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Au îndeplinit planul anual Muncitor

® MUNCITORII, INGINERII ȘI TEHNICIE
NII COMBINATULUI CARBONIFER VALEA 
JIULUI au trimis Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă prin 
care raportează că la 21 decembrie au înde
plinit planul anual la extracția de cărbune 
cocsificabil și energetic.

Sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid — se spune în telegramă — mun
citorii mineri din Valea Jiului, în frunte cu 
comuniștii, punînd ca obiective centrale în în
trecerea socialistă criteriile stabilite de direc
tivele C.C. al P.M.R., au luptat cu abnegație 
pentru a aduce o contribuție cît mai mare la 
înfăptuirea sarcinilor mărețe trasate poporu
lui nostru de Congresul al IH-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Astfel ei au extras 
peste pian pînă la 20 decembrie 131111 tone 
de cărbune cocsificabil și energetic, au ridi
cat productivitatea muncii la 1,159 tone pe 
post în medie pe bazin, cu 0,6 la sută peste 
sarcina planificată și au realizat 15100 000 lei 
economii suplimentare la prețul de cost.

Dezbătînd sarcinile de plan pe anul 1963, 
muncitorii mineri și-au luat angajamente mo
bilizatoare de a dezvolta în continuare pro
ducția de cărbune, potrivit cerințelor econo
miei naționale. La baza acestor angajamente 
stau rezultatele obținute de colectivele ma
jorității exploatărilor și sectoarelor miniere în 
ce privește atingerea în trimestrul IV din a- 
cest an a unor indici planificați pentru tri
mestrul I al anului viitor, rezervele interne 
existente de mărire a vitezelor de avansare în 
abataje, Ia pregătiri și deschideri și sporirea 
productivității muncii Ia aceste lucrări.

Combinatul Carbonifer Valea Jiului asigură 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn că în anul în care vor păși în eurînd, 
muncitorii din Valea Jiului vor da patriei 
peste pian 67 650 tone de cărbune cocsificabil 
și energetic, vor mări productivitatea muncii 
la 1,217 tone pe post față de 1,214 tone pe post 
cît este planificată și vor obține pe baza îm
bunătățirii productivității și calității cărbu
nelui, a economisirii materialelor și a folosirii 
mai raționale a utilajelor 5 200 000 Iei econo
mii suplimentare la prețul de cost.

Raportînd realizările obținute și angaja
mentele pentru anul 1963, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din cadrul Combinatului Car
bonifer Valea Jiului mulțumesc din adîncul 
inimii lor Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru grija permanentă pe 
care partidul și guvernul o acordă dezvoltării 
industriei carbonifere, ușurării muncii mineri
lor și ridicării nivelului lor de trai material 
și cultural.

• COLECTIVUL LAMINORULUI DE PRO- 
FILE DE 650 mm DE LA COMBINATUL 
SIDERURGIC HUNEDOARA a îndeplinit 
marți planul anual de producție. Rid carea 
continuă a calificării muncitorilor mai tineri, 
folosirea din plin a capacității de laminare, 
îmbunătățirea regimului termic al cuptoare
lor au permis colectivului de aici să înre
gistreze cea mai mare productivitate cunos
cută de la darea în exploatare a laminorului. 
Intre 1 ianuarie — 25 decembrie, laminatorii 
de la acer.« modern agregat au livrat uzinelor 
constructoare de mașini din țară cu 89 000 
tone de laminate mai mult decît în întreg 
anul trecut.

Cu 6 zile înainte de termen au îndeplinit 
planul anual și topitorii de Ia oțelăria elec
trică a combinatului. Colectivul oțelăriei a 
sporit anul acesta cu peste 50 la sută produc
ția de oțeluri speciale pentru rulmenți.

® OAMENII MUNCII DIN FABRICILE 
ȘI UZINELE REGIUNII SUCEAVA au obți
nut un succes de seamă în întrecerea în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări a Republicii: 
îndeplinirea planului anual 
I zile înainte de termen.

® LA 25 DECEMBRIE, 
RILE INDUSTRIALE »IN
TENIA au raportat îndeplinirea planului 
anual la producția globală. Anul acesta, mun
citorii, inginerii și tehnicienii din această 
parte a țării au realizat o producție cu 15,7 
la sută mai mare decît cea din 1S61. Față de 
anul 1950, productivitatea muncii realizată în 
anuț acesta este de 2,5 ori mai mare. întreaga 
producție industrială a Olteniei din 1938 s-a 
realizat în acest an în numai 21 de zile.

• PÎNĂ ACUM 48 DE ÎNTREPRINDERI 
INDUSTRIALE ȘI UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN REGIUNEA ARGEȘ și-au îndeplinit 
planul anual de producție. Din calculele efec
tuate rezultă că prin creșterea productivității 
muncii s-au obținut în 11 luni produse peste 
plan în valoare de 141 000 000 Iei.

(Agerpres)
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Manifestări cultural - artistice
La Bacău s-a încheiat con

cursul de creație organizat de 
Casa regională a creației popu
lare în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a proclamării R. P. 
Romîne. Membrii cercurilor 
literare și artistice din între
prinderi, instituții, șantiere, 
școli, unități agricole socialiste 
din regiune au trimis la con
curs peste 200 de lucrări: poe
zii, piese de teatru, texte pen
tru brigăzi artistice de agita
ție, schițe, povestiri, lucrări 
muzicale, de artă plastică, artă 
populară etc.

Lucrările au ca tematică 
viața nouă a clasei muncitoare 
și a țărănimii colectiviste, pre
cum și formarea conștiinței 
socialiste a omului nou, con
structor al socialismului în 
patria noastră.

★
Intre 24 și 30 decembrie la 

Brăila se desfășoară „săptă
mâna dramaturgiei originale“

— un ciclu de spectacole închi. 
nat celei de a 15-a aniversări 
a R. P. Romîne. Teatrul de 
Stat și Teatrul de păpuși din 
localitate și-au programat în 
această săptămînă piese ale 
scriitorilor noștri,

★

Tot la Brăila s-a deschis 
„Festivalul cînteculu; și dan-

sului’’, dedicat celei de a 15-a 
aniversări a Republicii, la care 
își dau concursul peste 50 de 
formații artistice de amatori ale 
sindicatelor și cooperativelor 
din localitate. Festivalul se va 
încheia cu un. spectacol pre
zentat de cele mai bune forma, 
ții participante la această ma
nifestare.

(Agerpres)
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De doi ani Uzina mecanică fină din București deține dra
pelul de întreprindere fruntașă pe ramură, acumuiînd o ex
periență meritorie în muncă. Recent, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii au dezbătut cifrele de plan pe anul 1363.

Un redactor al ziarului nostru a solicitat tovarășttiiț 
CONSTANTIN LIVEZEANU — directorul uzinei — să ne 
răspundă la cîteva întrebări în legătură cu realizările în
treprinderii în acest an, cu propunerile făcute în dezba
teri, cu măsurile stabilite pentru noul an de producție 1963.

— Aș vrea să vă spun, înainte 
de toate, ne-a răspuns interlocu
torul nostru, cîteva lucruri des
pre realizările obținute în anul ce 
se va încheia în eurînd. Uzina a 
îndeplinit îxainte de termen pla
nul la producția globală și marfă, 
a realizat sarcina de 
tate a muncii pe cele 
proporție de 102,3 
ținut economii 
peste plan în va
loare de 462 000 
lei. Consider a- 
cestea ca fiind 
realizările cele 
mai de seamă 
obținute de co
lectivul 
noastre 
ducerea 
nentă a

Aș vrea să amintesc că apara
tura diversă produsă Ia noi are 
un rol important în asigurarea 
unei calități superioare a produ
selor executate în toate uzinele 
și fabricile țării.

Iată de ce problema îmbună
tățirii calității a stat în uzina 
noastră pe primul plan. în acest 
scop s-a reorganizat serviciul 
C.T.C. pe liniile tehnologice și în 
special la atelierele prelucrătoa
re. în cadrul C.T.C.-ului s-a for
mat o grupă de cercetători care ■ 
fac diferite sondaje, experimen
tări, urmărind în același timp 
cum se comportă produsele noa
stre în exploatare. Prin observa-

--- •—
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U.T.M., Sub

sub cifra admisă, 
în uzină avem 

mulți 
Cînd 
despre realizări’ 
le colectivului 
nostru, nu se 
poate să nu te 
gîndești și 
ei. 
de

conducerea organi
zației de partid, tinerii contri
buie din plin la întărirea renu’ 
melui bun al fabricii.

Cîștîgătoriî 
întrecerii formațiilor 
artistica de amatori 

din Capitală
Marți după-amiază, la Casa 

de cultură a raionului „1 Mai" 
a avut loc festivitatea decer
nării premiilor cîștigătorilor 
întrecerii formațiilor artistice 
de amatori din Capitală, or
ganizată de Comitetul pentru 
Cultură și Artă al orașului 
București, Consiliul Local al 
Sindicatelor, Comitetul orășe
nesc București al U.T.M. ’ în 
cirfstea celei de-a 15-a aniver
sări a R. P. Romîne.

Premiul I a fost acordat: 
corurilor Uzinelor „Republi
ca", clubului Finanțe Bănci, 
Direcției regionale C.F.R. ; or
chestrei semisimfonice de ca
meră a Sindicatului lucrători
lor sanitari; orchestrei de 
muzică populară a Fabricii de 
ace de tricotat; orchestrei de 
mandoline a Poștei centrale ; 
orchestrei de fluierași a Sin
dicatului lucrătorilor P.T.T.R.; 
fanfarei Uzinelor „Grivița ro
șie“ ; grupului vocal-instru- 
mental al Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei; 
formațiilor de dansuri ale ca
sei de cultură a raionului 
„Tudor Vladimirescu", clubu
lui Uzinelor „Grivița roșie“, 
Fabricii de bere „Rahova” ; 
brigăzilor de agitație ale Uzi
nelor „23 August", casei de 
cultură a raionului „Grivița 
roșie“, căminului cultural din 
comuna Jilava, precum și u. 
nui număr de 8 soliști vocali 
și instrumentiști.

Premiul II a fost atribuit u- 
nui număr de 23 formații ar
tistice și 12 soliști, iar premiul 
III, la 22 de formații artistice 
și 12 soliști. Au fost acordate, 
de asemenea, numeroase men
țiuni.

— Ne puteți relata cîteva 
din realizările lor ?.

— Fără îndoială. întîi și întîi 
este, cred, un merit al organiza
ției U.T.M. că n-a rămas aproape 
nici un tînăr muncitor în afara 
întrecerii socialiste. Dacă vom 
răsfoi, lună de lună, listele frun
tașilor, vom observa printre a" 
ceștia multe nume de tineri.

Aminteam mai înainte despre 
calitatea produselor. Dar este 
cunoscut că între calitate și ca
lificare există o legătură de 
nedespărțit Or, înțelegînd acest 
lucru, cei mai mulți dintre tinerii 
noștri au frecventat în acest an 
cursurile de ridicare a calificării, 
au citit cărți de specialitate, au 
participat la conferințe tehnice. 
Efectul preocupării lor în acea
stă direcție se poate vedea și din 
faptul că avem mulți inovatori 
tineri (Ion Folea, Gheorghe 
Măgirescu și lordache Marin 
sînt numai cîțiva), că în 1962, 
48 de tineri și-au ridicat catego
ria de încadrare tarifară.

—• Colectivul dv. a luat de 
eurînd cunoștință de 
nile de producție ; 
anul viitor. C 
spune despre aceasta ?

— în 1963 planul de producție 
crește cu circa 14 Ia sută, iar 
productivitatea muncii crește cu

(Continuare in pag. 3-a)

sarei- 
pentru 

Ce ne puteți

(Agerpres)

In aceste zile de vacanță la Palatul Pionierilor se desfășoară frumoasele carnavaluri pionierești. In 
mijlocul copiilor vin artiști comici, cînfărefi, formații de dansuri. Fotografia noastră redă un aspect de, 

Ja un asemenea carnaval. înveseliți, copiii urmăresc pe scenă jocul unor actori.
Foto : AGERPRES

PKEsmi tm mon
inge peste întreaga 
țară. O mantie 

, imaculată a dat 
un cadru plin 
de farmec celor 
două sărbători pe 
care, cu toții, le

întâmpinăm în aceste zile: una 
a Republicii, cealaltă a sosirii 
Noului An. Pentru Anul Nou 
ne gătim casele, ne înfrumuse
țăm orașele și satele, îl primim 
cu mesele pline.

Fii bine venit, 1963 !
Te așteaptă siderurgiștii hu- 

nedoreni, cei din Reșița și 
mulți alții. La Calan sute 
de tineri oțelarț și jurnaliști 
au pregătit o festivitate co. 
mună pentru întâmpinarea ta. 
Sînt mîndri că planul pe 1962 
l-au îndeplinit cu 17 zile îna
inte de sosirea ta. Bucuria și 
succesele lor s-au transformat 
în cîntec. Mai multe formații 
artistice fac ultimele repetiții. 
Băieții și fetele uzinei au în
tocmit un bogat plugușor. Alți 
tineri pregătesc „Poșta revelio. 
nului”. In sală va sosi poștașul 
cu un teanc de scrisori. O să-i

cum cîteva seri 
am avut o întîlnire 
ciudată. Tocmai ieși
sem de la Galeria 
Națională de Arfă 
din aripa stingă a 

_ Palatului Republicii-
I Sufletul îmi era plin de comorile

pe care le admirasem. Pe treptele 
I exterioare am mai rămas cîteva

clipe.
noua frumusețe ce mi 

§ fățișa :
lumina lămpilor fluorescente se di- 

| fuza în cercuri estompate, ca niște 
■ sori primordiali înfr-o altă geneză. 
IPe cînd, cu privirile pierdute, îmi 

puneam mănușile, gata de drum, 
Iîn auzul meu a răsunat un glas 

răgușit, parcă venit de departe.
— încă unul ? Aceeași crimă. Și 

pentru el, domnule procuror, cer 
cinci ani de muncă silnică, cu pier- 

| derea tuturor drepturilor civile.
Bineînțeles, am tresărit violent. 

Am aruncat repede o ochire îm
prejur : nimeni. Ceață. Lunecarea 
înceată a automobilelor. Vizavi, 
abia întrezărite, siluetele blocuri
lor noi, multe cu ferestre luminate 
la acea , oră a cinei. Ridicînd din 
umeri, am vrut să cobor ; privind 
mai atent, mi s-a părut că des
lușesc în ceață, drept în fața mea, 
conturul unui bărbat. La drept 
vorbind, erau numai cîteva ele
mente vizibile : din tot obrazul, 
numai niște ochi aprinși, injectați, 
și o gură strîmbă cu buze subțiri, 
în necontenită agitație ; acolo 
unde ar fi trebuit să fie umerii, doi 

| epoleți pe care se răsuceau niște 

- galoane de fir, argintii ; iar jos,
___ _ ___________

să fac acordul 
se 

sus, prin aburii

cu 
în- 

deși,

cam de Ia înălțimea genunchilor 
unui ins de statură mijlocie, pînă 
la pămînt, luciul unei perechi de 
cizme. Asta era tot... ba nu, la 
cîfiva centimetri deasupra ochilor 
mai sclipea ceva, de o formă vag 
cunoscută — dar ce ? O puchi- 
neață oarecare, țesută și ea din 
fir, acesta auriu însă ; era probaJ 
bil fixată pe o șapcă nevăzută.

5 ani muncă silnică — 
Cu pierderea tuturor 

Să se învețe

!
B
0
I
I
I
■ r,

buze vin,ele, subțiri, cinci ani, cinci 
ani muncă silnică... cinci ani...

In sfîrșit, cînd nu se mai arălă 
nimeni și ușile fură încuiate, cu
rioasa apariție se hotărî să plece. 
L-am urmat de la mică distanță, 
ferm decis să nu-l las să dispară 
mal înainte de a primi un răspuns 
la nedumeririle mele. Făcu col
țul străzii Știrbei cu Calea Victo
riei apoi, cu o indiferență abso
lută pentru circulația vehiculelor, 
începu să traverseze, diagonal,

cî- 
in-

...Altul I 
auzii iar. 
drepturilor civile, 
minte I — rostea 
gura aceea sub
țire ca o lamă.

— Cine să se 
învețe minte I A 
cui condamnare o 
ceri ? Și pentru 
ce? Și de la cine 
o ceri ? Și cine 
ești dumneata, în 
definitiv, cetă- 
țene ? — am formulat eu 
leva din întrebările care se
ghesuiau să identifice straniul și 
antipaticul personaj.

Fără să-mi acorde nici cea mai 
neînsemnată atenție, el își aținti 
iarăși privirile fioroase asupra uși
lor masive ale palatului, li număra 
în mod evident pe toți cei care 
ieșeau din sălile Galeriei de Artă 
și pentru fiecare rostea una și a- 
ceeași formulă, cerînd pedeapsă. 
Probabil sunase ora închiderii, 
căci ieșeau zeci de oameni și tu
turor vizitatorilor le hărăzea în- 
fricoșătoarea osîndă, rostind cu

Foto : D. FLOREA'

Transmiterea experienței îna
intate — o școală perma
nentă în viața uzinei : dru
mul spre calitate trece ne
greșit prin această școală. Țî- 
nărul strungar losif Wille de la 
Uzina de vagoane din Arad 
primește încăodată explicații 
din partea maistrului său, losif 

Naghi.

viu, ghirlande colorate, oameni de 
zăpadă, teatru de păpuși, pun să 
se vîndă jucării și dulciuri, cu un 
cuvînt transformă piața palatului 
majestății sale înfr-un loc de di
stracție pentru copii. Incadrînd 
și acest delict în crima de Lese- 
majestate, cer pentru electricienii 
aceștia următoarele condamnări...

(Dinastie? Palatul majestății?... 
Lese-majestate ? Aha ! Eram în 
fine dumirit. Păi sigur că da : ga- 
lonul cu fir, cizmele, puchineața 
în formă de coroană cusută pe

Pușcărie I La zdreanță vărgată I La 
coajă uscată și apă ! La somn pe 
ciment I Și încă trebuia să zică 
bogdaproste pîrlitul ajuns acolo cu 
cîfiva dinți în gură, fiindcă la an
chetă cam obișnuiam să mut făl
cile din loc, înfelegi...

— Cum să nu : interesele su
perioare ale statului...

— 'ntocmai. Altfel își făceau de 
cap. Inchipuiește-ji că la moartea 
reginei Maria, 
se arboreze ca 
îetul cardinal,

Piața Republicii. Acolo, mai mulți 
muncitori electricieni, ridicați pe o 
schelărie din tuburi metalice, lu
crau la împodobirea bradului cel 
mare adus, ca în toți anii, de un
deva din Carpați tocmai pe asfaltul 
Capitalei, spre desfătarea copiilor 
bucureșfeni în vacanța lor de iarnă. 
Năluca se opri. Făcui același lucru, 
la timp ca să-i pot auzi cuvintele 
scrțșnite.

— Aici, unde trebuia să fie sta
tuia ecvestră a întemeietorului di
nastiei, Carol întîiul, domnule pro
curor, comuniștii, cu insolența lor 
obișnuită, instalează în fiecare de
cembrie gherete și tonete pictate

chipiul invizibil — cum de nu-mi 
dădusem seama mai devreme ? I).

— Vai, domnule comisar regal, 
ce onoare I N-aș fi crezul să vă 
mai aflu în exercițiul funcțiunii, nici 
măcar ca acum, știți, în imagina
ție. Dar cu ce ocazie prin părțile 
noastre ?

— Știi cu ce asprime exemplară 
arn pedepsit întotdeauna orice ul- 
tragiu adus, direct sau indirect, 
vreunui membru al familiei suve
rane. Un cuvînt nelalocul lui, o 
șoaptă nu știu cum, o glumă în 
doi peri, o ironie cît de cît, — 
mi-era de-ajuns. Marș la Sfînta

Oîndu-se ordin să 
semn de doliu vio- 
culoarea ei prefe

rată, un nenoro
cit de vînzător 
ambulant a afir- 
nat și el de mar
ginea ferestrei o 
pereche de izme
ne. Cică altceva 
in culoarea scum
pă răposatei n-a 
mai găsit prin 
casă I Rîzi ? l-am 
arătat eu lui : în 

putrezit oasele.cîteva luni i-au
— Totuși, griji cu mult mai mari 

vă făceau alți inamici ai monarhiei, 
mai pujin anonimi. Dacă îmi per- 
miteji, domnule comisar regal, 
v-aș aminti niște desene și carica
turi semnate de Jiquidi, de Iser, 
de Ressu, de Sferiadi.., niște pam
flete, versuri și proză satirică de 
Macedonski, de Arghezi, de Co
cea, de..(

— Crime de lese-majestate ! — 
hămăi sacadat gura învăluită în 
ceafă. De fiecare dată am cerut 
condamnări maxime pentru tofi

cunoști pe destinatarii lor : 
sînt tineri fruntași în produc
ție, prezenți la revelion, iar 
scrisorile' vorbesc despre re
zultatele obținute de ei în 
muncă, în întrecere, alături de 
întregul colectiv. Artiștii ama
tori, soliștii de muzică popu
lară și ușoară se pregătesc și 
ei să contribuie la îmbogățirea 
programului revelionului.

Cu bucurie ești așteptat și la 
Cluj, Noule An. Studenții din 
acest oraș vor petrece reveli
onul la casa lor de cultură. 
Cum vei fi sărbătorit ? Să an
ticipăm. Admirabila sală de 
dans a casei de culturi a fost 
împodobită cu ghirlande, ser
pentine, lampioane. - - - 
artistice vor o- 
feri programe 
vesele. Orche- 
strele vor pre
zenta medali
oane muzicale. 
Deodată, lumi
nile se sting. 
Se face liniște, 
iar bătăile me
tronomului vor 
căpăta o rezo
nanță deose
bită. Va fi ora 
12, ora începe
rii Noului An.
Desigur nu vor lipsi tradițio
nalele urări de fericire, urări 
de succese la învățătură.

Pionierii și școlarii clujeni 
te așteaptă și ei cu nerăbdare, 
cu atît mai mult cu cît și pen
tru ei sînt pregătite surprize 
plăcute. Revelionul elevilor e 
organizat în 4 săli. Vor parti
cipa elevi ai 
profesionale și

vaGerilă, sosit odată cu tine, 
fi aici la mare cinste. Nu vor 
lipsi, de asemenea, programele 
artistice, pomul de iarnă, dan
sul măștilor.

Și iată un alt colț al țării — 
regiunea Suceava. Pe colecti. 
viștii din comuna Arborea, ra
ionul Rădăuți, îi vei găsi la 
căminul cultural, bucurindu-se 
de succesele obținute în 1962 
în tînăra lor gospodărie colec
tivă. Un revelion cu totul deo
sebit : un revelion colectivist. 
Pregătirea acestei sărbători, la 
care contribuie și tinerii din 
sat, este acum în toi. Sala că
minului cultural a început să 
îmbrace haină 
se împodobeșteBrigăzile

toare,
Ic'k'le,

școlilor medii, 
tehnice. Moș
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E adevărat, scă- 3 
că vuia lumea, ■ 
ar fi fost după ■

mîzgăliforii ăștia, 
pau prea ieftin, 
dar altfel... Dacă 
mine, ah I...

O cizmă se ridică, izbind cu 
multă putere, după gest, dar fără 
nici un zgomot în asfalt. Sinceri
tatea sentimentelor umbrei nici nu 
putea ti pusă la îndoială. Cu toate 
acestea mă întrebam : o furie a- 
tît de vie pentru ofense atît de 
vechi aduse celor patru hohenzol- 
lemi și rubedeniilor respective I 
Sau altceva, mai proaspăt, e pri
cina ? Ceva ce nu mai încetează 
și nu va mai înceta vreo dată ? 
Imi amintii cum abia ceruse unei 
justiții fot atît de ireale ca el în
suși condamnarea țăranilor care 
ieșeau din palat ca de la ei de a- 
casă și a electricienilor care pre
găteau luceferii pomului de iarnă 
în piața palatului. Am început să 
tatonez.

— Ați mal călătorit pe undeva 
prin țară ?

— Mult. Am circulat în fiecare 
județ, m-am uitat pe ferestrele tu
turor primăriilor...

— Vreți să spuneți raion și regi
une, vreți să spuneți sfaturile popu
lare,

— Lese-majestate, schimbările 
astea ! Ștampila cu însemnele [ 
terii de stat dată pe mîinile lu
crătorilor I Execuția bugetelor or
ganelor locale încredințată unor

desene și serpentine, lucrate de 
mîinile harnice ale tinerilor, 
întocmit cu grijă, selecționat 
din cele mai reușite numere 
ale artiștilor amatori din co
mună, programul artistic va 
contribui la reușita reuniunii. 
Membrii brigăzii artistice re
petă noul program intitulat 
„Anul Nou cu bucurie, la noi 
în gospodărie". Iar un grup de 
tineri repetă de zor plugușorul, 
pregătesc răvașe pentru frun
tașii satului.

Te vor întîmpina, cu veselia 
care le este caracteristică, și 
tinerii de pe meleagurile olte
neștii. In întreaga regiune s-au 
pregătit 16 revelioane ale ti
neretului în orașele Craiova, 
Tg. Jiu, Tr. Severin, în cen
trele muncitorești Bîlteni, Ți- 
cleni și altele. La cele trei re- 
velioane de acest fel, organi
zate în Craiova, alături de ar. 
tiști amatori vor fi prezenți 
și soliști de muzică ușoară 
și populară de la Ansamblul 
artistic de stat „N. Bălcescu” 
din localitate. Mulți tineri era. 
ioveni — muncitori, elevi, stu- 
denți — te vor întîmpina însă 
sus, pe înălțimile Parângului 
sau Bucegilor.

...Sărbătorile sînt pregătite. 
Mesele vor fi îmbelșugate și 
paharele pline.

Fii bine venit, 1963 !

I
I 

pu- I 
Iu- ■

I

Modernizarea 
unui nou drum 

național

ȘTEFAN IUREȘ |

(Continuare în pag. a Il-a)
J

Recent s-a terminat moder
nizarea drumului național Fi- 
liași—Strehaia—Baraolt.

Lungimea drumurilor mo
dernizate în primii trei ani ai 
șesenalului echivalează cu mo
dernizările executate în toți 
anii regimului burghezo-mo- 
șieresc.

(Agerpres)1 « 03 ■



dar, totuși,

Da. Și, iată,

coroană.

tineri au

Foto : N. STELORIAN
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Pe chipurile lor a înflorit zîmbetul I 
trecut zilele acestea în' rîndul cetățenilor majori.

vacanță

«— Gheorghe Tomozei
Da. Totul era ca într-o poveste de iarnă 
cu flori de gheață strivite în geamuri, 
cu castele singuratice, 
străjuite de țevi de puști și tuburi de orgă 
și mai era, da — era să uit —
mai era o coroană, nici largă, nici strimtă 
ca o pălărie universală, cu aurul cam murdar, 
cu panglica 
cu țurțurii

de 
de

safire cam soioasă, 
diamant plesniți, cam veche, 

cam bortelită,
___ o
Și mai era — ce mai era? — mai era un rege 
puțin cam fonf, cam urecheat, cu ochii mari 
ca ai vițeilor din cărțile cu poze.
Făcea și el ce putea. De pildă, iscălea, lăbărțat, 
condamnări peste condamnări
— ca un arhivar, în pragul retrogradării — 
semna decrete pe care le și citea, uneori, 
apoi se suia în automobil
(obținuse chiar un carnet de șofer) 
și, amețit de zbor
călca, în treacăt, păsări domestice (adesea și 

copii)
participa la manevre militare
(el, personal, ochea de la doi metri un pom) 
și, patriot, 
se preocupa 
concursurile

de interesele țării: 
pentru desemnarea unei Miss 

Rominia.
nostru7‘, ‘ că într-o zi, flăcăul 

a fost invitat să-și ia bocceluța 
și să se cărăbănească urgent. 
Sondele, minele de aur, orașele, 
nu încăpeau însă în geamantane. 
S-a opintit băiatul, a înjurat (atîta romî

nească știa)
a sforăit, a plîns, 
dar, „suvenirurile” din țară 
pe care voia să le ia cu el 
nu puteau să intre în valijoare. 
Ba un pisc de Carpați, ba o pădure
— de Palatul Telefoanelor nici nu mai vor

besc! — 
se împotriveau, țîșneau în aer 
și, întîiul nostru plugar, cum își zicea, 
a luat trenul 
și a plecat, departe...
Da. Noi am trăit acele momente 
am jucat în fața palatului regal, rămas pustiu 
ca o casă cu afiș galben, de închiriat, 
și-a doua zi am adus cu noi scările și găle

țile cu var, 
am spălat geamurile, podelele, 
am făcut ordine în toate încăperile 
și-n prima noapte- — fiindcă nu erau paturi 

de-ajuns — 
am dormit pe jos, în sala tronului.
Apoi, am plecat să spoim cerul țării: 
văzduhuri sfîrtecate de obuze-n război, 
piscuri de cremene rănite 
și șoselele aeriene ale rîndunicilor, 
pietruite cu nori...
Am luat tîrnăcopul, ciocanul, dalta, 
ne-am suflecat mînecile 
și le-am scris iubitelor (care aveam):
— Am plecat pe șantier!
Curînd, ca arcuri de pleoape, gigantice, 
am înălțat în munți viaducte, 
ne-am războit cu mlaștinile 
și le-am silit să bată în retragere, 
iar în răstimpuri, 
odihnindu-ne între o minune și alta 
am făurit întîiele tractoare.
Sigur, nu erau grozave, aveau ceva din ma

sivitatea 
ceasornicelor C.F.R., cu cadran afumat, 
dar le-am încălecat și am desțelenit, 
la început cîteva pogoane, 
apoi, cîteva hectare, 
apoi, cîteva județe din ogorul țării.
Și spicele au răsărit 
la început palide, sfioase, 
ca obrajii copiilor în anii de secetă 
și mai apoi aurii, 
avînd ceva din culoarea cîntecelor... 
înainte să ne scriem poemele 
i-am învățat pe toți oamenii să citească 
și cînd, în mîinile lor negre, muncite, 
literele au prins să danseze, ca niște 

greieri de tuș, 
am înțeles că ne va fi mai greu ca la început, 
că trebuie și noi să învățăm să scriem, 
într-un chip nou.
Lampa din odaie, abia ilumina fila albă... 
Și într-o zi am plecat din nou 
după treburi.
Iubita — devenită între timp nevastă

— a găsit un bilet:
— Am plecat la Hidrocentrală!
Și așa, ridicînd orașe, în miezul pădurilor, 
aducînd în căușul munților marea, 
împodobind pămîntul țării, 
ne-am deprins să-1 iubim, 
învățîndu-1 să se nască din nou. 
Ținem, de pe acum, în palme, 
spicele Viitorului t
Republică!
Leagăn al luminilor, 
ești o pădure tînără, 
cu cinsprezece arbori
— cinsprezece ani — 
cinsprezece arbori de argint.
Fie ca prin zăpezile timpului, străvezii, 
arborii tăi să fie fără număr, 
să te înalți 
sub cumpăna stelelor, 
biruitoare, 
grădină a mea, 
pădure a mea, 
Republică, 
pămînt al dragostei!

Elevii din
Iași trăiesc 
bucuriile vacanței de 
iarnă. La Iași, Bîrlad, 
Pașcani, Vaslui se 
pregătesc tradiționa
lele orășele ale co
piilor. Pe lingă școli
le medii nr. 1 și 2 din 
Iași și pe lingă alte

(Urmare din pag I)

tuaji de la nicovală, de la sapă I 
lată pe cine i-am auzit hotărînd 
soarta miliardelor de lei I

— Și ce v-a îngrozit mai mult? 
Cum a crescut finanțarea econo
miei locale ? Sau înzestrarea gos
podăriei comunale ? Sporul înre
gistrat în volumul construcțiilor, 
întreținerii și reparării drumurilor? 
Cheltuielile pentru dezvoltarea a- 
griculturii și zootehniei ? Or va
loarea fondurilor pe care oamenii 
aceia, luați de la nicovală, de la 
sapă, le-au destinat acțiunilor so- 
cial-culturale ? Precizați : ce ?

„Totul”, mărturisiră ochii, epole
ții și cizmele comisarului regal, 
dar buzele tăcură.

— Intr-adevăr, domnule comi
sar, tot ce făceam noi este lese- 
majestate. Fiindcă totul spune, 
limpede că în vremea regatului, 
vasăzică în 80 de ani, nu s-a fă
cut atîta cît în 15 cîți au trecut de 
cînd ți-ai pierdut patronul. Așa-i ?

— Gura I Ascuită. Am mai fost 
să cercetez starea în care se află 
domeniile regale.

— Vrei să spui terenurile gos
podăriilor agricole de stat, parcu
rile de mașini și tractoare, ocolu
rile silvice, pășunile și fînețele în 
proprietatea socialistă a întregu
lui popor.

Primind în față ca pe niște lo
vituri de pumn, aceste cuvinte, 
cu care anii nu-l obișnuiseră de- 
ajuns, pare-se, tăcu un timp, 
urmă, șovăind puțin.

— Gura I Ce crezi că am 
acolo ? O...

— Știu. O vastă rețea a

apoi

găsit

unui

regiunea 
din plin

10 școli din diferite 
localități ale regiunii 
au fost amenajate 
cluburi de vacanță, 
unde elevii 
neșc cu 
scriitori, artiști și alți 
oameni de cultură 
care le vorbesc des
pre cea de a XV-a

se întîl- 
profesori,

aniversare a procla
mării R. P. Romîne. 
Programul cluburilor 
cuprinde, de aseme
nea, prezentări de 
cărți, șezători litera
re, audiții colective 
la radio, jocuri de 
șah etc.

(Agerpres)

pentru tineret și copii
Sala Teatrului pentru tineret 

și copii din strada C. Miile a 
găzduit marți în continuare cel 
de-al IV-lea concurs republi
can al tinerilor artiști din tea
trele dramatice.

In această zi, primul colec
tiv care s-a prezentat în fața 
juriului a fost cel al Teatrului 
de stat din Botoșani, care a ve
nit la concurs cu piesa „Romeo, 
Julieta și întunericul“ de G. Ot- 
cenasek ; a urmat Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj cu frag
mente din „Intrigă și iubire“ de 
Schiller.

Ziua de concurs s-a încheiat 
cu spectacolul secției maghiare 
a Teatrului de stat din Oradea 
cu piesa „Febre“ de Horia Lo- 
vinescu.

(Agerpres)
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MAJORATUL
Tinerețea

unei
luuiih

Wnffi

ărbăiorile tinereții, 
în condițiile liber- 
.ății desăvîrșite, de
vin ecoul frumos și 
fidel al bucuriei de 
a trăi. De a trăi cu 
folos, de a trăi crea-

frăi fericit, lată-ne însă, 
aceasta, în faptul unei 

deosebite, cu o gravi-

tor, de a 
de data 
sărbători 
tate firească și cu o solemnitate 
luminoasă ; ea constituie un prilej 
prin care tinerii să se confrunte cu 
ei înșiși și să pășească acel prag 
al vîrstei care-i va trece în rîndu- 
rile cetățenilor majori.

Nu este vorba "bici de un sim
plu adio făcut, cu nostalgie, ado
lescenței, de o simplă despărțire, 
ci de trecerea conștientă într-o 
altă zonă a vîrstei, cu gîndirea ei, 
cu drepturile și îndatoririle care-i 
revin, cu noua-i frumusețe bărbă
tească.

Casa de cultură a raionului Tu- 
dor Vladimirescu era împrejmuită 
cu zăpezi bogate. Natura însăși 
avea fast și participa cu aceeași 
încîntătoare gravitate la sărbă
toare. înăuntru, scena era acope
rită cu pitorești covoare orientale ; 
florile jubilau.

Pașii intrau cu emoție. Cei 18 
ani stăteau parcă pe un prag de 
aur, pe un hotar de lumină între 
două zări. Dincoace, orizontul se 
lărgea, drumurile se lărgeau mai 
hotărîte și mai marcate. Aici totul 
părea mai sigur.

Și a început festivitatea, care 
se desfășura la numai cîteva zile 
înainte de cea de-a cincisprezecea 
onomastică a Republicii noastre. 
Coincidența de calendar nu este 
arbitrară, ci cu simbol și cu sens.

La Iași

sărbători
de Al. Andrițoiu

Copilăria și adolescența actualilor 
cetățeni care-și sărbătoresc matu
ritatea, s-a desfășurat pe liniile 
ferme ale revoluției, începînd să 
scrie litera a, pe tablă, cu tibiși- 
rul, după ce monarhia încheiase 
un Alfabet de sînge și spo
lieri. Prima lor sorcovă școlă
rească, desprinsă din cartea de 
citire, a fost spusă la ferestrele de 
azur ale .Republicii.

Despre acest adevăr înalt, des
pre acest imperativ al istoriei, le-a 
vorbit proaspeților tineri cefățeni 
majori tovarășul Ion Culiză, pre
ședintele Sfatului popular raional, 
după ce tovarășul Mihai Comaro- 
ni, prim secretar al comitetului ra
ional U.T.M., a rostit tradiționalul 
cuvînt de deschidere. Tot despre 
acest adevăr care obligă a vorbit 
și maistrul Nicoiae Tudor de la 
Uzinele „Timpuri noi“.

Evocările amare ale istoriei, cu 
acele umbre care, chiar și numai 
în amintire, jignesc și mîhnesc, au 
fost puse în cintarul vremii pe un 
talger apus și măsurate solar cu 
fericirea unanimă a anilor noștri. 
Cuvîntul rostit devenea profund și 
se ridica pe verticală ca o erup
ție de țiței, ca o fîntînă cu ape de 
lumină.

Cei 18 ani se tălmăcesc, printre 
altele, și cu dreptul la vot. Ceea 
ce nu înseamnă numai a sta față în 
față cu urnele, ci înseamnă în 
primul rînd a sta față în față cu 
istoria, cu patria, cu destinele pa
triei. înseamnă a avea dreptul de 
a participa activ la destinele ei 
socialiste și obligația de a face față

cu cinste acestor destine. Dreptu
rile și datoriile se țin de mină fră
țește, pentru ca drumul spre înăl
țime, drum greu dar spectaculos, 
să aibă promptitudine și certitu
dine.

Privesc portretele sugestive și 
emoționate a celor trei recenfi 
majori care au răspuns în numele 
celor 584 de colegi de generație- 
Vise mari, planuri mari, angaja
mente spuse cursiv, simplu, ome
nește, hotărît. O scurtă trecere 
prin viața și îndeletnicirile lor 
este, socotesc, grăitoare. Elevul 
Adrian Bejan s-a născut în ziua 
eliberării, la 23 August 1944. Acest 
moldovean svelt și 
graiul molcom al lui 
venit cu părinții în 
Bucur și își va isprăvi în acest an 
școala medie. In catalog : numai 
9 și 10. In proiect : să studieze 
electronica. Muncitoarea Mihaiela 
Nichiia lucrează la două mașini 
automate și la una manuală. E o 
fată ageră, oacheșă, cu inima des
chisă și cu gesturi sigure (mature, 
cum se poate spune începînd cu 
ziua de azi), lucrează numai de un 
an în atelierul fabricii timp sufi
cient însă să se califice și să de
vină fruntașă.

Și de-am cerceta și celelalte 
biografii, oricît ar ti de nume
roase, am întîlni aceleași fapte 
semnificative pentru epoca noa
stră, fapte care dovedesc că tine
retul nostru, crescut și îndrumat de 
partid, este harnic și optimist, în
crezător în viitorul său, un tine
ret care merită pe deplin dreptu
rile cetățenești care-i sînt încre
dințate și care va face față întru 
totul înaltelor lui îndatoriri.

blond, cu 
Neculce, a 
cetatea lui

, IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Sîmbătă seara 500 de stu
denți din Iași care împlinesc 
în acest an vîrsta de 18 ani 
s-au întîlnit la Casa tineretu
lui din oraș. Reprezentanți ai 
Sfatului popular orășenesc 
Iași, ai organizației orășenești 

. U.T.M., ai comitetului U.T.M. 
pe centru universitar le-au 
vorbit tinerilor sărbătoriți 
despre drepturile și îndatori
rile cetățenilor patriei noa
stre socialiste. Din partea săr
bătoriților au luat cuvîntul 
Viorel Stoica din anul I chi
mie și Maria Gheorghe din 
anul I horticultura. Ei au mul- } 
țumit partidului și guvernu- ( 
lui pentru condițiile deosebite ( 
create tineretului nostru stu- !■ 
dios. f

In încheiere formații cultu- ( 
ral-artistice studențești au de- f 
dicat tinerilor majori un 
mos program artistic.

La Onești

fru-

dinIn sala Casei de cultură 
orașul Onești și-au sărbă
torit majoratul 150 de ti" 

și tinere, muncitori din ma-

calmii Timuiu iicimi
ANTIGONA ȘI CEILALȚI de Peter Karvas

recînd in repertoriul 
său piesa Iui Peter 
Karvas „Antigona și 
ceilalți“, Teatrul din 
Arad și-a asumat o 
sarcină dificilă. Era 
vorba de aș inter

preta o tragedie modernă, în care 
perspectiva optimistă se profilează 
gigantic, deasupra unor imagini de 
iaa. Karvas a scris o nouă lucrare 
despre ororile fascismului dezlăn
țuit, dar nu s-a mulțumit cu pre
zentarea faptelor nude. intîmplă- 
rile oribile dintr-un lagăr de ex
terminare nazist sini, de astă dată 
tălmăcite profund în esenta lor 
antiumană. Există în această lu
crare un raport trainic între iapte 
și idei. Fără a utiliza simboluri 
pretențioase sau obscure, autorul
ridică la înălțimea dezbaterii filo
sofice ciocnirile de neîmpăcat din
tre luptătorii Înaintați și monștrii 
hitleriști. „Antigona și ceilalți" 
este o piesă închinată ideii solida
rității umane. In lumina umanis
mului socialist viața 
numai dacă este 
dacă se dovedește 
lectivităfii. Karvas 
forjă dramatică grozăvia singură
tății, caracterul neomenesc al

capătă preț 
trăită cu folos, 

a ii utilă co- 
subliniază cu

Tinerii actori Ion Ghese, Nicu Niculescu și Ion Bessoiu de la Teatrul 
da sfat din- Sibiu în spectacolul cu piesa „Prima zi de libertate“ 

regizat de Călin Flqrian.

complot entidinastic perpetuu, 
l-am întrerupt. Vezi că știu ? Dacă 
ai fost acum, în decembrie, i-ai 
găsit pe contabili totalizînd re
zultatele producției vegetale și a- 
nimale. Ai găsit la hectar — și ai 
încadrat în crima de lese-ma
jestate — o producție îndoită la 
grîu, și întreită la porumb față de 
ceea ce îți aminteai că umplea 
hambarele regale ; și încă a fost 
un an secetos, l-ai găsif pe îngri
jitorii de animale operînd cu a- 
parate de muls electrice, hrănind 
vitele după rețetele dozate și ai 
încadrat, firește, la crima' lese- 
majestate, întreirea producției de 
lapte pe cap de vacă furajată. In 
S.M.T—uri i-ai găsit pe mecani
zatori la revizia generală a mași
nilor. Ai avut de lucru și acolo : 
tot lese-majestate este și existența 
celor vreo 57 000 de tractoare fi
zice, mai exact diferența dintre nu
mărul ăsta și cele vreo 4 000 
răspîndite pe diferite moșii în 
1938, anul de glorie al domniei 
lui Carol al doilea, excrocul. Plus 
mașinile fără nici un strămoș în 
trecutul Romîniei regale, semănă
tori, secerători-legători, combine 
pentru păioase. întreb : cîți ani 
totalizează condamnările care le-ai 
cerut pentru toate astea ?

— Oho ! Epoleții zvîcniră în sus 
și recăzură. Eu nu țiu minte pe 
dinafară. Dar n-a scăpat nimeni, fii 
sigur. Nimeni 1

— Țtțt I Lași treburi importante 
numai pe seama procurorului, 
domnule comisar regal ? Trebuie sg 
ai și dumneata un tabel, o evi
dență, ceva, Să știi, de pildă, că 
pentru reîmpădurirea unui hectar,

de către comuniști trebuie să pre
zinți opt ani temniță grea. Sau 
mă rog, cit apreciezi ; dar să fie 
o regulă. La producerea unui mo
tor electric, fiecărui muncitor — 
cita o zi de detențiune de fie
care kilowat republican ; în cazul 
acesta, pentru construirea unei 
hidrocentrale, măcar cîte 100 000 
de ani de pușcărie. Proporțional, 
nu ?

Mormăi că aici îmi dă dreptate 
urmai :
— Mai departe. Există nume-

Și

dividualismului. In acest sens este 
abordată și paralela cu tragedia 
antică a Antigonei. Noul Polonice 
(comunistul Polly) a căzut eroic în 
lupta dusă pentru a trezi în deți
nuți simțămîntul unității, al dorin
ței de acfiune comună. Îngroparea 
acestui erou, Îngropare pe care 
călăii au interzis-o, va avea așa
dar semnificația continuității 
luptei, iată de ce deținuta Anti 
va duce la îndeplinire acest act 
curajos, sprijinită de tovarășii săi

luptători Încercați : locotenentul 
comunist și tovarășul său, munci
torul tipograf. Jertfa Antigonei nu 
mai este umbrită de tragismul ig
norantei. Eroii se sacrifică pentru 
a-și îndeplini datoria fală de co
lectivitate și — în același timp — 
cu viziunea clară a viitorului, a 
dreptății, care se apropie. Coman
dantul nazist Krone, spre deose
bire de corespondentul său antic, 
Creon, asistă cu o groază crescîn- 
dă la infrîngerea doctrinei sale

Teatrul de Stat din Arad

suferință. Intre această Anti-de
gonă modernă și ofițerii naziști se 
va preciza Încă odată conflictul 
ireductibil dintre omul adevărat șl 
tiranii anti-umani. Dar utilizarea 
schemelor vechii tragedii ia în 
piesa lui Karvas o direcție po
lemică. Spre deosebire de deruta 
eroilor lui Soiocle, de data aceasta 
Antigona și Hemon (deținutul Io- 
set Haiman) primesc influența 
binefăcătoare a

victoria morală acanibalice, la 
umanității.

Regizorul Dan Alexandrescu, 
care a izbutit în ultimul an cîteva 
spectacole interesante la Teatrul 
de Stat din Arad, s-a arătat și de 
astă dată ostil formulelor sim
pliste. Pericolul reducerii Întregii 
piese la evocarea exterioară a 
scenelor de lagăr a fost astfel, din 
fericire, depășit. Direcția de scenă 
a căutat să evidențieze discuția de

Pe scena concursului tinerilor actori Teatrul regional București a pre
zentat în regia lui Dinu Cernescu .piesa de Aurel Baranga „Mielul turbat“, 

în fotografie : o scenă din spectacol. .

idei, coniruntarea de concepții, re- 
nunlînd bucuros la spectaculosul 
de suprafață. Tăcerile apăsătoare, 
ritmul lent al acțiunii au fost, desi
gur, cerute de această viziune mai 
adîncită a textului. Totuși, în a- 
ceastă privin/ă n-a iuncționat în
deajuns simțul măsurii și de aceea, 
pe alocuri, mișcarea scenică a tre
nat și contururile frazelor s-au 
șters. Regizorul a sugerat raporta
rea la modelul antic prin cîteva 
elemente convenționale și a pus în 
schimb accentul pe o interpretare 
puternic realistă. A fost bine di
stinsă ingenuitatea tristă a Anti
gonei in interpretarea tinerei ac- 
trite Viorica Popescu. In Chorul 

celor patru deținuți slovaci s-au 
obținut cîteva schije de caracter 
meritorii. Iulian Capacea (profe
sorul) a ferit rolul său de îngro- 
șări sentimentaliste, în vreme ce 
Ion Borst (Zaris) s-a apropiat mult 
de firea complexă a personajului. 
N-am înțeles de ce în contrast cu 
jocul interiorizat al parteneriloi 
săi. Sorin Gheorghiu (Haiman) a 
făcut excese de glas și de mișcare. 
Cu totul Insuficient a fost, în spec
tacol, compartimentul negativilor, 
care In limitele intrigii tragica 
trebuiau să dea replici capitale. 
lnterpretîndu-1 pe Krone, Victor 
lonescu a pus accentui pe rolul 
de teoretician neputincios al unei 
filozofii animalice.

Regia a beneficiat de o colabo
rare scenografică remarcabilă (Se
ver Fren/iu). Decorul, eliberat da 
convenția barăcilor cu paturi su
prapuse, a subliniat prin cîteva 
trăsături atmosfera detențiunii (li
niile vărgate ale practicabilelor, 
firele de sîrmă, numerele de or
dine) și a deschis, In schimb spa
ții largi desfășurării conflictului 
tragic.

Deși n-a izbutit să se ridice 
consecvent la frumusețile și gran
doarea textului, spectacolul Tea
trului din Arad este 
men de maturitate 
colectiv, care trebuie 
desigur, unele vădite 
corpul de interpreti.

V.
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un bun exa- 
pentru acest 
să-și rezolve, 
deficiente în

MlNDRA

înainte, numai că acum intră în 
stăpînirea popdrului sub formă de 
mașini-unelte, construcții, linii fe
rate etc. Asta e a doua crimă, de 
lese-majestate. A treia : furnalele 
își măresc producția, lucrează la 
randament maxim, muncitorii scot 
din ele tot ce pot da. Și în sfîrșit, 
cea mai grozavă a’in toate înve- 
chindu-se, uzîndu-ise, cele două 
veterane sînt demontate, locul se 
netezește frumos și, aproximativ 
pe vechea lor vatră, Republica 
„trîntește“ două furnale noi cam

zanți. Capii colectiviștilor. Ăștia, a- 
dunați la 55 de ani după lecția aia 
neînvățată bine, ăștia primiți cu 
flori, medaliați, sărbătoriți, ajunși 
mari și tari în țara romînească. 
Oameni cu pîinea și cuțitul. Stă- 
pî-nii pă-mîn-tu-iui I Ăștia care 
înadins s-au strîns sub o singură 
boltă 11 000 astă primăvară, toc
mai 11 000, ca să amintească a- 
nume de împușcații lui Carol I I

Lese-majestate I
— Zău ? Bine, numai să fii atent: 

nepoții ăștia colectiviști n-au mai

roase crime de lese-majestate în
făptuite în acești ultimi 15 ani 
care aglomerează și suprapun o 
sumedenie de ultragii la adresa 
coroanei. Un exemplu. Regele a- 
vea un pachet gros de acțiuni la 
Reșița. Erau acolo, înReșița. Erau acolo, în împărăția 
lui Ăuschnitf și două furnale de 
250 m.c. Bun. Curgea fontă, fonta 
devenea aur, aurul intra în seifu
rile regelui, trimis la băncile din 
Elveția, în păstrare garantată. Vine 
30 Decembrie 1947. Regele o șter
ge peste hotare, furnalele rămîn 
pe loc, la Reșița. Asta e prima 
crimă : de ce nu au venit după 
el ? Pe urmă, după nici șase luni 
de zile, pac 1 naționalizarea. Fonta 
curge, se preface in aur ca și mai

de cîte trei ori mai mare fiecare. 
Diferența de fontă topită la fie
care șarjă provoacă foștilor acțio
nari arsurile cuprinzătoare, ii frige, 
frige groaznic. Cred că trebuie să 
ceri procurorului dumitale un mi
liard de ani închisoare pentru to
pitorii de la Reșița. Nu-i uita nici 
pe cei de la Hunedoara, că ei fac 
un furnal de patru ori

— Ba cer pedepse 
pre, spuse scurt, ca un 
misarul regal. Și pentru 
de țărani.

— Cum asta? Păi nu 
rîf o dată ? 1907... din 
pînă-n toamnă..,

— Lasă-i pe ăia. Pe ăștilalți I 
Nepoții. Comuniști sau simpafi-

mai mare, 
foarte as- 
lăfrat, eo- 
cei 11 000

i-aji omo. 
primăvară

sărit pe alde voi cu coasele și cu 
furcile, cu topoarele și cu șomoioa- 
gele muiate în păcură, ca moșu 
lor de atunci. Nu. Ăștia, mai pri- 
mejdioși că-s stîrniți și povățuit; 
de comuniști, au pornit asupra 
voastră cu agrotehnica și cu 
„biblioteca pentru toți", cu bri
gada științifică și cu schimburile 
de experiență între fruntași, cu 
serile de calcul și cu programele 
echipei artistice. Ăștia știu toți pe 
dinafară „Minciuna stă cu regele 
la masă" și stihurile lui Arghezi 
despre 1907. Păzea, că vă prăpă
desc sub recolte 1 Păzea, că vă 
îngroapă la temelii de casă nouă! 
Păzea, că vă strivesc sub un

munte de cărți ! odată ce-s por
niți I

Parcă se pleoștiseră epoleții ; 
parcă se ștersese luciul cizmelor. 
Abia mai zăream tăciunii ochilor 
și abia mai auzeam glasul, răgușit 
rău, repetînd ca o placă cu acul 
înțepenit într-o zgîrîietură a ebo- 
nitului : lèse-majesfate... lèse-ma- 

■jestate... lèse, majestate... lèse...
— Și nu-i uita, zic, nici pe cei

lalți. Ai osîndit trei sferturi din 
țară, toată clasa muncitoare și 
cîteva milioane de familii țără
nești, dar ca să-ți meriți galoane
le de slugă credincioasă, mai ai de 
lucru, nu glumă, domnule comisar. 
Pe studenți, că au neobrăzarea să 
fie de patru ori mai multi decit 
în 1938 și că învață să ridice și 
mai mult Republica, ce, ii ierți ?

(...Niciodată. Lèse-maiestate I 
lèse-majestate I șoptesc buzele 
nălucii).

— Dar pe ingineri, pe agro
nomi, pe doctori, pe profesori, pe 
arhitecți, pe 
iși muncesc 
născocească 
și să scrie 
toate 
R.P.R." .
dere ale pămîntului și le ridică la 
vedere pe cele ascunse — iar fo
tul ajunge, nevămuit de „regi, și 
ai lor lachei", în mîinile poporu
lui ; întăresc oamenii la trup și la 
minte, îi învață că totul se capătă 
prin muncă, prin știință, fără in
tervenția nici unei puteri divine, și 
mai ales fără nevoia nici unui 
„uns" cu sfîntul mir, îi învață că 
tot ce s-a înălțat pe acest pămînt 
de-a lungul veacurilor s-a datorat 
întodeauna stăpîniților, niciodată

istorici, pe geologi ? 
bucuros mintea să 

fel de fel de mașini 
pe ele pentru a citi 

neamurile, „Fabricat în 
; sporesc bogățiile la ve-

neri 
iile întreprinderi petrochimice, 
de pe șantierele de construcții, 
din școli.

Președintele comitetului 
cutiv al Sfatului popular 
a vorbit celor sărbătoriți 
drepturile tinerilor în 
nostru democrat-popular, 
mărețele transformări petrecute 
în țara noastră în anii de după 
eliberare, despre minunatele con' 
diții pe care partidul și guvernul 
le-a creat tineretului din patria 
noastră pentru a munci și învăța.

Vorbitorul a făcut o compara
ție între frumosul oraș de astăzi 
Onești, cu cele 5 500 apartamen
te de locuit pentru oamenii 
muncii cu școli elementare și me
dii construite aici, cu marile în
treprinderi — și vechea așezare 
Onești, cu oameni săraci și casc 
pipernicite.

Un grup de pionieri a dăruit 
sărbătoriților flori, salutîndu'i în 
numele tuturor poinierilor din 
oraș.

Printre cei ce au primit felici
tări cu ocazia majoratului se 
aflau și utctniștii Marcel Păiș, 
muncitor fruntaș la Rafinăria 
Onești, Constantin Cazacu, lăcă
tuș la I.M.B., Georgeta Vicol, 
Victoria Lupu, eleve.

în numele sărbătoriților a vor
bit tînărul Constantin Cazacu.

Festivitatea sărbătoririi majo
ratului s-a încheiat cu un fru
mos program artistic prezentat 
de formațiile artistice de la școa
la medie, școala chimică și com
binatul de cauciuc sintetic.

stăpînitorilor. Pe foji aceștia, ce, îi a 
ierji ? d

(Ba nu, lèse-majestate, lèse... se _ 
mișcă necontenit gura subfire, în- g 
conjurată de noapte).

— Și pionierii. Cu pionierii ce 1 
faci ? Cìntecele lor, și rîsul lor, și * 
joaca lor fac să răsune palatul de 1 
la Cotroceni. Țineai minte că e" 
palatul potlogarului prinj Nicoiae? ■ 
Ba e al lor, al puștanilor oacheși, I 
bălai ori roșcovani, copiii Bucu- a 
reștiului. Ei au dat zidurilor puri- | 
tate, parcului viafă și emblemelor _ 
sens princiar. Copiii, prinții de as- I 
tăzi ai patriei, urmașii unor oa
meni ai muncii și prețuind munca B 
mai presus de orice. Ei, cei născufi “ 
după ce trenul cu stăpînul tău ne- ■ 
volnic se pierduse undeva în I 
Apus, ei, care nici măcar o coroa- g 
nă pe vreun cap în lumea asta nu Q 
concep în afara basmelor la care 
surîd cu îngăduinfă. Pentru ei ce 9 
osîndă ceri ? Cu ei ce faci ? Hei, 
dar unde dracu ești ? Hei, corni- fi 
sare ! Unde... Hei I •

Dispăruse. Or intrase în pămînt, a 
or îl mistuiseră aburii albi ai ce- 3 
fii din care ieșise, nu știu. Peste g 
o clipă nici nu mă mai gîndeam la fi 
el. Ajunsesem acasă. In timp ce _ 
liftul urca, m-am uitat uimit la g 
ceasul brățară : aproape miezul 
nopții. Vasăzică, colindasem ora- B 
șui cîteva ore bune, lată ce pot " 
face cejurile și bura din unele | 
seri ale lui decembrie. Poate că ■ 
totuși ceasul merge înainte, mi-am g 
zis. Dar cînd am intrat în casă, la R 
radio se auziseră patru semnale 
lungi și unul scurt și în cameră se 
răspîndiră primele acorduri din im-
nul Republicii. Noapte bună, dragi I 
ascultători.

I

exc- 
Onești 
despre 
statul 

despre

CONSTANTIN SIMION 
corespondent

La Uzina de mașini electrice 
din București a fost dată recent 
în folosință o nouă magazie de 

produse finite.

Foto : AGERPRES

NOUA ÎNFĂȚIȘARE
A ORAȘULUI ZIMNICEA

Orașul Zimnicea este un o- 
raș vechi, un mic port la Du
năre.

Fie că vii cu trenul sau cu 
mașina, încă de la intrarea în 
oraș ești plăcut impresionat 
de noua înfățișare pe care o 
are azi orașul. Pe bulevardul 
larg ce duce de la gară spre 
centru, îți apar zvelte în față 
o școală medie cu 8 săli de 
clasă, dată de curînd în folo
sință, . numeroase blocuri de 
locuințe, un complex de deser
vire a populației, piața cu noi
le sale construcții, un nou ci
nematograf, casa de 
multe altele.

Dar parcul ? Vara 
devărată plăcere să te plimbi 
prin el. în toamna acestui an 
au fost efectuate noi lucrări 
de amenajare și înfrumuseța
re a lui.

Zilele acestea s-a deschis un 
nou local cu_ o cofetărie mo
dernă, bine utilată.

Pe drept cuvînt se poate 
spune, că orașul Zimnicea și-a 
schimbat înfățișarea și că a 
devenit un oraș frumos.

IONEL TRIFU 
profesor

cultură și

este o a-
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Scurt popas

heorghe Ristache 
e inginer agronom 
la gospodăria co
lectivă „i 
arie" din 
regiunea.

: In aceste 
iarnă, agronomul a 
profesor. Atenția sa 
dreptată spre activitatea de 
lector la cercul agrotehnic pe 
care îl conduce. Despre acea
sta i-am cerut să ne vorbească.

— Mai întîi, vreau să vorbesc 
despre un lucru care mă 
bucură mult. In luna octom
brie, cind am ținut prima lec
ție, s.au prezentat la cursuri 
60 de colectiviști. Adică toți 
cei care au fost înscriși. Am 
predat lecțiile a treia, a șasea, 
a noua și am ajuns acum la a 
unsprezecea. Cercetez catalo
gul de prezență. In dreptul ce
lor 60 de nume — cu excepție 
a cinci absențe temeinic moti
vate — e trecută cu creion roșu, 
litera „p“ — prezent! Desigur, 
această constatare a însemnat 
pentru mine un prilej de satis
facție, am tras chiar și unele 
concluzii pentru viitor.

Și tînărui inginer ne-a po
vestit, pe îndelete, asupra căror 
lucruri a meditat și ce con
cluzii a desprins de aici. Pen
tru că ele reflectă o expe
riență bună le vom nota și noi. 
Trebuie să subliniem că din 
cei 60 de cursanți de la acest 
cerc peste 30 sînt tineri. Prin
tre „elevii” sîrguincioși figu
rează toți cei cinci membri ai 
biroului organizației U.T.M. 
din colectivă, în frunte cu se
cretarul ei, Torna Preda. în
drumați de organizația de 
partid, membrii biroului 
U.T.M. desfășoară o activitate 
fructuoasă în rîndul cursanți
lor tineri. După expresia pla
stică a inginerului, ei sînt 
„mina dreaptă a lectorului“. 
Ei controlează permanent ca
ietele cursanților tineri, le 
procură de la bibliotecă mate
rial ajutător pentru studiu, 
organizează săptămânal' discuții 
asupra unor lecții mai impor
tante. Au multiplicat graficele _
cu zilele și orele de predare a '„examenul” a început. A fost 
lecțiilor și le.au afișat la locuri 
vizibile. Totdeauna, în sala de 
cursuri de la școala din sat 
e curățenie, tabla și creta, 
unele schițe, mostre și broșuri 
— la îndemîna lectorului.

— Iată deci un factor y 
spune lectorul — care, după pă_

,16 Febru- 
i Tătărani, 

Ploiești, 
zile de 
devenit 

este în.

rerea mea, a făcut ca frecvența 
cursanților să fie atît de con
stantă. Dar frecvența la lecții 
este strîns legată și de un alt 
factor : metoda de predare. Ai 
reușit să pregătești și să ex- 
pui lecții atractive, legate di
rect de practica colectiviștilor, 
de specificul și cerințele gos. 
podăriei — ai nimerit la țintă. 
Și ținta unui lector bun este 
aceasta : însușirea de către fie
care cursant a unor cit mai te
meinice cunoștințe care 
îmbine armonios teoria 
practica. După predarea 
melor zece lecții m-am 
dit să fac cu „elevii“ mei un fel 
de „sesiune de examene’’, ca la 
școală. Ideea aceasta am discu
tat-o cu organizația de partid 
și cu consiliul de conducere 
și a fost găsită ca fiind utilă. 
Am cercetat fiecare lecție pre. 
dată în parte și am extras din 
ele material pe teme variate 
cu ajutorul căruia am formulat 
unele întrebări ca, de exemplu: 
„Care sînt principalele căi ce . 
duc la dezvoltarea fondului de 
bază al gospodăriei colective și 
ce învățăminte ați tras din 
practica muncii în gospodăria 
noastră în această privință ?”, 
„Ce lucrări necesită cultura 
griului și cum a reușit gospo. 
dăria noastră să obțină în a- 
cest an o producție medie de 
2 000 kg la hectar de pe 300 de 
hectare ?”, „Spuneți care sînt 
lucrările de bază în cultura 
porumbului. Rolul îngrășămin
telor, al prașilelor și densității 
plantelor. De ce brigada I de 
cîmp din gospodăria noastră 
condusă de comunistul Ghe. 
orghe Trofin a obținut produc, 
ția cea mai mare de porumb“?.

Conținutul fiecărei întrebări 
a fost legat direct de ceea ce 
am predat la lecții. O dată 
formulate astfel, întrebările au 
fost scrise pe tablă și cursanții 
le-au notat în caiete. Le-am 
indicat și materialul bibliogra
fic — broșuri, mostre — i.am 
îndrumat să se consulte cu 
brigadierii și am anunțat că 
seminarul va avea loc peste 10 
zile. Și, la ziua și ora fixată,

să 
CU 

pri. 
gin.

o adevărată surpriză pentru 
mine. Cursanții, și mai cu 
seamă utemiștii Vasilica Radu, 
Vasile
Olaru, Niculae Niculin, Elena 
Stoian și alții, s.au prezentat 
ca la un examen adevărat. Ei 
nu numai că au răspuns bine

Florea, Margareta

DE CERCETĂRI HORTIVITICOLE
In stațiunile Institu- 

cercetări 
au fost 

soiuri de

tulQi de 
hortiviticole 
create noi 
pomi și s-au experi
mentat 140 de hibrizi 
da măr, păr, piersic și 
prun. Incepînd din 
primăvara anului vii
tor, noile soiurj vor fi 
extinse în cultură. 
Printre acestea se nu
mără și mărul „Fru
mos de Voinești", care 
se distinge prin fruc
tele sale foarte gus
toase, parfumate, de 
culoare roșie-lucioasă, 
rezistente la bol: și

păstrare. După apreci
erea specialiștilor de 
la stațiunea experi
mentală Voinești, unde 
a fost creat, noul soi 
dă producfii de peste 
două vagoane fructe la 
hectar. El va fi extins 
în zona colinelor Car- 
pafilor Meridionali,

Au fost obfinufi, de 
asemenea, 28 hibrizi 
d‘e piersic. Dintre a- 
ceștia face parte și 
hibridul 
Fructele lui 
foarte 
începutul lunii iulie, la 
fel ca și ale 
Floare de Mai.

19/19.
se coc 

devreme, la

nr.

soiului

deosebire însă de a- 
cesta, noul hibrid are 
fructele mai aspec
tuoase și mai dulci, 
cu pulpa consistentă și 
nelipită de sîmbure, 
cu un con(inut mai 
mare de vitamine.

In stațiunile experi
mentale ale institutu
lui se studiază încă 
20 000 hibrizi din 
toate speciile de pom; 
care se cultivă în țara 
noastră în vederea a- 
legerii celor mai valo
roși pentru a fi în
mulțiți și extinși în 
cultură.

(Agerpres)

Cinematografe
TINERII — cinemascop : Re

publica, V. Alecsandri, Bucu
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, G. Coșbuc ; CÎND COPA
CII ERAU MARI : I. C. Frimu, 
Volga, Libertății; VALURILE 
DUNĂRII: Central; în cin
stea celei de-a XV-a aniver
sări a Republicii, rulează UN 
CICLU DE FILME ROMÎ- 
NEȘTI la cinematograful Ma- 
gheru; MIRACOLUL LUPI
LOR — cinemascop : rulează 
la cinematografele Elena Pa- 
vel, Popular ; PREȘEDINTELE 
— CENTRU ÎNAINTAȘ : Vic
toria, Alex. Sahia, Floreasca, 
Drumul Serii; MOARA DIA-

Zăpada a troienit cîmpurile. E 
ger. Și totuși undeva, în se
rele Institutului de cercetări 
hortiviticole de la Băneasa, 
vom găsi chiar în aceste zile 
friguroase... un coif de vară. 
Din răsadurile plantate aici se 
vor obfine mii de kilograme 

de roșii timpurii.
Foto : AGERPRES

țirea între popoare, Luceafă
rul ; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII — dimineața: 
la cinematograful 13 Septem
brie ; MAGISTRATUL: 13
Septembrie (după amiază), G. 
Bacovia, 30 Decembrie ; PRO
GRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la cine
matograful Timpuri Noi ; O 
VIAȚĂ : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki; PERMI
SIE PE ȚĂRM : Cultural; 
POVESTIRI VESELE : rulea
ză la cinematografele Alex. 
Popov, 8 Mai; REGĂSIREA : 
8 Martie, Miorița ; ULTIMA 
BĂTĂLIE : Grivița.

la întrebările ce li s-au pus, 
dar au venit cu o seamă de 
lucruri și metode noi din 
practica lor, cu unele obser
vații judicioase. Așa. de pildă, 
utemistul Niculae Radu de- 
monstrînd de ce brigada tova
rășului Gh. Trofin a obținut cu 
1 600 kg. porîimb boabe mai 
mult decit media realizată pe 
gospodărie a arătat că brigada 
a făcut multe lucrări în plus. 
A făcut arături adinei din 
timp pe toată suprafața. Pe 
20 de hectare a adminis
trat superfosfați și a dat 
o prașilă manuală mai mult. 
Densitatea plantelor a fost de 
40 000 la hectar, (nu ca la alte 
brigăzi, doar de 30 000 de fire) 
și a făcut și polenizarea artifi
cială.

Din astfel de răspunsuri am 
tras concluzia că procedînd așa 
le-am insuflat cursanților do. 
rința de a studia și a se docu
menta mai mult și mai bine, 
de a se apropia mai mult de 
experiența înaintată a frunta
șilor. Firește, acest așa-zis exa
men a scos la iveală și unele 
lacune de care voi ține seama 
în predarea lecțiilor viitoare. 
In primul rină, s.a văzut că 
lecțiile care au fost mai puțin 
documentate, cum ar fi cea 
despre sol (pe care, recunosc,

zootehnic
3 ANI

am jiregătil-o măi in pripă) 
n-au fost pe deplin asimilate. 
Adică, vreau să spun că dacă 
lectorul „le-a dat puțin’’, pu
țin au răspuns și „elevii”. De 
aici și concluzia că a citi lecția 
numai din manual, fără a ține 
seama de realitățile și specifi
cul locului de muncă, înseamnă 
a.ți fura singur căciula.

Mai am înaintea mea încă 
17 lecții. Un proverb spune că 
omul cu cît învață, cu atît este 
dornic să învețe mai mult. Mă 
voi strădui, deci, ca să pun la 
îndemîna cursanților cuno
ștințe cit mai bogate și mai 
lesne de aplicat în practică. 
In felul acesta — sînt sigur — 
vom cîștiga cu toții, lector și 
cursanți, întreaga gospodărie 
colestivă.

NICOLAE BARBU

propierea exame
nelor se face sim
țită și la Institu
tul medico-farma- 
ceutic din Timi
șoara. Biblioteca 
institutului este

mereu plină, iar în sălile de 
lectură din cămin lumina arde 
pînă noaptea tîrziu. La gazeta 
de perete, un articol îndeamnă 
pe studenți să se prezinte cu 
toții bine pregătiți la toate e- 
xamenele.

La întrebarea „Cum vă pre
gătiți pentru examen ?“ ne-au 
răspuns mai mulți studenți din 
Timișoara, înfățișîndu-ne di
verse aspecte interesante ale 
pregătirii lor.

MĂRIA TIȚESCU, anul I 
pediatrie :

— Mă aflu în pragul primei 
sesiuni de examen din viața 
de student. Se înțelege, aștept 
sesiunea cu destulă emoție. Nu 
aș vrea să credeți că mă tem 
de ea. Cînd știi, nu ți-e teamă 
de nici un examen. Cum m-am 
pregătit ? Am învățat întrea
ga materie, am învățat după 
fiecare prelegere și pentru fie
care seminar în parte. Este un

„secret“ pe care ni l-au dezvă
luit la începutul anului uni
versitar colegii de ani mai 
mari, într-o întîlnire inițiată 
de organizația U.T.M. pe tema: 
„Cum să învățăm“. Ei ne-au 
dezvăluit mai multe secrete 
de acest fel, ne-au dat mai 
multe sfaturi. Eu am urmat 
sfatul lor și am făcut bine : 
mă aflu în preajma sesiunii 
cu materia aproape învățată. 
Nu-mi ramine decît să repet, 
să aprofundez, să sistematizez 
cele studiate. în acest sens, 
am hotărît ca joia, cînd am 
timp liber, să mi-o consacru 
numai chimiei, iar duminica 
numai biologiei, — amîndouă 
discipline de examen. De ase
menea, am participat la con
cursul profesional de embrio
logie. Bibliografia pentru a- 
cest concurs îmi va fi folosi
toare și la examenul de bio
logie. Totodată, am ascultat cu 
interes conferința „Lupta din
tre materialism și idealism în 
problemele biologiei contem
porane”, care, s-a ținut în ca
drul învățămîntului politic 
U.T.M.

Aș vrea să precizez că, așa 
cum am fost sfătuiți în adu-

nările generale U.T.M., paralel 
cu pregătirea la 
de examen, eu voi 
mă pregătesc și 
discipline, ca și 
după fiecare prelegere și pen
tru fiecare seminar. Nu tre
buie 
din iarnă, vine sesiunea i 
vâră, mai grea, care vreau 
mă găsească, ca și aceasta, 
materia învățată.

CONSTANTIN NICA —
nul VI, medicină generală :

— Pentru noi, studenții din 
anul VI, ultimul an, situația 
este mai complexă. Noi avem 
de pregătit în afară de sesiu
nea de iarnă, lucrarea de di
plomă și examenul de stat. 
După cum vedeți, avem mult 
de învățat. Dar noi am 
știut lucrul acesta încă de la 
începutul anului. Organizația 
U.T.M. a anului și asociația 
studenților ne-au îndrumat și 
ne-au ajutat să luăm măsuri
le corespunzătoare. In ce mă 
privește, am ascultat îndem
nurile : mi-am întocmit un 
foarte sever plan individual 
de muncă. ^Altminteri nu se 
poate : riști să neglijezi unele 
materii care nu vor întîrziasă 
te „pedepsească“. De altfel, în 
toți anii de studenție am mun
cit după un plan individual, și 
faptul acesta m-a ajutat nu 
numai să mă pregătesc mul
țumitor, dar să-mi și creez 
timpul liber pentru formarea 
culturii generale §i pentru ac
tivitatea extrauniversitară. Bi-. 
neînțeles; că în anul acesta, 
planul meu individual este 
foarte încărcat. Sînt însă satis
făcut că am reușit nu numai 
să fiu oarecum „la zi“ cu tot 
ce s-a predat, dar să mă și 
documentez pentru lucrarea 
mea de diplomă „Stafilococia 
de spital“, precum și pentru 
examenul de stat. în această 
perioadă și în cea care urmea
ză, pe primul plan va sta pre
gătirea pentru cele două exa
mene — medicina judiciară și 
O.R.L. — care bat realmente 
Ia ușă, precum și pentru coloc
viul la istoria medicinei.

disciplinele 
continua să 
la celelalte 
pînă acum,

uitat că după sesiunea 
din 

l să 
cu

a-
independență și pierdeam mult 
timp.

în anul acesta, am lichidat 
complet stilul de muncă de 
anul trecut. învăț după fie
care prelegere și pentru fie
care seminar. Deși nu am exa
mene decît în vară, mă soco
tesc de pe acum în preajma 
sesiunii.

ION MUTAȘCU — anul II, 
stomatologie :

tor substanțial din partea tine-

Fier vechi
oț el ariilor!

COSTICÄ GHINEA
funcționar

CONSTANTIN TOCACI —. 
anul II, pediatrie :

— Trebuie să mărturisesc că 
anul universitar trecut — anul 
I — l-am luat, cum se spune, 
cu chiu cu vai: în sesiunea 
din iarnă am căzut la biochi
mie, în sesiunea din vară am 
căzut la biofizică, iar la ana
tomie am dat biletul înapoi, 
în vacanță, în loc să mă odih
nesc și să mă distrez, a tre
buit să învăț pentru sesiunea 
din toamnă. Am reflectat mult 
asupra cauzelor care mă a- 
duseseră în această situație. 
M-au ajutat și colegii care 
m-au criticat aspru pentru de
lăsare. Concluzia la care am 
ajuns mi-a folosit. Iată des
pre ce este vorba: viața de 
student îți oferă o mai mare 
independență în sensul că nu 
ești obligat, ca în școala me
die, să înveți de pe o zi pe 
■alta, cu gîndul să nu te asculte 
profesorul și să-ți pună vreo 
notă proastă în catalog. Eu 
fiind în anul I, fără experien
ță, am înțeles greșit această

— Un sprijin deosebit în 
pregătirea pentru examenul 
din iarnă ni-l dau consultațiile 
ținute de tovarășul profesor. 
Noi, cei din anul II stomatolo
gie, avem un singur examen, 
dar un examen foarte greu : 
anatomia. încă din luna no
iembrie, căutînd să aprofun
dam cele aflate la cursuri, 
ne-am izbit de o serie de greu
tăți. La propunerea organiza
ției U.T.M., tovarășul profe
sor ne acordă consultații în 
fiecare vineri, între orele 
16—18. Pînă acum s-au ținut 
3 consiiltații, care ne-au folo
sit mult. Pentru ca orele de 
consultații să fie. cît mai rod
nice, noi am hotărît să învățăm 
toți aceleași capitole. Pe mar
ginea lor, ne notăm toate ne
lămuririle sau lucrările insu
ficient înțelese. în felul acesta, 
orice problemă care se ridică 
la orele de consultații foloseș
te tuturor deopotrivă.

NICOLAE ENĂȘESCU — a- 
nul IV, medicină generală :

— Aș vrea să arăt că stu
denții institutului nostru au 
create condiții optime pentru 
Viață și studiu. Mai mult de 
jumătate din numărul total al 
studenților sînt bursieri, iar 
un număr și mai mare locuim 
Ia cămin în camere mobilate 
cu gust, bine încălzite și lu
minate. La cantină ni se ser
vește o masă consistentă și 
bine pregătită. Pentru stu
denții care au nevoie de re
gim alimentar, sînt cantine 
dietetice. Procesul de învăță- 
mînt se desfășoară în con
diții dintre cele mai bune. A- 
vem la dispoziție 
spațioase, săli de 
de seminarii și 
modern utilate, 
acest an, pentru
laboratoarelor institutului no
stru s-au investit 1 500 000 lei. 
De asemenea, bogat înzestrate 
sînt bibliotecile. Noi, studenții, 
ne folosim din plin de aceste 
condiții create în vederea u- 
nei cît mai bune pregătiri. Tot 
timpul pe care îl avem la dis
poziție, mai ales în această 
perioadă, din ajunul sesiunii 
de examene, îl petrecem în bi
blioteci, în laboratoare, în să
lile de lucrări practice. Vrem 
să ne prezentăm la examene 
bine pregătiți.

amfiteatre 
lectură, săli 
laboratoare 
Numaj în 
înzestrarea

Zilele trecute, din ■ Gara Obor a orașului Constanța, a 
plecat spre Reșița o garnitură de tren cu 32 de vagoane în
cărcate cu fier vechi. Dintre acestea, 14 au fost colectate 
numai de către tinerii din orașul Constanța. Restul de 16 
vagoane sînt rodul muncii tinerilor din raioanele regiunii 
Dobrogea. în munca de colectare a fierului vechi s-au evi
dențiat în mod deosebit organizațiile U.T.M. de la Uzina de 
reparații Năvodari, de la Școala de 8 ani nr. 12 și cea de la 
Școala medie nr. 3 din Constanța.

Succese și mai mari în noul an
(Urmare din pag. I)

8 la sută față de realizările a- 
cestui an.

Sarcini sporite avem și în pri
vința reducerii prețului de cost, 
cît și pe linia pregătirii și însușirii 
celor peste 20 produse noi. Reve
nind acum mai direct la întreba
re, pot să spun că, în urma ana
lizelor făcute, Ia nivelul condu
cerii uzinei cît și în fiecare ate
lier, dezbaterea cifrelor de plan 
a scos în evidență, eă deși sar
cinile pe 1963 sînt mari, ele pot 
fi realizate și chiar depășite. 
Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii au chibzuit ca adevărați gos
podari și au stabilit o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Printre cele mai importante poa
te fi evidențiată propunerea pri
vind introducerea metodei de 
fotogravaj în locul gravării me
canice a șublerelor. Se vor face, 
de asemenea, schimbări substan
țiale în tehnologia șublerelor, 
micrometrelor, manometrelor au
to de bachelită etc., în urma că
rora vom realiza economii mari. 
De pildă, la atelierul montaj apa
rate de măsură și control, in

urma aplicării a 7 propuneri, va 
rezulta o economie antecalculată 
de peste 60 000 lei anual.

Ne dăm seama că îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1963 nece
sită o mobilizare a tuturor forțe
lor colectivului nostru, o activi
tate neobosită de descoperire și 
punere în valoare a tuturor re
zervelor interne de care sîntetn 
convinși că dispunem.

— Referindirne la tineri, 
în ce direcție considerați că 
vor trebui să-ți îndrepte în
deosebi atenția în 1963 ?

— Pentru tineri problema 
principală ramine și pe mai de
parte ridic-area nivelului de pre
gătire profesională, care influen
țează direct asupra calității pro 
duselor. Deci, asupra acestui lu
cru consider că trebuie să insiste 
organizația U.T.M. Se vor lua 
firește, măsuri de către condu
cerea uzinei pentru organizarea 
a 5 cursuri de ridicare a califi
cării în noul ah. Va trebui însă 
asigurată mobilizarea tuturor ti
nerilor și mai alea să se contro
leze felul în care-și însușesc și a-

plică ei în procesul de producție 
noțiunile teoretice căpătate.

Ridicarea calificării profesio 
nale este un proces complex și 
trebuie să se țină seama de acest 
lucru. Vreau să spun că nit este 
totul să cuprinzi pe tineri în 
cursurile amintite. Trebuie gă
site și formele cele mai po
trivite, în funcție de pregătirea 
ce o an, care să Jc asigure o ca
lificare superioară. La îndemîna 
tinerilor stau multe posibilități 
în acest sens, la care, după cîte 
cunosc, s-a și gîudit comitetul 
U.T.M. Voi aminti aici orgaiii 
zarea mai multor concursuri pe 
meserii, ținerea unor conferințe 
tehnice, stabilirea săptămînală, în 
colaborare cu cabinetul tehnic, a 
unei zile de informare a tineri
lor cu noutățile tehnico-științi- 
fice.

însfh’șil, o altă problemă este 
îmbunătățirea disciplinei de pro- 
ducție, folosirea mai din plin a 
timpului de muncă, organizarea 
perfectă a locului de producție. 
Și aici vreau să mă refer Ia un 
exemplu, să anticipez, mai bine 
zis, un lucru pe care-1 va face 
organizația U.T.M. Există la noi,

ici-colo cîte uu tînăr care spune, 
cu ușurîuță, că nu*i mare pagubă 
dacă întîrzie un minut-două, sau 
care în timpul celor opt ore își 
mai pierde timpul. Ei, dar un mi
nut pierdut fără folos înseamnă 
mult, nebănuit de mult, pentru 
producția uzinei. Este deci meri
tul organizației U.T.M. că s_a 
gindit să arate tinerilor unde 
duce nefolosirea din plin a timpu
lui. La atelierul montaj aparate 
de măsură și control, de pildă, 
se va arăta printr-un panou 
foarte sugestiv, că intr-un minut 
toți muncitorii de aici pot pro
duce 10 matrițe linotip, sau 6 
manometre-auto, sau 3 vitezo- 
inetre, sau două mecanisme de la 
aparatul de tensiune. Asemenea 
inițiative vor fi luate și la alte 
secții.

Atunci cînd arăți tinerilor în 
mod viu și interesant, prin cal
cule convingătoare, ce înseamnă 
un minut pierdut, la ce duce a- 
plicarea unei metode noi, gene
ralizarea experienței înaintate, 
este de la sine înțeles că obții 
rezultate mai bune. Aici, și prin- 
tr-o asemenea manieră pot acțio-

na, în special, posturile utemiste 
de control.

Desigur că tinerii vor trebui 
să fie ajutați și mai mult în noul 
an de conducerea întreprinderii, 
de inginerii și maiștrii din ate
liere pentru a contribui din plin 
la îndeplinirea sarcinilor de plan 
Consider în această privință că 
trebuie acordată asistență tehni
că mai mare tinerilor muncitori. 
La Strungărie și mașini auto
mate se pune problema îmbuna 
lățirii randamentului utilajelor 
în schimbul de noapte. Maiștrii 
de aici, ca de altfel de la toate 
sectoarele prelucrătoare, trebuie 
să ajute pe tineri să-și organizeze 
mai bine munca, să îngrijească și 
să folosească mai din plin mași
nile.

Considerăm că interesul viu, 
propunerile și angajamentele sub
stanțiale ce au fost luate în ca
drul dezbaterilor cifrelor de 
plan pe 1963 constituie o premi- 
ză sigură pentru ca în anul vii
tor, colectivul nostru să realize
ze, sub conducerea organizației 
de partid, sarcinile de producție 
ce ne revin.

Un buchet de flori ? 
exclus. Noaptea, farurile trac
toarelor risipesc pe cîmp flori 
de lumină tremurătoare. Dar 
pînă ce vor lumina astfel ele 
trec și prin mîinile lui Ștefan 
Ciobănel tînăr muncitor în sec- 
fia de montaj a Uzinei de 

tractoare din Brașov.

Aurel georgescu

Un nou tip
de
de

mașină
cusut

Noul tip de mașină de cusut 
acționată electric „Rodica” 
prezentată la cel de-al IV-lea 
Pavilion de mostre din Capi
tală, a intrat în producție de 
serie. A trecut cu succes pro
bele de funcționare și mașina 
de cusut industrială destinată 
fabricilor de confecții și ate
lierelor mari de croitorie, o- 
mologată în acest an.

înființată în anii republi
cii, fabrica de mașini de cusut 
a înregistrat într-o perioadă 
relativ scurtă, un bilanț bogat 
de realizări. De la prima ma
șină de cusut „Casnica”, colec
tivul fabricii a realizat alte 4 
tipuri, superioare din punct de 
vedere calitativ și estetic. A- 
nul acesta au fost produse cu 
aproape 15 000 mașini de cusut 
mai multe decît în anul trecut.

(

Tineri și tinere 1

(Agerpres)

VIZITAȚI în vacanță Muzeul de Istorie naturală „Gr. 
Antipa“, din Piața Victoriei — București

Programul de vizitare :
în fiecare zi de Ia 10—14; 16—19 — duminică 10—19 — luni 
închis

O NOUTATE / ;
In aceste zile muzeul a organizat o expoziție de fluturi din > 

America centrală șl de sud din renumita colecție A. Caradja. <
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A apărut revista t

^Probleme ale păcii 
și socialismului44

!

I 
î

A apărut, în limba romî- 
nă, în Editura politică nr, 
12 (52) pe anul 1962 al re
vistei „Probleme ale păcii 
și socialismului”, revistă 
teoretică și informativă a 
partidelor comuniste și 
muncitorești.

Acest număr al revistei 
cuprinde articolele : „Poli
tica de coexistență pașnică 
rezistă încercărilor”; „Une
le probleme ale mișcării 
revoluționare” de B. N. Po- 

,Lupta pentru 
guvern 

’ de L. 
întărește

« 
! î
*
*

nomarev ; 
formarea unui 
popular în. Chile” 
Corvalan; „Se I 
unitatea forțelor populare 
din Argentina” de V. 
Codovilla; „Activitatea co
muniștilor finlandezi în 
parlament” de E. Tuomin- 
en; „Fascismul nu are ce 
căuta în Anglia l” de R. 
Palme Dutt.

Rubrica „în partidele co
muniste și muncitorești” 
conține numeroase materia
le informative cu privire la 
activitatea unor partide 
frățești.

La rubrica „Schimb 
păreri" sînt publicate 
încheiere materiale ale dis
cuției pe tema „Probleme 
ale capitalismului contem
poran”.

Rubrica „Cărți și reviste” 
cuprinde recenzia Iui M. 
JFerrara la culegerea de ar
ticole și cuvîntări ale lui P. 
Togliatti intitulată „Pro
bleme ale mișcării munci
torești internaționale, 1956- 
1961” și recenzia lui M. 
Amin și G. Mirski la cartea 
lui K. Brutenț, intitulată 
„împotriva ideologiei colo-, 
nialismului contemporan”,

Rubrica „Scrisori, note” 
cuprinde notele intitulate : 
„Răspunderea morală a oa
menilor de știință” de L. 
Infeld ; „O nouă republică 
în Orientul Apropiat” de 
N. Rașid ; „Luptătorii pen
tru dezarmarea nucleară 
în Anglia” de I. Montagu.

Revista publică noi ma
teriale Ia rubrica „împo
triva represiunilor și per
secutării democraților”.

de 
în

?«k
t
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I. mars aglomerafie. 
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Foto : TASS

„Lumea copiilor“ esie
Nu-i de mirare ! Se apropie Anul

Manifestări consacrate
aniversării R. P. Romîne

LENINGRAD 25 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 24 de
cembrie, filiala din Leningrad 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă a organizat o 
reuniune festivă a reprezen
tanților vieții publice din oraș 
în cinstea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne.

Locuitorii Leningradului au 
legături strînse de prietenie 
cu oamenii muncii din Romî- 
nia : 46 de întreprinderi din 
Leningrad efectuează comenzi 
pentru R. P. Romînă, în țara 
frățească sînt trimise mașini- 
unelte, motoare electrice, apa
rate de mecanică și optică, 
mașini poligrafice.

Cei care a.u luat cuvîntul la 
reuniune au declarat că de 
acum înainte vor continua să 
întărească și să lărgească 
prietenia dintre popoarele so
vietic și romîn.

WS

„DIE TAT

Spurtachiada de iarnă 
a tineretului

In regiunea Dobrogea

■
 ' este 40 000 de ti- 
j neri muncitori, me-

: canizatori, colecti- 
. viti și elevi din 
regiunea Dobrogea 
participă în aceste 
zile la concursu

rile de gimnastică, săniuțe, 
triată, tenis de masă, haltere, 
șah din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului și la con
cursurile pentru cupa „A 15-a 
aniversare a Republicii Popu
lare Romîne“.

In regiunea Dobrogea spor
tul de masă a căpătat o largă 
dezvoltare în anii puterii popu
lare. Dacă la „Cupa unității ti
neretului muncitor“, organizată 
în primii ani după eliberarea 
țării, au participat doar 
10-12 000 de tineri, la competi
țiile sportive organizate în 1962 
— cupa agriculturii, sparta- 
chiadele de iarnă și de vară ale 
235 000 de sportivi, adică de 20
s-a îmbunătățit continuu acțiunea de construcții a noi baze spor
tive. La Constanța s-au construit în anii Republicii un stadion 
modern cu o capacitate de peste 25 000 de locuri și o sală de sport 
cu 2 500 locuri. Numeroase baze sportive au fost amenajate la 
Medgidia, Tulcea, Mangalia, Năvodari, Jurilovca și în alte loca
lități din regiune.

IX-lea 
Uniunii 
. tinere- 
Olanda

_ a 24 decern- 
/ brie și.a în- 
'--L cheiat lucră

rile la Rotterdam 
cel de-al 
Congres al 
generale a 
tului din 
(A.N.I.V.).

Ședința de închi
dere a congresului 
s-a transformat în
tr-o manifestație e- 

‘moționantă a prie
teniei tineretului 
progresist din în-

treaga lume. Dele
gații au primit cu 
aplauze furtunoase 
cuvîntarca rostită 
de Piero Pieralli, 
președintele Fede
rației Mondiale a 
Tineretului Demo
crat, oaspete de o- 
moare al congresu
lui. El a subliniat 
'contribuția impor- 
’tantă pe care o a- 
duce Uniunea ge
nerală a tineretului 
din Olanda la lupta

pentru consolidarea 
păcii și a urat U- 
niunii noi succese.

Au mai adresat 
saluturi congresu
lui, reprezentanții 
organizațiilor pro
gresiste de tineret 
din Franța și Da
nemarca.

Printre alte do
cumente congresul 
a adoptat rezoluția 
„Cu privire la 
drepturile democra
tice și revendicări
le tineretului",

Meredith continuă
lupta

Tînărul James Meredith, pri
mul student de culoare de 
la Universitatea din Missis

sippi, luînd cuvîntul la Chicago în 
cadrul unei conferinfe de presă, 
a declarat că în ciuda atacurilor 
organizate de huliganii rasiști care 
au deschis focul asupra casei tată-

■ ■■

lui său, el este hotărît să frecven
teze în continuare cursurile Uni
versități din Mississippi.

Meredith a relevat că de fapt, 
atacurile nu sînt îndreptate numai 
împotriva lui, ci împotriva tuturor 
negrilor din S.U.A,

-»>. escriind situația grea a 
/ J oamenilor muncii din

Spania, ziarul elvețian 
„Die Tat” informează că 
„în preajma Anului Nou ali
mentele s-au scumpit și mai 
mult 
lumea
bească subit despre inflație. 
Cel mai mult suferă de pe

ca deobicei... Toată 
a început să vor-

urma creșterii prețurilor ma
sele largi populare, dat fiind 
că cea mai mare sporire a pre
țurilor se înregistrează la ulei, 
legume, pește și fructe...”

„Omul de rind nu știe cum 
va mai reuși să-și mențină e- 
chilibrul bugetului” — con
chide „Die Tat”.

„Die Andere Zeitung“: „Un an prost
pentru minerii vest-germani• o

Marte-1“ își continuă iborul
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite : Stația automa

tă interplanetară „Marte-1“ își continuă zborul spre planeta 
Marte. în perioada 18—25 decembrie au fost stabilite din nou 
legături prin radio cu stația. Radtocomunicațiîle cu stația „Mar
te-1“ sînt stabile. Datele telemetrice dovedesc că sistemele stației 
funcționează normal.

In timpul zborului stației, de Ia bordul ei a fost recepționat 
un marc volum de informații științifice : noi date privind cen
turile de radiații ale Pămintulu», date cu privire la fluxurile 
corpusculare emise de Soare, precum și date privind intensita
tea razelor cosmice, cu privire la magnetismul în spațiul cosmic 
și la micrometeoriți. Recepționarea și prelucrarea informațiilor 
științifice continuă.

La 26 decembrie, Ia ora 8 (ora Moscovei) stația va continua să 
se afle în constelația Vizitiului, avînd următoarele coordonate 
astronomice : ascensiune dreaptă — 6 ore și 33 de minute, dc- 
clinație 41 de grade și 18 minute. In acest timp viteza de înde
părtare a stației de Pămînt va fi de 6 081 metri pe secundă, iar 
distanța pînă la „Marte-1“ va fi de 20 430 000 km.

CONGO : comandamentul o.N.li.
ȘJ

LEOPOLDVTLLE 25 (Ager
pres). — După ciocnirile mili
tare care au avut loc la 24 de
cembrie între trupele O.N.U. 
și jandarmeria katangheză, în 
tot cursul nopții de 24 spre 25 
decembrie trupele O.N.U. au 
fost puse sub stare de alarmă.

Comandamentul O.N.U. din 
Congo a adresat lui Chombe 
un „sever protest” în legătură 
cu aceste provocări. Jandar
meria katangheză a Continuat

protestează“

n an prost pen
tru mineri”, 
este titlul u- 

articol pnbli- 
de săptămîna- 

„Die 
din

u
iui 
cat
Iul vesfgerman 
Andere Zeitung' 
care reiese tristul bi
lanț al politicii gu
vernului vest-german 
in domeniul indus
triei carbonifere, cit 
și deșănțata goană 
după profiluri a mo
nopolurilor. Iată 
teva date și cifre re
latate în acest arti"

cî-

col : „De Ia începutul 
crizei cărbunelui, în 
1957, în R. F. Ger
mană au fost închise
— pe lîngă cîteva 
zeci de abataje mici
— 22 de mine cu o 
extracție anuală de 
8,4 milioane tone 
cărbune. Începînd din 
1957, un număr de 
40 de mine au fost 
concentrate în 20 de 
mine mari în urma 
cărui fapt extracția 
S‘a redus cu peste 2 
milioane 
rezultat

de tone. Ca 
al concedie-

rilor, numărul mun
citorilor din industria 
carboniferă s-a mic
șorat cu 175 000“.

Referindu’se la an
samblul industriei 
carbonifere vest-ger- 
mane, ziarul arată că 
paralel cu intensifi
carea muncii, numă
rul accidentelor a 
crescut cu peste 30 la 
sută. Numai în anul 
1961 în industria mi
nieră s_au produs 
144 037 accidente 
dintre care 474 mor
tale.

„LE MONDE“: Cresc prețurile 
în Franță

Anglia: Doar 9 la sută din elevi
pătrund în universități

In Anglia se fac 
auzite tot mai 
multe critici la 

adresa sistemului 
de învățămînt exi
stent. Și aceasta nu 
fără temei. Numai 3 
copii din 10 pot în-

văța după 15 ani și 
numai 9 la sută din 
elevii englezi conti
nuă să studieze în 
institutele de învă- 
țămînt superior. în 
Anglia, la o popu
lație de 52 milioane

persoane, există nu. 
mai 110 000 
denți. Acesta este 
cel mai scăzut pro
cent pentru o țară 
dezvoltată din punct 
de vedere indu
strial.

stu

Japonia: Delicvența infantila
în creștere

J. Țedenbal
la Pekin

însă atacurile, iar trupele 
O.N.U., deși în stare de alar
mă, nu au luat nici o măsură 
în afara „protestului” adresat 
lui Chombe în care i se repeta 
că O.N.U. „nu va tolera ase
menea provocări”.

Agenția Reuter anunță că 
potrivit unui comunicat oficial 
din cei șase membri ai echipa
jului elicopterului doborît de 
katanghezi la 24 decembrie, 
un locotenent indian a murit, 
iar ceilalți cinci au fost pre- 
dați forțelor O.N.U. după ce 
au fost crunt bătuți de jandar- 
meria katangheză,

Eleve din Brăil- Cu străduință și răbdare — așa încep primii pași pe 
drumul desăvîrșirii măiestriei sportive.

Foto : N. STELORIAN

PE SCURT
• După meciul de la Casa- 

lunca, fotbaliștii romîni au ple
cat la Marrakech unde au întîl- 
nit marți o selecționată locală. 
Desfășurînd un joc eficace fotba
liștii romîni au terminat învin
gători cu scorul de 4—0.

• Marți s-a reîntors în Capitală 
echipa feminină de baschet a clu
bului Rapid București, care a par
ticipat la turneul internațional de 
la Novi Sad. Baschetbalistele noa
stre au avut o comportare remar
cabilă, clasindu-se pe primul loc 
in acest turneu.

© Aseară, în sala Floreasca, e- 
chipele selecționate de handbal ale 
R. P. Romîne au repurtat două fru
moase victorii în întîlnirile susți
nute cu reprezentativele Iugo
slaviei. Echipa feminină a țării 
noastre a cîștigat cu scorul de 
8—5 (6—3), iar cea masculină cu 
18—12 (7—4).

• Sala sporturilor Dinamo 
va găzdui joi semifinalele tur
neului de volei din cadrul com
petiție; pentru cupa ,,A 15-a 
aniversare a Republicii Popu
lare Romîne“. Programul va

începe la ora 16 și va cuprin
de următoarele întîlniri: Ra- 
pid-Voința (f), Dinamo-Pro- 
gresul (f), Rapid—Steaua (m) 
și Dinamo—Progresul (tn).

• Un record mondial cu to
tul neobișnuit a stabilit pa- 
rașutistul sportiv sovietic, 
Alexei Belusov, în vîrstă de 
70 de ani. Parașutistul septua
genar a efectuat recent; cea 
de-a 270-a săritură din avion. 
Deocamdată nu se cunoaște un 
alt parașutist în lume cu o ase
menea longevitate.

® în ultimul meci al tur
neului pe care l-a întreprins 
în Indonezia echipa sovietică 
de fotbal Pahtakor Tașkent a 
jucat la Djakarta cu selecțio
nata țării. Fotbaliștii sovietici 
au terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (0—0). în de
cursul turneului echipa Pah
takor a susținut 5 jocuri din
tre care a cîștigat 4, iar unul 
s-a încheiat la egalitate.

(Ager preș)

riminalitatea infantilă din 
Japonia capătă pe zi ce 
trece o amploare tot mai 

. Presa japoneză relatează 
; despre delicte săvîrșite de 

ziarul 
„uaus-ei oiuuuui iciaia recent 
următorul caz : pe una din stră
zile capitalei Japoniei poliția a 
reținut doi copii care încercau 
să jefuiască niște trecători. La 
întrebarea de ce au făcut asta, 
copiii au răspuns: „Am vrut să 
avem bani și să semănăm cu a- 
ceia pe care i-am văzut la cine
ma“. Cînd au fost întrebați ce 
film au vizionat, ei au numit un 
film cu gangsteri americani care 
rulează pe ecranele cinematogra-

mare.
zilnic 
adolescenți. De exemplu

,Sankei Sinbum“ relata

felor din Japonia. Ziarele relevă 
că principala cauză a unor ast
fel de infracțiuni o constituie in
fluența nefastă a „creațiilor“ de 
peste Ocean, care propagă tot 
ce este „nou” în lumea crimei 
din S.U.A. Această influență ne
fastă exercitată de filmele ame
ricane este completată și de lite
ratura de proastă calitate impor
tată din S.U.A., care invadează 
librăriile japoneze. Și iată rezul
tatele : potrivit datelor Ministe
rului de Justiție, în anul 1962 
au fost reținuți pentru diferite 
infracțiuni peste 1 700 000 de 
copii. în ultimii opt ani infrac
țiunile săvîrșite de minori au 
crescut de nouă ori.

PEKIN 25 (Agerpres). 
TASS transmite: La 25 decem
brie, la invitația lui Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stai al 
R. P. Chineze, a sosit la Pekin, 
J. Țedenbal, președintele Con
siliului de Miniștri al R. 
Mongole.

J. Țedenbal este 'însoțit de 
N. Jagvaral, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, de P. Sagdarsuren, 
ministru al afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

Pe aeroportul din Pekin, 
oaspeții mongoli au fost întîm- 
pinați de He Lun, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Cen I, locții
tor al premierului Consiliului 
de Stat, ministru al afacerilor 
externe al R. P. Chineze, și 
alte persoane oficiale, precum 
și de șefi și membri ai repre
zentanțelor diplomatice in R. P. 
Chineză.

J. Țedenbal șl Ciu En-lai ur
mează să semneze un tratat cu 
privire la frontiera dintre R. P. 
Mongolă și R. P. Chineză, ela
borat în urma unor tratative 
prietenești,

f’.

al

na

Continuă să se înregistreze 
scumpiri ale prețurilor la 
produsele alimentare de 

larg consum" — scrie ziarul 
francez „Le Monde", arătînd 
că în cursul lunii decembrie in
dicele de prețuri la produsele ali
mentare a marcat creșteri simți
toare. Ziarul relatează, de altfel, 
la rubrica sa economică, despre

scumpirea prețurilor cu amănuntul 
— care a atins la 1 decembrie 1962 
indicele 143,9 — față de 100 în 
perioada 1956—1957 — și a prețu
rilor cu ridicata, care a atins la 1 
decembrie indicele 189,4 față de 
100 în anul 1949. într-o singură 
lună, adaugă ziarul, între 1 no
iembrie și 1 decembrie 1962, indi
cele prețurilor cu amănuntul a 
crescut în Franța cu 4,4 la sută.

X

Declarația premierului Nehru
DELHI 25 (Agerpres). ■— 

TASS transmite : După cum 
anunță ziarul „Hindustan Ti
mes“, luînd cuvîntul la 24 de
cembrie la Shantiniketan la 
solemnitățile care au avut loc 
cu prilejul noii promoții de 
absolvenți ai universității, în
ființată de Rabindranath Ta
gore, primul ministru Nehru 
a declarat că pentru India ar 
fi o greșeală să-și schimbe po
litica neaderării. Aceasta ar

însemna manifestarea • unei 
slăbiciuni din partea Indiei, a 
spus el. Remarcînd că unele 
persoane din India se pronun
ță pentru renunțarea la poli
tica neaderării, în legătură cu 
situația creată la granița din
tre India și China, primul mi
nistru a arătat că orice fel de 
politică diferită de aceea P® 
care India o promovează în 
prezent, ar însemna un dezas
tru pentru țară«

în partea de est a orașului Havana se construiesc numeroase blocuri pentru oamenii muncii, 
în fotografie : noul cartier, de locuințe din Havana.

! TASS—MOSCOVA’

I N F O R
în comuna Poiana Sibiului, 

regiunea Hunedoara, există un 
muzeu etnografic care s-a îm
bogățit. de curînd cu noi pie
se. Acest muzeu al crescăto
rilor de oi, cum i se mai spu
ne, cuprinde peste 600 de o- 
biecte, unele dintre ele ilus- 
trînd condițiile de muncă din 
trecut ale ciobanilor din a- 
ceastă parte a țării. Sînt ast
fel expuseCăuce, răvașe pe 
care se însemna în trecut nu
mărul oilor aflate în turmă, 
vase vechi ce se foloseau de 
locuitorii comunei etc.

MATII
în ziua de 24 decembrie ă avut 

loc plenara C.C. al Crucii Roșii a 
R. P. Romîne, în cadrul căreia s-a 
discutat darea de seamă pe anul 
1962, prezentată. de tovarășul An
ton Moisescu, președintele C.C. al 
Crucii Roșii, și a fost aprobat bu
getul și planul de muncă pe 1963,

La lucrările plenarei au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
Ministerului învăț ămîntului și 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
președinții și secretarii comitete
lor regionale de Cruce Roși».

(Agerpres)

• TRIPOLI. Acum 11 ani 
a luat ființă statul indepen
dent Libia, prin proclamarea 
declarației de independență și 
prin transferarea de către 
O.N.U. a puterii executive gu
vernului Libiei.

La 24 decembrie, cu prilejul 
aniversării a 11 ani de la pro
clamarea independenței Libiei, 
la Tripoli Bengazi și în alte 
orașe au avut loc festivități 
închinate acestui eveniment.

• ATENA. Potrivit datelor 
publicate de săptămînalul „Iko- 
nomikos Tahidromos“’ între anii 
1959—1961 au emigrat din Gre
cia 130 309 persoane, ceea ce re
prezintă 43 la sută din totalul 
sporului normal al populației în 
acești trei ani. Dintre aceștia, 
83 531 sînt bărbați și 46 778 fe
mei.

• ACCRA. Potrivit datelor o- 
ficiale publicate la Acera, popu
lația Ghanei este în prezent de 
6 727 000 persoane, dintre care 
3 400 000 bărbați și 3 327 000 
femei. Aproximativ 45 la sută 
din întreaga populație o for
mează copiii pînă la 15 ani.

In anul 1948 populația Ghanei 
era de 4 118 000 persoane.

• TOKIO. <= Două vase pescă
rești japoneze, surprinse de o pu
ternică furtună In regiunea insu
lelor Samoa, s-au scufundat. Între
gul echipaj format din 41 de pes
cari a dispărut.

Vasul de salvare trimis la locul 
indicat de semnalele S.O.S. nu a 
mai găsit declt cîteva unelte ale 
pescarilor.

Sezonul de iarnă al 
gangsterilor americani

® NEW YORK. Sărbătorile de 
iarnă au prilejuit pe întreg cu
prinsul Statelor Unite un mare 
număr de spargeri și jafuri în 
marile magazine care realizează 
încasări importante din vînzările 
din ultimele zile. După o primă 
apreciere a agenției Associated 
Press, numai în cursul spargeri
lor efectuate la cîteva mari ma
gazine au fost furați aproximativ 
250 000 de dolari.

In unele cazuri, bandiți „bine 
îmbrăcați” au pătruns în holul 
unor bănci deschizînd focul asu
pra funcționarilor și jefuind ca
sele de bani.

® TUNIS. — După cum relatea
ză agenția „Tunisie Afrique Presse" 
in Tunisia a fost descoperit un 
complot împotriva securității sta
tului. Au fost arestate 20 de per
soane între care cîțiva reprezen
tanți ai armatei. Agenția anunță 
că unii din cei arestați „primeau 
directive din străinătate"..

• OTTAWA’. — Ministerul Mun
cii al Canadei și Oficiul central 
de statistică, au dat publicității 
cifrele cu privire la șomajul în 
Canada. Din aceste date reiese că 
In cursul lunii dintre 15 octombrie 
și 15 noiembrie, numărul celor 
fără de lucru în Canada a crescut 
cu 59 000 de persoane, atingînd un 
total de 342 000 da oameni, ceea 
ce reprezintă 5,2 la sută din tota
lul brațelor de muncă,

• NOVOROSSISK. A fost 
terminată construcția unui uriaș 
chei în portul Novorossisk (lito
ralul caucazian al Mării Negre).

La acest chei pot acosta si
multan cîteva nave mari trans
oceanice.

• SOFIA’. Lucrătorii muzeologi 
au început lucrul de valorificare 
a celui mai mare depozit de cărți 
vechi din Bulgaria, de la Rilska 
Monastîr, unde există 12 000 de 
volume — anunță B.T.A. De ase
menea sînt în curs de apreciere 
3 000 de exponate de valoare care 
vor fi prezentate în sălile noii 
clădiri a muzeului din centrul ora
șului Sofia,

Greva., arbitrilor de 
fotbal

• MONTEVIDEO. Meciurile de 
fotbal din etapa de duminică a 
campionatului uruguayan au- tre
buit să fie amînate din cauza... 
grevei arbitrilor. După cum trans
mite agenția Associated Press, ar-

bitrii’ uruguayenî au anunțat că 
refuză să se mai prezinte pe tere
nuri, întrucît sînt nemulțumiți de 
faptul că echipele favorizează nu
mai pe unii dintre „cavalerii flu
ierului" în timp ce restul... șo
mează,

• SANAA'. — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Arabe Yemen 
a adoptat, după cum anunță a- 
genția France Presse, hotărîrea de 
a cere reprezentantului britanic 
din Yemen să-și precizeze într-un 
termen definit poziția față de gu
vernul yemenit. După cum se știe, 
guvernul Angliei nu a recunoscut 
pînă acum guvernul Republicii 
Arabe Yemen, deși însărcinatul cu 
afaceri al Marii Britanii în aceas
tă țară, care fusese acreditat pe 
lîngă regimul imamului, continuă 
să fie recunoscut de către guvernul 
republican și se bucură de toate 
prerogativele diplomatice. Dacă 
pînă la expirarea termenului indi
cat, guvernul britanic nu va recu
noaște Republica Arabă Yemen, 
relațiile diplomatice existente ac
tualmente între cele două țări vor 
fi întrerupte și reprezentantul di
plomatic britanic va fi invitat să 
părăsească țara.

• SANTIAGO DE CHILE. în re
giunea Manzanaco, situată în 
sudul Republicii Chile, s-au pro
dus incidente între țărani de ori
gine indiană și poliție, în cursul 
cărora șase indieni au fost răniți 
și 70 au fost arestați, urmînd să 
apară în fața unei curți marțiale. 
Ziarele chiliene relatează că aceste

ciocniri sînt un rezultat al încer
cărilor marilor latifundiari de a 
alunga pe indieni de pe pămîntu- 
rile lor.

Ascensiune la 7 031 m

O KATMANDU. In capitala 
Nepalului s-a înapoiat expediția 
științifică neozeelandeză condusă 
de dr. C. G. Egeler, care a în
treprins o ascensiune pe piscul 
Niltiri (7 031 m) din munții Hima
laia. Expediția, care a reușit a- 
coastă performanță în cursul lunii 
octombrie, a fost condusă de cu
noscutul alpinist francez Lionel 
Terray.

După cum relatează agenția 
France Presse, membrii expediției 
au determinat că „Acoperișul 
lumii“, cum este denumit masivul 
Himalaia, a luat naștere In urmă 
cu aproximativ 15 milioane de ani, 
adică la siîrșilul miocenului și ia 
începutul pliocenului;

• KUALA LUMPUR. Greva ce
lor 14 000 de feroviari, declarată 
la 22 decembrie, a paralizat com
plet activitatea pe toate căile fe
rate din Mafaya, precum și activi
tatea portului Suettenham — prin
cipalul port al capitalei Malayei, 
Kuala Lumpur. Greviștii cer majo
rarea salariilor.

Palmieri acoperiți de... 
zăpadă

• PARIS. în Franța se înre
gistrează în aceste zile, un timp

foarte friguros. Chiar pe litoralul 
Mării Mediterane, temperatura a 
scăzut pînă la minus 9-15 grade. 
Pc Coasta de Azur și Ia Marsilia 
palmierii sînt acoperiți de zăpadă. 
Stratul de zăpadă a stingherit lu
crările din port Și circulația trans
porturilor. Trenurile din sud so
sesc la Paris . cu o întîrziere de 
6-8 ore. Pe străzi au loc numeroase 
accidente din cauza poleiului. 
Crește rapid numărul morților și 
răniților în accidente de automo
bil.

• LEOPOLDVILLE. Misiunea mi
litară americană care a sosit în 
capitala Republicii Congo ,,a tre
cut la lucru". La 23 și 24 decem
brie, șeful misiunii, generalul-lo- 
cotenent Lewis Truman, a conferit 
cu Robert Gardiner, conducătorul 
operațiunilor O.N.U. în Congo.

Reprezentantul O.N.U. a refu
zat să facă cunoscut ziariștilor 
vreun amănunt în privința trata
tivelor dintre Truman și Gardiner,

® NEW YORK. — Peste 120 de 
nave sînt imobilizate în porturile 
S.U.A. situate de-a lungul coastei 
Atlanticului și Golfului Mexic, re
latează agenția Reuter, ca urmare 
a grevei celor 81 000 de docheri 
americani.

După cum se știe, docherii de 
pe litoralul Atlanticului au reluat 
la 23 decembrie o grevă declarată 
în luna octombrie și întreruptă 
timp de 80 de zile, printr-un ordin 
al Curții Federale în virtutea legii 
antimuncitorești Taft Hartley.
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