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Au îndeplinit planul anual Serbarea 9
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Tovarășul
Gheorghe, membru în 
comitetul de partid al 
C.P.C.S. și tovarășul 
Constantin Tănăsescu, 
director al C.P.C.S., 
le-au vorbit tinerilor

Muncitorii tineri și 
vîrslnici din Combina
tul poligrafic „Casa 
Scînteii" s-au întîlnit 
în sala clubului între
prinderii 
sărbători 
care anul acesta 
Împlinit 18 ani.

fa numele organiza
ției U.T.M., tovarășul 
Crăciun Constantin, 
secretar al comitetu-

despre minunatele 
condiții de muncă și 
viată create astăzi oa
menilor muincii. Tine
rii au primit felicitări, 
cărți și cadouri, iar 
artiștii amatori — 
membri ai brigăzii ar
tistice de agitație a 
sectorului Legăforie — 
au dedicat un Irumos 
program sărbătoriților.

Lecția a încetat a mai fi o lecție. E o istorisire captivantă despre frumusețile de basm ale pdrici.(La cercul de învățăminf politic 
U.T.M. în comuna Eeșenova Nouă, raionul Timișoara). Foto : I. CUCU

„15 ani
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In intimpinarea

Republicii

Tînărul Gheorghe Căpălășan, 
la Uzinele mecanice Timișoara, 
lucrează de curînd în meseria de 
sudor. Cu toate acestea, printr-o 
însușire temeinică a cunoștințelor 
profesionale, el a reușit să devi
nă în scurtă vreme fruntaș în 
producfie, să dea lucrări de bună 

calitate.

Foto D. FLOREA
----- e-----

• Minerii Văii Jiului și-au îndeplinit vineri 
producție. în 11 luni din acest an, ca urmare 
dului de mecanizare în subteran, a folosirii metodelor avansate 
de lucru, ei au extras cu circa 373 000 tone de cărbune mai 
mult decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. Vite
zele medii de avansare obținute în abatajele-cameră și în 
galerii au crescut față de cele planificate cu peste 14 m liniari 
pe lună. Prin reducerea prețului de cost pe tona de cărbune 
s-au realizat economii peste plan în valoare de 15 600 000 lei. 
în fruntea întrecerii socialiste s-au situat colectivele minelor 
Uricani, Aninoasa și Lonea, care au îndeplinit 
de termen planul de producție pe acest an.

• Vineri, colectivul Fabricii de aglomerare a 
fier de la Combinatul siderurgic Hunedoara a 
furnalelor ultimele tone de minereu aglomerat din sarcina ds 
plan pentru acest an.

• Colectivul rafinăriei Teleajen a îndeplinit planul anual de 
producție la toți indicii cu 
tul anului această unitate 
loare de 27 000 000 lei.

în ultimele zile au mai 
termen rafinăria Cîmpina, 
întreprinderilor și unităților economice din regiune care și-au 
realizat pînă în prezent sarcinile de plan pe acest an se ri
dică la 89. (Agerpres)

10 zile mai devreme De la începu- 
a livrat peste plan produse în va-

de la proclamarea R. P. R.“
îndeplinit planul anual înainte de 
schela Boldești și altele. Numărul Zeri seară 

tură a
la Casa de cui- 
studenților din 

București s~a desfășu 
rat finala concursului pe tema 
„15 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne". Im

între 14 și 20 decembrie 
1962 a avut loc la București 
cea de-a XVII-a sesiune ordi
nară a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La lucră
rile sesiunii au luat parte de
legațiile țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, conduse de to
varășii : S. Todorov, vicepre
ședinte al. Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, O Simunek, vice
președinte al guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Ger
mane, D. Molomjamț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jaros- 
zewicz, vicepreședinte al Con
siliului- de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne. A. 
Apro, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, 
Leseciko, 
Consiliului de

producție și va face posibilă 
satisfacerea mai deplină a ne
cesităților țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu tipurile unicate 
cele mai importante de ma- 
șini-unelte așchietoare și de 
utilaje de forjat și presat.

S-a lărgit colaborarea teh- 
nico-științifică între țările 
membre ale C.A.E.R., ceea ce 
a contribuit la folosirea mai 
deplină de către toate țările 
frățești a realizărilor științei 
și tehnicii moderne pentru 
dezvoltarea economiei lor.

A continuat să se dezvolte 
comerțul exterior. în primele 
nouă luni ale anului 1962 
schimbul reciproc de mărfuri 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. a crescut cu 15 la 
sută în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut, din care livrările re
ciproce de mașini și utilaje au 
sporit cu 24 la sută. Pe seama 
livrărilor reciproce, țările 
membre ale Consiliului au sa
tisfăcut partea principală a 
necesităților lor de import,. 
din care a necesităților de ma-' 
șini și utilaje în proporție de 
aproximativ 75 la sută, huilă 
și cocs — 98 la sută, cărbune 
brun și brichete din cărbune 
brun — 100 la sută, țiței și 
produsș petroliere — 96 la 
sută, îngrășăminte minerale — 
80 la sută, cereale — 77 la 
sută, material lemnos — 64 la 
sută. în conformitate cu re
comandările sesiunii a XVI-a 
a C.A.E.R. au loc tratative cu 
privire la sporirea pe viitor 
a comerțului reciproc între a- 
ceste țări în anii 1963—1965. 
în același timp s-au lărgit 
relațiile economice și comer
țul exterior al țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu țările nesocia- 
liste, îndeosebi cu țările slab 
dezvoltate din punct de ve
dere economic din Asia, Afri
ca, America Latină.

Organele Consiliului au des
fășurat o activitate impor
tantă în domeniul asigurării 
transporturilor sporite de 
mărfuri de export și import 
cu ajutorul transportului fe
roviar, maritim și al altor mij
loace de transport ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., în do
meniul îmbunătățirii folosirii 
mijloacelor de transport, spo
ririi capacității de tranzit a 
magistralelor de transport, 
stațiilor de frontieră și portu
rilor.

Examinînd raportul Comi-

generală, țările și organele 
Consiliului au început munca 
de pregătire în, domeniul coor
donării planurilor, pentru pe
rioada de după 1965, inclu
siv coordonarea planurilor 
principalelor investiții. Se 
încheie activitatea legată de 
pregătirea calculelor orienta
tive la balanța energetică și 
de combustibil a țărilor pe 
perioada pînă în 1980, scoțîn- 
du-se în. evidență problemele 
care necesită rezolvarea pe o 
bază multilaterală.

în anul 1962 țările membre 
ale Consiliului au înfăptuit 
măsuri comune în domeniul 
dezvoltării unei serii de ra
muri din cele mai importante 
ale economiei naționale. Țările 
au colaborat cu succes în con
strucția de mine carbonifere, 
centrale electrice, extracția de 
minereuri de cupru, producția 
de cupru, sulf și a unor ma
terii prime pentru industria 
chimică etc. Au fost date în 
exploatare înainte de termen 
porțiuni ale conductei de țiței 
„Prietenia" pe teritoriile Ceho
slovaciei și Ungariei; la sis
temele energetice ale Unga
riei, R.D.G., Poloniei și Ceho
slovaciei, interconectate ante
rior, a fost racordat siste
mul energetic al Ucrainei de 
vest, datorită cărui fapt a de
venit posibil transportul ener
giei electrice din U.R.S.S. în 
Ungaria; și-a început activi
tatea la Praga Dispeceratul 
central al sistemului energetic 
interconectat.

S-a continuat activitatea în 
domeniul specializării și coo
perării în producție, în pri
mul rînd în domeniul con
strucțiilor de mașini. în anul 
1962 organele Consiliului au 
adoptat recomandări privind 
însușirea, specializarea pro
ducției și livrările reciproce 
ale unej serii de noi tipuri de 
mașini și utilaje, precum și 
pentru specializarea și coope
rarea în producția principale
lor tipuri de mașini-unelte 
așchietoare, utilaj de'forjat și 
presat, instalații complete de 
fabrici de zahăr și alte tipuri 
de mașini și utilaje. Recoman
dările adoptate prevăd redu
cerea paralelismului nejustifi
cat în producția tipurilor men
ționate de mașini și utilaje.

înfăptuirea recomandărilor 
adoptate va contribui la ridi
carea nivelului tehnic al in
dustriei constructoare de ma
șini a țărilor, la reducerea 
cheltuielilor de investiții și de

acest concurs organizat de 
comitetul orășenesc U.T.M. 
au participat tineri muncitori 
din toate raioanele Capitalei. 
Concursul a fost cîștigat de 
tinerii Iordache Antoneta, de 
la Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii“, Popa Dumitru, ma- 
trițer la Uzinele „Semănă
toarea’’ și Gonț Dumitru, mun
citor la „Flacăra roșie’’. A ur
mat apoi un frumos spectacol 
prezentat de artiști amatori de 
la casele de cultură ale tine
retului din raioanele. „Grivița 
roșie’’ șl „30 Decembrie".

Z. C.

de Siito

avut loc în sala

(Agerpres)

Primirea la C.C. ai P.M.R.
a grupului de activiști

ai Partidului
Comunist Framrez

(Continuare în pag. a lll-a)

de teatru ,,l. L Caragiale

Concert

Andrés

?

Teatrului C.C.S. din Capitala un 
artistice de amatori premiale la

irumos succes. Publicul a răsplătit 
artiștilor amatori.

19 milioiae lei

TALENTULUI PMR
însemnări de la spectacolul festiv 

dat de laureafii celui de-al llî-lea Festival 
bienal

Vineri seara a 
spectacol prezentat de iormațiile 
iinala celui de-al 111-lea Festival bienal de teatru „I. L. Caragiale“.

La spectacol au asistat tovarășii Gheorghe Apostol, Dumitru Coliu, 
Leonte Răulu, Ștefan Voilec, Isac Martin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Constanta Crăciun, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai C.C. al P.M.R., oameni 
ai muncii din Capitală, reprezentanți ai vieții culturale.

La deschidere a luat cuvintul artistul poporului Costaclie Antoniu, 
președintele juriului Festivalului.

La spectacol și-au dat concursul artiști amatori de la Casele raio
nale de cultură „1 Mai“ din București, din Călărași, regiunea Bucu
rești și Tulcea, regiunea Dobrogea, de la căminele culturale din 
comunele Bagza, regiunea Iași, Solonț, regiunea Bacău, Dolhasca, 
regiunea Suceava, Gîlgău, regiunea Cluj, Groșii de sub Munte, 
regiunea Maramureș, de la Uzinele ,,Electronica“ din București, Com
binatul siderurgic Hunedoara, Șantierele navale maritime din 
Constanța, Schela Moreni, regiunea Ploiești, Complexul C.F.R. Arad 
și Șantierul naval din Oltenița, regiunea București.

Spectacolul s-a bucurat de un 
cu aplauze călduroase măiestria

/
/ .........

ată-ne la specta
colul festiv care 
încunună succese
le marilor între
ceri ale artiștilor 
amatori desfășu
rate în întreaga 

la faza inter-comu- 
la cea pe țară. îmi

patrie de 
nală pînă 
aduc aminte de concursurile 
care au avut loc mai de mult. 
Am multe amintiri frumoase 
de la aceste concursuri, iar 
printre ele și stîngăciile în
ceputului. Pe atunci scena era 
mai gălăgioasă. Acum publi
cul este mai activ. Cum se 
explică această diferență ? în 
unele din piesele cu un sin
gur act foarte la modă, ță
ranii antrenați în joc spăr
geau cu dezinvoltură farfurii, 
pahare : intrăm sau nu intrăm 
în gospodăria colectivă ? în 
jurul acestei întrebări se în
fruntau gînduri și sentimente. 
Scriitorul căuta să intre în de
sișul vieții adevărate. Necazul 
era doar atît, că adesea parcă 
scoteam apă cu ciurul. Și pe 
scenă, din marile schimbări

care se petreceau în țară, ră- 
mînea nu o dată, doar tonul 
gălăgios care parcă spărgea 
culisele. Și nu o dată a trebuit 
să constatăm că cu cit era 
mai gălăgioasă scena, cu atît 
publicul era mai tăcut.

La acest concurs faptele s-au 
inversat. Tonul mai reținut 
care caută adîncimile sufletu
lui a scos în evidență valoa
rea artistică a pieselor, a ce
rut interpreților un joc nuan
țat, iar spectatorului i-a smuls 
aplauze puternice. Distanța de 
odinioară dintre spectatorii 
obișnuiți cu teatrele profesio
niste și scena de amatori a 
scăzut la o apropiere intimă.

Dar trebuie să spun că as
tăzi și artistul amator are o 
treabă hotărît mai ușoară. Cu 
ani în urmă, de exemplu, dacă 
actorul amator în viață era 
țăran întovărășit iar pe scenă 
juca un rol de colectivist, el 
interpreta propriul său viitor.

(Continuare in pag. a III-a)

Minerii, tehnicienii și inginerii 
din exploatările carbonifere din 
Valea Jiului primesc Ia fiecare 
sfîrșit de an recompense de ve
chime pentru o bună activitate 
în subteran. Anul acesta, mineri
lor Văii Jiului li s-au plătit, pînă 
acum, prime de vechime în va
loare de peste 19 milioane lei.

(Agerpres)

---•---

Schimb de experiență
privind cultura porumbului

Geologii Gloria Grahmaliuc, 
Ion Nedelcu și Mircea Diaconu 
de la întreprinderea de pros
pecțiuni și laboratoare a Comi
tetului geologic, prelucrează 
în laborator probele aduse de 

pe teren.
Foto : AGERPRES

I

Vineri a avut loc la Palatul cul
tural din Tg. Mureș un concert 
de cîntece de masă de compozi
tori romîni, susținut de Ansamblul 
de stat de cîntece și tocuri din 
Tg. Mureș în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a Republicii.

Și-au dat concursul corul mixt, 
compus din 58 de persoane, și 
corul pionierilor, compus din 120 
de elevi.

In ziua de 21 decembrie to
varășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R., a primit 
grupul de activiști ai Partidu
lui Comunist Francez, condus 
de tovarășul Georges Lazza- 
rino, membru al C.C. al P.C.F, 
care timp de două săptămîni 
a vizitat diferite regiuni ale 
țării noastre pentru a studia 
din experiența organizațiilor 
P.M.R.

La primire au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
C.C. al P.M.R., Constantin 
Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R. și alți acti
viști de partid.

(Agerpres)

M. 
vicepreședinte al 

Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La sesiune a participat ca 
observator Dinh Van Duc, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Democrate Vietnam în Repu
blica Populară Romînă.

Sesiunea Consiliului a fost 
prezidată de tov. Al. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, șeful de
legației Republicii Populare 
Romîne.

Sesiunea a examinat rapor
tul Secretariatului Consiliului 
cu privire la activitatea Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc în anul 1962. Cu pri
lejul discutării raportului s-a 
relevat că organele Consiliu
lui și-au desfășurat activitatea 
în scopul îndeplinirii hotărîri- 
lor Consfătuirii din iunie 1962 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești ale 
țărilor participante la C.A.E.R. 
și ale sesiunii a XVI-a a Con
siliului.

în organele Consiliului au 
fost elaborate și înfăptuite o 
serie de măsuri importante în 
domeniul lărgirii și întăririi 
continue a colaborării econo
mice și tehnico-științifice. Pa
ralel cu coordonarea planuri
lor de dezvoltare a economiei 
naționale a țărilor membre 
ale C.A.E.R. perspectiva

□riea-i ca un sim- să pară ciudat, dar pînă și nedrep-
)ol ; descifrîndu-l, tăfile sociale care au bîntuit lu-
:unoști civilizații și mea și o mai btnfuie încă pe o
:ulturi, cunoști ome- parte a pămîntului, s-au răs
nirea. Bibliotecile frînf și asupra cărților, ad parcă
nu-s simple depozite și ele ar fi fost oamen
de idei și sentimente. Prin 1938 sau '39, la o întîlnire

de Remus Luca

Colectiviștii din Cărpiniș, re
punea Banat, au realizat în a- 
cest an cea mai mare producție 
medie de porumb cunoscută în 
gospodăriile colective din această 
parte a țării : 5 406 kg boabe la 
ha, de pe întreaga suprafață 
cultivată de 626 ha. Pe unele 
suprafețe, ei au recoltat peste 
12 000 kg porumb știuleți la lia. 
Pentru a cunoaște metodele 
agrotehnice aplicate de colecti
viștii din Cărpiniș în cultura 
porumbului, Consiliul agricol 
raional Timișoara a organizat 
aici nn schimb de experiență Ia 
care au luat parte peste 200 de

președinți 
de G.A.S. și S.M.T., ingineri și 
tehnicieni 
și șefi de 
unități 
zona de șes a Banatului, oameni 
de știință, ingineri de la con
siliile agricole raionale din re
giune.

Inginerul gospodăriei din Căr- 
piniș, Pompiliu Gemescu, a îm
părtășit experiența dobîndită de 
colectiviștii de aici. Porumbul a 
fost cultivat pe terenuri care, cu 
un an înainte, fuseseră ocupate 
cu cereale păioasc și leguminoase 
întreaga suprafață a fost fertili-

de G.A.C., directori

agronomi, brigadieri 
echipe din diferite 

agricole socialiste din

zată cu gunoi de grajd și arată 
la o adîncime de 30-35 cm. 
Semănatul s-a făcut în a doua 
jumătate a lunii aprilie, folo- 
sindu-se numai sămînță dublu 
hibridă de porumb și asigurîn- 
du-se o densitate de 36 000— 
40 000 plante la ha. în timpul 
vegetației porumbul a fost pră
șit de trei ori.

Participanții la schimbul de 
experiență s-au angajat să ex
tindă metodele înaintate pentru 
a spori producția de porumb în 
anul viitor.

(Agerpres)

Cînd se spune despre cărți că 
sînt vii, nu se face o simplă fi- 

i gură de stil. Intr-adevăr, ele au 
o viață a lor, își cîștigă prieteni 

S și dușmani, sînt iubite sau hulite, 
■ duc o luptă, unele își cîștigă ti- 
Inerețea veșnică, altele îmbătrînesc 

și mor. Și această viață a cărților 
„ este foarte strîns împletită cu în- 
| săși viața societății, o exprimă, o 

potențează, îi dau strălucire sau 
0 o tulbură.

E tulburătoare soarta cărții și nu 
3 de puține ori paradoxală, atît de 
■ intim încrustată în viața societă- 
Iții, îneît nu numai că i-o exprimă 

dar și împărtășește soartei ei. Ur- 
_ mărind istoria unei literaturi, a unei 
y culturi ne dăm seama cu o ne- 
_ cruțătoare limpezime de însăși na- 
u tura societății în sinul căreia a 
■ luat naștere și s-a dezvoltat, Poale

cu publicul din Tg. Mureș, vorbind 
despre cărțile sale, Ionel Teodo- 
reanu declara că romanul său.„Lo- 
relei“ realizase în două ediții ui 
tiraj de 4 000 (patru mii) de exem
plare. Cifra era comunicată ca ur 
litiu de mîndrie și în același timp 
ca un argument zdrobitor împotrivi 
acelora care, la vremea lor, nu a- 
preciaseră cartea. Lăs.înd la o par
te valoarea relativă a operei lui 
Ionel Teodoreanu, un fapt e in
discutabil : acest scriitor se bucura 
pe atunci de o mare notorietate 
și de un tot atît de mare succes 
de librărie. Chiar dacă notorieta
tea și succesul de librărie nu sînt 
întotdeauna consecințe justificate 
ale valorii, cifra dată își are sem
nificațiile ei. Ea ne poate da, ori
cum, o idee despre aria de răs- 
pîndire a lifera'u.ii și, în ultimă

analiză, despre , nivelul cultural al 
societății romînești din vremea a- 
ceea. S-ar putea obiecta că opera 
lui Ionel Teodpreanu nu poate fi 
considerată unitate de măsură a 
literaturii timpului și a răspîndirii 
ei. Sa zicem. Pentru statisticieni 
scrupuloși, am să indic alte două 
cifre, care sînt în orice caz defi
nitorii : pînă' la eliberare, romanul 
lui Sadoveanu „Venea o moară pe 
Șiret“ însumase în cîteva apariții 
succesive un tiraj global de 5006 
(cinci mii) de exemplare ; Arghe- 
zi în trei ediții definitive, 2 225 dt 
exemplare.

O primă constatare. La o popu
lație de circa 17—18 milioane, deci 
vreo 10 milioane de adulți, un 
număr de patru-cinci mii de citi
tori de literatură. Presupunînd că 
la aceștia se mai adăugau încă pe 
afîția care n-aveau bani să cum
pere cărți și le citeau împrumu- 
tîndu-le de la biblioteci sau de la 
prieteni, am ajunge la zece mii

de cititori. Deci d intr-o mie o'e 
oameni, unul singur era cititor de 
literatură. Și chiar așa însă,’ ci
frele acestea, la o analiză mai 
insistentă, nu pot scăpa de anu
mite corectări. Cititorii de litera
tură nu se aleg numai din rîndu- 
rile populației adulte, ci și din
tre adolescenți și copii de la o 
anumită vîrstă în sus. Pe de altă 
parte, cum s-a văzut, am dat ci
frele maxime : un scriitor „la mo
dă" și doi titani ai .creației lite
rare. Ce tiraje puteau să obțină 
prin urmare, cărți1 : unor scriitori 
mai puțin cunoscuți sau ale debu- 
lanților ? Nu mai vorbim de con
dițiile în care se editau cărțile, de 
raporturile înarozitoare dintre 
editori și scriitori. Fiindcă sînt bine 
cunoscute. Concluzia : o societate 
în care cărțile scriitorilor mari 
erau citite numai de unul la mie 
din întreaga populație era în an
samblu. ținută pradă inculturii. 
Mai este însă o înfrebere: așa rari 
cum erau, cine erau cititorii ? Ță
ranii în nici un caz nu citeau li
teratură pentru un motiv foarte

simplu : Romînia burgh’ezo-moșie- 
rească se afla printre primele țări 
ale Europei cu cel mai ridicat 
procent de analfabeți, ier masa a- 
cesfor analfabeți o forma țără
nimea. Nici chiar aceia dinfre ță
rani care știau mai mult decît să 
silabisească nu ajungeau să ci
tească literatură. Muncitorii de 
asemenea erau împiedicați în 
fel și chip să se apropie de 
cărți : prețuri foarte ridicate, 
faxe școlare discriminatorii, iar 
bibliotecile sindicale, afîfea cite 
s-au putut înjgheba, au fost con
secvent urmărite, persecutate, con
fiscate, și în cele din urmă des
ființate de „autorități”. Oare ci
teau literatură negustorii, marii 
capitaliști, moșierii franțuziți ? Hai
da de ? S-o fi nimerit și printre ei 
cîte un corb alb pe ici pe colo, 
dar imaginea tipică a acestui soi 
de oameni. în literatura realist- 
critică a vremii conținea, fără ex
cepție, ca un element determi
nant, incultura crasă, prostia a- 
grosivă, snobismul timp și deșert.

(Continuare în pag. a Il-a)



La ancheta 
noastră 

răspund:

ing. MIRCEA GHEOKGHilI
director

inj. MARCEL ROGOZEA
din cadrul serviciului 

tehnologului șef

ficl soluționării unor anumite 
probleme legate de producția 
de bază a uzinei s-a dovedit 
a fi foarte fructuos, îndeosebi 
In cursul acestui an. Desigur, 
el trebuie continuat și extins. 
In legătură cu ajutorul pe care 
oamenii de știință îl pot da 
întreprinderii în cursul anului 
viitor, ne-am adresat cîtorva 
factori competenți din uzină, 
rugîndu-i să ne înfățișeze u- 
nele aspecte ale problemei 
respective, să împărtășească 
prin intermediul ziarului nos
tru institutelor respective o 
serie de propuneri și sugestii.

★

Colaborarea noastră cu in
stitutele de cercetări 
este foarte largă, îmbră- 

țișînd domenii de activitate 
.variate : metalurgie, chimie,

simplificat de colaborare nu 
poate decît să contribuie la 
bunul mers al întregului no
stru proces de fabricație și la 
obținerea unor produse de un 
înalț nivel tehnic, în timp re
cord.

Nu rareori, convențiile des
pre care vorbim cuprind și 
probleme de perspectivă ea, 
spre exemplu, elaborarea unor 
materiale noi cu caracteristici 
tehnice superioare, eliminarea 
zgomotelor la mașinile electri
ce, comportarea mașinilor e- 
lectrice în diferite climate și 
altele.

In cursul anului ce vine, 
uzina noastră intenționează să 
continue mai organizat și să 
lărgească în special domeniile 
de colaborare care pot asigu
ra creșterea calității la nivelul 
tehnicii mondiale. în același

zăm începînd cu anul viitor 
sortimente noi de vopsele. 
De asemenea, solicităm ICET- 
ului o colaborare mai strînsă 
cu uzina, în special în dome
niul realizării unor materiale 
electroizolante noi — condiție 
principală pentru ridicarea ni
velului tehnic al întregii noa
stre producții de mașini elec
trice.

Uzina, a arătat inginerul 
proiectant principal VIC
TOR BUNEA, întreține 

între altele strînse legături 
de colaborare cu institutele de 
cercetări ale Academiei R. P. 
Rom-îne în diverse domenii. 
Noi am obținut astfel anul a- 
cesta unele rezultate concrete 
de mare valoare. Dorim să ex
tindem în 
legăturile

cursul anului viitor 
cu Academia, mai

asemenea chestiuni, care a- 
parține nu numai domeniului 
practic ci și celui științific, va 
contribui mult la îmbunătă
țirea superioară a produselor 
uzinei. înainte de a încheia, 
ne-a spus ing. Victor Bunea, 
trebuie să relevăm sprijinul 
dat specialiștilor uzinei în 
cursul acestui an de către ca
tedra de mașini electrice a In
stitutului politehnic din Bucu
rești. Cadrele didactice au 
început cercetări împreună cu 
noi cu privire la pierderile 
suplimentare de energie la ge
neratoarele de frecvență ridi
cată, datorită cîmpului con
stant. Primele rezultate s-au 
dovedit promițătoare, cercetă
rile fiind programate a fi con
tinuate în cursul anului ce 
vine. Cu rezultate valoroase 
s-au soldat, de asemenea, cer-

DE LA UZINELE DE 
MAȘINI ELECTRICE DIN 

BUCUREȘTI

Ce propuneri tematice

pentru realizarea unui aliaj de 
calitate superioară rezistent la 
presiuni hidraulice ; stabili
rea procesului tehnologic, pen
tru un aliaj de bronz destinat 
pompelor submersibile (pe 
care uzina le produce pentru 
agricultură) etc. Rezultatele 
practice ale acestei colaborări 
au asigurat unor repere fabri
cate de noi un nivel cores
punzător. în viitorul apropiat 
noi am solicita I.C.E.M. un 
sprijin nu numai în domeniul 
metalurgiei neferoase, ci și în 
cel al metalelor feroase. De 
un mare folos ne-ar fi, de a- 
semenea. ajutorul institutului 
la stabilirea eficienței econo
mice a turnării pe plan local 
a unor repere din fontă sili- 
coasă, precum și efectuarea 
studiului de perspectivă al fo
losirii mai largi a pulberilor 
metalice sinterizate (aglome
rate).

faceți cercetătorilor științificizinele de mașini 
electrice din Bucu
rești se numără 
printre principale
le întreprinderi ale 
țării producătoare 
de motoare elec

trice, grupuri electrogene, di
ferit echipament electric etc. 
Calitatea superioară, gradul 
de tehnicitate, performanțele 
ridicate ale produselor acestei 
marj unități industriale, con
tribuie Ia asigurarea unei bune 
activități a multor întreprin
deri. Acest considerent con
stituie pentru întregul colec
tiv de muncă al uzinei bucu- 
reștene un permanent îndemn 
pentru realizarea de mașini e- 
lectrice mereu mai bune, la 
nivelul exigențelor actuale. La 
înfăptuirea acestui deziderat 
concură între altele preocu
parea permanentă de introdu
cere în producție a celor mai 
recente cuceriri ale tehnicii și 
științei. O acțiune importantă, 
care contribuie Ia moderniza
rea permanentă a procesului 
de producție și a produselor, 
o constituie colaborarea cu 
institute de cercetări din cele 
mai diverse sectoare. Sprijinul 
acordat de cercetătorii științi-

pentru anul 1963
energetică, probleme teoretice 
etc., ne-a arătat directorul uzi
nelor ing. MIRCEA GHEOR
GHIU. Trebuie să arătăm că 
această colaborare se efec
tuează atît pe baza unor pla
nuri tematice concrete întoc
mite de institute, cit și pe 
baza legăturilor directe ope
rative, în afara planurilor, 
pentru unele probleme care 
necesită urgență deosebită în 
întreprindere. Această formă 
de colaborare, mobilă și deo
sebit de eficace, se face între 
cercetătorii științifici și spe
cialiștii noștri, prin înțelegeri 
directe, iar uneori în virtutea 
unor convenții. Menționăm a- 
ceastă modalitate organizatori
că de lucru, deoarece ea s-a 
dovedit a fi foarte eficace în 
cursul anului curent și consi
derăm că, în anul următor, ea 
ar trebui .perfecționată. Desi
gur, un asemenea procedeu

timp vom căuta să compen
săm pe bază de reciprocitate 
eforturile cercetătorilor știin
țifici făcînd, cu posibilități 
proprii, o serie de lucrări pen
tru institutele de cercetări care 
ne ajută.

Uzinele de mașini electrice 
din București și-au propus ca 
în anul 1963 să mărească nu
mărul reperelor din mase 
plastice, in aceste condiții, noi 
solicităm sprijinul oamenilor 
de știință ale căror cercetări 
vor trebui să adîncească po
sibilitățile de obținere a unor 
sortimente noi de materiale 
plastice cu indici calitativi 
superiori, din care să se poată 
prelucra piese rezistente și de 
mare finețe. Concomitent vom 
impulsiona activitatea de îm
bunătățire a procesului de fi
nisare a produselor. între al
tele, vom trece, cu sprijinul 
oamenilor de știință, să utili-

ales pentru a utiliza mașinile 
electronice de calcul la solu
ționarea unor chestiuni legate 
de producția curentă a între
prinderii noastre. Uzina de 
mașini electrice din București 
solicită, de asemenea, spriji
nul institutelor Academiei în- 
tr-o altă problemă, foarte im
portantă, și anume proiectarea 
optimă a mașinilor electrice, 
în special a seriilor unitare — 
ținînd seama de toate cheltu
ielile de producție și exploa
tare care afectează tipul res
pectiv de mașină. Deosebit de 
aceasta, uzina intenționează să 
colaboreze mai strîns cu Insti
tutul de fizică atomică în so
luționarea problemelor de 
cîmpuri electromagnetice iro- 
taționale — așa cum intervin 
ele în mașinile electrice. Fi
rește, punerea la punct a unei

?

sr

cetările în legătură cu deter
minarea formei optime a din
ților generatoarelor de frec
vență ridicată, făcute, de ase
menea, împreună cu Institu
tul politehnic. Și în acest do
meniu vom continua anul vii
tor legăturile noastre cu oa
menii de știință.

1n soluționarea unor pro
bleme mai dificile cu 
specific metalurgic, ne-a 

declarat MARCEL ROGOZEA, 
inginer principal în cadrul 
serviciului „tehnolog șef”, noi 
am fost sprijiniți din plin de 
Institutul de cercetări meta
lurgice (I.C.E.M.). în primul 
rînd am fost ajutați la fabri
carea unor aliaje neferoase — 
elaborate anume de institut 
pentru a satisface necesități 
ale producției noastre de bază. 
Așa, de exemplu, este stabi
lirea procesului tehnologic

■ ng. VERONICA C-HEOR- 
| GHIU, specialistul uzi

nei în domeniul vopsi- 
toriei, ne-a arătat că între
prinderea colaborează intens 
și cu Laboratorul central de 
cercetări lacuri și vopsele al 
Ministerului industriei petro
lului și chimiei. Colaborarea 
dintre laborator și uzină, a 
spus ea, a dus în cursul a- 
cestui an la obținerea unor 
produse de vopsit cu calități 
superioare. Printre acestea 
sînt în special lacurile și e- 
mailurile pe bază de rășini 
alchidiale. Pornind de la acest 
punct, noi intenționăm să îm
bunătățim și mai mult legătu
rile cu cercetătorii în dome
niul materialelor de 
In cursul anului 1963, 
torul central ar putea 
ra cu noi în primul
laborînd materiale de vopsit 
care să prezinte caracteristici 
tehnice deosebite șl, în al doi
lea rînd, mărind gama de cu
lori. Am dori să avem, încă 
în cursul anului 1963, întrea
ga gamă de culori posibilă, 
astfel îneît să putem satisface 
în condiții superioare cereri
le beneficiarilor.

vopsit, 
labora- 
colabo- 
rînd e-

G. B.

Studierea literaturii tehnice de specialitate 11 ajută pe tînărul 
inginer Nicolae Vrapcea de la Uzinele „Elecfroputere“ Craiova 

în rezolvarea multor probleme do producție.
Foto ; D. FLOREA

Pregătiri pentru o întîlnire
iseară am o întîlnire 
cu tinerii colectiviști. 
De fapt, noi ne în- 
tîlnim mereu și 
la sfat. E de 
să le povestești 
că apoi nu mai 

de ei. „Cum ai învățat școala, Moș 
Tache ?’’, „Ce era acum 15 ani prin 
comuna noastră ?“ Și gîndindu-mă 
la aceste întrebări, am început să 
frunzăresc ziarele din acea peri
oadă ih care apăruseră și scrisori 
de ale mele. Scriam despre pre
ocupările sătenilor de acum 15 ani. 
Am găsit multe informații dar una 
mi s-a părut mai semnificativă. A 
apărut într-una din zilele anului 
1948. Scriam despre munca In
tensă ce se desfășura sub îndru
marea partidului pentru alfabeti
zarea neștiutorilor de carte. „365 
de analfabeți au luat loc în bănci 
și au început să învețe buchia căr
ții. Tinerii Dumitru Culbece, Ma- 
riefa Damascan și alții aduc un 
prețios ajutor în munca de alfa
betizare a țăranilor“. Era o știre 
scurtă dar care spunea multe. îmi 
amintesc de 
Culbece nu 
Era încă un 
prima școală 
a predat un 
lariu.

Da, dar tinerii vor dori să 
noască mai multe lucruri

stăm 
ajuns 
ceva, 
scapi

pildă că Dumitru 
avea decit 18 ani. 
copil. El a format 
din satul Jîrdeni și 
an de zile fără

TINERII — cinemascop: Re
publica, București, Alex. Sa- 
hia, Floreasca, G. Coșbuc. 
HAMLET rulează la cinema
tografele Magheru, Libertății. 
MIRACOLUL LUPILOR — ci
nemascop : V. Alecsandri, Ele
na Pavel, 1 Mai, Gh. Doja, 
23 August. MOARTEA ÎN ȘA: 
rulează la cinematograful Vic
toria. CRIMĂ FĂRĂ PEDEAP
SA: Lumina, Luceafărul. MA
GISTRATUL: Central, Munca, 
Donca Simo, Volga. PRO
GRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Sep
tembrie. MISTERUL CELOR 
DOI DOMNI „N”: rulează la 
cinematografele 13 Septem
brie, 8 Mai. PROGRAM DE 
FILME DOCUMENTARE: 
Timpuri Noi. CELEBRUL 702 
rulează la cinematograful Ma
xim Gorki. MONGOLH — ci
nemascop: înfrățirea între po
poare. O VIAȚĂ: Cultural.

CHERMESA: Alex. Popov,
Ilie Pintilie. ALIBIUL NU A- 
JUNGE: rulează la cinemato
graful 8 Martie. CASA DE LA 
RĂSCRUCE: rulează la cine
matograful Grivița. LUPII LA

TRU ÎNAINTAȘ: Miorița, 
Februarie. OAMENI ȘI FIA
RE . — ambele serii : Popular. 
CARTOUCHE — cinemascop: 
M. Eminescu. PETRE CEL 
ISTEȚ rulează la cinemato
graful G. Bacovia. VALS PEN
TRU UN MILION rulează la 
cinematograful Olga Bancic. 
BĂTRÎNUL ȘI MAREA: Dru
mul Serii.

Televiziune
fiimbătă 22 decembrie 1962

(Urmare din pag I)

in-Iar imaginea aceasta n-a fost 
ventată, ci exprima o realitate.

!nseamnă că citeau literatură 
numai intelectualii și nici măcar 
toți. (E greu să presupun că din 
vreo zece milioane de adulți, nu
mai cinci mii erau intelectuali — 
medici, ingineri, profesori, învăță
tori, studenți, artiști, funcționari).

lată un trist paradox, drama ob
scură a cărții în Romînia burghe- 
zo-moșierească. Să ne gîndim nu
mai ce este marea noastră litera
tură, creația lui Eminescu, Coșbuc, 
Arghezi, Creangă, Sadoveanu, Re- 
breanu, Caragiale, Slavici, dacă nu 
expresia cea mai înaltă a însuși 
geniului poporului nostru ? Ei nu 
s-au ivit din nimic, ci așa cum 
spune Sadoveanu, cu un prilej, au 
fost ca niște arbori măreți cu ră
dăcinile profund înfipte în viața 
poporului, ale cărui năzuințe i-au 
însuflețit și pentru care au creat. 
Și tocmai poporul era furat de 
propriul său tezaur spiritual.

★
Socialismul a risipit nedreptă

țile de tot felul. Revolu|ia socia
listă, așa cum a redat poporului 
bunurile materiale, de el însuși

STÎNĂ rulează la cinemato
graful Constantin 'David. UL
TIMA BĂTĂLIE rulează la 
cinematografele I. C. Frimu, 
V. Roaită. OMUL AMFIBIE : 
Unirea. POVESTIRI VESELE: 
Flacăra, Moșilor. POMPIE
RUL ATOMIC rulează la ci
nematograful T. Vladimires- 
cu. PREȘEDINTELE — CEN-

create, i-a redat și cartea. Soarta 
cărții a luat cu totul alt curs. De 
fapt a 'luat cursul cel mai firesc cu 
putință. Carfea creată pentru po
por a fost redată poporului.

Firește, revoluția culturală are 
multiple aspecte. Drumul cărții în 
viața socială e numai unul dintre 
acestea. Semnificațiile lui însă 
depășesc cadrul strict al literatu
rii și al ariei sale de răspîna'ire. 
Că opera lui Sadoveanu editată 
între 1944-59, totalizează 
2 200 000 (două milioane două

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,15 Pentru copii: „Atențiu
ne... vacanță”. 20,00 Transmi
siune din Sala Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R. : 
Spectacolul de gală prezentat 
de Ansamblul folcloric „Rap
sodia Romînă”. în pauză. In 
fața hărții. în încheiere : Bu-, 
letin de știri.

viața satului de atunci. M-ia/n dus 
deci pe la cei mai bătrîni, pe la 
intelectualii comunei Cîndești și 
împreună ne-am sfătuit asupra 
cîtorva date pe care le voi aminti 
negreșit tinerilor, lafă-le : 365 a- 
nalfabefi; 2 batoze și 8 cîrciumi, 
3 școli, nici un medic, nici o bi
cicletă, 1 aparat de radio, 1 stu
dent. Altceva nimic. Apoi am să-i 
invit pe tineri la o plimbare prin 
comuna noastră de azi. Vom frece

ani, mai precis în ziua de 13 a- 
prilie 1953, 22 de familii cu o 
vacă, 2 cai și 17 ha de pămînt 
au pus bazele gospodăriei agri
cole colective „Zorii vieții noi“. 
Dar acum, cum arată gospodăria 
noastră? 1 137 familii muncesc 
înfrățite cele 3 650 hectare teren. 
De la trei animale am ajuns la 
900. Numai în anul acesta am con
struit 3 grajduri a 100 de capete, 
o magazie pentru cereale cu o

pe la magazinul universal con
struit de curînd, care se adaugă 
la cele 3 existente în satele co
munei, vom admira cele 2 școli 
noi și cele 5 complet renovate, 
unde 22 cadre didactice predau la 
peste 600 de elevi. Vom vedea 
dispensarul cu 1 medic și trei 
cadre medii sanitare, cele 2 punc
te farmaceutice, 5 cămine cultu
rale cu 9 200 
veterinar efc.

Să ne oprim

volume, dispensar

pufin. Acum nouă

capacitate de 20 vagoane, o ma
ternitate pentru 80 de scroafe, o 
puierniță și un patul.

Zorii vieții noi >a.u apărut acum 
în fiecare casă. 225 de colectiviști 
și-au construit case noi, 221 au 
biciclete, 65 și-au cumpărat a- 
parate de radio. In acești ani, 
zeci de feciori ai satului au de
venit ingineri, profesori, învățători, 
ofițeri, muncitori calificați.

Privesc din nou articolul apă
rut în anul 1948. Primul an de la

proclamarea Republicii noastre. 
Dumitru Culbece, copilul de 18 
ani e acum profesor, iar pe Ma- 
riefa Damascan o cheamă tot 
Culbece, și e profesoară și ea. Dar 
foștii analfabefi unde sînf î Va
sile și Costache Năsăiescu, cei 
care au fost 14 frați la părinți 
sînt gateriști la Tazlău. Nicolae 
Zavate, tînărul care a ciobănit 
la chiaburi o viață întreagă, e azi 
mulgător fruntaș în gospodărie iar 
Vasile Axinte II, neștiutorul de 
carte, care se ducea prin vecini 
să-i descifreze o scrisoare venită 
de la copii, îl citește acum pe 
Sadoveanu.

Dar parcă numai atîțea s-au 
schimbat în satul nostru în cei 15 
ani? La întîlnirea de diseară ti
nerii îmi vor aminti cu siguranță 
că am uitat să spun că avem 
cinematograf, numeroase formații 
artistice de amatori, cercuri de 
citit, casă de naștere etc, E greu 
să le ții minte pe toate cîte s-au 
înfăptuit în comuna noastră în cei 
.15 ani.

TACHE VASILACHE
colectivist

La biblioteca din comuna Urzice ni, raionul Cărei, regiunea Maramureș, au sosit cărți noi.
Foto : AGERPRES
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țările capitaliste evoluate, cu ve
chi tradiții culturale cum sînt 
Franța, Anglia, unde nu poate fi 
vorba de un analfabetism de 
masă, tirajul cărților de literatură 
(avem în vedere adevărata lite
ratură și nu comicsurile sau ro
manele polițiste) rareori întrece 
4-5 000 de exemplare la o ediție, 
înșiși scriitorii valoroși ai acestor 
popoare, clasici sau contemporani 
sînt editați în țările socialiste în 
tiraje mult mai mari decîf în ță
rile de baștină. Deci numărul ci-

o obsesia veșnică, lectura rămîne 
pe ultimul plan al preocupărilor.

lată așadar și reversul : so
cialismul a redat poporului car
tea, dar a și creat condițiile în 
care carfea să-și îndeplinească 
din plin menirea ei socială.

S-a schimbat, ca să zic așa, și 
calitatea cititorului. Cîteva cifre 
semnificative. Avem peste 8 000 
(opt mii) de biblioteci sătești. 
Luînd ca medie 500 de volume 
de fiecare (sînt convins că •

ev, Caragiale, Arghezi, Tolstoi, 
Shakespeare, Balzac, Dickens și 
fot Ca are mai valoros lite
ratura clasică romînă și uni
versală și bine înțeles lite
ratura contemporană. Spunînd mai 
sus“ calitatea cititorului" și la a- 
ceasta m-am gîndit, la gustul si
gur al cititorului, care-l orientea
ză spre valorile reale, valabile ale 
culturii. Nu-i un lucru de mică 
importanță. O societate care cul
tivă intens marile valori ale cul
turii universale, nu în restrinse

zitatea cu care privește tineretul 
nostru viața și cultura. Un tineret 
care iubește biblioteca n-are să ne 
dezamăgească niciodată...

★
La noi cultura a devenit un fe

nomen social de masă. Vorbind de 
literatură, nu pierdem din vedere 
că o scriu scriitorii, să nu uităm 
însă că interesul pentru literatură 
al poporului muncitor în esența lui, 
este altceva decît a fost înainte

sute de mii) de exemplare, că nu
mai două cărți de Arghezi „Cîn- 
tare omului“ și „Cele mai fru
moase poezii" au apărut în 45 000 
d« exemplare (firește in cîte o 
singură ediție), că tirajul obișnuit 
al romanelor, chiar ale unor scri
itori tineri, se cifrează la peste 
20 000 de exemplare nu înseamnă 
numai pur și simplu că numărul 
cititorilor de literatură a crescut 
nemăsurat, ci ceva mai mult. In

de literatură nu-i o con- 
neapărat necesară a nu- 
știuforilor de carte. în

că intră în joc și alte con- 
circumstanțe. Lectura pre- 
în afară de interes pentru

fiforilor 
secință 
mărului 
seamnă 
diții și 
supune 
literatură, și răgaz și liniște și un 
minim de mijloace bănești priso- 
sitoare. Orice om, întîi sa îm
bracă și se hrănește și abia pe 
urmă se gîndește să cumpere cărți; 
cînd însă grija zilei d» mîin» este

mult mal mare, dar chiar și așa) 
însemnează 4 000 000. Așadar, pa
tru milioane de volume în satele 
noastre, la numai zece ani după 
lichidarea analfabetismului. Clu
bul Uzinelor „23 August“ are în 
bibliotecă 49 000 de volume și 
4 900 de cititori permanenți. Sînt 
insă și numeroși muncitori care au 
bibliotecă personală. Ce se ci
tește ? Eminescu și Pușkin, Crean
gă și Cervantes, Șolohov și Fade-

cercuri intelectuale, ci pînă la cele 
mai largi pături ale populației, are 
și un profil moral-deosebit.

Din 1957 pînă azi, concursul de 
masă „Iubiți carfea“ a cunoscut de 
la an la an o amploare de-a drep
tul uimitoare. Avem azi 900 000 de 
purtători ai insignei „Prietenii căr
ții”, 300 000 dintre ei au dobîn- 
dit-o numai în acest an. E semni
ficativă această cifră pentru serio-

vreme. Fenomenul literar are ca
racter social nu doar prin conți
nutul exprimat și prin principiile 
promovate în opere literare, ci și 
prin atitudinea activă a cititorului 
nou față de cartea literară. El 
vede în literatură nu un ce mira
culos oarecare, ci ceva ce est« în 
realitate, parte integranti a revo
luției socialiste și e firesc deci să

Realizarea planului anual cu două zile înainte — iată angajamentul 
celor doi montori fruntași în muncă (Dumitru Rațea și Stroe Cio
lan) de la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate o'a 

befon-Pitești,
Foto i AGERPRES

m n toamna aceasta, 
într-una din zile, 
am fost martorii 
unei adunări mai 
puțin obișnuite. La 
oțelăria uzinei, îna
inte de începerea

schimbului s-au strins toți mun
citorii. Ceva mai la o parte, în- 
trun grup compact stăteau 14 
băieți cu mustața abia mijită, cu 
hainele de lucru aproape noi: 
erau absolvenții școlii profesio
nale care-și începeau atunci pri
ma lor zi de muncă în uzina. 
Erau emoționați. Mulți dintre 
muncitorii virstnici își aminteau 
desigur de felul în care au intrat 
ei în uzină in urmă cu 20, 30, 40 
de ani...

Acum însă băieții erau feli
citați de inginerul Petre Hodir- 
nău —șeful atelierului — de se
cretarul organizației de partid, 
de muncitori și de secretarul or
ganizației U.T.M. Li s-a arătat 
că au fost așteptați, că oțelăria 
are nevoie de ei pentru a-și rea
liza cu mai mult succes planu
rile de producție și băieții și-au 
luat în primire locurile de 
muncă.

...In fiecare an o nouă genera
ție de tineri muncitori pășește 
pragul uzinei; strungari, frezori, 
lăcătuși, formatori, cazangii com
pletează rîndurile colectivului 
nostru aducînd cu ei prospețimea 
tinereții, dorința de a-și însuși 
experiența muncitorilor maturi, 
hotărîrea de a munci astfel, în- 
cit produsele uzinei să fie me
reu mai bune, să corespundă 
celor mai înalte exigențe.

Evenimentul se petrece cu re
gularitate de peste zece ani, 
pentru că de peste zece ani func
ționează școala profesională de 
pe lingă uzină, adevărata sa pe
pinieră de cadre calificate. Mi
nunați oameni a dăruit școala, 
uzinei noastre ! Din fiecare ge
nerație de absolvenți ai școlii 
s-au ridicat fruntași în producție 
cunoscuți astăzi în întreg orașul 
ca formatorul Lefter Baicu, for
jorul Ionel Găleanu, lăcătușii Ion 
Manea și Dumitru Zamfir, recti
ficatorul Ion Cazacu, strungarul 
Ion Ușurelu și mulți alții. în 
băncile acestei școli au învățat 
mulți dintre actualii maiștri, teh
nicieni și ingineri ai uzinei.

Anul acesta s-au încadrat
uzină peste 150 de muncitori ca
lificați, absolvenți ai școlii pro
fesionale.

Să'i cunoaștem pe cîțiva dintre 
ei. Lăcătușul Enache Marin, fiul 
maistrului cu același nume de la 
sectorul mecanic șef a îndrăgit 
uzina încă de mic. Și’a însușit 
meseria de lăcătuș și acum, în 
fiecare dimineață, tată și fiu. pă
șesc pe poarta uzinei, primul a- 
vînd in urmă ani mulți de mun
că dintre care o parte foarte 
grei, petrecuți în uzina patronu
lui, fiul, avînd în față un viitor 
minunat în care va putea să-și

în

aibă ceva de spus în privința ei, 
pentru că practic el realizează re
voluția. întîlnirile scriitorilor cu ci
titorii, care au devenit tradiție, 
nu sînt numai un prilej de cunoș
tință personală, ci mai curînd un 
prilej de verificare a operei lite
rare, un mijloc de confirmare și 
în același timp de consultare a 
publicului cititor.

Cine a citit în ultimele luni 
numai dările de seamă apărute în 
revistele literare despre întîlnirile 
ce-au avut loc în ultimul timp, 
și-a putut da seama lesne, urmă
rind cuvîntul cititorilor, cu cită 
seriozitate privesc ei literatura ; 
cititorii dovedesc o mare solicitu
dine față de scriitor, tovarășul lor 
de luptă, dar și exigență. E re
marcabil nivelul celor mai multe 
dintre intervențiile- cititorilor și 
constituie un ajutor important pen
tru munca viitoare a scriitorului.

Soarta cărții în țara noastră nu 
mai este bătută de toate vînturile 
întîmplării, ci urmează consecvent 
insăși viața poporului. E o soartă 
minunată,

valorific» pe deplin priceperea, 
să se dezvolte multilateral. Și 
Nicolae Durnitrașcu și Ion Gheor- 
ghiță și alți proaspeți muncitori, 
vin la muncă, zi de zi, alături 
de părinții ori de frații lor mai 
mari, continuînd 
muncitorești ale 
familii.

Mulți dintre 
început anul acesta 
muncitori au devenit repede cu
noscuți în uzină datorită bunei 
lor pregătiri profesionale, hărni
ciei și seriozității lor în muncă, 
dorinței de a cunoaște și aplica 
ce e nou în meseria lor,

Interesant este și faptul că 
fiind cunoscuți încă din timpul 
cit erau elevi, pentru pasiunea 
cu care-și însușeau profesNi.' 
muncitorii lingă care și-au făcut 
practica au cerut să fie reparti
zați în echipele lor, în secțiile 
lor. Așa se face că tînărul Con
stantin Popa muncește în echipa 
comunistului Gheorghe Dimofle. 
care i-a îndrumat primii pași in 
meserie, că Tănase Ferescu con
tinuă să lucreze lingă meșterul 
săis -— comunistul Ion Burlacu 
— care l-a inițiat primul Un 
tainele meseriei.

Și totuși, majoritatea absolven
ților continuă să se considere 
încă ucenici, în sensul că mai 
au destule de învățat de la cai 
cu mai multă experiență, că tre
buie să fie veșnic la curent cu 
noutățile tehnicii, științei. Iar 
muncitorii îi ajută cu tact și în
țelegere, îi îndrumă zi de zi. In 
acest proces se nasc și se sudea
ză prietenii durabile, deosebit de 
frumoase. Iată un exemplu : 
Mircea Bălăci a fost repartizat 
să lucreze la strungul tovarășu
lui Constantin Roșu. ~ 
cunosc mai de mult, 
mea cînd Bălăci, ca 
practică în atelier. 
Roșu, considerîndu-l 
ca pe un coleg mai lînăr in me
serie, îl ajută cu dragoste din 
primele zile ale încadrării sale 
în uzină. Lucrurile silit mai sim
ple atunci cînd Mircea Bălăci 
lucrează în schimbul doi; el vine 
ceva mai devreme, se sfătuiește 
cu tovarășul său. Ce să facă însă 
cînd schimburile se inversează ? 
Atunci și-au confecționat un 
„carnet de mașină“. Un carnet o- 
bișnuit, pătat pe alocuri de ulei 
în care poți găsi asemenea în
semnări : „Cum vii dimineața să 
iei cuțitul pe care Fam stabilit 
și să faci degajări pentru filetat 
la axe cu 0,5 mm mai mari la 
diametru pentru respectarea co
tei de toleranță“... sau „dacă nu 
au venit bucșele de la tratamen
te, te duci la tovarășul Bozianu 
și urgentezi aducerea lor. Altfel, 
nu ne putem respecta angaja
mentul de a da toate piesele cu 
o zi mai devreme...“ Semnificati
ve rînduri !

Absolvenții școlii profesionale 
s-au încadrat pe deplin în acti
vitatea bogată a colectivului 

uzinei. Ei participă activ la via
ța de organizație, îi întâlnești la 
manifestările culturale ori spor
tive, în clasele școlii medii sera
le, frecventînd bibliotecile, cabi
netul tehnic. Și e firesc să fie 
așa. Imaginea ucenicului umil și 
speriat, care ocupa parcă un loc 
ce nu i se cuvenea, a dispărut de 
mult din viața noastră. Absolven
ții școlii profesionale au fost 
primiți în uzină cu căldură,, 
avînd locurile de muncă asigura
te. Ei au fost așteptați ca un a- 
jutor de nădejde, retribuiți după 
capacitatea lor, îndemnați să nu 
se oprească la ceea ce au reali
zat pînă acum, ci să 
necontenit pentru a face 
mereu mai bine nevoilor 
striei noastre socialiste.

IVIOREL ȘEITAN — dispecer, 
.NICOLAE VOICULEȚ — lă
cătuș, Z. CALENȘTEIN — in
giner, VASILE CALU — me- 
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siei pentru agricultură cu pri
vire la mersul îndeplinirii re
comandărilor sesiunii a XlII-a 
a Consiliului privind sporirea 
producției agricole în țările 
membre ale C.A.E.R., sesiunea 
a aprobat înfăptuirea prin 
eforturile comune ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. a măsu
rilor necesare pentru conti
nua dezvoltare a agriculturii 
în aceste țări.

Sesiunea a examinat reco
mandările privitoare la dez
voltarea și specializarea pro
ducției de tractoare, șasiuri 
autopropulsate și de principa
lele mașini agricole, printre 
care mașini pentru lucrări de 
ameliorare, recomandări ela
borate de Comisia pentru con
strucții de mașini. Participan- 
ții la sesiune au relevat că 
înfăptuirea măsurilor în do
meniul specializării interstatale 
a producției de mijloace teh
nice agricole va contribui la 
satisfacerea mai deplină a 
necesităților agriculturii țări
lor membre ale C.A.E.R. în 
mașini de înaltă productivi
tate.

în toate problemele exami
nate, sesiunea a adoptat hotă- 
rîri ample și a trasat măsuri 
concrete care asigură lărgirea 
și adîncirea continuă a cola
borării economice și tehnico- 
științifice, perfecționarea for
melor și metodelor de muncă 
ale organelor Consiliului.

în scopul colaborării mai 
strînse dintre țările membre

cea de-a XVII-a sesiune
Ajutor Economie

ale C.A.E.R. în domeniul pro
blemelor valutare-financiare, 
sesiunea a creat Comisia per
manentă pentru probleme va
lutare-financiare. Au fost 
examinate, de asemenea, alte 

' cîteva probleme organizato
rice.

★
Intre 16 și 20 decembrie 1962 

a avut loc la București cea 
de-a treia ședință a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au luat parte re
prezentanții în Comitetul Exe
cutiv din partea Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Repu
blicii Democrate Germane, Re
publicii Populare 
Republicii Populare 
Republicii Populare 
Republicii Populare 
Uniunij Republicilor 
Socialiste.

Ședința a fost prezidată de 
A. Apro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, repre
zentantul Republicii Populare 
Ungare.

Comitetul Executiv a exa
minat o serie de probleme im
portante «le colaborării econo
mice și tehnico-științifice, pre
gătite de comisiile permanente 
ale Consiliului. Au fost exami
nate, în special, propunerile 
Comisiei pentru construcții de 
mașini cu privire la speciali
zarea producției unor tipuri 
de mașini și utilaje, precum și 
cu privire la livrările reciproce 
de tipuri specializate de pro
duse pînă în 1965.

Mongole,
Polone, 

Romine, 
Ungare, 

Sovietice

In vederea dezvoltării conti
nue a relațiilor economice din
tre țările membre ale C.A.E.R. 
pe baza folosirii mai depline 
a avantajelor diviziunii inter
naționale socialiste a muncii, 
Comitetul Executiv a conside
rat ca indicat să introducă sis
temul decontărilor multilate
rale în comerțul dintre țările 
menționate și să creeze Banca 
țărilor socialiste.

Examinînd propunerile Co
misiei pentru transporturi pri
vitoare la măsurile concrete 
necesare pentru crearea unui 
parc comun de vagoane- 
marfă, Comitetul Executiv a 
aprobat proiectul de Convenție 
al țărilor interesate în această 
problemă și a stabilit modul 
și termenele de înfăptuire a 
măsurilor de viitor pentru cre
area parcului comun de va- 
goane-marfă. Au fost stabi
lite de comun acord măsurile 
suplimentare pentru lărgirea 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R., în domeniul naviga
ției maritime.

Examinînd problema nivelu
lui prețurilor contractuale în 
vigoare la mărfurile în comer
țul dintre țările membre ale 
C.A.E.R., Comitetul Executiv 
a relevat că principiile și me
todologia stabilirii prețurilor 
în comerțul dintre țările mem
bre ale C.A.E.R., adoptată în 
iunie 1958, au contribuit la

Reciproc
formarea unor prețuri stabile 
și reciproc avantajoase în co
merțul dintre țările membre 
ale C.A.E.R., ceea ce a dus 
la lărgirea considerabilă a 
schimbului de mărfuri dintre 
aceste țări și la întărirea eco
nomiei lor. In același timp, 
Comitetul Executiv a adoptat 
o recomandare cu privire la 
rectificarea prețurilor în co
merțul dintre aceste țări, în 
cazurile cînd acest lucru este 
întemeiat 
economic.

Potrivit 
mitetului 
rea prețurilor va avea un ca
racter complex, pornind de Ia 
nivelul prețurilor medii pe 
piețele mondiale de mărfuri în 
perioada 1957-1961.

Comitetul Executiv a acor
dat o mare atenție problemelor 
perfecționării continue a for
melor și metodelor de muncă 
ale organelor Consiliului, pen
tru a se asigura elaborarea 
mai operativă și mai aprofun
dată a problemelor colaborării 
economice și tehnico-științif ice.

Discutarea problemelor la 
sesiunea Consiliului și în ca
drul Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie frățească și înțe
legere deplină, sub semnul lăr
girii și adîncirii continue a co
laborării dintre țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

din punct de vedere

recomandărilor Co~ 
Executiv, rectifica-

Conferință de presă
Vigoarea talentului popular

(Urmare din pag I)

Mișcările, comportarea, vocea 
le potrivea cu realitatea ima
ginată. Creația sa nu era a- 
jutată de experiența persona
lă trăită. Viitorul, imaginat din 
gîndurile sale de atunci, as
tăzi a devenit realitate vie. 
Țăranii uniți în marea familie 
a colectiviștilor își întruchi
pează pe scenă propria lor 
viață. Ați văzut cît de firesc 
se mișcă actorii amatori pe 
scenă ? Pe cei din Dolhasca, de 
exemplu, în piesa lui Gheorghe 
Vlad „îndrăzneala" ? Mișca
rea este de astă dată doar 
pe jumătate convențională, 
iar cealaltă jumătate o con
fesiune personală, deoarece 
cei care interpretează, de 

pe colectiviști, 
colectiviști. A-

care 
exemplu, 
sînt și ei 
cesta este secretul prospeți
mii, al umorului, al puterii cu 
care crează atmosfera. Forma
ția din Dolhasca a fost che
mată și pe scena spectacolului 
festiv încîntînd din nou publi
cul spectator cu creația sa. Era 
și firesc să obțină premiul I, 
medalia de aur și titlul de 
Laureată. Actorii se iau 
uneori la întrecere cu au
torul : îndreaptă și com
pletează cele scrise de el, în
tăresc părțile mai palide ale 
imaginii poetice, cu culorile 
realității trăite de către ei. De 
aici putem trage o învățătu
ră : n-ar fi o încercare lipsită 
de interes dacă autorii piese
lor inspirate din viața satului 
de astăzi, și-ar încerca forțele 
prezentînd lucrările lor în 
premieră pe scenele cămine
lor culturale în interpretarea 
artiștilor amatori 
tiviști. Ar putea să 
mească astfel multe sugestii 
utile pentru finisarea piesei.

*
La festivalurile Caragiale 

există un participant perma
nent care întotdeauna pleacă 
cu cunună de lauri: Ion 
Creangă. De astă dată Irimie 
Nicolae din comuna Bagza, ra
ionul Huși a venit la festival 
prinzîndu-se șl el de aripa lui 
Creangă. A obținut și el o cu
nună de lauri: Premiul I, Me
dalia de aur și titlul de Lau
reat și, bineînțeles, a 
el la spectacolul 
tre interpreții 
Băiatul o fi 
13—14 anj și 
cît intră într-o ulcea din 
mintirile din copilărie1 
marelui povestitor. Cînd l-am 
văzut apărînd cu o stîngăcie 
aparentă, tuns „la zero' și cu 
o lumină inteligentă în colțul 
ochilor, parcă a ieșit în fața

cortinei eroul „Amintirilor din 
copilărie“. în dialect moldove
nesc, dînd gust și formă speci
fică cuvintelor, simțind cu su
fletul ce spunea, copilul po
vestea despre pupăza din tei, 
și atunci cineva de lîngă mine 
a spus : „Uite mă e leit Nică'. 
Așa o fi arătat și Ion din Hu- 
mulești care mai tîrziu cu o 
clar viziune și cu o ironie ne
muritoare a scandalizat boie
rii și popimea. în pauză, co
pilul, în prezența unor actori 
renumiți față în față cu pro
fesori universitari, cu ziariști, 
a spus din nou povestea pu- 
pezei. Nu s-a fîstîcit, doar 
fața i-a fost mai roșie de e- 
moție lăuntrică. Și acest curaj 
ni-1 amintește pe Creangă.

Nepotul lui Creangă a fost 
mîngîiat pe cap de către ar
tiști care-1 încurajau : „Așa și 
Pe mai departe, dragul meu !“ 
Iar el plecînd își întorcea din 
cînd în cînd capul spre ju
riu voind să spună : „O să 
ne mai revedem !“

Poate... chiar pe scena Tea
trului Național.

Vineri după-amiază, la se
diul Uniunii ziariștilor din 
R, P. Romînă a avut loc o 
conferință de presă cu prilejul 
încheierii celei de-a 17-a se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc — C.A.E.R.

Au luat parte reprezentanți 
ai ziarelor centrale, ai Agen
ției romîne d<e presă „Ager-

preș“ și Radioteleviziunii, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Secretarul C.A.E.R., N. V. 
Fadeev, a făcut o expunere a- 
supra recentei sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc. El a răspuns apoi pe 
larg la întrebările puse de zia
riști.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne 

Avram Bunaciu, a ministrului 
la București

Vineri la amiază, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, a primit într-o vizită 
protocolară pe trimisul extra-

plenipotențiar alordinar și
Izraelului la București, Katriel 
P. Salmon.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei armatei R. P. F. Iugoslavia
Atașatul militar și al aerului 

al R. P. F. Iugoslavia în R. P. 
Romînă, lt. col. Iure Mihaic, 
a oferit vineri după-amiază un 
cocteil cu prilejul Zilei arma
tei R. P. F. Iugoslavia.

Au luat parte generali, ofi
țeri superiori ai Forțelor ar-

mate ale R. P. Romîne, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, și atașați mili-

colec-
pri-

fost și 
festiv prin
de frunte, 

avînd vreo 
ne-a oferit 

„A- 
>“ ale

------------------------------------------------- 1

In Editura politică 
a apărut:

V. I. Lenin
voi. xm

600 pag. 12 lei
Acest volum cuprinde lucră

rile scrise de Lenin In perioa
da mai—septembrie 1906.

Majoritatea lucrărilor inclu
se în volum — „Raport asupra 
Congresului 
P.M.S.D.R. 
muncitorii 
„Dizolvarea 
proletariatului“ șl altele — sînt 
consacrate problemelor legate 
de lupta internă de partid 
după Congresul al IV-lea (de 
unificare) al P.M.S.D.R., ana
lizei tacticii bolșevice față de 
Dumă și criticii liniei tactice a 
menșevicilor.

Volumul conține o serie de 
articole consacrate problemei 
agrare, folosirii parlamentului 
de către clasa muncitoare șl 
partidul el ele.

Volumul cuprinde șl lucrarea 
„învățămintele insurecției din 
Moscova“ în care Lenin face 
Importante generalizări teore
tice și trage concluzii cu pri- 
vire la organizarea șl condu
cerea insurecției de către parti
dul proletariatului.

de unificare al 
( scrisoare către 

din Petersburg)“, 
Dumei și sarcinile

In sălilB de curs ale Institutu
lui de mine din Petroșani, vii
torii ingineri se pregătesc te
meinic în vederea sesiunii de 
examene. Laboratoarele cunosc 
în aceste zile o mare afluen
ță. Tînăra studentă Doina Vrîn- 
ceanu și studenta cubaneză 
Lazaro Rivero studiază îm
preună adeseori, lată-le în la
boratorul de mecanică a roci
lor, studiind calitățile fizico, 

meoanice ale rocilor.

Foto : AGERPRES

locuințe 
pentru lucratorii 

din 0. A. S.
ani, in numeroa-In ultimii 

se gospodării agricole de stat 
au fost construite blocuri de 
locuințe destinate lucrătorilor 
din G.A.S. Anul acesta, în 
gospodăriile agricola de stat 
s-au construit din fondurile 
statului încă 237 de blocuri. 
Ele sînt amplasate în sate sau 
în imediata vecinătate a aces
tora, înlesnindu-se locatarilor 
participarea la viața obștească 
și culturală, iar copiilor lor 
posibilitatea de a frecventa 
școlile cele mai apropiate. Lo
cuințele sînt construite după 
proiecte tip, au apartamente 
cu bucătărie și baie.

Cele mai multe locuințe au 
fost construite în gospodăriile 
agricole de stat din regiunile 
Dobrogea, Oltenia, Iași, Sucea
va și Bacău.

Informații

Un hap într-o găleată.

■
wnTmii

acă exsjstă un dome
niu în care copita, 
lismul deține înfr-a- 
devăr recordul, ace. 
sta e publicitatea. 
Folosește atîtea for
mule pentru a-și 

de dinți și ideologia 
incit trebuie să fii în 
atent să nu rămîi cu

vinde pasta 
reaefionară, 
permanență 
buzunarul gol și capul plia de 
minciunile care fi se oferă în am
balajul de lux, îmbietor colorat- 
Și ce n.au făcut diverșii apologeți 
pentru a se prinde 
cit de cit mitul des
pre așa-zisul „capi
talism popular" : re
clame, ziare, afișe, 
rugăciuni, toate puse 
în aceeași undiță.

De data aceasta 
nada poartă nume
le de revistă muzi
cală, pentru ecran lat, 
de afiș, 
interpret de melodii moderne 
și un ansamblu coregrafic in
genios și talentat, (este vorba des. 
pre filmul „Tinerii", o producție a 
studiourilor engleze). Ritmul ac
țiunii e alert, pe parcurs ni se 
prezintă nu mai puțin de 14 șla
găre atrăgătoare, dansurile sînt 
executate cu nerv și îndeosebi 
cel cu umbreluțele sfirnește reală 
admirație.

Ni se promit chiar niște eroi a- 
muzanți, tineri din diverse medii 
sociale (majoritatea vînzători, mici 
ajutori de amploiați și muncitori), 
care ziua muncesc iar seara se 
întîlnesc la clubul tineretului pen
tru a-și petrece vesel timpul li-

cu sirop
ber. Și dacă n-ar fi declanșare« 
unui conflict ultra.banal, de o stu
piditate amintind comedioarele a. 
mericane centru midinete si băieți 
de prăvălie (afaceristul care vrea 
să dărîme localul modestului club, 
fiul, membru al clubului, care în
tru apărarea localului declară ta
tălui un război de paradă, pentru 
ca. la o adică să-și trădeze ami
cii și să se alăture afaceristului) 
am privi cu zîmbetul pe buze eta
larea naivă dar însufleiifă da nu
mere de varietăți. NumaJ că ci-

creată cu afîta Inventivitate In ju
rul „cîntărejului misterios".

In cele din urmă, , după un răz
boi simulat, de operetă, un fel de 
joacă a capitalismului cu puștii 
(pentru că, în mod real magnatul 
putea din capul locului să uzeze 
de polița sa pentru a-i cumpăra 
cu club cu tot — ceea ce șl face 

fiu și vii- 
mîna — idili. 
vie a „înlră-

dealtminteri) tată, 
foarea noră își dau 
că imaqine-reclamă 
firii între clase".

Pînă și membrii

. cu un cap
Cliff Richard, agreabil

neaștii englezi n-au vrut să le sca
pe această bună ocazie pentru a 
Iaca reclamă Intr-un mod, chipu. 
rile, fin, unui soi de „capitalism 
popular". Cu toate ieșirile sale 
tipice de businessman (cumpără 
și teatrul în care tinerii vor să 
dea reprezentație și programul 
cu „steaua“ revistei, cu tot) dom
nul Black. senior, un rapace mag. 
nat se dovedește pînă la urmă un 
om simpatic și cumsecade. Dar 
cînd ? Atunci clnd e gata să finan
țeze juvenila întreprindere și a- 
ceasta numai după ce nasul du- 
misala adulmecă aici o afacere 
avantajoasă. Nu evită să transfor
me în dolari vocea propriei sale 
odrasle și mal «Ies publicitatea

cel mal dîrzl 
și lucizi ai clubului 
(tînărul muncitor 
re-i declarase 
prefuitor pe cei 
Blacke junior și 
nior „din același 
luat") sînt repede 
înduplecați de acest

51 
se 
nu 
de

ca- 
dis- 
doi 
se-
a-

mecena generos 
obez. Oare așa 

întîmplă și în realitate I Oare 
sînt cunoscute desele conflicte 
muncă din Anglia și din alte
țări capitaliste care se transformă 
în ample bătălii de clasă ? Și cînd 
colo, în film, într-o armonie de
plină capitaliștii și muncitorii din 
port, picolițe șl vînzători de zar
zavaturi bat stepul ,,fericirii", în 
aclamațiile unei asistențe înfier- 
bîntate de rock-and-roll.ul îndră
cit.

Vorba 
neneacă, 
lui I Dar 
s-ar turna pe ecranul lat, specia, 
tori de pretutindeni refuză să în
ghită hapul.

. moldoveanului t trai, 
pe banii babacu- 
oricît de mult sirop

ALICE MANGHIUniunea Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă —. 
Societatea de igienă — a organi
zat, în zilele de 21—22 decembrie, 
In amfiteatrul Institutului de igie
nă ți protecția muncii, un simpo
zion cu tema „Probleme igienico- 
sanitare legate de chimizarea a- 
griculturii“.

In cadrul a 5 referate 
comunicări, simpozionul 
probleme de igienă și 
muncii mecanizatorilor și 
lalți muncitori agricoli.

*
Vineri seara a avut loc o reu

niune tovărășească organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă cu prilejul întoarcerii în 
țară a Ansamblului „Rapsodia Ro
mînă“ din turneul întreprins peste 
hotare.

SAPTÄMINA VIITOARE PE ECRANE

(Agerpres)

$1 30 de 
dezbate 

protecția 
a celor-

mo-8 
sca-^ 

în valoare de 8,— . .

■

(Agerpres)

a Jî. P. Ro-

Pitești

H.C.M. 1061/1959,

Consirucjii noi pe strada Unirii din Craiova.
Foto ï D. MITICA (Agerpres)

Dinamo, 
meciuri

se 
ale

1-'-
i

O producție a studiourilor cubane
In imagini pline de optimism și elan tineresc, filmul urmă

rește drumul tînărului Pedro în rîndurile luptătorilor 
revoluționari cubani din munții Sierra Maestra

M. I. P. C.
Trustul Extracției

A N G A JE AZ A
condițiile H.C.M. 1053/1960 și

In magazinele de mo- ?, 
bilă s-au pus în vin-1 
zare, în condiții avan- p 
tajoase, importante <i 
cantități de sortimente | 
de mobilier pentru lo

cuințe.

Cumpărăturile de 
bilă — inclusiv de 
une 
peste 500 lei se potx 
plăti și in 12—24 rate | 

lunare.

Ieri s-a deschis

AI IV-lea Concurs republican al tinerilor artiști
Vineri s-a deschis în Capitală cel de-al IV-lea Concurs 

republican al tinerilor artiști din teatrele dramatice. Timp 
de o săptămână se vor prezenta, intr-o competiție artistică 
amplă, colective ale. teatrelor din Capitală și regiuni, tineri 
actori, regizori și scenografi.

După cum a spus la deschidere artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Consiliului teatrelor, cel de-al IV-lea 
Concurs republican al tinerilor artiști din teatrele dramatice 
este o manifestare care exprimă politica general-culturală a 
partidului și statului nostru, atenția deosebită și interesul 
maxim care se acordă dezvoltării și consolidării mișcării 
noastre teatrale profesioniste.

n prima zi a 
concursului, Na
ționalul clujean a

I prezentat comedia 
„Generalul și ne
bunul“ de Ange- 
lo Vagenstein. Cu

mijloacele unui comic acid de 
cea mai bună calitate și ilus
trînd o bogată și inspirată 
fantezie, dramaturgul bulgar 
construiește o ingenioasă ac
țiune dramatică, avînd darul 
să lumineze întreg eșafodajul 
de murdare și oneroase mași- 
națiuni puse în mișcare de 
marele capital, care au dus

la cumplitul război mondial 
de la sfîrșitul căruia s-au 
scurs abia două decenii.

Acțiunea se petrece în 
Bulgaria monarhică, aruncată 
de marele capital și slugile 
lui militariste în ghearele 
fascismului și, printr-un. co
mic grotesc, ridică la valoare 
de simbol, cu implicații con
temporane, cîteva chipuri 
semnificative pentru situația 
soeial-politică a vremii și în 
trăsăturile cărora îi recunoaș
tem foarte bine pe reprezen
tanții marelui capital și ai cli
cii militariste din Occident, 
care dau și astăzi apă la moa-

ră isteriei războinice : trust- 
menul, generalul, justiția și 
toate celelalte unelte aflate 
în slujba celui dintîi.

întreaga acțiune e construi
tă pe o idee convențională, 
faptele se petrec și se desfă
șoară ca într-un coșmar, ve
rosimilitatea lor fiind subor
donată caracterului simbolic 
al întregii comedii. Așa se 
face că și acțiunea și perso
najele au un caracter vizibil 
convențional, se supun nece
sităților șarjei grotești, carica
turale. Mesajul piesei —• ex
pus direct de corul interpre- 
ților reprezentînd lumea a- 
menințată de spectrul războiu
lui — este acela al vigilen
ței, al acțiunilor categorice 
care să bareze calea spre re
petarea unui nou măcel mon
dial. Prelucrarea romînească 
a textului, semnată de Alecu 
Popovicj. accentuează sensuri
le contemporane ale comediei, 
luminează și mai evident me
sajul ei, e de bună calitate, 
servește spectacolul.

Spectacolul Naționalului 
clujean este plin de Interes,

Regia, semnată de Victor Tu- 
dor Popa, ca și scenografia 
lui T. Th. Ciupe, au tratat co
media cu mijloacele satirei 
grotești, îngroșînd prin cari
catură, dar de bună calitate, 
întreaga desfășurare a acțiu
nii, de la costumație, decor, 
pînă la mișcare în scena, mi
mică și rostirea replicilor.

Această concepție e slujită 
apoi de ilustrația muzicală și 
de ritmul susținut și zgomo
tos al întregului spectacol 
care, mărturisim, ne-a plăcut. 
Dintre interpreți s-au re
marcat Gh. Nuțescu (genera
lul) într-o savuroasă compo
ziție satirică, apoi, Bucur Stan, 
(judecătorul) remarcabil pe li
nia grotescului în care și-a 
construit personajul și care 
anunță un foarte înzestrat ac
tor de comedie, Ion Marian 
(dirijorul), Gh. Radu (gropa
rul), Ligia Moga (prostituata), 
ilustrînd o judicioasă înțele
gere a semnificației pe care 
autorul a dat-o rolului. Bun în 
rolul Necunoscutului, Marin 
Aurelian, deși poate ar fi țr<ș-

• Ieri a plecat pe calea aeru
lui Ia Casablanca, echipa selecțio
nată de fotbal a R. P. Romîne 
care va intllnl duminică în meci 
revanșă echipa Marocului.

Lotul fotbaliștilor noștri este 
alcătuit dini Voinescu, Sietcu (por
tari), Popa, Nunweiller III, lvan, 
Motroc, Georgescu, Staicu (fun
dași), P. Emil, Koszka, Jenei (mij
locași), Plrcălab, Constantin, Ma- 
nolache, Gliergheli, Tătaru, Seli- 
messi, Țlrcovnicu și I. Ionescu 
(Înaintași). Delegația este condusă 
de tov. Miron Olteanu, vicepre
ședinte al U.C.F.S. Antrenorii e- 
chipei sînt Gh. Popescu șl A. Ni- 
culescu.

O A început ' campionatul de 
hochei pe gheață al orașului Bucu
rești. In primul meci, disputat la 
patinoarul artificial. Steaua a în-

trecut cu 9—1 (4—0| 2—0; 3—1) 
pe Dinamo.

• Astăzi, In sala 
desfășoară primele 
competiției de volei pentru cupa 
„A 15-a aniversare 
mine“, la care participă cele mal 
bune echipe bucureștene.

In programul zilei de astăzi 
care începe la ora 16, slnt incluse 
următoarele întllniri: Știința—Pro
gresul (f); Dinamo—C.P.B. (1) , 
Rapid—Semănătoarea (m) , Pro
gresul—Voința (m). Întrecerile 
continuă duminică în aceeași sală.

9 Sala sporturilor Floreasca va 
găzdui astă-seară, cu începere de 
la ora 19,30, finala campionatului 
republican de box în care se vor 
întîlni echipele Steaua și C.S.O. 
Craiova.

din teatrele dramatice
buit să facă și mal vizibilă 
drama personajului său în ju
rul căruia se țese întreaga 
mascaradă patriotardă. Acto
rului nu-i lipsește capacitatea 
interiorizării, și în spectacol 
au fost destule momente care 
au subliniat calitățile sale 
actoricești din acest punct de 
vedere. Este însă în jocul Său 
o anume doză de monotonie 
pe care are datoria s-o înlă
ture. Mai puțin izbutită ni 
s-a părut interpretarea pe 
care o dă George Gherasim 
rolului ziaristului. Jocul său 
nu reușește să precizezè cu 
claritate poziția acestuia față 
de lumea caricaturală descri
să de dramaturg. Am avut de 
cîteva ori impresia că actorul 
s-a lăsat și el angajat pe li
nia acestei caricaturizări, cînd 
ne-am fi așteptat ca el să se 
situeze pe o linie de lucidi
tate, în numele căreia se face 
procesul acestei lumi. Credem 
că nici regia nu l-a ajutat pe 
actor să desprindă cu clarita
te sensurile exacte ale rolului 
șău. în șfîrșit, remarcăm sce-

nografia 
dernă și

Iul T. Th. Ciupe, mo- 
plină de fantezie.

★
cursul dimineții deTot în

ieri s-a prezentat în concurs 
tînărul actor Mihai Ciută, de 
Ia Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase”. Actorul a cucerit din 
partea spectatorilor, mulți co
legi do breaslă, entuziaste a- 
plauze pentru talentul și umo
rul cu care a interpretat di
verse cuplete, a imitat cunos- 
cuți artiști romîn] și străini, 
a dansat, dovedindu-se com
plex înzestrat pentru estradă.

★
în aceeași zi, pe scena con

cursului s-au mai prezentat 
actori de la Teatrul pentru ti
neret și copii cu piesa „De 
n-ar fi iubirile” de Dorel Do
rian, pusă în scenă de re
gizorul Radu Penciulescu, și 
actori de la Teatrul regional 
București cu piesa „Mielul 
turbat” de Aurel Baranga, in 
direcția de scenă a lui Dinu 
Cernescu și decorurile . sem
nate de Camillo Osorovitz.

DINU SĂRARU

în
La serviciile de la sediul Trustului (în orașul Pitești)

— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— economist principal contabil
— tehnician I Invenții
La unitățile exterioare (din cuprinsul regiunlj Argeș ;

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

— La schelă Valea Caselor (raion Găești)
— inginer principal energetio
— inginer principal mecanic
— 5 maiștri extracție-intervențle

— La schela Băbenj (raion Rm. Vîlcea)
— inginer șef serviciu producție
— inginer
— inginer
— inginer
— 2 maiștri extracție-intervențle.

— La schela Ciureștj (raion Slatina)
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— inginer
— 3 tehnicieni normatori (și pentru alte schele)
—• tehnician extracție. ★
Solicitanții calificați vor adresa cererile direct la Trustul ) 

[ de Extracție Piteșfi, B-dul R.P.R. 156, (pentru relații de J 
I informare : telefon 35.00 — interior 332 serviciul cadre j 
I sau interior 822 — serviciul organizarea muncii).

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

șef serviciu tehnic 
extracție 
energetic

șef serviciu energetio 
șef serviciu mecanio 
(sau economist) șef serviciu planificare 
principal 
principal 
principal 
principal 
principal 
principal 
energetic

gaze-compresoare 
extracție 
tehnolog 
recuperare secundară 
energetio 
mecanic



O.N.Ü.: A 17-a sesiune a Adunării
Generale și-a încheiat lucrările

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— La 2Î decembrie, ora 0,05, 
cfea de-a 17-a sesiune a Adu
nării Generale și-a încheiat 
lucrările. Pentru prima dată 
în istoria O.N.U. această se
siune s-a încheiat cu ...o zi 
înainte.

în ultimele ore ale lucrări
lor sesiunii, participanții la 
ședință s-au pronunțat într
una din principalele proble
me de pe agenda O.N.U. — 
recunoașterea Republicii Ara
be Yemen. Recomandarea Co
mitetului pentru verificarea 
deplinelor puteri de a se re
cunoaște împuternicirile de
legației Republicii Arabe Ye
men a fost aprobată de ma
rea majoritate a Adunării 
Generale, în pofida încercă
rilor reprezentanților Iorda
niei Și Arabiei Saudite de a 
contesta justețea acestei re
comandări.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul R. A. Yemen și-a ex-

primat recunoștința față de 
toți cei ce au recunoscut gu
vernul țării sale. Spre deo
sebire de vechiul regim feu
dal. a subliniat el, în Yemen 
există în momentul de față 
un guvern progresist. Politica 
externă a acestui guvern, a 
declarat el, este neaderarea 
la blocuri și „neutralitatea 
pozitivă”.

Delegații din diferite țări au 
prezentat apoi pe scurt acti
vitatea celei de-a 17-a sesiuni 
a Adunării, au mulțumit pre
ședintelui Adunării și secreta
rului general al O.N.U. pen
tru munca depusă.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale, a subliniat V. A. Zo- 
rin, a coincis în timp cu o 
serioasă criză internațională 
care a pus lumea în fața pri
mejdiei unui război nuclear 
distrugător. în aceste condiții 
este cu atît mai important că 
Adunarea Generală a O.N.U.

A luai slîrșit a treia etapă 
a dezbaterilor Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 21 (Agerpres). *- 

Cu ședința din 20 decembrie 
s-a încheiat încă o etapă — a 
treia — din activitatea Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare. După cum ob
serva corespondentul agenției 
France Presse, singurul docu
ment asupra căruia s-a reali
zat un acord este comunicatul 
prin care se anunța că lucră
rile Comitetului vor reîncepe 
la 15 ianuarie anul viitor. Din 
păcate, el întrerupe de data 
aceasta lucrările fără să fi fă
cut nici un pas în direcția o- 
biectivului principal — reali
zarea unui acord de dezar
mare generală și totală.

In bilanțul pe care l-a făcut 
înainte de întreruperea lucră
rilor comitetului, delegatul 
R. P. Romîne, George Maco- 
vescu a arătat că în timp ce 
Uniunea Sovietică a prezentat 
un plan de dezarmare gene
rală și totală constructiv și 
eficient, proiectul la care s-au 
menținut S.U.A. și celelalte 
puteri occidentale nu garan
tează securitatea omenirii și a 
fiecărui stat în parte, iar apli
carea sa nu ar lichida ci ar

scă din loc lucrările, a spri
jinit planul de dezarmare ge
nerală și totală propus de de
legația sovietică. Tot în acest 
scop, delegația romînă a subli
niat posibilitatea și utilitatea 
adoptării unor măsuri desti
nate să promoveze destinderea 
în relațiile internaționale, să 
favorizeze dezarmarea gene
rală și totală. In acest sens 
delegația romînă și-a exprimați 
părerea că instituirea de zone 
denuclearizate pe continentul 
european ar avea o mare im
portanță politică.

La ședința din 28 noiembrie 
a Comitetului celor 18, G. Ma- 
covescu a amintit din nou pro
punerea făcută în 1957 de gu
vernul romîn pentru trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, 
propunere pe care o susține în 
continuare. Este evident, a 
spus atunci delegatul romîn, 
că încheierea unui tratat de 
înțelegere și securitate colec
tivă pentru transformarea re
giunii balcanice într-o zonă a 
păcii, fără arme nucleare, 
baze militare străine și rampe 
de lansare a rachetelor ar co-

cu concursul secretarului ge
neral, U Thant, a putut lua 
o serie de hotărîri importan
te și pozitive care au întărit 
pacea și securitatea, au con
tribuit la lupta de eliberare a 
popoarelor coloniale, au con
firmat principiile coexisten
ței pașnice a statelor și dez
voltarea colaborării lor eco
nomice bazată pe egalitate în 
drepturi.

Delegația sovietică, a de
clarat în încheiere V. A. Zo- 
rin, își exprimă speranța că 
O.N.U. va sluji cauzei întări
rii păcii și securității popoa
relor, va lupta pentru a ob
ține înfăptuirea înaltelor idea
luri care și-au găsit expre
sia în Carta O.N.U., într-o se
rie de hotărîri adoptate la 
actuala sesiune a Adunării 
Generale.

înainte de a declara închisă 
sesiunea, Zafrulla Khan, pre
ședintele celei de-a 17-a se
siuni a O.N.U. a mulțumit 
vorbitorilor. După părerea sa, 
trăsătura caracteristică a ce
lei de-a 17-a sesiuni a fost 
înțelegerea faptului că țările 
slab dezvoltate nu mai sînt 
de acord să se mulțumească 
cu mici îmbunătățiri ale soar- 
tei lor. Ele cer ca prețul mun
cii și eforturilor lor să fie 
stabilit la un nivel care să 
le ofere „partea cuvenită din 
bogățiile lumii”. Zafrulla Khan 
și-a exprimat speranța că a- 
numite țări vor înceta pen
tru totdeauna să exploateze 
alte țări și că vor păși pe ca
lea colaborării internaționale.

Apoi, conform tradiției, du
pă cîteva minute de tăcere, 
cea de-a 17-a sesiune a Adu
nării Generale și-a încheiat 
lucrările.

★
NEW TORK. în ședința din 

20 decembrie a Consiliului e- 
eonomic și social al O.N.U. au 
fost aleși noii membri ai co
mitetelor de lucru ale Consi
liului. R. P. Romînă a fost 
aleasă pentru o perioadă de 
doi ani membră a comitetului 
pentru locuințe, construcții și 
planificare, format din 21 de 
membri. Candidatura R. P. 
Romîne a fost sprijinită de 16 
dintre cei 18 membri ai Consi
liului economic și social.

TOKIO : Aspect din timpul unei recente demonstrații a minerilor 
împotriva concedierilor

Foto : JAPAN-PRESS

Conferința de presă
ATENA 1. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite : în seara zilei de 
joi, 20 decembrie, eroul națio
nal al Greciei, Manolis Gle- 
zos, eliberat recent din închi
soarea „Averoff” a organizat o 
conferință de presă la sediul 
partidului E.D.A., la care au 
luat parte reprezentanți ai 
presei grecești și străine, pre
cum și conducători ai E.D.A. 
în frunte cu președintele 
partidului, Passalidis.

Luînd cuvîntul, Manolis 
G'lezos a salutat pe reprezen
tanții presei, exprimîndu-și 
recunoștința pentru sprijinul 
acordat eliberării deținuților 
politici greci. El a subliniat 
apoi că a fost supus fără nici 
un motiv persecuțiilor. Acu
zațiile ce i-au fost aduse s-au 
dovedit a nu fi adevărate.

a lui Manolis Cleios
Glezos a menționat că elibe
rarea sa este rezultatul luptei 
opiniei publice grecești și a 
celei internaționale, precum și 
al apelurilor diferitelor perso
nalități politice și ale unor 
organizații internaționale.

în continuare, Manolis Gle
zos s-a referit la condițiile de 
viață extrem de grele îndura
te de el personal și de ceilalți 
deținuți politici din Grecia al 
căror număr este de 1178, 
dintre care jumătate condam
nați pe viață.

Vorbitorul a arătat că po
porul grec cere o schimbare a 
politicii, libera funcționare a 
instituțiilor democratice, nor
malizarea situației create în 
urma alegerilor de anul trecut 
și restabilirea unei democrații 
adevărate.

în preajma 
celei de-a 15-a 

aniversări 
a R. P. Romîne

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Corespondență specială de la Al. 
Stark. Vineri la ambasada R. P. 
Romîne din Moscova a avut loc 
o conferință de presă consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Ro
mîne.

Au fost prezenți redactori ai 
ziarelor centrale, radioului și tele
viziunii sovietice, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., corespondenți de presă 
străini, atașați de presă ai unor 
ambasade din capitala U-R.S.S.

Tovarășul Nicolae G'uină, am
basadorul R. P. Romîne la Mos
cova a vorbit despre succesele 
obținute de poporul romîn în anii 
care au trecut de la proclamarea 
Republicii, despre politica de pace 
a țării noastre și a răspuns apoi 
la întrebările ziariștilor.

★

LONDRA 21 (Agerpres). - 
La Legația R. P. Romîne din 
Londra a fost organizată o 
conferință de presă în legătură 
cu apropiata sărbătorire a ce
lei de-a 15-a aniversări a Re
publicii Populare Romîne. Cu 
acest prilej Alexandru Lăză- 
reanu, ministrul R. P. R. la 
Londra, a făcut o expunere 
despre realizările multilaterale 
obținute în această perioadă 
de poporul romîn și despre 
politica de pace și colaborare 
internațională a țării noastre.

La conferință au asistat Nă
șim Ahmed, președintele Aso
ciației presei străine, M. Lip- 
ton, vicepreședintele grupului 
parlamentar anglo-romîn, re
prezentanți ai presei centrale 
și 'ai marilor agenții de presă 
din Anglia, corespondenți stră
ini acreditați la Londra, pre
cum și atașați de presă ai 
oîiciilor diplomatice.

A fost prezentat filmul do
cumentar „Actualități romî- 
nești“ după care a urmat un 
cocteil.
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Protocolul cu privire 
la controlul asupra 

situației sanitare 
a Prutului

perpetua actuala stare de in
securitate.

In cadrul lucrărilor Comite
tului celor 18, delegația romî
nă a depus o bogată activitate 
dictată de convingerea că ori
cît de îndepărtate ar fi pozi
țiile, oricît de grele și compli
cate ar fi problemele pe care 
Comitetul trebuie să le rezol
ve ,există posibilitatea soluțio
nării lor.

In Comitet, delegația romînă 
a susținut propunerile 
structive și realiste

Comitet, meniteîn

con- 
formulate 
să urnea-

respunde în gradul cel mai 
înalt intereselor tuturor po
poarelor din această regiune.

Delegația romînă a subliniat 
necesitatea ca spiritul care 
conduce activitatea delegației 
sovietice și a celorlalte dele
gații socialiste la conferința 
de la Geneva, să călăuzească 
și pe ceilalți membri ai comi
tetului, determinîndu-i să a- 
bandoneze poziția rigidă pe 
care s-au situat și să conlu
creze cu realism și înțelegere 
la realizarea acordurilor ceru
te atît de intens de opinia pu
blică din lumea întreagă.

NUMEROȘI STUDENTI AMERICANI
DORESC SA-ȘI PETREACĂ VACANȚA IN CUBA

Agenția France Presse a- 
nunță că grupul de stu
denți americani, care 

au declarat recent că doresc 
să meargă în Cuba pentru a 
se convinge cu proprii lor ochi 
de situația din această țară, 
a primit din partea Federa
ției studenților din Cuba o in
vitație.
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unei
“ despre eșecul 
organizații profasciste

După cum s-a mai anunțat 
un grup de 75 de studenți din 
diferite universități ale S.U.A., 
neținind seama de faptul că 
autoritățile nordamericane in
terzic cetățenilor americani să 
meargă în Cuba, au hotărît 
să petreacă vacanța de iarnă 
în această țară. Conducătorul 
grupului, Anatol Schlosser, 
student la Universitatea din 
New York, a precizat că la 
23 decembrie cei 75 de stu
denți se vor întîlni la Toron- 
to pentru a pleca spre Cuba.

Agenția France Presse men- - 
ționează că dacă cei 75 de ti
neri vor reuși să-și aducă Ia 
îndeplinire proiectul, ei riscă, 
potrivit legilor americane, să 
fie condamnați la cîte cinci 
ani 
lari

închisoare 
amendă.

și 5 000 de do-

„Vina“

iui Ncrcdnn

rupurile și grupu
lețele de extremă 
dreaptă din S.U.A. 
au primit recent 
un nou recrut: 
este vorba de or
ganizația intitula- 

pompos „Comitetul de a-tă _ _
vertizare împotriva prezenței 
mărfurilor comuniste pe scena 
economică locală“, avînd se
diul la Miami și condusă de 
un oarecare Jerome D. Ha- 
rold, de profesie maseur.

Cum se manifestă în mod 
concret această organizație 7

Ea încearcă prin diverse me
tode de presiune să determine 
pe patronii rețelelor de maga
zine să renunțe să mai desfacă 
mărfuri provenite din țările 
socialiste. In cazul cînd aceș
tia refuză, membrii organiza
ției procedează la tipărirea pe 
mici cartonașe dreptunghiu
lare, de mărimea unor cărți 
de joc, a unor lozinci înfierînd 
drept „comuniști“ pe proprie
tarii magazinelor respective.

Unii proprietari de magazine 
au cedat, alții nu s-au lăsat in
timidați. De altfel însăși

Așa arată în Coreea de Sud numeroase locuințe ale oameni
lor muncii nevoiți să trăiască în cea mai cumplită mizerie.

„Newsweek’’ recunoaște că „re
zistența și resentimentele cresc“ 
față de acțiunile „Comitetului 
de avertizare“. „Nimeni, inclu
siv societatea „JohnBirch’’, nu 
are dreptul să dicteze care tre
buie să fie politica noastră“, a 
declarat Jack Strauss, pre
ședintele rețelei de magazine 
de desfacere „Macy’s“. La rîn- 
dul său, președintele Asocia
ției naționale a cornercianților 
cu amănuntul, Harold Bennett, 
și-a exprimat părerea că nu
mai patronii magazinelor, ei 
înșiși, trebuie să determine ce 
mărfuri să desfacă sau nu. A- 
titudinea 
meni de 
fi cîtuși 
simpatie 
denotă că ei sînt conștienți de 
un lucru, și anume că îngus
tarea schimburilor comerciale 
cu țările socialiste nu poate 
decît să dăuneze activității lor. 
Chiar „Newsweek“ explică a- 
ceste luări de poziție prin fap
tul că comerțul cu țările socia
liste „are un efect salutar a- 
supra balanței de plăți ameri
cane“.

In general se pare că noua 
campanie înregistrează un 
bilanț negativ. Menționînd că 
Robert Sparlin, unul din pro
prietarii de magazine care a 
format obiectul a numeroase 
amenințări din partea oameni
lor lui Harold, primește 
numeroase scrisori și me
saje telefonice de sprijinire 
din partea clienților săi, săptă
mânalul „Newsweek“ reprodu
ce totodată o declarație a a- 
cestuia: „Oricît de ciudat ar 
părea, a spus Sparlin, în mo
mentul de față vînd mai multe 
mărfuri (din țările socialiste 
— N. R.) decît oricînd“. Iată 
un rezultat la care membrii 
„Comitetului de avertizare“ nu 
s-au așteptat, probabil.

lucidă a acestor oa- 
afaceri, care nu pot 
de puțin bănuiți de 
față de comunism,
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De-afe „justiției“

de la Bonn...

e la o vreme judecătorilor de la Bonn nu le 
merg treburile. Documentele demască

prea 
necruță

toare — trecutul pătat cu sînge al celor puși astăzi 
să împartă „justiția“ în Germania occidentală.

Masca i-a fost smulsă și doctorului Heinriclt Ja- 
gusch, unul din personajele cele mai de seamă ale 
„justiției“ vest-germane. Acesta îndeplinea funcția 

de judecător special politic, fiind totodată și președintele secției
i
funcții le-a deținut însă pînă în momentul cînd documentele t, ----- r .. ... - - , , ______ . . J 

obcrscliarfuhrer al detașamentelor motorizate fasciste, au fost ț 
date publicității în R. D. Germană. în fața acestor dovezi, Hein- 0 
rich Jagusch a fost silit să demisioneze. Dar deși a fost demascat » 
ca fost judecător nazist și membru al partidului hitlerist, Jagusch g 
nu a fost scos din justiție, ci mutat doar intr-o altă secție a tri- (i 

bunalului federal și anume aceea care se ocupă de problemele Ș 
transporturilor. S-a ținut seama, probabil, de vechea sa pasiune | 
pentru... detașamentele motorizate de asalt hitleriste.___________ $

Documentele confirmă participarea activă a lui Heinrich Ja- ® 
gusch la fărădelegile comise de hitleriști împotriva muncitorilor ® 
germani. încă înainte de 1933, Jagusch făcea parte din aparatul 6 
terorist și de spionaj al hitleriștilor din întreprinderi, a cărui ® 
sarcină era destrămarea sindicatelor. Din ordinul său, mii de ® 
muncitori cinstiți și devotați au căzut victime ale terorii dezlăn- ă 
țuite de agenții naziști. El a contribuit la întocmirea faimoaselor 4 
„liste negre" de pe urma cărora camerele de tortură și lagărele jj 
de concentrare deveniseră neîncăpătoare.

Din 1934, Jagusch a fost activist nazist. „Meritele“ sale au fost. 0 
prețuite : deși n-avea studiile necesare, i s-a permis să pătrundă ? 
în facultatea de științe juridice din Berlin. „Meritele" acestea j 
au fost prețuite și la Bonn. $

Funcția de judecător special politic deținută de Jagusch pînă j 
mai ieri, îi permitea să joace un rol important la Bonn. El s-a j 
răfuit cu mulți antifasciști, vechi luptători împotriva lui Hitler t 
și actuali luptători împotriva remilitarizării Germaniei occiden- ? 
tale.

Cazul Jagusch constituie o nouă demascare a „justiției“ vest J 
germane. încă o dată opinia publică a putut constata cine sînt ț 
judecători la Bonn. 9

privitoare la activitatea sa începînd de pe vremea cînd era

date publicității în R. D. Germană. în fața acestor dovezi, Hein-
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„Scufița roșie“ și...

lupul maccarthyst

ste îndeobște cunoscut laplul că Goebbels — 
ministrul hitlerist al propagandei — nu se împăca 
de Ioc cu Scuiița Roșie din cauza culorii scuiiței, 
pe care o ura atît de mult, și din cauza... originei 
sale franceze (povestea Scuiiței Roșii a fost scrisă 
de cunoscutul scriitor francez Charles Perrault).

Astăzi, sărmana Scufiță Roșie este din nou per
secutată, de data aceasta însă dincolo de ocean. Ceea ce i se 
reproșează nu este numai culoarea bonetei și naționalitatea 
basmului, ci comportarea, felul de a gîndi și concepțiile auto
rului acestuia.

O oarecare mistress White, membră a comisiei pentru cer
cetarea școlilor din statul Indiana, a studiat manualele pen
tru clasele inferioare. Și iată că a dat de urma Scufiței Roșii. 
Ce grozăvie! Propagandă comunistă fățișă! Activitate ele 
subminare tipică — a exclamat zeloasa maccarthystă. Ea a 
stabilit un teribil cap de acuzare : „Perrault a trîmbițat ideea 
victoriei săracilor asupra bogaților, așadar a făcut de fapt 
propagandă comunistă prin basmul său“. Or, asemenea idei, 
se îngrozește doamna White „amenință securitatea internă a 
Statelor Unite". Concluzia ? „Povestirea odioasă cu Scufița 
Roșie trebuie exclusă din cărțile de povești și manualele 
școlare“.

După cum se vede, Scufița Roșie este amenințată nu numai 
să nimerească în gura lupului, ci să mai dea și peste o altă 
năpastă : să ajungă în iața Comisiei pentru cercetarea activi
tăților antiamericane.
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CHIȘINĂU. — La Chișinău 
a fost semnat zilele acestea de 
către reprezentanții Uniunii 
Sovietice și R. P. Romîne pro
tocolul cu privire la controlul 
asupra situației sanitare a 
Prutului.

Acestei probleme i-a fost 
consacrată o întîlnire a exper- 
ților din cele două țări. A fost 
elaborat planul de măsuri co
mune pentru prevenirea înnă- 
molirii Prutului.

îmbunătățirea situației sa
nitare a Prutului deschide 
largi posibilități pentru folo
sirea lui ca sursă de alimen
tare cu apă a unor localități, 
pentru irigații și pentru dez
voltarea economiei piscicole.

-----s-----

France Presse rela- 
că James Meredith,

genția 
fează
singurul student de culoare 

de la Universitatea din Mississippi, 
a fost condamnat miercuri la o 
amendă de către tribunalul din 
Kosciusko. Tribunalul a invocat 
drept pretext pentru condam
narea lui Meredith „încălcarea le
gilor circulației".

Agenjia transmite că la 4 ia
nuarie, cînd se va înapoia din 
vacanță pentru a-și continua stu
diile la Universitatea din Missis
sippi, Meredith va fi păzit de 300 
de membri ai poliției federale 
pentru a-I feri de atacurile huli
ganilor rasiști.

!

în apărarea
Cloyd Kennard

„nevinovat!

Parlamentul congolez 
cere eliberarea 

lui Gîzenqa
LEOPOLDVILLE 21 (Ager

pres). — La 21 decembrie 
parlamentul congolez a adop
tat în unanimitate o rezoluție 
în care cere punerea în liber
tate, în decursul următoarelor 
48 de ore, a vicepremierului 
Antoine Gizenga.

Referindu-se la votul din 
parlamentul congolez, cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției Associated Press 
subliniază că „în momentul de 
față primul ministru Adoula 
pare să întîmpine tot mai 
multe greutăți în încercarea de 
a evita eliberarea lui Gizen
ga, mai ales după ce a suferit 
recent cîteva înfrîngeri severe 
în parlament“.

t « 
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u de mult la minele Caramichaels din Pennsyl
vania (S.U.A.), mine ce aparțin societății „U. S. 
Steel“ s-a produs o explozie în urma căreia și-au 
pierdut viața un număr de 37 de mineri.

Sub presiunea unor puternice manifestații ale 
minerilor din întregul stat Pennsylvania, direc
țiunea, vinovată de a nu fi aplicat nici cele mai

elementare măsuri de protecție a muncii, a fost nevoită să 
înceapă o așa zisă anchetă pentru a stabili cine poartă răs
punderea morții celor 37 de mineri.

După cum anunță agenția „FRANCE PRESSE“, citind ziarul 
american „NEW YORK POST“, comisia de anchetă împreună 
cu autoritățile și direcțiunea minelor „a constatat că minerii 
accidentați în catastroia de la Caramichaels, au murit din 
voința lui dumnezeu“.

Ca urmare, considerînd că în fața „voinței lui dumnezeu“ 
nu trebuie să crîcnești, patronii minelor au anunțat că 
„nu consideră necesar să facă ceva în plus pentru protecția 
muncii“.

Astfel patronii s-au spălat pe miini și de
I-a salvat... „voința lui dumnezeu“.

• 
t

saci cu hrană pentru găini și 
s-a grăbit să-l declare „vinovat“.

In momentul de lață Comitetul 
studențesc de coordonare a acțiu
nilor neviolente al cărui sediu se 
află în orașul Atlanta (statul 
Georgia) difuzează o petiție adre
sată președintelui Kennedy și lui 
Robert Kennedy, ministrul Justi
ției.

Prezentind faptele în legătură 
cu procesul lui Cloyd Kennard, 
autorii petiției declară că drepta
tea cere ca el să fie eliberat.

s-ci desfășurat o 
in sprijinul lui

n S.U.A. 
campanie
Cloyd Kennard, student de 

culoare, care este condamnat la 7 
ani închisoare. „Crima" lui Ken
nard constă în aceea că în 1958 
a încercat să facă ceea ce a făcut 
James Meredith în 1962 și anume 
să fie primul student negru la uni
versitatea care pînă atunci era 
„pur albă". Curtea cu juri compu
să numai din albi a dezbătut in 
zece minute acuzația ce i s-a a- 
dus lui Kennard că a furat cinci

Încheierea convorbirilor 
Kennedy—Macmillan
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NASSAU. La 21 decembrie. a 
fost dată publicității declarația 
comună a președintelui Kennedy 
și premierului Macmillan, în urma 
convorbirilor care du avut loc 
timp de trei zile ta Nassau (insu
lele Bahamas) între cei doi oa
meni de stat. In declarație se a- 
nunță că cele două părți „au că
zut de acord ca hotărîrea privind 
folosirea rachetei Polaris să fie 
examinată în contextul apărării 
viitoare a alianței atlantice".

Comentînd rezultatele Intreve- 
derilor Intre cei doi oameni de 
stat agenția France Presse trans
mite că „primul ministru Mac
millan a trebuit să accepte ca un 
fapt împlinit și ireversibil sistarea 
fabricării rachetei „Skybolt“ de 
către americani“. Ziarul londonez 
„Financial Times" scrie că „re
zultatul întrevederilor de la 
Nassau, va ii o schimbare foarte 
importantă a politicii de apărare 
a Angliei în sensul reducerii po
sibilității ei de a avea rolul de 
putere nucleară independentă“.

NASSAU. Primul ministru al 
Canadei, J. Diefenbaker, a sosit 
la 21 decembrie la Nassau (Ba
hamas), unde va avea întrevederi 
cu președintele S.U.A., Kennedy, 
și cu primul ministru al Marii Bri
tanii, Macmillan.

MOSCOVA 21 (Agerpres}. — 
TASS transmite : Studioul cine
matografic din Moscova a realizat 
un film documentar despre Kon-

sfantin ' Stanislavski, al cărui cen
tenar va fi sărbătorit la 17 ianua
rie 1963 în 
unei hotărîri 
al păcii.

Regizorul 
dește în 
principalele 
și cele mai 
activitatea 
regizor rus.

Mai mult 
drele filmului sînt luatș 
chile filme documentare, 
sînt incluse fragmente din spec
tacole regizate de Stanislavski, 
care sînt o mărturie strălucită a 
măiestriei lui regizorale.

toate țările, pe baza 
a Consiliului mondial

Samuil Bubrik ogiin- 
filmul „Stanislavski’’ 

episoade biografice 
importante etape din 
de creație a marelui

PE SCURT

de jumătate din ca
bin ve
in film

Congo : Neliniște 
in legătură cu prezența 
unei delegații militare 

americane

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Delegația militară a- 
mericană, a cărei plecare în 
Congo a fost amînată miercuri, 
a părăsit Washingtonul în 
noaptea de joi spre vineri.

Prezența delegației militare 
americane în Congo marchea
ză începutul unei intervenții și

mai accentuate a S.U.A. în a- 
ceastă țară, sub egida O.N.U.

Agenția France Presse face 
cunoscut, pe de altă parte, că 
„în cercurile parlamentare 
congoleze se manifestă neli
niște în legătură cu trimiterea 
unei delegații militare ameri
cane în Congo“.

Parlamentarii consideră — 
subliniază agenția — că vizita 
misiunii militare americane ar 
putea duce la instalarea în 
Congo a unei baze militare a- 
mericane.

CAPE CANAVERAL. — In 
noaptea de joi spre vineri, 
Statele Unite au lansat de la 
Cape Canaveral o rachetă ba
listică intercontinentală de tip 
„Minuteman”. După cum 
transmite agenția U.P.I., ra
cheta a deviat de la traiecto
ria ei și nu și-a atins ținta.

Situația din Brunei

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 20 decem
brie în Camera Comunelor, 
N. Fisher, secretarul parla

mentar al ministrului englez 
al coloniilor, a declarat că 
răscoala din Brunei (protecto
ratul englez din Borneo de 
nord) a fost înăbușZtă. El a 
recunoscut însă că Anglia este 
nevoită să mențină în Brunei 
„forțe suficiente de securita
te” pentru lupta împotriva 
răsculaților care continuă să 
acționeze în unele regiuni ale 
protectoratului.

Din declarația lui Fisher re
zultă, de asemenea, că răscoa
la din Brunei a putut fi înă
bușită numai datorită ames
tecului armat al Angliei.

TUNIS. — In seara de 20 
decembrie a sosit la Tunis o 
delegație guvernamentală a 
Republicii Arabe 'Yemen, con
dusă de colonelul Gazilan Ab- 
dallah, ministrul apărării.

După o vizită de trei zile în 
Tunisia, delegația yemenită ya 
pleca în Algeria.

TOKIO. — Premiul pe anul 1962 
al Asociației producătorilor de fil
me din japonia a fost decernat 
cunoscutului regizor japonez, Ka- 
neto Shindo, creatorul filmului

„Insula" care împreună cu filmul 
sovietic „Cer senin", a primit 
premiul I la Festivalul internațio
nal al filmului de la Moscova. 
Premiul s-a acordat pentru ca
racterul inovator al acestei pro
ducții cinematografice și pentru 
succesul repurtat în cele 62 de 
țări unde a fost prezentat.

DAKAR. — Agenția France 
Presse anunță că lostul prim-mi- 
nistru al Senegalului, Mainadou 
Dia, care este arestat din ordinul 
președintelui Senegalului, Leopold 
Senghor, a fost transferat în cursul 
nopții -de 19 spre 20 decembrie din 
orașul Dakar într-o insulă al că
rui nurne este ținut secret. Agen
ția adaugă, că fostul șef al statu
lui major al armatei senegaleze, 
generalul Fall, care a fost desti
tuit din iuncțiile sale, se allă, de 
asemenea, in această insulă.

® LAGOS. — Joi s-a deschis 
în capitala Nigeriei — Lagos — 
o conferință a miniștrilor de ex
terne ai țărilor africane care fac 
parte din așa-numitul grup de Ia 
Brazza viile.

Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, această confe
rință urmează să pună la punct o 
„Cartă a relațiilor interafricane”, 
al cărei proiect a fost adoptat în 
linii generale de către conferința 
șefilor acestor state, care a avut 
loc anul acesta la Lagos. La con
ferință sînt reprezentate 16 state 
africane, printre care Etiopia, Ni
geria, Togo, Liberia, Siera Leone 
și cele 12 țări, foste colonii fran
ceze, care compun așa-numita U- 
niune Afro-Malgașă.
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