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OTEL MAI MULT, r
Cifrele de plan pe anul viitor ț

DE CALITATE MAI BUNĂ
ia secția a ll-a a ofelăriei din 

Hunedoara s-au discutat zilele 
trecute cifrele de plan pentru 
1963. Ceea ce a impresionat 
in primul rînd a fost spiritul de 
răspundere, minuțiozitatea cu care 
oțelarii au analizat fiecare cifră 
in parte, profunzimea cu care au 
discutat despre valorificarea tutu
ror rezervelor în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor pe anul vii. 
tor. In discuții, cei peste 30 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din secție care au luat cuvîntul, 
s-au referit îndeosebi la posibili
tățile de îmbunătățire a calității 
otelului, principalul obiectiv al în
trecerii socialiste.

— Calitatea otelului este obiec
tivul principal al întrecerii noastre 
— arăta tînărul oțelar Bogdan 
Grigore. Deși s-au obținut rezul
tate bune, în hala de turnare se 
dau totuși multe rebuturi. Din ce 
cauză l Liniile de cale ferată fiind 
prea mult solicitate se denive
lează formînd diferente de cotă. 
Un pod de turnare rămîne mai 
jos, altul mai sus, iar lingotierele 
în care de-abia s-a turnat otelul 
intră în aceeași neunilormitafe de 
nivel producînd fisuri in masa de 
metal. Ca să evităm asemenea 
neajunsuri propun să se revizuias
că deindată toate liniile din hala 
de turnare și să fie aduse la cota 
zero. Pe parcurs 
să fie continuată 
două săptămîni de 
întreținere pentru 
orice denivelare.

Tinărul prim topifor Bleodu Iile 
5-a referit la o problemă de ase
menea foarte importantă. Deseori 
porțiunea de conductă de cauciuc 
care face legătura dintre conducta 
principală de apă și țevile care 
străbat ușile cuptoarelor pentru 
răcire se arde în timpul procesu
lui de producție. Apa rece trece 
astfel peste stîlpii și bolta cupto
rului supraînfierbîntat, diferența 
de temperatură are influență asu
pra cărămizilor refractare ale 
ții și slilpilor, duce la uzura 
matură a agregatelor. Pentru 
tarea acestei situații — spunea 
llie Bleodu, propun ca porțiunea 
de 25—30 cm. de conductă de 
cauciuc să fie înlocuită, experi
mental la un cuptor, prin prelun
girea țevii de răcire confecționată 
din metal. La cuptor să fie pre
văzut un filet prin care să se sta
bilească legătura cu țeava princi
pală.

Tînărul prim fopilor Stoica 
Alexandru de la cuptorul nr. 6 
de 400 tone a propus adaptarea 
unui dispozitiv simplu la brațul 
macaralelor de șarjat cu ajutorul 
căruia să se curețe pragurile cup
toarelor de infiltrație după fiecare 
încărcare. In acest fel se în
lătură perforările de praguri, 
deci pierderile de metal. A- 
cestea sînt numai citeva pro
puneri, 
furi de 
nizatorice 
sarcinilor de plan în bune condi- 
fiuni. Conducerea secției, cu aju
torul conducerii combinatului, a 
stabilit un amplu plan de măsuri 
tehnico-organizaforice care vor 
înlesni și mai mult îndeplinirea

sarcinilor de producție pe anul 
1963. Printre acestea se numără :
• asigurarea unui parc de mi

nimum 500 bucăți de troace în 
permanentă stare de funcționare 
pentru încărcarea cuptoarelor ;

• asigurarea halei de turnare 
cu un număr de 2 stative de re
zervă pentru montarea oalelor 
de turnare ;

® introducerea răcirii cu aer a 
acestor oale ;

® asigurarea a 6 mecanisme la 
oalele de rezervă ;

9 mărirea capacității uscătoa- 
relor de dopuri cu încă 20 de 
compartimente ;
• asigurarea în hala de pregă

tire a unui ștand pentru Încălzirea 
lingotierelor în vederea micșorării 
consumului specific de utilaj de 
turnare ;

9 Se va amenaja, de aseme
nea, cite un atelier de întreținere 
in halele E și C pentru rezolvarea 
rapidă a micilor deficiențe și pen
tru păstrarea strictului necesar de 
piese șl materiale de rezervă etc.

Fiecare prim topit,gr care a luat 
cuvîntul s-a angajat ca împreu
nă cu echipa pe care o conduce 
să depășească sarcinile de plan 
pentru anul 1963 cu 200 — 
300 tone oțel și să reducă procen
tul
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cînteia
tineretului

această revizie 
d'n două In 

‘ echipele de 
a se preveni

bol- 
pre- 
evi-

de 
de metal.

numai citeva 
care vor contribui, ală- 
măsurile fehnico-orga- 

stabilite, la realizarea

de rebuturi sub cifra admisă.
LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” pentru 
regiunea Hunedoara

de muncitori, ingineri
Anul XVIII, seria II nr. 4230și tehnicieni

în dezbaterea colectivelor

circa

operajiilor cu

Un aspect din timpul adunării 
de dezbateri a cifrelor de pian 
pe anul 1963 în secția de 
construcjii mecanice a Uzine
lor „23 August“ din Capitală.
Strungarul Spiridon Sava vor
bește despre disciplina și răs
punderea personală a celor ce 

muncesc în secție.

îjpifilnp inaptaANIVERSARII RFIPUBLICn
Au îndeplinit planul anual

II

Concursuri

S-au descoperit 
noi rezerve interne«

• Toate întreprin
derile regionale de 
transport auto din ca
drul Ministerului Tran
sporturilor și Teleco
municațiilor au comu- 
nioat îndeplinirea îna
inte de termen a pla
nului anual de sfat la 
transportul de mărfuri.

Ca urmare a înze
strării parcului auto cu 
noi mijloace de tran
sport, anul acesta au 
fost deschise trasee în 
lungime de peste 
1 500 km, printre care: 
Bîrlad—Mireni, Vaslui 
—Tibana, Cîmpina—• 
°rovija, Oravifa-Timi- 
șoana, Făgăraș—Sîm- 
băta de Sus, Constan
ta—Babadag, Baia de 
Aramă—Craiova, Gura 
Humorului — Tudora, 
Suceava—Fîntinele și 
altele.

• Mina Lonea este

a treia exploatare car
boniferă din Valea 
Jiului care a îndepli
nit ir»3Ìnte de termen 
planul anual de pro
ducție. Prin mecaniza
rea 
volum mare de mun
că din subteran, cit și 
prin aplicarea unor 
metode avansate de 
lucru, productivitatea 
muncii a crescut în 
medie la aceestă mină 
cu aproape 40 kg căr
bune pe post. Mine
rii au extras anul ace
sta din abataje
23 000 de tone căr
bune peste plan. Tot
odată, ei au realizat 
economii suplimentare 
la preful de cost de 
1 460 000 lei.

Ministerul Industriei 
Ușoare și-a realizat 
planul anual de pro
ducție.

Prin reducerea prețu
lui de cost, colective
le din întreprinderile 
de specialitate au rea
lizat economii peste 
plan în valoare de a- 
proape 15 milioane 
ds lei.

sportive

• La 19 decem
brie, sectorul de tri
cotaje și confecfii din

• Pînă azi, 41 între
prinderi industriale și 
cooperative meșteșu
gărești din regiunea 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe 
1962. Pînă la 1 de
cembrie 
rile industriei 
și-au realizat 
anual în propo-rjie de 
103 '

întreprinde- 
locale 
planul

sută.

(Agerpres)

în aceste zile, cînd tot mai 
multe secții ale Uzinei meca
nice din Galați anunță înde
plinirea planului anual, a a- 
vut loc discutarea de către 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aici, a cifrelor de 
plan pe 1963.

Analizînd de pildă, rezerve
le care mai există pentru cre
șterea productivității muncii, 
inginerul Ion Năstase, meca
nic șef, a spus :

— Vreau să mă refer, prin
tre altele, la îngrijirea utila
jelor, la folosirea acestora la 
capacitatea lor maximă. Cei 
mai mulți dintre tineri în- 
.grijesc și folosesc bine utila
jele. în anul care se încheie 
acum, am avut însă situații 
cînd din pricina neglijenței a 
trebuit făcut un număr mai 
mare de reparații accidentale. 
Propun de aceea ca maiștrii 
să facă înainte de începerea 
schimbului instructaje cu 
muncitorii, în care să se des
crie principiile de funcționare 
a părților mai importante ale 
mașinilor, să se atragă atenția 
cum să fie manevrate etc.

S-a propus, _ apoi aplicarea 
cu mai multă insistență a 
procedeelor tehnologice avan
sate cum ar fi întărirea for-

melor și miezurilor 
xid de carbon ceea 
la îmbunătățirea calității pie
selor turnate, la reducerea 
procentului de rebut (ing. 
Ion Ursache, șeful secției tur
nătorie). Extinderea procede
ului de forjare în matrițe și 
la reperul „legături de arc", 
(propunere a inginerului 
Georgel Tănase), introducerea 
metodei de strunjire a cor
purilor și manșoanelor de 
tampoane cu cuțite simultan 
dispuse la 180 grade (proble
mă ridicată de Dumitru Jila- 
vu), sînt, de asemenea, pro
puneri importante. Aplicarea 
multora dintre ele va face po
sibilă obținerea unor economii 
deosebite. Folosirea, de pildă 
(în urma propunerii lui Dumi
tru Nicola), a tablei de 28 mm 
în loc de 30 mm la confec
ționarea bandajelor, printr-o 
calibrare mai corectă, va du
ce la economisirea a circa 40 
de tone metal, introducerea 
albumelor de croire combina
tă a tablelor pentru unele re
pere (propusă de Vasile Rău) 
va permite economisirea a 30 
tone metal, iar prin sortarea 
materialelor în lungimi mul
tiple (propunere 
maistrul Nicolae

cu bio- 
ce duce

făcută de 
Lăpuș) se

vor economisi circa 20 tone 
metal.

în anul care se va 
în curînd, colectivul 
mecanice a obțin'ut 
importante. Pe 11 luni, 
dă, planul producției 
a fost îndeplinit în proporție, 
de 101,2 la sută, al producției 
marfă în proporție de 101,1 
la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 1,2 la 
sută. De asemenea s-au reali
zat economii suplimentare pe
ste plan în valoare de 400 000 
lei depășindu-se considerabil 
angajamentul luat la începutul 
anului.

Aceste realizări au darul 
să mobilizeze muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici la 
obținerea unor succese si mai 
mari în anul care vine. Cei 
care au luat cuvîntul au ară
tat că sarcinile pe 1963 sînt 
mobilizatoare și pot fi înde
plinite. Colectivul uzinei s-a 
angajat să depășească planul 
producției globale cu 0,5 la 
sută, al producției marfă cu 
0,5 Ia sută, să realizeze impor
tante economii peste plan.

I. BODEA 
T. OANCEA 

corespondentul „Scìnteli tine
retului" pentru regiunea Galați

Foto : AGERPRES Seară literară
înche.ia 
uzinei 

succese 
de pil- 
globale

TELEGRAMĂ
Președintele R.P.F. Iugosla

via, Iosip Broz Tito, a trimis 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, următoarea te
legramă de răspuns Ia felicită
rile adresate cu prilejul sărbă
torii naționale a R.P.F. Iugo
slavia :

„Vă mulțumesc cordial dv. și 
poporului romîn pentru felici
tările trimise cu ocazia sărbă
torii naționale a Iugoslaviei.

Vă exprim urările mele pen
tru binele dv. personal și con
tinua prosperitate a poporului 
Romîniei vecine“.

Consiliul de conducere al 
clubului și comitetul U.T.M. 
de la Fabrica de ciment din 
Bicaz, a 
o seară 
lei de a 
publicii 
titulată 
15 ani”.

Cei peste 120 de tineri par- 
ticipanți au urmărit cu mult 
interes desfășurarea progra
mului. Expunerea „Ce înseam-

organizat nu de mult 
literară închinată ce- 
15-a aniversări a Re
populare Romîne, in- 
„Republica împlinește

de Republică” a

Blocuri ile locuințe

date in folosință
siderurgiștilor

nă cei 15 ani
scos în evidență marile reali
zări obținute de oamenii mun
cii, sub conducerea partidului 
nostru, în cursul acestor ani.

In continuare au fost citite 
unele pamflete din literatura 
antimonarhică, au fost recita
te poezii închinate partidului 
și Republicii.

GIOSAN ELENA
funcționară

în regiunea București se 
desfășoară numeroase con
cursuri sportive organizate în 
cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a Republicii Populare 
Romîne.

In sala de sport a Școlii me
dii „Unirea” din Turnu Mă
gurele au început săptămâna 
aceasta întrecerile de handbal 
în 7 din cadrul „Cupei a 15-a 
aniversare a R.P.R.”. Întrece
rile pentru cucerirea „Cupei a 
15-a aniversare a R.P.R.” la 
handbal, vor continua în zilele 
de sîmbătă și duminică, cînd 
va fi desemnată echipa câști
gătoare a trofeului. Tot în a- 
ceste zile se vor mai desfășura 
la Turnu Măgurele două com
petiții de volei și baschet do
tate cu „Cupa 30 Decembrie”. 
Întrecerile de volei vor avea 
loc în sala de sport a Centru
lui școlar agricol, iar cele de 
baschet se vor disputa în sala 
de sport „Unirea”.

Numeroase concursuri spor
tive închinate zilei de 30 De
cembrie sînt programate du
minică și în orașul Roșiori de 
Vede. De pildă, sala de sport 
a Uzinelor de reparații va 
găzdui un interesant concurs 
de tenis de masă. La această 
competiție și-au anunțat par
ticiparea un număr de 8 aso
ciații sportive. De asemenea, 
la Zimnicea, în sala de sport 
a asociației „Dunărea” se vor 
desfășura concursuri de șah, 
tenis de masă și haltere, la 
care își vor disputa întiietatea 
numeroși tineri din localitate. 
Asemenea concursuri sportive 
sînt programate și în celelal
te raioane.

Constructori clin Cîmpina infrantine! înălțimile,

S. SPIREA

Au terminat
construcțiile zootehnice
prevăzute pe acest an
Gospodăriile agricole de stat 

au terminat construcția graj
durilor prevăzute pentru acest 
an. Pentru adăpostirea numă
rului sporit de animale de care 
dispun în prezent, G.A.S. au 
construit 1 015 noi grajduri. 
Noile construcții sînt realizate 
după proiecte tip și permit in
stalarea de utilaje pentru me
canizarea completă a lucrărilor. 
Astfel, pentru ușurarea mun
cii de îngrijire și furajare a 
animalelor, în noile grajduri 
se vor monta linii suspendate 
pentru transportul furajelor, _j „ . . . standuri

electrice

Zilele acestea s-au terminat 
și dat în folosință siderurgiști- 
lor hunedoreni încă 2 blocuri 
de locuințe cu 48 de aparta
mente. Acestea se adaugă la 
cele 772 apartamente pe care 
le-au primit de la începutul a- 
nului și pînă acum oamenii 
muncii din Hunedoara.

Construcția noului oraș ridi
cat pentru siderurgiști a în
ceput imediat după procla
marea Republicii. Acum orașul 
muncitoresc numără peste 
4 850 de apartamente și un 
cartier format din 300 de lo
cuințe individuale. S-au ridicat 
și o serie de construcții social- 
culturale printre care un club 
muncitoresc, un spital de mare 
capacitate, 4 școli, un restau
rant modern și numeroase 
magazine.

Pe măsura construirii orașu
lui, s-au extins și rețelele de 
apă, canalizare și rețelele ter
mice de încălzire a locuințelor.

PREMIUL I, 
DE AUR ȘI 
LAUREAT AL 
LULUI:

• Echipele de teatru ale 
sindicatelor „Constructo
rul” (Onești), Uzinele „E- 
lectronica” (București), 
căminului cultural din 
comuna Dolhasca, Casei 
raionale de cultură din 
Tulcea.

• Echipelor teatrelor de 
păpuși ale sindicatului 
Fabricii de mobilă „Liber
tatea” (Cluj), Casei raio
nale de cultură din 
ghet. Foto: N. STELORIAN

MEDALIA 
TITLUL DE

FESTIV A-

(Agerpres)

de Aurel Baranga cite

LAURE AȚII
mmm«îmbujo- 

Bucuria 
echipa 

căminu-

FANTOME DE VINZARE
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adăpători automate, 
de muls, instalații 
pentru încălzirea apei etc.

La unele unități, printre 
care G.A.S. Robănești, regiu
nea Oltenia, Dorolț și Cărei, 
regiunea Maramureș, Ceala, 
regiunea Banat, și altele, ală
turi de noile grajduri s-au 
construit silozuri de mare ca
pacitate în legătură directă cu 
grajdurile, ușurîndu-se astfel 
munca de furajare a animale-

Cel de-al Festival
bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale“ a luat sfîrșit, 
iar cei mai buni dintre miile 
de entuziaști slujitori ai tea
trului au primit o bine me
ritată răsplată.

Rezultatele acestui concurs 
au întrecut așteptările, subli
nia artistul poporului Costa- 
che Antoniu, președintele ju
riului, cu prilejul ședinței de 
închidere care a avut loc 
miercuri dimineața în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală.

în urma aprecierii juriului 
au fost decernate următoarele 
premii:

PENTRU ECHIPELE DE 
TEATRU :

Premiul I. medalia de aur 
și titlul de laureat al Festiva
lului, echipelor 
„Constructorul“

sindicatului
din Onești,

(Continuare in pag. a lll-a)

ucuria le-a 
rat fețele, 
succesului : 
de teatru a 
lui cultural din Dol
hasca a fost distinsă 
cu premiul I, 

mind Diploma de laureată 
lui de-al lll-lea 
de teatru de 
primul succes 
cestui harnic

An de an, 
s-a îmbogățit 
conțin idei valoroase, („Suflete de 
hîrtie“, „Tirguț inimilor", „Bărbatul 
fără opinci", „Răzeșii lui Bogdan“, 
„Oameni care tac”, , 
Cu 
gat acum 
țuire din 
spectatorilor. Aprecierea tuturor a 
fost aceasta : „O mare autentici
tate și sinceritate în interpretare“.

Intrebați-i cum au reușii să

pri. 
a ce- 
bienal 

este 
al a-

Festival 
amatori. Nu 
de amploare 

și talentat colectiv, 
repertoriul echipei 
cu piese noi, care

—«.oie iau , ,,îndrăzneala }■ 
„îndrăzneala“ și-au cîști- 

o binemeritată pre- 
partea juriului și a

realizeze asemenea calități cara 
sînt ale adevăraților artiști. Cu un 
zîmbet ușor, în graiul moale 
moldovenesc, tînărul colectivist 
Gheorghe Cosfan sau vîrstnicul 
Arșinel Alexandru, Tătaru Ștefan 
sau Bălan Valentin, sau oricare din
tre interprefi îți va răspunde : 
„Ne-am documentat în sat 
la noi. Piesa aceasta vor
bește parcă de noi, de gospo
dăria noastră colectivă. Noi n-am 
făcut decit să spunem toate astea 
pe scenă“. Modestia îi caracteri
zează. Dar succesul strălucit de 
azi vorbește despre eforturile a- 
cestor artiști amatori, despre tot 
ceea ce, într-un cuvînt, înseamnă 
muncă de creație. Și arta amatori
lor este o manifestare creatoare 
de masă ce și-a cîștigat pe drept 
un bun renume în anii Republicii.

cite 
care,

In fotografie : echipa de teatru 
a căminului cultural din Dolhasca,

xistă pe lume ci
teva posturi de 
radio cu funcție 
umoristică. Ascult, 
din cînd în cînd, 

o emisiune 
nu putem

nega, ne solicită clte un zîm
bet. Deunăzi am auzit-o pe a- 
ceea care mai păstrează încă, 
pentru uzul cîtorva fantezișli 
avariați, titlul de... regina 
mamă Elena. Mărturisim, la 
început, cînd i-am auzit enun
țat blazonul, ne-a fost necesar 
un oarecare efort de memorie. 
Din ce fund de cufăr prăfuit și 
uitat în pod a răsărit fantoma? 
A, da, ne aducem aminte: a 
fost soția lui Carol, gonită de 
acesta după ce-i adusese pe
lume o odraslă bicisnică și

gîngavă, pe Mihai, cel alungat 
acum cincisprezece ani de po
porul sătul să-i suporte lăcomia 
și neobrăzarea. In exil, augusta 
mamă se silește să-i stabileas
că gîngavului, cit de cit, un 
prestigiu. Autoare a unei bio
grafii închinate bîlbîitului, nici 
mama lui nu izbutește să măs- 
luiască adevărul, silită să re
cunoască deschis că bietul
Mihai, ajuns șomer pe malurile 
lacului Leman, n-a primit din 
partea tatălui său nici un fel 
de educație, care să-l pregă
tească, într-un fel, pentru viață. 
Învinuirea tardivă e menită să 
scuze destinul vitreg al neferi
citului Mihai, care în orice în
treprinde nu reușește să lege 
două într-un tei.
temporar al unei 
automobile, s-a 
ușă afară pentru 
Luat în brațe de 
fabrică avioane, 
narh“ s-a pomenit 
pentru lipsă de calificare pro
fesională. Ce să facă în a- 
ceasta situație bietul Mihai ? 
Dacă reprezentant de afaceri 
nu reușește să fie, și dacă in
giner nu izbutește să ajungă,

Reprezenlant 
companii de 

trezit dat pe 
incapacitate, 

un trust care 
jalnicul „mo- 

concediat

nu e firesc să-și aducă aminte 
că a fost rege ? Ocupație 
ușoară, leafă bună, onoruri, 
mă rog, trai pe vătrai. Și a- 
tunci, din cînd în cînd, dă cile 
o proclamație, citită la cile un 
zece mai la „Europa liberă“. 
Nu spuneam de la început că 
există pe lume posturi de radio 
cu funcție umoristică ?

„Augusta“ familie a mai avut 
o odraslă hazlie, pe Ileana, 
despre care toată lumea știe 
că s-a născut dintr-o aven
tură a Măriei cu Barbu Știrbei. 
Obeză și arzoaie, principesa 
s-a logodit la optsprezece ani 
cu un aventurier, dispărut a 
doua zi după festivitățile lo
godnei cu bijuteriile odraslei 
regale. Măritată urgent cu un 
amărît din casa de Habsburg, 
decis să închidă ochii asupra 
trecutului principesei Ileana, a 
ajuns în Argentina, unde și-a 
abandonat soțul pentru servi
ciile unui cîntăreț de muzică 
ușoară. Părăsită șl de acesta,

nu era firesc ca Ileana să-și 
aducă aminte că aparține unei 
case regale în exil ? Și-a amin
tit și s-a transformat într-un 
soi de conferențiară ambulantă. 
Umblă prin Statele Unite și 
ține discursuri politice în fața 
cui vrea s-o asculte. Neferici
rea e că nu prea are auditori, 
iar subiectele se repetă prea 
insistent. Cine stă să mai su
porte balivernele unei biete 

fantome dezumflate din care 
curge zegrasul ? „Principesa“ 
nu stîrnește nici zîmbetul, 
nici lacrima. Plictiseală.

La citeva luni, sau la clțiva 
ani se mai aude un glas. Cam 
răgușită și cam alcoolică, in
coerentă și tristă, vocea apar
ține lui Niculae, fratele lui Ca
rol și deci unchiul lui Mihai, 
ajuns negustor de telemea în 
Italia. Se pare Insă că negusto
ria condusă de soția sa, 
doamna Dumitrescu Tohane, 
nu rentează. Și atunci Niculae 
își aduce aminte că e os dom
nesc și că a fost pn timp cînd 
bulibășea în Romînia. Alerga 
ca besmeticul cu mașina pe 
șosele, călca oameni, bătea tre-

cătorii, mai înghițea și el 
o păruială, cînd îl prindeau oa
menii ia întuneric și puteau 
să-și scoată năduful. în exil, 
Niculae nu se avea bine cu 
fratele său Caro!, ’fost mare 
hotelier în Spania, decedat în
tru domnul acum cîțivaani. 
Nu se are bine nici cu fosta 
lui țiitoare cunoscută sub nu
mele de doamna Lupescu, 
fiindcă amanta regală și vă
duva cernită a sfeterisit după 
moartea „monarhului“- întreaga 
lui avere, nelăsînd celorlalte 
rude decit praful de pe tobă. 
Cîțiva ani s-au țigănit , și prin 
fața tribunalelor. Obiectele în
criminate și pentru care s-au 
judecat erau tablourile lui El 
Greco, furate de Car ol din co
lecția statului. Părțile împrici
nate erau: Lupeasca, soția ră
posatului, Niculae ca frate, 
Mihai în calitate de fiutși încă 
o odraslă apărută cu pretenții: 
Mircea Lambrino, fiul lui Ca- 
rol dintr-o căsătorie morgana
tică. Tribunalele au dat cîștig 
de cauză văduvei. Rămas cu 
buzele umflate, fără EI Greco
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am coborîl

nlr-o gupă amiază 
din toamna acestui 
an, la ieșirea din 
șut, tovarășii noștri 
de muncă s-au adu
nat în holul clădirii 
administrative. Uria

șul basorelief desvelit în acea zi 
era privit cu atenție. Cele două 
imagini sintetizate de artist — 
Petrila ieri și azi, — îndemnau la 
meditație. Mulți au dat glas glo
durilor. Minerii, cu părul brumat 
pe tîmple, își depanau amintirile. 
Cei mai tineri îi ascultau în liniște 
și comparau viața noastră plină 
de bucurie cu viața grea întune
cată de exploatare a minerilor de 
altădată.

„Prima oară cînd 
în mină a fost în anul 1932 — 
începu să ne povestească maistrul 
Bertoti Carol. Mina era atunci un 
șir de hrube întunecate, pline de 
apă, lipsite de aer. în abataje 
mici, cu grinzi surpate, oamenii 
cufuno'ați cu picioarele în noroi, 
sfîrtecau cu tîrnăcopul și dinamita 
muntele de cărbune. Erau oameni 
de toate vîrstele. Copii de 10—14 
ani, Care cărau cu trocul cărbuni, 
împingeau la vagoneți, sau răsu
ceau sleiți de puteri manivela 
ventilatoarelor. Erau tineri și bă- 
trîni, care intrînd dimineața pe 
întuneric în mină, și ieșind apoi 
seara, tot pe întuneric, nu vedeau 
lumina soarelui decît de cîteva 
ori pe lună. Pentru a mă ca
lifica miner a trebuit să mun
cesc în subteran 18 ani. Patronii 
nu aveau interes să-ți plătească 
.cîțiva lei în plus |a care ai fi a- 
vut dreptul ca muncitor calificat. 
Lor le aparținea totul. Și mina, și 
bojdeucile în care locuiam și ma
gazinele unde ne vindeau alimente 
și mărfuri la prețurile ce sin
guri și le fixau, pînă și aerul pe 
care-l respiram în mină. Dacă o 
echipă nu dădea norma fixată, a 
doua zi era trimisă să lucreze în-
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care au 
produc-
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vă- 
un

Cioacă Victor 
rezu, Stancu Paul — 
rea-Ciuc

Conform Codului 
articolul 63, angajațli 
lucrat neîntrerupt în 
ție 11 luni au dreptul la un 
concediu anual de odihnă plă
tit, de cel puțin 12 zile lu
crătoare. Angajații care 
crează la munci grele sau 
tămătoare au dreptul la 
concediu de odihnă plătit pînă 
la 24 zile lucrătoare. Pentru 
tinerii pînă Ia 18 ani durata 
minimă a concediului de odih
nă este de 18 zile lucrătoare. 
Plata concediului de odihnă 
se calculează după cîștigul 
mediu realizat pe ultimele 12 
luni și se achită anticipat. '

Marian Gheorghe — Bucu
rești

Cartea „Materiale plastice 
romînești” vă va fi de un real 
folos în meseria ce o practi
cați. Aici veți găsi o s&rie de 
date tehnice despre materia
lele plastice fabricate în țara 
noastră. Sînt prezentate ca
racteristicile principale ale 
materialelor plastice cu care 
lucrați și dumneavoastră. De 
asemenea, aici veți găsi indi
cații privind montarea unor

îndepărtat unde de- 
răsufla.

★
bătrînilor .mineri 

de cei tineri cu o 
Vechii mineri po- 

numai de viața 
lupta curajoasă 

Jiului sub

fr-un abataj 
abia puteai

Amintirile 
sînt ascultate 
mare atenție, 
vestesc însă nu 
grea, ci ți de 
dusă de minerii Văii 
conducerea partidului, pentru do- 
borîrea definitivă a exploatării.

Discuțiile din fața basoreliefului 
s-au transformat într-o importantă 
lecție de istorie. Pentru noi, tî- 
năra generație, imaginea de ieri 
a Petrilei. ne este cunoscută doar 
din amintirile bătrînilor. Petrila, 
mina și localitatea, asemenea 
întregii Văi a Jiului, s-au trans
format radical în ultimii 15 ani.

Vestigiile trecutului au dispărut 
din mina noastră. Azi cînd cobo- 
rîm în subteran, alunecarea prin 
puțurile de beton armat se face 
lin, asemenea coborîrii unui lift 
din cele mai moderne blocuri. La 
orice orizont te-ai opri, ai senza
ția că ai ajuns pe o adevărată 
stradă. întunericul este alungat de 
lymina puternică a becurilor elec
trice. Copiii au dispărut din sub
teran. Șirurile de vagoneți sînt 
tractate de locomotive electrice 
puternice. Lpcul. hrubelor de altă
dată a fost luat de abataje largi, 
armate puternic cu sfîlpi de lemn 
și de metal. Trocul a fost pus la 
muzeu. Transportoare mecanice 
scot cărbunele din abataje. Sfrede-

produse din mase plastice 
nite, realizate în producția 
serie.

Aurel Loțan — Curtea 
Argeș

Articolul 133 din Codul 
Muncii prevede că se consi
deră vechime în muncă neîn
treruptă și timpul cît angaja
tul satisface obligațiile mili
tare cît și atunci cînd 
urmează o școală în scopul 
pregătirii sale profesionale.

Parascanu Teodor — Săveni
Potrivit regulamentului de 

organizare și funcționare a 
școlilor de șoferi profesioniști, 
recrutarea candidaților pentru 
aceste școli se face de către 
autobazele întreprinderilor re
gionale de transporturi auto, 
după principiul teritorial.

A. Gheorghe — Făurei
Sfatul popular al raionului 

Făurei ne-a comunicat că au 
fost luate măsuri pentru re
medierea lipsurilor semnalate 
de către dumneavoastră. Co
lectiviștii din satul Scărlătești 
vor găsi la bibliotecă cărțile 
solicitate. Biblioteca va fi des
chisă zilnic între orele 8—12 
și 15—19.

Marin Ion — Timișoara
Creația pictorului Octav 

Băncilă are un puternic carac
ter militant. Tabloul „Paix” 
(Pace) pictat în 1915 repre
zintă un muncitor care frînge 
cu piciorul o sabie. Prin a- 
ceastă imagine, artistul a re
dat împotrivirea proletariatu
lui nostru față de războiul 
imperialist. Ideea tabloului 
este și acum actuală. Gestul 
hotărît, expresia gravă a fe
ței, reliefarea mușchiulaturii, 
denotă forța clasei munci
toare, 

lele de mină, fîrnăcoapele sînt în
locuite de mașini de perforat și 
ciocane pneumatice. Aici, la sute 
de metri în pămînt, aerul pe ca- 
re-l respiri nu se deosebește de 
cel de la suprafață. 3 stații, mai 
bine zis, adevărate uzine, trimit 
în fiecare minut în adîncurile mi
nei noastre 5 500 metri cubi 
de aer. împins apoi de paletele 
ventilatoarelor, dirijat prin . uși 
speciale de aeraj, oxigenul pă
trunde uniform pînă în cele mai

De la postul de corespondenți

voluntari ai „Scìnteti tineretului“

îndepărtate colțuri din mină. No
roiul și apa captate de pînza de 
canale sînt colectate în bazine 
imense de unde pompele absorb 
continuu. Pușcăturile nu au de ce 
să ne dea emoții. Fiecare utilaj 
coborîf în subteran este mai întîi 
verificat în tunelele stației de cer
cetări științifice pentru protecția 
muncii și numai după ce se con
stată că funcționarea lui este per
fectă primește avizul ae a fi
folosit. Praful ce se ridică după 
pușcare este împiedicat de per
dele de ceafă artificială
se răspîndească prin galerii, 
același folosită

stratul

Consfătuire organizată 
de Ministerul lnvățămintului
Ministerul lnvățămintului a 

organizat o consfătuire pe te
ma îmbunătățirii conținutului 
învățămîntului și a cercetării 
științifice la facultățile de 
științe naturale.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Ilie Murgulescu, 
ministrul învățămîntului.

Consfătuirea s-a ocupat de 
problema îmbunătățirii con
ținutului învățămîntului bio
logic, a legăturii învățămîn
tului' biologic cu practica, de 
unele probleme de organizare 
a învățămîntului biologic, și 
privind conținutul cursurilor și 
cercetarea științifică.

3 jdee ar fi tre- 
uit, conform unei 

.ntenții vizibile, 
să fie subliniată 
de scriitor în a- 
ceastă carte? A- 
ceea că destinul 

unui artist cinstit, încercat de 
greutăți numeroase în viață, se 
împletește, în condițiile socie
tății împărțită în clase antago
nice, cu lupta muncitorilor.

Toma Voican este purtat prin 
numeroase locuri, are diverse 
profesii de ocazie, este con
fruntat cu o variată tipologie 
umană. Scopul este evident : 
sublinierea ideii că o experien
ță bogată, nu una neapărat a- 
venturoasă dar semnificativă 
prin acumulările de idei, defi
nește în cele din urmă carac
terul militant al artistului. în 
opoziție cu sensul acestei evo
luții — intenționată dar în 
mare parte nerealizată — ca
pitolul I ni-1 prezintă pe Tibe
riu Voican, tatăl eroului prin
cipal. Acesta, artist înzestrat, 
se ratează, devenind alcoolic, 
pe ce ? Asta se înțelege mai 
puțin; Francisc Munteanu ne-a 
rămas dator cu explicații mai 
profunde.

Toma Voicarf, după o copilă
rie grea, deseori privată de 

cărbune este uscat, intră în func
ție perforatoarele și ciocanele de 
abataj dotate cu injectoare de 
apă. Tot ce vedem în jur nu s-a 
înfăptuit decît în ultimii 15 ani. 
An de an, statul nostru democrat- 
popular a investit sume uriașe 
pentru dezvoltarea și mecanizarea 
minei noastre. Numai în anul a- 
cesta investifiile făcute la Petrila 
se ridică la 17 . milioane lei.

La fel de profund s-a transfor
mat și viafa tovarășilor noștri de 

muncă. Mina a devenit o adevă
rată școală. La noi putem spune 
că tofi tinerii învață. 90 dintre ei 
urmează școala de calificare de 
mineri și ajutori de mineri, 60 
învață să devină artificieri, 482 
frecventează cursurile de ridicare a 
calificării, 192 își completează stu
diile medii la învățămîntul seral 
și fără frecvenfă, 42 sînt la școala 
de maiștri și 15 urmează cursurile 
Institutului de mine din Petroșani.

Maistrului Bertoti Carol i-au tre
buit 18 ani pentru a se califica 
miner. Frafii Felea Liviu și Mir- 
cea — feciori de mineri, în numai 
15 ani au suit treptele calificării

Cînd am trecut pe la căminul 
cultural din Cornana, regiunea 
Dobrogea, un afiș mare 
atras atenția. „Marți 
amiază vă invităm la
feriuța : Dezvoltarea și apărarea 
avutului obștesc. Va vorbi tova
rășul inginer agronom Constan
tin Paciurea” — spunea afișul. 
Pentru inginerul agronom Con
stantin Paciurea este ceva foarte 
obișnuit ca după orele de munca 
între colectiviști, ca specialist, 
să ia parte alături de aceștia la 
toate manifestările cultural-ar
tistice și sociale ale satului. Asta 
pentru că el știe că în afară de 
specialist în agricultură, ingine
rul este în viața satului și un 
neobosit activist politic, un în
drumător cultural, un sfătuitor 
de nădejde dacă este nevoie. De 
aceea pe tînărul inginer îl poți 
vedea cînd la tribună, vorbiu- 
du-le oamenilor despre ultimele 
noutăți științifice, cînd între 
membrii cercurilor de învăță- 
mînt politic U.T.M. prezentîn- 
du-le o carte interesantă, care 
să-i ajute la studiu, cînd la o 
petrecere chiar, închinînd un 
pahar cu vin, alături de colec
tiviștii cu care se străduiește să 
smulgă naturii roade cît mai bo
gate.

— Inginerul, intelectualul sa
tului nostru socialist — zice 
varăștd Constantin Paciurea 
trebuie să trăiască intens între 
oamenii alături de care muncește.

Părerile prietenului și tovară
șului său de lucru în gospodă
ria colectivă, inginerul zooteh
nician Nicolae Raicu, despre a- 
ceastă răspundere a intelectua
lului de la sate ne-au comple
tat cele spuse de agronom.

?— Să pornim de la cazul meu 
— ne-a spus inginerul Raicu. 
îmi petrec zilnic ore întregi 
printre colectiviști îndeplinin- 
du-mi funcția de specialist. La 
grajdurile de vaci, la cursurile 
cercului de zootehnie, discutăm 
despre cele mai avansate me
tode de lucru. Dar este numai 
asta de ajuns pentru un intelec
tual care trăiește la sat ? Eu zic 
că nu. Oamenii vor să-și îmbogă
țească viața spirituală cu multe 
cunoștințe, vor să simtă lingă ei 
un prieten cu care să discute lu
cruri interesante, care să-i ajute 
să-și ridice nivelul cultural, po
litic. Și care altul să fie acest 
prieten dacă nu intelectualul din 
rîndurile lor ?

E drept că deocamdată în a- 
ceastă privință satul nu oferă 
tot atîtea posibilități ca orașul. 
Dar asta înseamnă că trebuie să 
renunți la efortul continuu de a 
te autodepăși, de a te perfec
ționa ?. Nu, categoric nu |

Ce exploatarea carboniferă ta 
suprafață din bazinul Rovinari, 
majoritatea lucrărilor sînt me

canizate.

Foto: AGERPRES

Construcții noi In orașul Brașov,

de Franóse Munteanu
cele mai mărunte satisfacții, 
are o existență care seamănă, 
pînă la o vreme, cu cea a unui 
picaro. La un moment dat îl 
urmărim în meseria de zugrav. 
Un critic de la „Bele Arte”, 
Mănescu (om cu afișată com
petență, poate sinceră, dar ce- 
dînd ușor presiunilor) vizitînd 
biserica la zugrăvirea 
lucra Toma, îl remarcă și 
cheamă 
cheie o 
Aici se 
carență 
experiență per
sonală iese vii
torul pictor din 
încercările a- 
cestei prime e- 
tape și cum va 
reacționa el la cele următoare? 
Înscris la „Bele Arte“ face cu
noștință cu diverși pseudo-ar- 
liști (ca Marcian), se ferește 
de încercările bandelor legio
nare de a-1 atrage în „activita
tea“ lor, discută cu profesorii 
săi despre realismul în pictură. 
Dar din toate aceste întîmplări 
care ar fi putut fi fructificate, 
eroul nu se alege cu prea 
multe, determinarea socială pe 
care a urmărit-o scriitorul nu 
se continuă în interiorul perso
najului, căci Toma .Voican tace 

căreia 
îl 

la București. Se în- 
etapă și începe alta, 

face simțită principala 
a acestei cărți. Cu ce

de la vagonetari la ingineri, șefi 
de sectoare. Același drum l-au 
străbătut și inginerii Simotă Du
mitru, Stoicescu Ion, Ștefan Ocfa- 
vian și atîția alții.

Viața nouă a minerilor din Pe
trila este ilustrată nu numai de 
modernizarea minei, ci și de noul 
oraș ridicat pe locul cocioabelor 
de altădată. Cifrele își spun și aici 
cuvîntul. In ultimii 15 ani la Pe
trila s-au ivit cinci noi cartiere în- 
sumînd un număr de 950 de apar
tamente. S-a construit o policli
nică modernă unde lucrează 10 
medici și 22 de cadre medii sani
tare (pînă în 1945 la Petrila existau 
un medic, o soră, o moașă). Există 
acum pentru fiii oamenilor muncii 
o școală medie cu 16 săli de clasă, 
cu laboratoare de fizică, chimie 
și cabinet pedagogic, un club, a- 
devărat palat de cultură, două că
mine muncitorești cu o capacitate 
totală de 1 000 de locuri.

O vizită prin cîteva din aceste 
noi construcții este edificatoare. 
Intr-unui din noile apartamente în- 
tîlnim familia minerului Firoiu Ion. 
Mobila celor 3 camere valorează 
25 000 lei. fntr-una din camere ne 
întîmpină pereții încadrați cu raf
turi pline de cărți. Alături de ro
manele lui Balzac, Gorki, Sado- 
veanu, întîlnim volume de filozo
fie și tehnică minieră. In aparta
mente, mobilate modern, locu
iesc sute de familii de mineri cin

Și acest nu categoric automul- 
țumirii, împăcării cu situația, l-a 
spus zootehnicianul Nicolae 
Raicu de cum a pus piciorul în 
sat. El însuși fiu de țăran de 
prin părțile Banatului a înțeles 
că intelectualul satului socialist 
trebuie să aibă un orizont poli
tic și cultural-științific larg,

Mai întîi inginerul a înțeles că 
în calitate de specialist trebuie 
să fie la curent cu ultimele nou
tăți științifice din domeniul care 
îl interesează. „Ceea ce ai în
vățat odată la facultate se per
fecționează mereu9 — zice el.

O bibliotecă de cîteva sute de 
volume, dintre care o mare parte 
sînt cărți de specialitate, i-a 
împodobit pereții camerei în 
care locuiește inginerul încă de 
la începutul activității. Dar, ceea 
ce este și mai important este că 
asemenea lucruri nu rămîn stră
ine colectiviștilor. Tineri cres- 

; câtori de animale ca Gheorghe 
1 Popescu, Constantin Cerbu, Ion 

Nejloveanu și alții au răsfoit 
multe din cărțile inginerului.

— Cu cîțiva ani în urmă eram 
cioban — își amintește Chimici 
Silvestru, devenit între timp un 
bun tehnician veterinar. Pri
mele cărți și broșuri despre 
creșterea animalelor mi le-a îm
prumutat tovarășul inginer zoo
tehnician.

Este o seară literară Ia cămi
nul cultural ? Despre poezia 
noastră nouă le poate vorbi ti-

foarte mult și cînd vorbește o 
face într-un chip neutru, se 
ferește parcă să reacționeze 
conform caracterului său pe 
care doar i-1 bănuim.

Și totuși, găsim în acest erou 
cam impersonal distincții spe
cifice creatorului său. Lucrul 
nu trebuie să ne, mire pentru 
că Francisc Munteanu este un 
scriitor dotat, cu înclinații ine
dite, mai ales consecvent cu 
propriile idei artistice. Eroii 
săi se comportă cu o anume 
greutate, au, ca să zicem așa, 
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reacții întîrziate, ilustrînd o 

'-discreție programatică. Acest 
fel de a fi exclude reacția vio
lentă, ostentativă. Atitudinea 
aceasta vizează seriozitatea și 
răspunderea cu care un erou 
își alege și își formează con
cepțiile. Iată o idee artistică 
pe care Francisc Munteanu o 
reia și aici. El vrea să demon
streze că Toma Voican își în
sușește experiențe, acumulează 
idei din cunoașterea unor 
fapte. Dar prea puținele re
flexii ale eroului, participările

Petrila cum sînt Croiforu Gheor- 
ghe, Petre Moise, Păsărică Mihai, 
tehnicianul Cibi Andrei — poseso
rul și unui autoturism Moskvici (In 
Petrila există peste 130 de tineri 
posesori de motociclete).

In sălile clubului, care zilnic 
găzduiesc în medie 1 000 de oa
meni, ne întîmpină o activitate 
culturală bogată. Pe scena sălii de 
spectacole minerul Haidu Ștefan, 
soția sa și alți 60 de tineri mun
citori fac repetiții la opereta ,,Vînt 
de libertate“; în sala de repetiții 
a orchestrei semisimfonice vom as
culta pe tînărul mecanic Gampe 
Francisc repefînd la vioară Rapso
dia l-a de Enescu.

Biblioteca are anul acesta 2 526 
de cititori.

Petrila de ieri — satul cu 10 
cîrciumi, cu cocioabe aparfinînd 
patronilor, cu mine unde pînă și 
aerul era proprietate privată a 
dispărut pentru vecie.

Azi, Petrila a devenit un ade
vărat oraș socialist. Pentru condi
țiile minunate de muncă și viață 
create de partid, minerii din Pe- 
frila își arată recunoștința prin 
fapte. An de an brațele lor au 
mînuif cu mai multă pricepere uti
lajele miniere, au smuls din 
dineuri sute de mii de tone 
cărbuni peste plan. Numai în a- 
cest an, minerii de la Petrila au 
trimis peste plan marilor uzine și 
fabrici ale țării peste 20 000 tone 
de cărbune.

Petrila este însă doar una din 
minele și localitățile de pe malul 
Jiului, de pe fosta. Vale a Plînge- 
rii, care în anii puterii populare a 
devenit sub conducerea partidu
lui

a-
de

— Valea Bucuriei.
MANEA ION 

inginer 
ROPOTĂ MIHAI 

miner 
BRÎNZAN CONSTANTIN 

mecanic

norilor inginerul zootehnician. 
Cărțile de literatură, revistele 
literare, Contemporanul, Viața 
Romînească, Secolul XX, Tribu
na, îi sint prieteni nedespărțiți. 
Iar dacă vrei cumva să asculți 
într-o seară muzică simfonică, 
discoteca inginerului îți stă la 
dispoziție. Simfoniile lui Beetho- 
ven, Șostakovici, Brahms, Cia- 
cona de Bach, vor înfiora cu a- 
cordurile lor sublime seara mol
comă, dobrogeană. O seară un
deva la țară, într-un sat pierdut 
în inima cîmpiei. Și în mod si
gur după o asemenea audiție te 
vei simți mult mai bogat sufle
tește și, ceea ce este de aseme
nea important, nu te vei mai 
simți undeva departe de marile 
săli de concerte, un izolat.

V-a/n prezentat în rîndurile. 
de față numai doi dintre inte
lectualii salului Comana. Dar a- 
lături de ei, cu aceeași pasiune 
și cu aceeași mare răspundere 
pentru tot ce poate să înfrumu
sețeze viața satului lucrează pro
fesori și învățători, medici și ac
tiviști culturali. Soții Elemer și 
Elena Mitroi, învățătoarele Mar
gareta Bătrîneanu, Marin Diaco- 
nescu și Ioana Vlăduț sînt nu
mai cîțiva dintre aceștia. Și tre
buie să spunem că aici, la Co
muna, colectiviștii se mîadrese 
cu asemenea intelectuali.
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sale lipsite de comentarii inte
rioare nu îl conturează ca pe 
un caracter. Demonstrația scri
itorului a realizat doar un tip 
schematic, golit de personali
tate.

Cartea mimează o proză a 
faptului, dar este lipsită de a- 
cele momente care sînt în sta
re să releve fondul frămîntat, 
autentic, individual al eroului. 
Voican nu ne convinge de 
transformarea pe care autorul 
i-a dictat-o în final. Ce glnde- 
ște el înainte de a primi o 

primă sarcină 
de partid ? Fa
bulația nu 
interesantă 
sine, căci 
resul unui 

menea roman stă în procesul 
de clarificare și orientare care 
are loc în erou. In afara acestei 
reilexivităli, expusă sau conți
nută, faptele rămîn neintegrate 
actului artistic. De aceea, în 
ciuda densității epice cartea 
lasă impresia de suficiență do
cumentară. Nefiind filtrate și 
apreciate de personaj, înfîni- 
plările prin care trece Voican 
își pierd valoarea de docu
mente umane, rară fiind însăși 
substanța umană a operei.

Se adaugă la această superi

este 
în 

inte- 
ase-

de ing. Alexandrina 
ca și în timpul ier- 
aprovizionate ca și 
200 fire de garoafe.

Florile sînt căutate și iama. Brigada condusă 
Lazăr — serele Popești Leordeni—se străduiește 
nii, magazinele de flori să fie tot atît de bine 
vara. De aici se recoltează zilnic circa 1 000—1

In ziua de 18 decembrie a.c. 
avut_loc la București sem-

Comi-
a 
narea Regulamentului 
siei Guvernamentale Mixte de 
Colaborare Economică dintre 
R. P. Romînă și R. D. Germa- 
mană, înființată în baza Co
municatului privind vizita de 
prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Ger
mane în R. P. Romînă în sep
tembrie 1962.

Sesiune a Comisiei romîno-ungare 
de colaborare tehnico-științiîică

Recent s-a ținut la Bucu
rești sesiunea a XIII-a a Comi
siei romîno-ungare de colabo
rare tehnico-stiințifică.

Comisia a analizat activi
tatea desfășurată în perioada 
care a trecut de la sesiunea 
precedentă, a stabilit planul 
colaborării tehnico-științifice 
pentru perioada următoare și 
a convenit asupra intensifică
rii schimbului reciproc de in
formații cu privire la realiză
rile obținute în diferitele ra
muri ale economiei celor două 
țări.

In conformitate cu Protoco-

ficială manieră expozitivă ca 
rențele construcției propriu- 
zise. Recunoaștem în descrie
rile plastice tehnica scenariu
lui. Materialul documentar este 
ordonat aproape cu ostentație 
și „forțat“ să intre în tiparele 
unui roman nedecis ca formulă 
(„roman de formație“ ?, recon
stituire cinematografică ?, bio- 

. .grafie romanțată?). Din calită
țile scenaristului Francisc Mun
teanu recunoaștem puterea de 
fixare a unui cadru surprins în 
detalii plastice. Dar nici ma
niera scenariului nu este rele
vantă, dacă expunerea faptelor 
este dominată de un ton egal, 
nivelator. Dimpotrivă, am fi 
așteptat o gradație a evoluției, 
nu atît în amploarea crescîn- 
dă a faptelor, cît în mișcările 
interne ale eroului. Determina
rea socială nu este realizată 
artistic decît dacă faptele trec 
prin gîndirea eroului și sint 
prelucrate de personalitatea a- 
cestuia pe care în același timp 
o formează.

Deși noua carte a lui Fran
cisc Munteanu este
parțial reușită, ea nu contra
zice știutele calități 
ale autorului.

numai

literare
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Cu ocazia acestei întîlnirî 
s-au purtat discuții despre sar-, 
cinile imediate ale Comisiei.

Regulamentul a fost semnat 
de tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, și de Bruno Leusch- 
ner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Ger
mane.

Iul încheiat, Partea romînă va 
pune la dispoziția Părții un
gare documentații și va primi 
specialiști unguri pentru a 
se documenta îndeosebi în 
unele probleme ale industriei 
petrolului și chimiei, industriei 
construcțiilor și materialelor 
de construcții, industriei ușoa
re și alimentare.

Partea ungară va pune la 
dispoziția Părții romîne do
cumentații și va primi specia
liști romîni pentru a se docu
menta îndeosebi în unele pro
bleme ale industriei de teleco
municații și electrotehnice, in
dustriei siderurgice, industriei 
ușoare și alimentare.

Totodată s-a convenit asupra 
extinderii colaborării între u- 
nele institute de cercetări și 
proiectări din cele două țări.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
de înțelegere reciprocă.

Nou complex 
comercial 

la Tg. Mureș
In noui ''artier „7 Noiem

brie’, situai la nordul orașului 
Tg. Mureș, s-a dat in folosință 
un complex comercial modern, 
care cuprinde magazine de 
lactate, panificație, alimentar 
cu autoservire, restaurant și 
bucătărie de bloc. Un com
plex comercial modern s-a dat 
în folosință zilele acestea și in 
localitatea minieră Bălan.

Rețeaua comercială din re
giune cunoaște o creștere ver
tiginoasă. Pe cînd în 1951 

1296 uni- 
socialist, 

lor este 
creșterii 

unor pro-

tiginoasă. Pe 
funcționau în total 
tăți ale comerțului 
în prezent numărul 
de 2 272. Dinamica 
volumului desfacerii 
duse principale exprimată în 
valori în perioada 1951—1962 
este următoarea : la pîine 1 381 
la _ sută, la carne 2 302 la 
sută, la slănină și untură 
1 117 la sută, la zahăr 1 083 
la sută, la unt 694 la sută, la 
mobilă 1 628 la sută, la con
fecții 574 la sută, iar la încăl
țăminte de 558 la sută.

-----•-----

Campania 
de prelucrare 

a legumelor și 
fructelor s-a încheiat

Campania de prelucrare a 
legumelor și fructelor s-a în
cheiat în acest an cu un bi
lanț rodnic. Muncitorii din a- 
cest sector au realizat peste 
plan 10 400 tone de conserve 
de legume, fructe și paste de 
tomate, cantitate ce depășește 
de aproape 4 ori și jumătate 
întreaga producție de conserve 
ce se realiza în Romînia în 
anul 1938.

Aceste realizări au fost obți
nute ca urmare a creării unei 
industrii de prelucrare a bo
gatelor resurse de legume și 
fructe existente în toate re
giunile țării.

(Agerpres)
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„Banu 
din a- 
Craio-

ospodăria 
d,e stat 
Mărăcine“ 
propierea 
vei — este o gos
podărie tînără, re
cent creată. De 

aceea în fața colectivului de 
muncitori de aici se pun încă 
multe probleme de organi
zare a muncii pentru cre
șterea producției și producti
vității.

Adunarea generală a orga
nizației de bază U.T.M. pentru 
darea de seamă și alegerea 
noului comitet U.T.M. — ți
nută nu demult — a analizat 
contribuția tineretului la rea
lizarea planului de producție 
al gospodăriei, căile de sporire 
a acestei contribuții.

Darea de seamă aprecia că 
un număr mare din cei 45 
utemiști cîți muncesc . în gos
podărie își îndeplinesc con
știincios sarcinile profesionale
— unii dintre ei situîndu-se în 
rîndurile fruntașilor în pro
ducție. în adunare au fost ci
tați utemiștii Nicolae Florea 
și Ilie Raicea — îngrijitori de 
animale, Gheorghe Pătrășcioiu
— mecanic, Mariana Garoafă
— brigadieră la sectorul zoo
tehnic, Traian Ionicoiu — în
grijitor de viței și alții care 
sînt un exemplu în muncă 
pentru ceilalți tineri. Nicolae 
Florea, de pildă, a obținut de 
la cele 13 vaci pe care le îngri
jește cu 13 la sută mai 
Zapts clocit ers planificat 
colegul său Ilie Raicea a 
lizat cu 600 litri lapte 
mult decît prevedea planul. 
Tînărui Traian Ionicoiu este 
cunoscut în întreaga gospodă
rie pentru dragostea cu care 
îngrijește vițeii ; cei 27 viței 
dați în grija sa sporesc zilnic 
în greutate cu 500-600 grame. 
Mecanicul Gheorghe Pătrăș
cioiu, datorită bunei îngrijiri 
a mașinii încredințate, a reu
șit să-i mărească durata 
funcționare de la 1.200 
planificate, la 2.000 ore.

în adunare s-a arătat că a- 
cești tineri au frecventat cu 
regularitate cursurile de ridi
care a calificării profesionale, 
care au funcționat anul tre
cut. Ei au fost printre primii 
care s-au înscris anul acesta 
la cursurile agrozootehnice.

Analizînd atitudinea în 
muncă a tinerilor, adunarea 
s-a referit și la o serie de 
tineri care muncesc fără spi
rit de răspundere.

— Alături de Nicolae Flo
rea — arăta în a'dunare, ute- 
mista Mariana Garoafă — 
muncește tînărui Constantin 
Pelea. Grupa lui de animale 
se deosebeșțe de cea a lui

mult 
iar 

rea- 
mai

de 
ore

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, 

Alexandru Drăghici, 
a ambasadorului 

R. P. Ungare

de prisos ale

referitoare la

MARIETA VIDRAȘCU

I

eterii bueutejleniZile cît mai plăcute
se
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Florea prin faptul că e prost 
îngrijită, că dă o producție 
mică de lapte. In loc să în
vețe din experiența colegului 
său, Pelea se plimbă, bate a- 
nimalele...

— în grajdul nostru sînt 
muncitori vîrstnici care au 
toate vacile gestante, obțin 
mari producții de lapte — spu
nea Ilie Raicea. Noi utemiștii 
ne străduim să muncim la fel 
ca ei. Și totuși, unii tineri — ca

reze cheltuielile 
gospodăriei.

Atît aspectele 
activitatea tineretului în pro
ducție cît și celelalte laturi 
ale vieții organizației de bază 
au fost analizate de utemiști 
cu profunzime și combativita
te. iar acest lucru a folosit 
tuturor. Firesc ar fi fost ca 
după o asemenea dezbatere 
fructuoasă, adunarea gene
rală să adopte hotărîri con-

Pe marginea adunării de dare de seamă 
și alegeri a organizației U.T.M. de la G.A.S 

Banu Mărăcine — Craiova

Virgil Socoteanu, de pildă — 
ne trag înapoi prin compor
tarea lor, prin atitudinea lor. 
„Ce mare lucru e să fii 
văcar ? — spun ei. Mulgi
cît îți dă vaca !“. Dacă ar 
veni cu noi 
dacă ar citi o 
cialitate, dacă 
atent la felul

la cursuri, 
carte de spe- 
s-ar uita mai 
cum muncesc 

îngrijitorii cu experiență și-ar 
da seama că de munca noa
stră depinde în primul rind 
obținerea unor 
ții de lapte...

într-un mod 
fost analizată 
tinerilor care muncesc în sec
torul mecanic.

în cadrul adunării generale 
a fost analizat și stilul de 
muncă al comitetului 
Utemiștii au arătat că 
cînd comitetul U.T.M. 
mărit rezolvarea cu 
tineretului a unei 
care stătea în fața gospodă
riei a găsit și căile practice 
cele mai potrivite. In acest 
sens a fost dat ca exemplu a- 
portul însemnat pe care l-a 
adus tineretul la însilozarea 
furajelor. Adunarea a arătat 
însă că activitatea comitetu
lui organizației de bază U.T.M. 
n-a fost consecventă pe această 
linie. Uneori el a trecut pe 
lingă fapte nu lipsite de im
portanță, n-a găsit modalita
tea remedierii unor neajun
suri. In sprijinul acestei apre
cieri a fost citat următorul 
exemplu : tinerii de la secto
rul zootehnic aruncă în mare 
dezordine gunoiul pe platfor
ma special rezervată. Din a- 
ceastă cauză gospodăria a fost 
nevoită să angajeze patru 
muncitori care să se ocupe de 
amenajarea 
gunoi, făcînd 
inutile. Dacă 
din sectorul 
fost bine îndrumată cu sigu
ranță că tinerii și-ar fi asu
mat ei această treabă gospo
dărească, de natură să micșo-

marl produc-

asemănător a 
și activitatea

U.T.M. 
atunci 
a ur- 
forțele 
sarcini

crete privind activitatea de 
viitor a organizației de bază 
U.T.M. îndreptată în direcția 
mobilizării și mai active a ti
neretului în producție, educă
rii sale politice. Din păcate 
proiectul de hotărîri prezentat 
— în pregătirea căruia comi
tetul U.T.M. nu s-a sfătuit cu 
conducerea gospodăriei și nici 
n-a primit suficient sprijinul 
instructorului comitetului o- 
rășenesc U.T.M. — n-a cuprins 
prevederi, termene și răspun-

deri concrete. Și din această 
cauză, el neconstituind o bază 
de discuții, adunarea n-a a- 
doptat hotărîri corespunză
toare. care să reprezinte un 
program concret de activitate 
pentru viitor.

în prezent în gospodărie are 
loc discutarea planului de 
producție pe anul viitor. Por
nind de la cerințele adunării 
generale de alegeri, comitetul 
organizației de bază va tre
bui să consulte conducerea 
gospodăriei asupra direcțiilor 
în care tineretul își poate a- 
duce cea mai bună contribuție 
la îndeplinirea planului de 
producție. Pe baza acestei 
consultări, cu sprijinul orga
nizației de partid, el va tre
bui să-și întocmească un plan 
de măsuri pe care — în prima 
adunare generală — să-l pună 
în discuția utemiștilor.

★
în partea a doua adunarea 

generală a ales noul comitet 
al organizației de bază U.T.M. 
format din tineri fruntași în 
producție, membri și candi
dați de partid, utemiști, care 
se bucură de prestigiu în gos
podărie.

Miercuri 19 decembrie crt., 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romine, Alexandru Drăghici, a 
primit în audiență de prezen
tare pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Ungare la 
București, Jeno Kuti.

(Agerpres)

Sesiune științifică
Miercuri dimineața au în

ceput lucrările primei sesiuni 
de comunicări științifice a In
stitutului de fizică din Bucu
rești al Academiei R. P. Ro
mine.

Sesiunea va analiza principa
lele rezultate obținute datorită 
condițiilor de lucru mult supe
rioare asigurate cercetărilor în 
domeniul fizicii în anii regimu
lui de democrație populară.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Eugen Bă- 
dărău, directorul Institutului.

In prima zi au fost prezen
tate comunicări în domeniul 
spectroscopiei și semiconductor 
rilor. Lucrările sesiunii conți* 
nuă.

apropie Anul Nou. Decoratorii execută ultimele cesene.
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scurtă 
tova- 

lacob Balaban. 
adjunct al 

de 8 ani nr. 21 
orașul Ploiești, 
discuției s-a pur- 
jurul pregătirilor

Am avut o 
convorbire cu 
rășul 
director 
Școlii 
din 
Tema 
tat în , 
pentru vacanța de iar
nă a elevilor, despre 
acțiunile ce se vor în
treprinde în vederea 
asigurării unor zile cît 
mai plăcute și instruc
tive pentru pionieri si 
școlari.

— Am stabilit cîto- 
acțiuni interesanta 
ne spune tovară

șul Balaban.
în primul rînd, în 

vederea sărbătoririi 
celei de a 15-a ani
versări a Republicii se 
vor face vizite si 
excursii în cartierele 
noi ale orașului, la ra
finăria modernă de la 
Erazi, la Uzinele „1 
Mai, Rafinăria nr. 1 
și altele. Copiii vor 
merge prin O.N.T. sau 
I.R.T.A. în excursii 
Valea Prahovei și în 
Capitală. Cu elevii 
mai mici, Ss vor orga-

de pionieri 
Frumuse- 

ale 
con- 
con- 
unor 
pio-

scri

niza |a școală .seri de 
basm, urmafe de pro
iecții.

O interesantă acti
vitate — continuă in
terlocutorul nostru — 
vor avea cele 8 deta
șamente 
pe școală,
file folclorului și 
poeziei noastre 
temporane vor 
stitui teme ale 
frumoase serbări 
nierești.

în urma unei
sori trimise de elevii 
noștri, într-una din zi
lele trecute, clasa a 
V-a a avut ca oaspe
te pe Eroul Muncii 
Socialiste Gbeorghe 
Belu, maistru rafinor la 
Rafinăria nr. 1. Am 
folosit acest minunai 
prilej și l-am invitat 
pe tovarășul Belu 
ca într-una din zilele 
vacanței să vorbească 
unui detașament de 
pionieri despre erois
mul în muncă. Invita
ția a fost primită cu 
căldură.

De asemenea, cu a- 
jutorul organizației de

parfid vom 
în cinstea 
Republicii, o 
cu 
njșf. 
noi 
carnavalul ce se orga
nizează la Casa pio
nierilor din oraș.

Am reținut de ase
menea și alte cîteva 
inițiative : programul 
pa care îl pregătește 
pentru stația centrală 
de radioamplificare 
diriginta Eliza Moldo- 
veanu cu elevii clasei 
a V-a, simultanul 
șah pe care îl va 
ține unu] dintre 
mai buni șahiști 
oraș cu două detașa
mente de pionieri, 
concursuri sportive etc.

— Am avut grijă — 
menționează tovarășul 
Balaban — ce progra
mul să nu fie prea în
cărcat pentru ca elevii 
noștri să aibă posibi
litatea să se destindă 
și să se distreze în 
mod plăcut în timpul 
zilelor frumoase 
vacanță.

N. BARBU

organiza 
aniversării 

întîlnire 
un vechi comu- 

Am primit și 
invitații pentru

I seanța se apro- 
' pie. Firește, elevii 
își pun întrebarea: 
„Cum îmi voi 
trece cele 
săptămîni ?“ 
dorința de a-i 

ta pe elevii din Capitală 
găsească încă de acum t 
răspuns, am făcut o vizită la 
Comitetul orășenesc U.T.M.- 
București spre a consulta pla
nul vacanței de iarnă. Din ne
număratele acțiuni prevăzute a 
fi realizate în colaborare cu 
organele de învățămînt, cu 
cele ale U.C.F.S., Palatul

I pe
trei 
Din

: aju- 
I să 
acest

La 
va 
cu

pa

platformei de 
astfel cheltuieli 
grupa U.T.M. 

zootehnic ar fi

va

Desen de TI A PELTZ

('Urmare din pag E)

principat va ti marele 
international Gedeon 
(Suedia), iar arbitrul

la 23 martie 1963, la

line ale R. P. Romine ți R. B. 
Germane.

• Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre actualul campion al 
lumii, marele maestru Mihail 
Botvinnik, și marele maestru Ti
gran Petrosian, clștigătorul tur
neului candidaților de la Curacao, 
va începe 
Moscova.

Arbitrul 
maestru 
Stahlberg 
secund Harry Golombek (Anglia),

echipele selecționate 
fotbal ale R. P. Romine au susți
nut ieri pe stadionul Republicii 
un meci de antrenament înaintea 
turneelor pe care urmează să le 
Întreprindă în Maroc și Etiopia. 
Echipa reprezentativă „A" a în
vins cu 4—0 (1—0) echipa de tine
ret prin punctele marcate de 
Constantin (2), Plrcălab și Tătaru.
• Astă-seară, de la ora 19,30, 

sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdui meciul internațional amical 
de handbal dintre echipele mascu-

Ăi

.....

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — în pe
rioada vacanței de iarnă, pio
nierii din orașul Timișoara 
vor avea frumoase surprize. 
Una din acestea este tradițio
nala întîlnire cu Moș Gerilă, 
la care vor fi prezenți pio
nierii și școlarii din toate șco
lile din oraș.

Iubitorii de drumeții vor 
merge în excursii de cîte o 
zi sau mai multe zile în cîteva

localități : la Șarlota — unde 
se va organiza un concurs de 
săniuțe — la Oțelul roșu, Ca
ransebeș și pe Valea Bîrzavei. 
Se va organiza, de. asemenea, 
o plimbare cu autocarul prin 
oraș.

Casa pionierilor va organiza 
carnavaluri ale pionierilor și 
școlarilor. Se anunță de pe 
acum foarte interesante car
navalurile „Eroul din basme” 
și „carnavalul florilor”.

pionierilor, Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice etc., vom spicui 
cîteva.

Sărbătorirea celei (le a 15-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Romine va con
stitui pentru pionieri și elevi 
un prilej minunat de a-și arăta, 
în cadrul manifestărilor cultu- 
ral-artistice, dragostea lor fier
binte față de patrie, față de 
partidul nostru drag, conducă
torul înțelept al poporului pe 
drumul făuririi vieții noi. 
Teatrul de Operă și Balet 
avea loc un spectacol festiv
tema „Te slăvim, Republică“, 
la care vor colabora cele mai 
bune formații ale pionierilor și 
elevilor, participante la con
cursul artistic școlar din acest 
an. Manifestări consacrate 
celei de a 15-a aniversări a 
R-P.R. vor avea, de asemenea, 
loc la Palatul pionierilor, la 
Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice, la casele de cultură ale 
tineretului, în școli.

Organizarea revelionului și 
a Sărbătoririi pomului de iarnă 
ocupă un loc important în pla
nul de vacanță. Numeroși elevi 
din școlile medii, fruntași la 
învățătură și în activitatea ob
ștească, vor avea prilejul să 
participe la tradiționalul carna
val al tineretului ce va fi or
ganizat la Palatul Republicii în 
noaptea Anului Nou. De ase
menea, uit mare număr de pio
nieri vor participa în ziua de 
1 ianuarie 19(53 la Carnavalul 
pionierilor ce va avea loc tot 
în sălile Palatului Republicii. 
La Palatul pionierilor se vor 
organiza în perioada dintre 23 
decembrie — 4 ianuarie carna
valuri la care vor participa 
peste 6 600 de pionieri și elevi. 
Noaptea anului nou va fi de 
asemenea, petrecută de mulți 
elevi împreună cu profesorii și 
colegii lor, la revelioanele ce 
vor ii organizate în școli. Ele
vii școlilor medii nr. 22‘ și nr. 
39, de pildă, vor sărbători re
velionul In școală ; la Școala 
medie nr. 1 vor fi invitați elevi 
și din celelalte școli din raion/ 
Elevii școlilor medii din raio
nul 1 Mai se pregătesc să săr-

bătorească revelionul împreu
nă la Casa de cultură raională- 
Atît in școli cît și în întreprin
derile care patronează școlile 
se vor organiza serbări ale po
mului de iarnă.

Pe timpul vacanței de iarnă 
elevii bucureșteni vor putea 
participa la numeroase mani
festări cultural-educative, ar
tistice și sportive care vor fi 
organizate în toate școlile. Pen
tru o mai bună cunoaștere a 
Capitalei, a împrejurimilor o- 
rașului nostru, vor fi organi
zate excursii și drumeții. 
Palatul pionierilor organi
zează 16 excursii de cîte o 
zi pentru pionierii care se 
pregătesc să obțină distincțiile 
pionierești. Elevii din școlile 
aflate în comunele subordo
nate orașului București vor fi 
oaspeți ai Capitalei. Vor fi vi
zitate, de asemenea, expoziții, 
muzee, instituții de artă și cul
tură. Numeroși elevi și pionieri 
vor putea participa la spectaco
le teatrale. Teatrul J’-ăndărică, 
de exemplu, organizează în pe
rioada 
nud r ie 
pentru pionieri 
„Doctorul 
vigăm în Cosmos", „Cartea cu 
Apolodor", „Harap Alb", „Mi
cul prinț", „Căluțul cocoșat", 
„Rochița cu figuri" etc. Teatrul 
pentru copii și tineret prezintă 
de asemenea între 23 decem
brie — 9 ianuarie spectacole 
cu piesele: „Emil și detectivii“, 
„Salut voios", „Băiatul din 
banca doua", „Doi la aritme
tică“ pentru elevii din școlile 
Capitalei. La Palatul pio
nierilor, cei 6 600 de copii care 
vor ii prezenți în această pe
rioadă vor putea viziona, între 
altele, spectacolul de balet 
„Mașenka", spectacole de tea
tru cu piesa „Trei în rachetă", 
spectacolele teatrului de păpuși: 
„Școala iepurașilor", „Lanțul 
minciunilor" etc. Pionierii și 
elevii vor viziona în colectiv 
filme, spectacole de la televi
ziune. La Palatul pionierilor va 
fi organizată 
ciclu de filme
rețele succese ale patriei noa
stre socialiste".

25 decembrie — 5 ia- 
spectacole speciale 

cu piesele : 
aumădoare", „Na-

vizionarea unui 
cu tema „Mă-

în această perioadă elevii 
pot participa la simpozioane, 
seri literare, recenzii de cărți, 
întîlniri cu scriitori, artiști, oa
meni de știință, sportivi frun
tași, la concursuri gen „Dru
meții veseli“ sau „Cine știe, 
cîștigă“. La Școala medie nr. 11 
se pregătește, spre exemplu 
un montaj literar muzical 
„De-o vîrstă cu patria“, la 
Școala medie nr. 10 un montaj 
literar cu tema „Te slăvim par
tid iubit", la Școala medie nr, 
39 unul pe tema 
liberă, pe soartă 
In fiecare raion, 
piu, se vor organiza 
cursuri cu temele: 
rile regimului democrat în ra
ionul nostru", „Prin muzeele și 
expozițiile Capitalei" etc., iar 
pe Capitală va avea loc un 
concurs cu tema „Prin orașul 
nostru drag".

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice vor avea loc, printre 
alte manifestări: o dimineață 
de informare științifică cu tema 
„Omul sovietic — cuceritorul 
Cosmosului", un montaj literar 
intitulat „Viața fericită a co
piilor din patria noastră", o în
tîlnire cu scriitorul Octav 
Partcu-Iași, o dimineață de fil
me sportive pe tema „Victorii 
ale sportivilor romîni și sovie
tici în întUnirile internațio
nale".

De multă atenție se vor 
bucura în perioada vacanței de 
iarnă manifestările sportive. 
Elevii vor participa la acțiu
nile prilejuite de desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului. In școli, la cluburi, 
case de cultură ale tineretului, 
pe patinoare, la Palatul pionie
rilor vor fi organizate con
cursuri de șah, tenis de masă, 
volei, patinaj etc. Intre 23-30 
decembrie, la Palatul pionieri
lor va fi organizată săptămina 
jocurilor pionierești de iarnă, 
iar între 24-30 decembrie vor 
avea loc concursuri de șah, tir, 
patinaj. In fiecare raion al Ca
pitalei se vor organiza întîl
niri ale pionierilor și elevilor 
cu sportivi fruntași, întîlniri 
urmate de demonstrații spor
tive.

„Puternică, 
stăpînă 1“ 

de exem-
i con- 

„Realiză-

Prof. GH. ȘOVU

Prețuirea celor mai buni

In acesfe zile și la S.M.T. Cos- 
iești, regiunea Argeș au început 
lucrări de reparații ale trac
toarelor și mașinilor agricole.

Foto: AGERPRES
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§ In magazinele de mo- 8 

bilă s-au pus în vin- s

8
8

cultură din Sighet, regiunea 
Maramureș.

Premiul II și medalia de 
argint, echipelor sindicatului 
întreprinderii „Stăruința“ din 
Suceava, casei raionale de 
cultură Giurgiu, regiunea 
București.

Premiul III Și medalia de 
bronz, echipelor sindicatului 
Institutului de endocrinologie 
București, sindicatului spita
lului nr. 1 din Iași, casei ra
ionale de cultură Reghin, re
giunea Mureș Autonomă- 
Maghiară, căminului cultural 
din Jimbolia, regiunea Banat, 
căminului 
lui Mihai,

Au fost 
țiuni altor 
amatori.

PENTRU MONTAJE LITE
RAR MUZICALE :

Premiul I, medalia de aur și 
titlul de laureat al Festivalu
lui, echipelor 
schelei Moreni. 
iești, căminului 
comuna Gîlgău,

Premiul II și medalia de ar
gint, echipei sindicatului Șan
tierelor navale 
giunea București.

Premiul III și 
bronz, echipelor 
complexului C.F.R.-Arad, 
giunea Banat, sindicatului Fa
bricii de confecții din Odorhei, 
regiunea Mureș Autonomă- 
Maghiară, căminului cultural 
din comuna Vaideeni, re
giunea Argeș, căminului cul
tural din comuna Groșii 
sub Munte, regiunea 
mureș, căminului 
din comuna Peretu, i 
București.

A fost acordată o 
echipei Casei de cultură a ra
ionului „1 Mai« din .Capitală,

S-au mai acordat premii și 
mențiuni unui număr de peste 
50 de recitatori și cititori ar
tistici, interpreți, regizori, sce
nografi și instructori ai unor 
formații artistice.

Artiștii amatori premiați au 
fost felicitați de tovarășii Va- 
sile Mușat, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindi
catelor, și Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

zare, în condiții avan- ț 
| tajoase, importante 8 

cantități de sortimente ț 
de mobilier pentru io-

8
8
8 mo- 2 

inclusiv de sca-| 
une — în valoare de 
peste 500 lei se pot 8 
plăti și în 12—24 rate | 

lunare.
, 8
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sindicatului Uzinelor „Electro
nica“ din București, căminului 
cultural din comuna Dolhasca 
regiunea Suceava, Casei raio
nale de cultură din Tulcea, 
regiunea Dobrogea.

Premiul II și medalia de ar
gint, echipelor sindicatului 
Consiliului Superior al Agri
culturii, sindicatului Combina
tului siderurgic din Hune
doara, sindicatului Uzinelor 
„Republica“ din București, că
minului cultural din Solonț, re
giunea Bacău, căminului cul
tural din Săsciori, regiunea 
Hunedoara, Palatului de cul
tură din Pitești regiunea Ar
geș.

Premiul III șl medalia de 
bronz, echipelor sindicatului 
C.F.R.-Fetești regiunea Bucu
rești, sindicatului Uzineior „1 
Mai" Ploiești, sindicatului 
Șantierului naval maritim 
Constanța, sindicatului Uzine
lor „Grivița roșie“ din 
pitală, căminului cultural 
comuna Godeni, regiunea 
geș, căminului cultural 
comuna Gligorești, regiunea 
Cluj, casei raionale de cultură 
din Turnu Sevărin, regiunea 
Oltenia, casei raionale de cul
tură Călărași, regiunea Bucu
rești, casei raionale de 
tură din Buzău, regiunea 
iești.

Au fost acordate, de 
menea, 8 mențiuni altor 
mâții de teatru.

PENTRU TEATRELE 
PĂPUȘI :

Premiul I, medalia de aur și 
titlul de laureat al Festivalu
lui, echipelor sindicatului Fa
bricii de mobilă „Libertatea“ 
din Cluj, easeț raionale d«

8
8
8
8
8
88
88
8
8
8
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8
8
8

cuințe.

Cumpărăturile de 
bilă

a C.C. 
marilor 
Oameni

DIN. PRACTICA MUNCII 
PROPAGANDĂ : GH. OBOGEA- 
NU — Pregătirea bilunară a pro
pagandiștilor. G. VOICEK — 
propagandiștilor la raion. 
BOLBOSI — Toți utemiștii 
diază.

VIAȚA U.T.M. : ALEXA HARA- 
LAMBIE — Cei mai buni tineri 
în rîndurile U.T.M. P. NIȚĂ — 
Informarea politică a tinerilor. 
I. ARDELEAN — Știința agricolă 
la îndemîna colectiviștilor.

C.TR1BUNA SECRETARULUI : 
COZMA — Planul de muncă 
îndrumar al activității. GH. TRI- 
PON — Organizarea îndeplinirii 
sarcinilor.

SCOLI SI PIONIERI : A. FRĂ- 
TILĂ — In 
ca politică.
gătim muncitorii de mîine.

NE SCRIU CORESPONDENȚII

centrul atenției, mur 
I. RUȘESCU — Pre-

In
mai 
artei interpretative : concursul Tinerilor actori.

Devenit o tradiție în mișcarea noastră teatrală acest 
concurs are darul să releve de fiecare dată, cu pri
lejul unor spectacole de înaltă ținută artistică noi și 
valoroase talente menite să asigure schimbul de mîine 
al scenei romînești.

Ziarul „Scînteia tineretului“ adresează și pe această 
cale colectivelor artistice și tinerilor actori, regizări, 
scenografi, parficipanfi la concurs cele mai caide 
urări de succes.

acesie zile, Bucureșliul găzduiește una din cele 
frumoase și mai pasionante întreceri pe tărîmul

vă prezentăm un moment din 
National din Cluj cu piesa dra-

In fotografia noastră 
spectacolul Teatrului 
mafurgului bulgar Angelo Vaghenstein „Generalul și 
nebunul“. Spectacolul va fi prezentat în prima zi a 
concursului, vineri 21 decembrie, pe scena Teatrului 
pentru tineret și copii din str. Constantin Miile. Foto
reporterul nostru a surprins în spectacol pe trei din
tre interprejii piesei : Meleniă Ursu, Marin D. Aure- 
lian și Gogu Gherasim. Regia spectacolului este sem
nată de .Victor Tudor F.op»,

Ca- 
din 
Ar- 
din

cul-
Plo-

ase- 
for-

DE

cultural din Valea 
regiunea Crișana.

acordate 7 men- 
echipe de păpușari

sindicatului 
regiunea Plo- 

culțural din 
regiunea Cluj.

Oltenița, re-

medalia de 
sindicatului 

re-

de 
i Mara- 
cultural 

regiunea

mențiune

(Agerpres)



Adunarea ecncrală a o. N. I'. a notării în unanimitate discutarea
cu prioritate, la viitoarea sesiune, a propunerii rominc

privind promovarea in rindui tineretului a ideilor păcii

„O inițiativa valoroasă

NEW YORK 19 Trimisul 
special Agerpres, Cornel Ră- 
ducanu, transmite :

In cadrul ședinței plenare 
din dimineața zilei de 19 de
cembrie, Adunarea Generală a 
hotărît în unanimitate, pe 
baza raportului Comitetului al 
3-lea, discutarea cu prioritate 
la sesiunea a 18-a a propunerii 
romîne în legăturii cu proble
ma promovării în rîndul tine
retului a idealurilor de pace, 
respect mutual și înțelegere 
intre popoare.

Trebuie reamintit faptul că, 
atunci cînd problema a venit 
în fața Comitetului, răspun- 
zînd dezideratului exprimat 
de numeroși delegați în legă
tură cu posibilitatea unui larg 
și profund schimb de păreri 
pentru adoptarea unui docu
ment de maximă importanță 
atît pentru tînăra generație cit 
și pentru cei răspunzători de 
educarea ei, șase delegații 
afro-asiatice au propus ami
ntirea discuțiilor din lipsă de 
timp și au cerut prioritate la 
sesiunea următoare. Această 
sugestie a fost adoptată în 
unanimitate. Dezbaterea care 
a avut loc atunci în Comitet 
a fost în același timp un pre
țios indiciu asupra seriozității 
cu care este privită această 
problemă,' aprecierea de care 
se bucură inițiativa țării noa
stre și atenția care se atribuie 
adoptării de către Națiunile 
Unite a unui document de 
însemnătatea, celui propus de 
țara noastră.

Astăzi în Adunarea Genera
lă votul unanim acordat prio
rității acestei probleme la 
dezbaterea de anul viitor con
firmă din nou popularitatea 
de care ea se bucură.

NEW YORK 19 (Agerpres). — După cum se știe, Comi
tetul nr. 3 pentru problemele umanitare, sociale și culturale 
al Adunării Generale a O.N.U. a hotărît în unanimitate să 
discute cu prioritate Ia sesiunea a XVIII-a problema promo
vării în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect 
mutual și înțelegere între popoare, problemă inițiată de 
R. P. Romînă în 1960. Anul acesta delegația noastră a depus 
un proiect de declarație în această problemă, care se bucură 
de un deosebit interes din partea a numeroase state mem
bre ale O.N.U. și organizații internaționale, printre care în 
primul rînd U.N.E.S.C.O.

Trimisul special Agerpres la Națiunile Unite, Cornel Ră- 
ducanu, s-a adresat cîtorva delegați cu rugămintea de a-și 
spune părerea în legătură cu inițiativa R. P. Romîne.

Profesorul Linen de Alburquerque Melo, reprezentantul 
Braziliei, a spus : „Situația și problemele tineretului brazi
lian reclamă de urgență examinarea de către Națiunile 
Unite a perspectivelor pe care pacea și înțelegerea interna
țională le poate aduce tinerei generații. Tineretul brazilian, 
activ participant la lupta pentru pace, este interesat într-un 
înalt grad de această inițiativă valoroasă și o urmărește cu 
mare atenție”.

D-na Kamal Rana, reprezentanta Nepalului, s-a oprit asu
pra prihcipiilor înscrise în proiectul do declarație depus de 
R. P. Romînă, recunoscînd importanța Ier și subliniind roiul 
tineretului în lupta împotriva colonialismului, ca și seriozi
tatea cu care se așteaptă discutarea problemei la sesiunea 
viitoare.

Alexandra Manțulinos, delegata Greciei, consideră dezba
terea ca folositoare și crede că examinarea principiilor în
scrise în proiectul de declarație romîn va prilejui un schimb 
fructuos de păreri.

Doctorul Asruf Gorbal, delegatul Republicii Arabe Unite, 
a declarat : „Tineretul Republicii Arabe Unite este angajat 
într-o serie de acțiuni de cunoaștere reciprocă și schimburi 
de delegații cu alte țări. In acest sens prevederile referi
toare la mai buna cunoaștere a tineretului, incluse în, proiec
tul romîn, ni se par interesante. Sper că în sensul manifestat 
și acum de delegați, anul viitor vor fi create condiții op
time pentru examinarea acestei importante probleme”.

Ludek Handl, reprezentantul Cehoslovaciei, a spus: „Ti
neretul are o deosebită pondere în toate problemele de con
strucție economică și socială. De aici decurge importanța 
educării Iui în spiritul păcii și progresului. Inițiativa Romî- 
niei a fost de la început îmbrățișată de numeroși delegați, 
iar proiectul de declarație va fi desigur o foarte bună bază 
de discuție în anul viitor”.

Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

GENEVA. în ședința ple
nară din 19 decembrie a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare au luat cu
vîntul reprezentanții Romî- 
niei, S.U.A., U.R.S.S., Suediei, 
Canadei și Cehoslovaciei.

Luînd cuvîntul în ședința 
de miercuri a Comitetului ce
lor 18, delegatul R. P. Romîne, 
George Macovescu, s-a referit 
la activitatea în 
noua luni a acestui comitet. El 
a subliniat că prima și cea mai 
importantă sarcină încredin 
țață comitetului și care con
stituie însăși rațiunea sa de a 
fi este elaborarea tratatului de 
dezarmare generală și totală 
sub un strict control interna
țional.

Subliniind că delegația ro
mînă a considerat de la înce
put și continuă să considere 
că scopul principal al comite
tului este să creeze un cadru 
pentru negocieri, să constituie 
un organ de tratative și nu de 
expunere a unor poziții rigide, 
nenegociabile, G. Macovescu. a 
arătat că în cursul lucrărilor 
s-au manifestat două poziții, 
exprimînd două concepții 
esențiale asupra dezarmării 
generale și totale.

La baza atitudinii delegații
lor socialiste, a spus el, stă 
concepția ca, ținîndu-se seama 
de interesele fiecărui stat în

decurs de

Fantome 
de vînzare |

(Urmare din pag 1) I

de interesele întregiiparte,
omeniri, trebuie să se realizeze 
dezarmarea generală și totală 
într-un termen cit mai scurt 
în scopul de a se evita un 
război nuclear, în scopul de a 
se feri omenirea de distrugeri 
materiale și spirituale incalcu
labile. La baza poziției delega
țiilor occidentale, stă o altă 
concepție, și anume aceea de a 
se lăsa pe un plan secundar 
pericolul unui război nuclear 
și de a se trece pe primul plan 
interese care nu sînt ale ome
nirii. Aceste două concepții 
s-au concretizat în special în 
cele două proiecte de tratat 
supuse acestui comitet de

Cuvintarea 
reprezentări tul ui 

R. P. Romine

că-

tre delegațiile sovietică și ame
ricană.

Analizînd trăsăturile esenți
ale ale acestor două proiecte, 
vorbitorul a subliniat caracte
rul constructiv și eficace al 
propunerilor sovietice și lipsu
rile fundamentale ale propu
nerilor occidentale.

Referindu-se în continuare 
la încercările delegațiilor oc
cidentale de a-și justifica po
zițiile, invocînd principiul de
zarmării echilibrate și al asi
gurării securității în mod egal 
pentru toți, vorbitorul a scos 
în evidență deficiențele pe 
care le prezintă propunerile 
S.U.A., tocmai din acest punct 
de vedere. Aplicarea planului 
american, departe de a garanta 
securitatea omenirii și a fie
cărui stat în parte, ar duce la 
perpetuarea actualei stări de 
insecuritate. Neurmărind secu-

ritatea generală, a-subliniat 
vorbitorul, planul prezentat de 
Statele Unite, cît și declara
țiile delegațiilor puterilor oc
cidentale în acest comitet vă
desc preocuparea de a obține 
avantaje militare unilaterale 
în defavoarea celeilalte părți.

George Macovescu a subli
niat că rigiditatea poziției a- 
doptate de puterile occidenta
le constituie obstacolul în ca
lea îndeplinirii cerinței popoa
relor — sprijinite de țările so
cialiste — de a se pune capăt 
odată pentru totdeauna tutu
ror experiențelor cu arme 
nucleare în toate mediile. 
Folosesc acest prilej, a spus 
vorbitorul, pentru a exprima 
din nou dorința guvernului ro
mîn ca după 1 ianuarie 1963 
să nu mai aibă loc nici un fel 
de experiențe cu arme nuclea
re, în nici un mediu.

Menționînd că pozițiile în 
diferite probleme sînt încă 
îndepărtate, delegatul R. P. 
Romîne a spus în continuare: 
Dar noi trebuie să a- 
j ungem la un acord atît în 
problema dezarmării generale 
și totale, cît și în aceea a în
cetării experienței cu arme 
nucleare.

în încheiere G. Macovescu 
a arătat că delegația Romînă 
dorește ca în anul viitor toate 
delegațiile să manifeste înțe
lepciune, răbdare, perseveren
ță, realism și mai presus de 
toate năzuința de a se ajunge 
la o înțelegere căci numai în-. 
tr-un asemenea spirit se pot 
rezolva problemele ce stau în 
fața comitetului. Toate popoa
rele lumii sînt în egală măsu
ră interesate în succesul lu
crărilor comitetului, fapt din 
care decurge marea răspun
dere a membrilor acestui co
mitet.

Pentru independența

NEW YORK. — La 18 de
cembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a aprobat un proiect 
de rezoluție prezentat de 13 
țări membre ale O.N.U., care 
cer independența Angolei și 
sancționarea Portugaliei în ca
zul în care aceasta nu va lua 
măsuri imediate pentru acor
darea independenței Angolei. 
57 de delegații s-au pronunțat 
în favoarea rezoluției, 14 de
legații au votat împotrivă și 
18 s-au abținut de la vot.

Printre delegațiile care 
votat împotriva rezoluției 
numără Portugalia, S.U.A. 
alte țări aliate ale Portuga
liei.

Proiectul de rezoluție cere 
autorităților portugheze să 
înceteze imediat orice acțiuni 
represive împotriva poporului 
angolez, să elibereze deținuții

Adoptarea
unei declarații

comune

au
se
Și

sovieto-americaaie
Cw privire la folosirea 
pașnică a resurselor 
eliberate în urma 

dezarmării

NEW YORK. La ședința din 
după-amiaza zilei de 18 de
cembrie, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimita
te Proiectul comun de declara
ție a Uniunii Sovietice și 
S.U.A. cu privire la reparti
zarea pentru nevoi pașnice a 
fondurilor și resurselor elibe
rate în urma dezarmării.

f Portoricanii care locuiesc la j 
( New York au organizat o de- J 
I monstrajie de protest împo- •! 
f triva bazelor S.U.A. instalate j 
I in Porto Rico. Ei cer liber- J 
l. tate pentru patria lor. Jț

politici și sa pregătească con
dițiile trecerii guvernării în 
mîinile poporului angolez.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a aprobat, de asemenea, cu ma
joritatea de voturi, o rezoluție cu 
privire Ia Basutoland, Bcciuana" 
land ți Swaziland, prezentată de 
Cainbodgia, Etiopia, India ți de 
o serie de alte țări. în rezoluția 
sa, Adunarea a reafirmat dreptul 
imprescriptibil al popoarelor a- 
cestor posesiuni coloniale la 
autodeterminare și independen" 
ță, recomandînd guvernului Marii 
Britanii să 
conferință 
constituției, 
conducători
democratică, în vederea stabilirii 
datei acordării independenței.
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convoace imediat o 
pentru elaborarea 

cu participarea unor 
politici aleși pe cale

f Moscova : In fotografie, 
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I /viv/owva . ni iwivyianc, r- — j 
I unul din șantierele de con- J 
struejie a noilor locuinfe din 1 
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„Legea McCarran constituie
o indicare a constituției americane“
• Declarația lui Eiizabeth Flynn • Autoritățile ur
măresc judecarea diferiți lor conducători ai P.C. 

din S.U.A.
NEW YORK 19 (Agerpres). 

Cunoscuta activistă a Partidului 
Comunist din S.U.A., Eiizabeth 
Flynn, a făcut o declarație în 
legătură cu procesul intentat 
Partidului Comunist din S.U.A.

Pentru prima dată în istoria 
Americii, a spus Eiizabeth Flynn, 
în fața tribunalului a fost che
mat un partid politic. Este vor
ba de o chestiune foarte serioasă. 
Respingînd dreptul guvernului 
de a-i cere să se înregistreze, 
Partidul Comunist consideră — 
a spus ea — că legea McCarran 
constituie o încălcare a 
tuției americane.

Eiizabeth Flynn relevă 
urma procesului intentat
dului Comunist, autoritățile vor 
intensifica cu siguranță ofensiva 
nu numai împotriva Partidului 
Comunist și a membrilor săi, dar 
și împotriva tuturor forțelor de
mocratice din țară.

din S.U.A. de a fi încălcat 
faimoasa lege McCarran, Mi
nisterul Justiției al S.U.A. ur
mărește în prezent să obțină 
judecarea cdferiților conducă
tori ai Partidului Comunist.

Un înalt demnitar al Minis
terului Justiției a declarat co
respondenților de presă că a 
solicitat tribunalelor să fi
xeze termenele pentru înce
perea proceselor intentate lui 
Gus Hali și Benjamin Davis.

consti-
--------•--------

că în
Parti-

I
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— Profitînd de decizia tribu
nalului din Washington, care 
a învinuit Partidul Comunist

TINERETULUI LUMII
Fapt divers,

dar
Sub titlul „Roa

dele lecturii”, 
ziarul „Die An" 

dere Zeitung” publi" 
că un fapt divers, 
dar foarte semnifica
tiv pentru influența 

o 
pu- 
în

semnificativ...

PRAGA: Ședința 
unei comisii

PRAGA 19 (Agerpres) Cete- 
ka transmite : La Praga și-a 
încheiat lucrările ședința Co
misiei permanente CAER de 
colaborare economică și-tehni- 
co-științifică în domeniul in
dustriei ușoare și alimentare.

La ședință au participat de
legațiile R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovace, R.D. Germane, R.P. 
Mongole, R.P. Polone, R.P. Ro
mîne, R.P. Ungare și U.R.S.S.

Ca observatori au fost de 
față reprezentanți ai R.D. Viet
nam.

Comisia a luat în discuție 
sarcinile care decurg din hotă- 
rîrile Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc și a elaborat mă
suri pentru îndeplinirea lor.

Comisia a aprobat raportul 
cu privire la munca depusă în 
1962 și la activitatea pe viitor. 
Participanții la ședință au exa
minat problemele legate 
unificarea standardurilor, 
scopul lărgirii schimbului 
sortimente de bunuri de
consum precum și cele legate 
de îmbunătățirea proiectării 
într-un număr de ramuri im
portante ale industriei alimen
tare. Au fost aprobate, de ase
menea, măsuri organizatorice 
îndreptate spre lărgirea și a- 
dîncirea continuă a colaborării 
dintre țările membre ale 
CAER în domeniul industriei 
ușoare și alimentare.

de 
în 
de 

larg

□E SCŒELT-p-1

nefastă pe care 
are răspîndirea 
blicațiilor naziste 
rîndul tineretului 
vest-german. Iată re
latarea ziarului : „Cu 
timpul tînărul Diet
mar din Düsseldorf 
șra procurat tot ceri 
trebuia: pușcă, diago
nală cu centură, coif 
de oțel, o banderolă 
cu zvastică. Decora
țiile ți lc’a conferit 
anticipat el însuși:

„Crucea pentru me
rite în război” și „Or
dinul pentru apăra
rea antiaeriană”. Pe 
urmă, tînărul Diet
mar a trecut la fap
te : a tras un glonte 
într-un soldat brita
nic”.

Dietmar a fost a- 
dus îa fața instanțe
lor judecătorești. Se 
punea în mod firesc 
întrebarea cum a 
ajuns tînărul la ase
menea idei criminale. 
Pentru a afla acest 
lucru a fost consultat 
psihiatrul instanței 
judecătorești.

Psihiatrul nu a gă
sit la Dietmar nici

un fel de afecțiuni 
cerebrale. în schimb, 
el și-a dat seama că 
„Dietmar obișnuia să 
citească broșuri mul
ticolore despre război 
și soldați, caro de 
ani de zile inundă în 
tiraje de masă piața 
vest-germană”.

Inheindu-și relata
rea, ziarul trage con
cluzia că : „Urmele 
pe care a mers psi
hiatrul ar fi putut 
să ducă spre adevă- 
rații făptași. Dar lu
crurile s-au petrecut 
ca de obicei și con
damnat a fost nu
mai tînărul Dietmar”.

Interesul studenților americani
față de realitatea

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Autoritățile americane sînt 
contrariate de interesul tot 
mai mare stîrnit în rîndurile 
oamenilor simpli americani de 
revoluția cubana. După 
reiese dintr-o relatare a 
rului „New York Herald 
bune”, acest interes 
ilustrat de intenția unor 
puri de studenți de la colegiile 
din New York, Boston, Buf
falo și din alte orașe din 
S.U.A. de a pleca în Cuba 
pentru a-și petrece sărbătorile 
de iarnă, deși asemenea călă
torii le sînt strict interzise.

cum se știe, încă din

cum 
zia-
Tri- 
este 
gru-

apel al

După 
anul 1961, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a interzis orice 
călătorii în Cuba fără o auto
rizație specială eliberată de 
organele acestui Departament, 
care în nici un caz nu se a- 
cordă studenților.

După cum relevă ziarul, 
autoritățile americane au a- 
menințat pe studenți că acei 
care vor încălca această dis
poziție vor fi deferiți justiției 
și condamnați la amenzi sau 
la închisoare.

tineretului
din Zanzibar

țj nlunea tineretului
(J Zanzibar a lansat un a- 

pel tuturor popoarelor 
cerîndu-le să condamne in
terzicerea de către autoritățile 
coloniale engleze a două ziare 
progresiste din Zanzibar. In 
apel se arată că persecutarea 
de către autoritățile engleze a 
celor două publicații, „News

din Bulletin Zanews" și „WorJcer , 
organ al Federației sindicate
lor progresiste din Zanzibar, 
constituie încă o măsură prin 
care se urmărește să se îm
piedice acordarea imediată & 
independenței, o nouă măsură 
îndreptată împotriva luptători
lor pentru libertate din Zanzi
bar,

Nu sînt bani pentru profesori“

și fără meserie, cu negoțul de 
telemea în faliment, Niculae 
și-a adus aminte că are în vine 
sîngele albastru al casei de 
Flohenzollern. Și, în consecință, 
și-a angajat, cum spunem, vo
cea postului de radio cu haz.
A reprezentat fracțiunea ce| 
avea în spate banda de asasini g 
a Iui Horia Sima. N-au trecuti 
însă decît cîteva luni și cîrdă- _ 
șia s-a spart. Legionarii fugiți I 
hămesiți, nemureați și trăind* 
din pomeni mizerabile susțin B 
că Niculae e un hoț ordinar,! 
iar Niculae declară că foștii lui “ 
comparși sînt niște lichele pe- B 
nibile și criminali de rînd. Eg 
clar că ambele părți au drep
tate.

In ultima vreme însă, fanto-g 
mele nici microfoane nu mai 
găsesc. Și atunci scriu. Cîte ol 
fițuică, mare cît un răvaș deg 
plăcintă, dar trist.

Am văzut pe vremuri ung 
film. Nu mai țin minte subiec-1 
tul. Numai titlul: „Fantome de 
vînzare“.

Bietele fantome din casa I 
domnitoare a lui Mihal... De- 
vînzare sînt, dar de cumpărați 
nu le mai cumpără nimeni. I

Ce curios. Au trecut de lag 
alungarea lor numai cincispre-l 
zece ani, și parcă sînt secole...® 
Stafiile au putrezit și n-a mai- 
rămas de pe urma 1 
fîșie de hlamidă 
molii, o coroană 
ruginită, călcată 
Acasă, la părinții mei, cînd_ 
vorbeam noaptea de slaiii.l 
mama spunea: „deschide ușa, 
să iasă duhoarea“.

Sosirea la Kiev a lui 
N. S. Hrușciov și I. B. Tito

KIEV 19 (Agerpres). — După 
cum transmite TASS, Ia 19 
decembrie Iosip Broz Tito, 
președintele R. P. F. Iugosla
via, și Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., au sosit Ia 
Kiev.

In cursul aceleiași zile, pre
ședintele R. P. F. Iugoslavia 
și persoanele care îl însoțesc 
s-au întîlnit cu conducători ai 
partidului comunist și ai gu
vernului R.S.S. Ucrainene.

Nikolai Podgornîi, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, a vorbit despre succe
sele obținute de republică în 
domeniul economiei naționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, fră
țească.

S.U.A., Dean Rusie, nu la parte la 
actualele convorbiri anglo-ameri
cane.

Aceste convorbiri se desfășoară 
!n cel mai strict secret.

O VARȘOVIA'. Zilele 
în capitala R. P. Polone 
Ioc conferința Comisiei 
ționale a Juriștilor Democrați. Au 
participat reprezentanți din 15 țări, 
printre care Anglia, Franța, Italia, 
Olanda, U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste din Europa.

Din R. P. Romînă a participat 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, vice
președinte al Asociației juriștilor 
din 8. P. Romînă.

In încheierea lucrărilor au fost 
aprobate rezoluțiile cu privire la 
demascarea activității nazistului 
Globke, actualmente unul din 
principalii colaboratori ai lui Ade- 
nauer și la continuarea luptei îm
potriva prezenței în aparatul ju
diciar al R.F.G. a foștilor judecă
tori naziști.

trecute 
a avut 
Interna-

în intervalul 11—17 decem
brie au fost stabilite de mai 
multe ori legături radio cu sta
ția interplanetară „Marte-1”. Ul
tima dată legăturile au fost sta
bilite la 16 decembrie, în timp 
ce depărtarea stației de Pămînt 
era de 15 840 000 km. Prelucra
rea informațiilor telemetrice re
cepționate a arătat că sistemele 
ți agregatele stației continuă să 
lucreze normal. Temperatura și 
presiunea 
menținute

al P. C. din India, a spus B. 
JGupta, a făcut un demers pe 
lingă guvern și a cerut elibe
rarea celor arestați.

Un dar din partea 
Bibliotecii Academiei 

R.P.R.

la bordul stației sînt 
în limitele stabilite.

— Bhupesh Gupta,

șl n-a mai g 
lor decît ol 
mîncată de 
de tinichea, | 
în picioare. |

• NASSAU. Miercuri au început 
lingă Nassau, în arhipelagul Baha
mas, convorbirile dintre președin
tele Kennedy și primul ministru 
britanic Macmillan. In afară de 
cei doi conducători occidentali, la 
convorbiri iau parte și ministrul 
de război al S.U.A., McNamara, 
subsecretarul de stat american 
Bali, consilierul personal al pre
ședintelui, Bundy, și alte oficiali
tăți americane, precum și Home, 
ministrul de externe britanic, și 
Thomeycroft, ministrul de război 
al Angliei. Secretarul de stat al

„Marte-1" își continuă 
cu succes zborul

• MOSCOVA. — Stația inter
planetară „Marte-1” își continuă 
zborul spre planeta Marte.

La 20 decembrie, ora 8 (ora 
Moscovei), stația se va afla în 
constelația Vizitiul într-un punct 
cu coordonatele astronomice : 
ascensiunea dreaptă — 6 ore 40 
minute, declinația — 42 grade 
25 minute. Atunci ea se va afla 
la o distanță de 17 577 000 km 
de Pămînt.

DELHI
membru al secretariatului cen
tral al Partidului Comunist din 
India, a făcut în parlament o 
declarație în care își exprimă 
regretul și uimirea pentru fap
tul că comuniștii deputați în 
parlament sînt arestați și a- 
runcați în închisoare fără ju
decată și fără cercetări. Ace
ste arestări, a spus el, repre
zintă o ofensivă directă împo
triva opoziției principale din 
India și contravin practicii 
parlamentare sănătoase.

Bhupesh Gupta a arătat în 
continuare că, în afară de de
putați ai parlamentului, mem
bri ai P. C. din India, se află 
sub stare de arest 40 de comu
niști, membri ai adunărilor le
gislative ale statelor șl 12 
membri ai consiliului teritorial 
din Tripura.

Comitetul executiv central

• VARȘOVIA. — La Biblio
teca Academiei Poloneze de 
Științe, prof. Gh. Vlădescu-Ră" 
coasa a înmînat în dar, din par
tea Bibliotecii Academiei R. P. 
Romàne, o fotocopie a primei 
cărți tipărite în țările romînești 
„Liturghierul lui Macarie”, pre
cum și alte tipărituri romînești 
și microfilme ale unor materiale 
și documente care interesează pe 
cercetătorii din domeniul istoriei 
din ambele țări.

Conducerea Bibliotecii Acade
miei Poloneze de Științe a mul
țumit pentru darul oferit.

• 'ATENA. La 18 decembrie Ma- 
nolis Glezos, însoțit de alți mem
bri ai comitetului executiv al 
E.D.A., a vizitat la lniirmeria în
chisorii ..Averoii“ pe editorul și 
pe directorul ziarului „Athinaiki", 
condamnați recent pentru 
materiale critice publicate 
cest ziar.

Glezos a adresat Uniunii
naționale a Ziariștilor o telegramă 
în care mulțumește ziariștilor din 
Întreaga lume pentru acțiunile în
treprinse de ei în apărarea liber
tății presei din Grecia.

unele 
de a-

Inter-

• VARȘOVIA. — După cum 
anunță agenția PAP, la 18 de
cembrie au luat sfirșit lucrările 
celei de-a 11-a Plenare a C.C. 
al P.M.U.P. la care au fost dis
cutate sarcinile fundamentale 
în domeniul învățămîntului su
perior și al cercetărilor științi
fice.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Wladyslav 
prim-secretar al 
P.M.U.P.

Plenara a adoptat
mitate o hotărîre care prevede 
sarcinile în domeniul învăță
mîntului superior și al cerce
tărilor științifice.

Gomulka, 
C.C. al

în unani-

O hotărîre a guvernului 
englez 

viitorul
privitoare la 
Nyassalandului
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Richard Butler, care deține func
ția de prim-ministru ad-interim al 
Marii Britanii în lipsa premierului 
Macmillan, a făcut miercuri după- 
amiază o declarație în Camera 
Comunelor prin care anunță că 
guvernul englez a hotărît să acor
de Nyassalandului ieșirea din Fe
derația Rhodesiei și Nyassalandu
lui. Nu s-a anunțat data la care 
Nyassalandul va părăsi federația 
— creată după cum se știe de 
Ministerul britanic al coloniilor — 
dar Butler a afirmat că vor fi 
necesare tratative „îndelungate și 
dificile“ In acest sens.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Piața .Scînțeii?, TeL 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic »Casa Scînteii*,

orpul didactic din Argentina amenință din nou 
cu grevă. Situația acestor intelectuali, după cum 
recunosc ziarele argentiniene, este de-a-dreptul 
dezastruoasă. Pentru profesorii argentinieni mi
zeria nu este un lucru nou. De ani de zile în 
această țară au loc acțiuni revendicative ale 
membrilor corpului didactic care sînt pur și sim

plu abandonați de autorități. Prețurile cresc neîncetat, moneta 
se depreciază, iar profesorii nici măcar nu primesc salariile 
cuvenite.

Despre toate acestea, sub titlul „Nu sînt bani pentru pro
fesori", săptămînalul social-democrat din R. R Germană, 
„VORWÄRTS” publică următoarele :

„De două luni profesorii din Argentina nu au primit sa
lariile. Acum ei sînt hotărîfi să declare din nou grevă. Și din 
nou se aud glasuri care, acuzînd pe „agitatorii extremiști", 
cer ca acest conflict de muncă să fie reprimat cu o „mină 
tare".

Cei răspunzători pentru această situație primejdioasă — 
subliniază revista în continuare — trebuie căutați în rîndurile 
autorităților care nu sînt în stare să aducă bugetul statului 
în ordine. Dacă pentru a demonstra acest lucru trebuia adus 
un exemplu, el a fost oferit chiar de autorități.

In timp ce statul continuă să rămînă dator slabelor alocații 
pentru educație, acum a fost prezentat bugetul pe anul 1963. 
El conține, în ciuda puternicei inflații și a creșterii costului 
vieții, o nouă reducere a alocărilor pentru învățămîntul de 
stat. Deși nimeni nu își face iluzii că preocuparea pentru edu
cația populară ar reprezenta în această țară un model demn 
de urmat „economiile“ făcute datorită situației economice și 
financiare a Argentinei ar putea fi poate de înțeles dacă ele 
ar fi fost efectuate pe un plan general, la toate capitolele 
bugetare. Dar lucrurile nu stau așa. De pildă, bugetul militar 
irosește toate „economiile" prevăzute la celelalte capitole 
bugetare. Și astfel, în timp ce bugetul pentru educație a fost 
redus din nou, în străinătate se fac noi achiziții de arme, deși 
Argentina aparține acelei categorii de țări care, în mod prac
tic, nu au nici un fel de litigii de graniță și nu este amenin
țată de nimeni.

Situația aceasta este fără îndoială o consecință a subordonă
rii Argentinei față de politica Washingtonului precum și a 
fricii de propriul lor popor pe care o manifestă conducătorii 
dictatoriali ai acestei țări.

I. A.


