de devotament și dragoste 
pentru arfă ca în cele mai bune 
teatre profesioniste ale țării.

Anul acesta, finala celui de-al 
lll-lea Festival de teatru de ama
tori I. L. Caragiale se desfășoară 
în zilele premergătoare celei de a 
15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne, sărbătoare 
scumpă pentru noi toți. Cei 2 000 
de entuziaști care au urcat cu per
severență toate treptele Festivalu
lui, pînă la faza finală, închină 
succesul lor patriei, Partidului 
Muncitoresc Romîn

Eu le doresc acestor entuziaști 
iubitori ai ariei teatrale cit mai 
multe succese în activitatea lor.



Sesiunea Sovietului Inmînarea premiului Să înceteze persecuțiile împotriva

Suprem al U. R. S. S.
Partidului Comunist din S. U. A.

lev Landau
Astăzi di- 
de-a doua 

sesiune a celei de a 6-a legislaturi a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). TASS 
mineață la ora 10 (ora Moscovei) s-a

transmite : 
deschis cea

• MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— TASS transmite : In dimi
neața zilei de 10 decembrie, 
deputății Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților au 
aprobat în cadrul unor ședințe 
separate ordinea de zi a celei 
de-a doua sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. al celei 
de-a 6-a legislaturi.
< 1. Cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 
1963.

2. Cu privire la bugetul de 
stat al U.R.S.S. pe exercițiul 
financiar 1963 și la executarea 
bugetului de stat pe exercițiul 
financiar 1961.

3. Cu privire la aprobarea 
decretelor Prezidiului Sovietu
lui suprem al U.R.S.S.

4. Actuala situație interna
țională și politica externă a 
Uniunii Sovietice.

La ora TI (ora Moscovei), 
deputății celor două Camere 
ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — Sovietul Uniunii și 
Sovietul Naționalităților — 
s-au întrunit în ședință co
mună în Palatul Mare 
Kremlinului.

Apariția în loja Prezidiului 
sesiunii a conducătorilor 
P.C.U.S. și guvernului sovie
tic, în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov, a fost primită cu aplauze 
prelungite.

al

Raportul cu privire la 
planul de dezvoltare 
a economiei U.R.S.S. 

pe anul 1963

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Veniamin 
Dîmșiț, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Consiliului Eco
nomiei Naționale a U.R.S.S., a 
prezentat la 10 decembrie în 
cadrul sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. raportul cu 
privire la ' 
dezvoltare 
ționale a 
1963.

Volumul producției industri
ale — a spus el — a crescut în 
anii 1959-1962 cu 45 la sută în 
timp ce, potrivit prevederilor 
planului septenal, el trebuia să 
crească cu 39 la sută.

planul de stat de 
a economiei na- 
U.R.S.S. pe anul

Volumul efectiv al produc
ției industriale sporește în 1962 
cu peste 9 la sută față de spo
rul de 8,1 la sută prevăzut în 
plan.

In ciuda condițiilor meteo
rologice extrem de nefavora
bile, anul acesta producția de 
cereale a fost de 9 miliarde 
puduri, în comparație cu 5 
miliarde puduri obținute în a- 
nul 1953.

Trecînd la prezentarea pla
nului de stat pe anul 1963, 
Dîmșiț a arătat că în domeniul 
industriei se trasează sarcini 
mai mari decîț a fost prevă
zut în planul septenal. Volu
mul producției industriale va 
spori în comparație cu anul 
1962 cu 8 la sută, dintre care 
producția mijloacelor de pro
ducție — cu 8,5 la sută și pro
ducția bunurilor de 
cu 6,3 la sută.

Producția întregii industrii 
chimice va spori cu

In anul 1963 
fontă va fi de peste 59 mili
oane tone, de oțel — 80 mili
oane tone, iar producția de la
minate — de 62 milioane tone, 
extracția de minereu de fier 
— 135 milioane tone.

Raportorul a informat că a- 
nul viitor se prevede o spo
rire a productivității muncii 
în industrie cu 5,6 la sută și în 
construcții — cu 6,9 la sută.

In anul 1963 venitul națio
nal va crește cu 7 la sută.

Anul viitor se vor construi 
pe linie de stat, cooperatistă și 
individuală case de locuit cu 
suprafața totală de aproape 91 
milioane metri pătrați, adică 
cu 9 milioane 
mai mult decît în anul 1962.

Veniamin Dîmșiț a spus că 
în decurs de patru ani (1958- 
1961) ritmul mediu anual de 
creștere a producției industri
ale a reprezentat în țările so
cialiste aproape 13 la sută și 
a depășit aproape de trei ori 
ritmul dezvoltării industriale 
a țărilor capitaliste. Partea 
producției industriale a țări
lor socialiste în producția in
dustrială mondială a fost în 
1961 
față

La 
lerat

contribuie colaborarea econo
mică tot mai strînsă a țărilor 
socialiste, ajutorul reciproc, 
diviziunea socialistă a muncii 
în continuă dezvoltare și co
ordonarea planurilor, a subli
niat raportorul. El a declarat 
că în anul 1963 legăturile 
economice dintre U.R.S.S. și 
celelalte țări socialiste se vor 
întări și mai mult.

Raportui cu privire la 
bugetul U.R.S.S. 
pe anul 1963

consum —

17 la sută, 
producția de

metrj pătrați

de aproape 37 la sută, 
de 27 la sută în 1955. 
obținerea ritmului acce- 
al dezvoltării producției

Memorandumul Ministerului
Afacerilor Externe al R. P. Chineze

PEKIN 10 (Agerpres). TASS 
transmite :

După cum transmite agenția 
China Nouă, Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a remis la 
9 decembrie Ambasadei indie
ne la Pekin un memorandum 
în care cerea de la guvernul 
indian răspuns la următoarele 
trei întrebări:

„Guvernul indian este sau 
nu de acord cu încetarea fo
cului ?

Este de acord sau nu ca 
forțele armate ale ambelor 
părți să fie despărțite și re
trase cu 20 km de linia con
trolului real existentă la 7 no
iembrie 1959 ?

Este de acord sau nu ca 
persoane competente ale am
belor părți să se întîlneas- 
că și să discute probleme
le legate de retragerea trupe
lor celor două părți pentru 
crearea unei zone demilitari
zate cu stabilirea unor posturi- 
de control și înapoierea prizo
nierilor ?

In memorandum, care este

un răspuns la memorandumul 
guvernului indian adresat gu
vernului chinez Ia 30 noiem
brie, se spune că guvernul in
dian „a denaturat linia con
trolului real existentă la 7 no
iembrie 1959, încercînd să 
nege faptul că guvernul chi
nez exercită jurisdicția admi
nistrativă asupra unor mari fî- 
șii ale teritoriului chinez... 
China a făcut deja mari con
cesii și a declarat că este gata 
să vină în întîmpinarea Indiei 
propunînd din nou acceptarea 
acestei linii ca linie principală 
pentru retragerea și dezanga
jarea forțelor armate ale celor 
două părți. Se înțelege de la 
sine că această linie nu este 
granița definitivă dintre Chi
na și India. Totuși India nu 
este satisfăcută de aceasta și 
încearcă să afirme că teritoriul 
chinez pe care India nu l-a 
ocupat niciodată sau pe care 
nu a reușit să-l ocupe s-a aflat 
de partea indiană a liniei con
trolului real la 7 noiembrie 
1959. Așa ceva nu este echi
tabil".

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Vasili Gar
buzov, ministrul finanțelor al 
U.R.S.S., a prezentat la sesiu
nea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. raportul „Cu privire 
la bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1963 și la executarea 
bugetului de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1961”. Proiectul bu
getului de stat este prevăzut 
la venituri în sumă de 87,6 
miliarde ruble și la cheltuieli 
în sumă de 86,1 miliarde ru
ble. In comparație cu anul 
1962, veniturile sporesc cu 3,4 
la sută, iar cheltuielile — cu 
4,1 la sută.

Caracterizînd principalele 
sectoare ale cheltuielilor bu
getului, raportorul a spus că 
în anul 1963 se alocă: pen
tru economia națională — 34,5 
miliarde ruble, pentru măsuri 
social-culturale — 31 miliar
de ruble, pentru apărare — 
13,9 miliarde ruble. (Anul a- 
cesta capitolele cheltuieli co
respunzătoare ale bugetului 
sint de 32,5 ; 28,7 și 13,4 mi
liarde ruble).

Principala parte a mijloace, 
lor bugetului pe anul 1963, a 
spus Vasili Garbuzov, — 76
la sută — se alocă pentru fi
nanțarea economiei naționale 
și pentru măsurile social-cul
turale.

Bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1963 prevede acor
darea de credite, pe linia aju
torului economic și tehnic, ță
rilor socialiste, precum și ti
nerelor state independente. 
Anul viitor, cu sprijinul eco
nomic și tehnic al Uniunii So
vietice, in aceste țări se vor 
construi 468 de întreprinderi 
industriale, agricole și alte în
treprinderi.

Peste o jumătate din totalul 
investițiilor în economia na
țională — 33,7 miliarde ruble 
(cu 10,4 la sută mai mult de
cît în anul 1962) — se alocă 
pentru finanțarea industriei, a 
spus Vasili Garbuzov.

Uniunea Sovietică, a spus 
Garbuzov, va promova și de 
acum înainte politica de asi
gurare a păcii generale. Tot
odată însă pînă ce nu va fi 
rezolvată în mod practic pro
blema dezarmării generale, 
țara noastră va fi nevoită să 
aloce o parte din venitul său 
național pentru întărirea pu
terii sale de apărare.

• MOSCOVA — La 10 de
cembrie, Rolf R. Sohlman, am
basadorul Suediei în U.R.S.S., 
a înmînat academicianului Lev 
Landau premiul Nobel pentru 
fizică pe anul 1962 (diploma și 
medalia de aur).

Premiul Nobel a fost decer
nat academicianului Landau 
pentru îndrăzneață sa teorie a 
corpurilor condensate, îndeo
sebi a heliului lichid.

La ceremonia înmînării pre
miului a asistat Mstislav Kel- 
dîș, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., academici
eni, funcționari superiori 
Ambasadei Suediei.

-------0-------

ai

Strălucitul succes al
„Rapsodiei Romine"

la Washington

a avut loc șpectaco- 
ansamblul 
Romînă“ 

întreprins
Spectacolul a 
strălucit, cei

folcloric 
în cadrul 
în Statele 
avut

3 500
un
de

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— La 9 decembrie, în sala „Con
stitution Hall“ din capitala Sta
telor Unite 
Iul dat de 
„Rapsodia 
turneului 
Unite, 
succes
spectatori aplaudînd cu entuziasm 
fiecare număr prezentat.

spectacol au asistat secre- 
de stat Dean Rusk, cu 
adjunctul secretarului 
Richard Davis, cu 

funcționari superiori

La 
tarul 
ț>». 
stat 
ția,

SO- 
de 
so
diu

Departamentul de Stat, repre
zentanți ai Academiei de Științe, 
ai Institutului Smithonian și ai 
altor instituții de cultură și artă 
din S.U.A. Au asistat, de ase
menea, numeroși ambasadori și 
miniștri plenipotențiari acredi
tați la Washington.

Declarația premierului Nehru
DELHI 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Deschizînd 
la 10 decembrie dezbaterile în 
Camera Populară a parlamen
tului privitoare la propunerile 
guvernului R. P. Chineze, pri
mul ministru al Indiei, Nehru, 
s-a referit la conferința țări
lor neutre de la Colombo, 
spunînd că India dă o înaltă 
apreciere sentimentelor prie
tenești și bunăvoinței partici- 
panților la conferință care 
depun eforturi în direcția re
glementării conflictului 
graniță indiano-chinez.

Nehru s-a referit din 
amănunțit la istoria divergen
țelor de graniță indiano-chine- 
ze și la evoluția evenimentelor 
în cursul ultimelor luni. EI a 
făcut cunoscut parlamentului 
memorandumul remis la 9 de
cembrie de Ministerul Aface
rilor Externe al R. P. Chineze 
Ambasadei Indiei la Pekin. 
Răspunzînd la prima între
bare pusă în acest memoran
dum, Nehru a spus că gu
vernul R.P. Chineze a prezen
tat hotărîrea cu privire la în
cetarea focului în mod unila
teral. Noi am acceptat aceasta, 
a spus el, și, la rîndul nos
tru nu am făcut nimic ce ar 
fi putut să împiedice aplica
rea acestei măsuri. în legă
tură cu a doua întrebare, 
Nehru a declarat că India se 
pronunță pentru retragerea 
trupelor pe o bază acceptabilă 
de comun acord pentru am
bele părți și a exprimat pă-

de

nou

rerea că această bază ar pu
tea-o constitui încetarea focu
lui și stabilirea statu-quo-ului 
existent la 8 septembrie 1962. 
Nehru a spus că guvernul R.P. 
Chineze nu poate aștepta de 
la guvernul Indiei adoptarea 
liniei controlului real existent 
la 7 noiembrie 1959, întrucît 
această linie „nu corespunde 
realității“. El a adăugat că_ o 
condiție a oricăror consultări 
sau tratative între India și 
China într-o atmosferă pașni
că o constituie acceptarea de 
către RP- Chineză a liniei 
existente la 8 septembrie a.c.

Răspunzînd la cea de-a 
treia întrebare, Nehru a ară
tat că, pînă Ia întîlnirea 
reprezentanților oficiali ai in
diei și R.P. Chineze, este ne
cesară realizarea unui acord 
între ambele părți în ce pri
vește interpretarea liniei con
trolului real existent la 7 no
iembrie 1959 și a linie de la 
8 septembrie 1962, între care, 
potrivit declarației premieru
lui, există o mare deosebire.

Nehru a prezentat spre dis
cutare parlamentului ideea 
ca problema privitoare la gra
nița dintre India și R.P. Chi
neză să fie 
examinare 
temațional,
asemenea măsură ar fi posi
bilă după „stabilirea statu- 
quo-ului existent la 8 septem
brie a.c.“. El a confirmat că gu
vernul Indiei intenționează cu 
fermitate să promoveze o po
litică de neutralitate și ne- 
aderare la blocuri militare.

transmisă spre 
unuț tribunal in- 
adăugînd că o

La 11 decembrie urmează să înceapă în fața unui tri
bunal federal procesul intentat Partidului Comunist 
din S.U.A. Pe bună dreptate, opinia publică progre

sistă din Statele Unite caracterizează începerea acestui 
proces drept o pagină neagră în istoria țării. Intr-o decla
rație a „Comitetului cetățenilor care luptă pentru apăra
rea libertății constituționale” din S.U.A. se arată că ziua 
începerii procesului poate intra în istoria Statelor Unite ca 
„ziua persecuțiilor politice”.

Sub titlul „O importantă 
încercare pentru democra
ție. La 11 decembrie 1962 
partidul comunist va apare 
în fața judecății”, ziarul 
„THE WORKER”, organul 
Partidului Comunist din 
S.U.A., a publicat un apel 
din care redăm următoa
rele :

„Procesul Partidului Co
munist al S.U.A., primul 
proces intentat unui partid 
politic în istoria Statelor 
Unite, prin aplicarea jos
nicei legi McCarran se va 
deschide la 11 decembrie 
1962. Iată enumerate mai 
jos, ultimele măsuri repre
sive luate de către guver
nul federal:

— Gus Hali și Benjamin 
J. Davis au fost arestați și 
apoi eliberați după plata 
unei cauțiuni de 500 dolari 
fiecare ; dacă vor fi găsiți 
„vinO’Vați” de a nu se fi 
„înregistrat” ca „trădă
tori", ei urmează să plă
tească 600 000 dolari amen
dă fiecare și să fie 
damnați la 30 ani 
soare.

— Departamentul
țieî a început cercetările de 
urmărire a zece persoane, 
in conformitate eu preve
derile legii McCarran pri
vind membrii partidului 
comunist : o parte dintre ei 
au primit ordin să se în
registreze și cazurile lor 
vor fi în curînd examinate 
de Curți federale.

— Editorii unor ziare și 
reviste, printre care „The 
Worker”, „Political Affairs” 
și „Mainstream”, au fost 
supuși unor anchete efec
tuate de către Marele Ju
riu.

— O serie de organizații 
ca : „Comitetul american 
pentru protecția străinilor 
nou născuți”, „Veteranii 
brigăzii „Abraham, Lin-

con- 
inchi-

Justi-

Pentru dezvoltarea
comerțului internațional

HOTĂRÎREA ADUNĂRII GENERALE A O.N.LL
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

La ședin(a plenară din după-a- 
miaza zilei de 8 decembrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
fost adoptată hotărîrea cu pri
vire la convocarea conferinței 
internaționale în problemele co-

BRUNEI: încă o răscoală

anticolonialistă
gențiile de presă au 
anunțat că la 8 de
cembrie în protec
toratul britanic Bru
nei situat în nord- 
estul insulei Bor
neo (Kalimantan) a

o puternică răscoală . 
Acest teritoriu are o 
de 6 000 kmp și o 
de 84 000 de locuitori.

revoluționar al acestui ferito-

izbucnit 
populară, 
suprafață 
populației 
Subsolul Brunei ascunde însem
nate bogății și în primul rînd 
petrol.

Agenția „FRANCE PRESSE” 
relatează constituirea unui guvern 
riu în frunte cu șeicul Azhari. Potrivit manifestului dat publi
cității, guvernul revoluționar urmărește constituirea unui stat 
independent.

Referindu-se la cauzele izbucnirii acestei răscoale, corespon
denții agențiilor de presă arată că ea este urmarea creșterii 
nemulțumirii populației față de planul englez de creare a „Fe
derației Malayeze” lărgite în componența căreia ar urma să intre 
pe lingă Malaya și Singapore teritoriile Saraivak, Brunei și Bor- 
neo de nord, aflate sub dominație engleză. După cum remarcă 
revista engleză „EASTERN WORLD”, motivele care stau la baza 
proiectatei federații n-au nimic comun cu interesele popoarelor 
din această parte a lumii. Diplomația britanică urmărește pe de 
o parte întărirea dominației colonialiste în Asia de sud-est cu 
ajutorul pactului S.E.A.T.O., iar pe de alta frînarea avîntului 
mișcării de eliberare.

Totodată, marile monopoluri nord-americane au și ele impor
tante interese în această regiune. Astfel, unul din teritoriile care 
urmează să facă parte din proiectata federație — Borneo de 
nord — (ținut foarte bogat în cauciuc, cositor și petrol) este 
revendicat de... Filipine ale căror cercuri conducătoare au jucat 
nu o dată rolul de purtător de cuvînt al monopoliștilor din S.U.A. 
în această regiune.

„Federația Malayeză” — acest proiect de inspirație colonialistă 
— a stîrnit un puternic val de proteste din partea populației vi
zate, care vede în el un instrument menit să consolideze pozițiile 
engleze în această parte a Asiei. Chiar de la început populația 
Brunei s-a împotrivit acestui plan. Partidul Rakyat, cel mai mare 
partid politic, a arătat recent într-o declarație că intrarea teri
toriului Brunei în proiectata federație reprezintă „o violare a 
drepturilor fundamentale ale popoarelor la autodeterminare”. 
Este semnificativ în această ordine de idei raportul comisiei gu
vernamentale engleze instituită pentru constatarea stării de spi
rit din protectoratul Brunei. Ea a ajuns la concluzia că „toate 
păturile populației din acest teritoriu se pronunță categoric îm
potriva proiectului federației”.

Cît de exactă a fost această apreciere se poate vedea în 
hotărîrea cu care populația teritoriului Brunei s-a ridicat la luptă. 
Potrivit relatărilor această luptă se intensifică și în celelalte 
colonii — Borneo de nord și Sarawak (ultimele știri anunță extin
derea răscoalei și în Sarawak).

Corespondentul agenției „REUTER” relatează că în momentul 
de față se dau lupte înverșunate între insurgenți și trupele co
lonialiste engleze trimise în sprijinul forțelor polițienești din 
Brunei. Intre Singapore și Brunei s-a creat un „pod aerian” 

pentru transportarea trupelor colonialiste engleze. Insurgenții au 
desfășurat, cu sprijinul puternic al populației, operațiuni am
ple.

Răscoala din Brunei constituie o dovadă în plus despre vi
goarea cu care populația din teritoriile care se mai află încă 
sub jugul colonialist luptă pentru cucerirea independenței națio
nal».

merțului. Proiectul de rezoluție 
în această problemă, propus de 
Comitetul pentru problemele 
economice și financiare, a fost 
adoptat cu 91 de voturi și o ab
ținere (Camerun). Adunarea a 
subliniat că dezvoltarea largă a 
unui comerț internațional pe 
bază de egalitate în drepturi și 
avantaj reciproc va crea o bază 
bună pentru stabilirea de relații 
de bună vecinătate între state, 
va contribui la consolidarea pă
cii și crearea unei atmosfere de 
încredere și înțelegere reciprocă 
între popoare.

Aceste puncte privitoare la 
marea însemnătate a unui co
merț internațional po bază de 
egalitate în drepturi sînt luate 
din proiectul de rezoluție „cu 
privire la convocarea conferinței 
internaționale pentru problemele 
comerțului”, prezentat la timpul 
său de Uniunea Sovietică.

Data exactă a conferinței nu 
a fost stabilită încă^ Totuși în 
rezoluție se spune că ea trebuie 
să fie convocată „cît se poate 
mai repede după încheierea ce
lei de-a 36-a sesiuni a Consiliu
lui economic și social (iulie 
1963) și în orice caz nu mai 
tirziu de începutul anului 1964”.

GH. CHIDU

Caricatura re
produsă aici a 
apărut în revis
ta vest-germană 
„Quick“. Un vîn- 
zător ambulant 
se căznește să 
vîndă o „carte- 
minune“. Recla
ma țipătoare lă
murește despre 
ce e vorba : 
„Cum pot deveni 
bogat“. „Autoin
struire — numai 
o marcă și 95 
pheningi“. Efica
citatea rețetelor 
din „cartea-minu- 
ne“ se vede pe 
viu : sărmanul
vînzător-ambulant 
nici nu visează la 
bogăție ; jerpelit 
și amărîf el se 
străduie să scoa
tă cîțiva gologani 
pentru o bucăți
că de pline.

Prost t ' ’ 
să meargă 
burile 
ganda 
lă a 
mului 
?i a 
posibilități 
mitate de îmbo
gățire pentru tot 
poporul dacă pî
nă și o revistă 
burgheză cum e 
„Quick“, a lăsat 
să-i scape o a- 
semenea ironie...

trebuie 
i tre

cu propa- 
occidenta- 
„capitalis- 

popular“ 
pretinselor 

neli-

wrdedi

lervluru

coln”, „Consiliul pentru 
prietenia sovieto-america- 
nă*', au primit din partea 
Comisiei controlului activi
tății subversive ordinul de 
„înregistrare” ca organiza
ții de „fațadă comunistă”.

— Departamentul justi
ției a „pregătit“ lagărele 
folosite pentru prizonierii 
din cel de-al doilea război 
mondial pentru a închide 
fără judecată, „în caz de 
forță majoră”, orice per
soană despre care se consi
deră că în viitor poate co
mite acte de sabotaj sau 
poate „pune în pericol 
securitatea statului”.

ir
lovitură periculoasă 

libertăților politice 
tuturor americanilor,

O 
dată 
ale 
astfel apreciază Gus Hali, 
unul din conducătorii par
tidului comunist din S.U.A., 
procesul intentat partidului 
comunist american, care va 
începe la 11 decembrie.

e noastre
SÎNT PROFUND IMPRESIONAT

CE AM VĂZUT”DE TOT CEEA

7n holul hotelului 
Athenee Palace”, 
interviu la a oră 

matinală. Reporterul 
este primit cu amabi
litate astfel incit pe 
blocnotes apar imediat 
primele însemnări. Jn- 
terlocuitorii noștri: 
delegația Uniunii Stu
denților din R.P.F. Iu
goslavia care ne-a vi
zitat țara la invitația 
U.A.S.R. Transcriem 
cele notate.

Janez Cemazar, se
cretar al C.C. al Uni
unii Studenților din 
Iugoslavia: 
noastre? 
dificil să
tizezi atunci cînd 
năpădesc o mulțime 
impresii puternice, 
scurt, pot spune

Impresiile 
Destul de 

le silite
le 
de 
Pe 
ci

sint profund impresio
nat de tot ceea ce am 
văzut — de la noile și 
numeroasele construcții 
moderne, pînă la inte
resantele monumente 
ale unei culturi boga
te. Am avut multe po
sibilități rle a cunoaște 
direct viața studenților 
voștri. Noi considerăm 
că ei au condiții deo
sebit de bune pentru 
o activitate bogată și 
variată. Mă gîndesc 
înainte de toate la 
frumoasele cămine, 
cantine, biblioteci ca și 
la institutele de învăță- 
mint bine dotate. Ani 
remarcat la studenți 
seriozitate, dragoste de 
învățătură.

Dușanka Lukic, mem_ 
bru al C.C. al Uniunii

Studenților din Iugo
slavia: Mi-au plă
cut multe în țara voa
stră, mai bine zis mi-a 
plăcut totul. Rețin în 
memorie imaginea con. 
strucțiilor gigantice, 
am remarcat înfăptui
rile în domeniul cul
tural și m-a impresio
nat faptul că oamenilor 
tineri li se acordă în
crederi de mare răs
pundere și ei obțin în 
muncă rezultate foarte 
bune. Fiecare 
cu studenții 
ne-a prilejuit 
cunoștințe.

Pilipovici 
membru al 
prezidențial 
Studenților 
versitatea orașului Novi 
Sad: In țara voastră

întilnire 
romini 
plăcute

Giuro, 
Consiliului 
al Uniunii 
din Uni-

am fost primiți cu 
multă prietenie și de 
zilele petrecute prin
tre studenții romini ne 
vom aduce aminte cu 
bucurie. Ne-au fost 
create 
pentru 
neretul 
sitar 
ne-au impresionat plă
cut. Dorim să transmi
tem colegilor noștri ro- 
mîni, întregului tineret 
al țării voastre, cele 
mai călduroase salu
tări și să le mulțumim 
pentru ospitalitatea 
manifestată. Avem con
vingerea că între stu
denții romini și iugo
slavi se va dezvolta 
tot mai mult o cola
borare strînsă...

Ne-au 
toate condițiile 
a cunoaște ti- 
vostru univer
si cele văzute

A

„STUDENȚII ROMINI AU UONDIȚII

erogara Băneasa:
A forfota cotidiană 

plutește în at
mosferă. Păsări argin
tii cu aripi puternice 
stau domoale pe pista 
betonată în așteptarea 
întîlnirii cu văzduhul, 
în vreme ce călătorii 
consultă nerăbdători 
ceasornicele și vădesc 
un interes suplimentar 
pentru... meteorologie, 
într-un colț, un grup 
de oameni tineri dis
cută cu însuflețire, li 
recunoaștem pe Dieter 
Bielenștein, student în 
drept, și Wolfgang Bre- 
yer, student la Univer
sitatea tehnică, repre
zentanți ai Uniunii 
Naționale a Studenți
lor, din Republica Fe-

DUNE DE STUDIU ȘI DE TRAI”
mul construcției de 
locuințe — ne declară 
Dieter Bielenștein. Pro
gresele obținute de 
poporul romîn pot fi 
remarcate pretutindeni 
și el merită sincere 
felicitări pentru aces. 
tea. Lucrul cel mai im
portant pe care ni 
l-am propus în vizita 
noastră a fost contac
tul cu viața studenți
mii romînc. Universi
tatea romînească cu
noaște o dezvoltare 
vizibilă. Măsurile ce 
au fost luate au creat 
studenților romini con
diții bune de studiu și 
de trai, le permit să 
se dedice cu toată ca
pacitatea lor învățătu
rii...

derală Germană. La 
invitația U.A.S.R., ei 
au petrecut cîteva zile 
în țara noastră. Despre 
această vizită povestesc 
în cuvinte pline de 
căldură, folosind ter
meni elogioși. Știau 
destul de puține des
pre realitatea romî- 
nească înainte de a 
păși pe meleagurile 
noastre. De-a lungul 
sutelor de kilometri pe 
care i-au parcurs în 
Romînia au descoperit 
trăsături ale unei vieți 
înfloritoare care au 
produs asupra lor o 
puternică impresie.

— Am fost în mod 
deosebit impresionați 
de uriașele construcții 
industriale și de rit*

Dieter Bielenștein 
dorește, să adauge :

— Sîntem bucuroși 
de contactele pe care 
le-am avut cu condu
cătorii studențimii ro- 
mîne. Discuțiile pe 
care le-am purtat la 
U.A.S.R. au reliefat 
posibilitățile de colabo
rare existente între or
ganizațiile noastre. 
Sperăm că în anul vii
tor vom găzdui în țara 
noastră o delegație a 
studenților romini.

Scurta convorbire 
trebuie să ia sfîrșit, 
deoarece la megafon se 
anunță că avionul spre 
Viena urmează să de
coleze după citeva mi
nute...

E. O.

MOSCOVA. — La 10 decem
brie a sosit Ia Moscova dele
gația guvernamentală a Re
publicii Cuba, condusă de Car- 
los Rafael Rodriguez, pre
ședintele Institutului național 
pentru reforma agrară, mem
bru al conducerii naționale a 
Organizațiilor Revoluționare 
Integrante din Cuba. Delega
ția va duce tratative in pro
bleme comerciale și econo
mice.

COLOMBO 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 decem
brie, în clădirea senatului din 
Colombo, pavoazată cu drapele 
de stat ale Ceylonului, R.A.U., 
Cambodgiei, Birmanici, Indone
ziei și Ghanei, s-a deschis con
ferința celor șase state neanga
jate «lin Asia și Africa, convoca
tă cu scopul de a contribui la 
reglementarea pașnică a conflic
tului de la frontiera indiano-chi- 
neză. Delegațiile sînt conduBe de 
Sirimavo Bandaraualke, primul 
ministru al Ceylonului, prin
țul Norodon Sianuk, șeful 
statului Cambodgiei, generalul 
Ne Win, președintele guvernului 
revoluționar al Birmaniei, Aii 
Sabri, președintele Consiliului 
Executiv al R.A.U., dr. Suban- 
drio, ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, și Ofori-Atta, mi
nistrul de Justiție al Ghanei.

LONDRA. — John Gollan, se
cretarul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, într-o

scrisoare adresată conducătorilor 
Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria, a condamnat hotărî- 
rea guvernului algerian de a in
terzice Partidul Comunist din Al
geria și organul lui central „EI 
Iiouriya’ și organul de presă al 
sindicatelor din Algeria.

TOKIO. — La 1 noiembrie 
a.c., Tokio a avut o populație 
de 10 192175 persoane. In com
parație cu luna precedentă, 
populația capitalei japoneze a 
crescut cu aproape 15 000 de 
oameni.

Record... de gălăgie

NEW YORK. — Adepții „mo
dului de viață american" prezintă 
S.U.A. ca țară a tuturor recordu
rilor. Recent studenții colegiului 
Cabirllo din California au bătut un 
nou record al gălăgiei. După cum 
relatează United Press Interna
țional, ei au făcut o gălăgie infer
nală timp de 38 de ore fără în
trerupere. Agenția arată că re
cordul precedent era deținut de 
studenții colegiului Stockton, care 
reușiseră să întrețină gălăgia timp 
de numai 20 de ore.

• LONDRA. — Virilul din sud 
a risipit negura (amestecul de 
ceață și fum cunoscut sub numele 
de „smog"), care a învăluit timp 
de patru zile capitala Angliei. A 
iost reluată circulația regulată a 
mijloacelor de transport, care iac 
față cu greutate uriașului aflux de 
călători și mărfuri. Pentru prima 
oară după mai multe zile numeroși 
londonezi au ieșit pe stradă fără 
măști speciale. Totuși, ceața nu a 
dispărut însă cu desăvlrșire. în 
delta Tamisei s-au ciocnit conco-
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mitent patru vase care navigau 
respectiv sub pavilion norvegian, 
olandez, spaniol și englez. Nu 
s-au semnalat victime.

Comerț cu... aer curat

lutul E.D.A., alegerea noilor or
gane conducătoare.

Darea de seamă politică a Co
mitetului administrativ E.D.A. a 
fost prezentată de 1. Passalidis, 
președintele partidului.

• LONDRA. — Un negustor 
întreprinzător din Londra a 
făcut săptămîna trecută în 
timpul ceței care s-a lăsat a- 
supra unei bune părți a teri
toriului englez, jenînd în mod 
serios respirația, un înfloritor 
comerț cu „aer curat“. După 
cum relatează ziarul „Sunday 
Times”, Alex Lynes vindea 
Zilnic 100 de borcane cu aer 
curat la prețul de 35 cenți fie
care.

• DAMASC. Agenția 
anunță că de două zile ; 
profesori sirieni se află 1 
în ciuda amenințărilor 
lor că vor fi destituiți 
de drepturile lor civile. Greva a 
intervenit după ce au eșuat trata
tivele dintre sindicatul profeso
rilor și guvern în legătură cu ce
rerea profesorilor de a Ii se 
reduce programul Încărcat de lu
cru și de a se Îmbunătăți asistența 
socială.

Reuter 
20 000 de 
In grevă, 
aulorită|i- 
și privați

'ATENA 10 (Agerpres). — La 8 
decembrie, la Atena și-a Început 
lucrările cel dc-al U-lea Congres 
al partidului Uniunea democrată 
de stingă (E.D.A.).

Pe ordinea de zi a congresului 
se află: activitatea E.D.A. In cei 
trej ani care au trecut de la pri
mul congres al partidului (decem
brie 1959), sarcinile partidului în 
etapa actuală, modiiicările in sta-

•-JS

• DAR-ES-SALAM. — La 
Dar-Es-Salam a avut loc pri
ma ședință a parlamentului 
Republicii Tanganica. Pre
ședintele republicii, Julius Nye- 
rere, a rostit o amplă cuvîn- 
tare în care a expus țelurile 
guvernului său. Sîntem hotă- 
rîți, a declarat Nyerere, să con
struim un stat în care toți ce
tățenii vor fi egali. El a subli
niat din nou hotărîrea condu
cătorilor Tanganicăi de a con
strui in această țară o societate 
socialistă.

Accident din cauza... 
twist ului

După 
Reuter,

ROMA. —- Mal mulți tineri 
au fost duși azi noapte la spi
talul din localitatea Foligno (Ita
lia centrală), deoarece fuseseră 
victimele unui accident, 
cum relatează agenția
este vorba de tineri care au dan- , 
sat twist la o reuniune. Twist-ul 
se dansa „atît de înfocat” îneît 
podeaua s-a rupt și 50 de dansa
tori s-au trezit în încăperea de 
dedesubt. Pompierii și poliția au 
intervenit în grabă pentru 
scoate pe „dansatori” de 
dărîmături. Șapte dintre ei 
suferit contuzii serioase.
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