
Maiștrii și ingineriirîhtre oîne olivele 
intrate în funcțiu
ne în anii puterii 
populare se află și 
Fabrica de țevi din 
Roman. în cei 5 
ani de activitate

Is-au produs aici peste 1 000 000 
tone de țeava. Cel ce vizitează 
fabrica rămîne impresionat de 

fi utilajele și agregatele de mare 
* tehnicitate cu care este înzestra- 
Btă. Complexitatea problemelor 

pe care le ridică utilajul în ce I privește exploatarea, întreține
rea și reparațiile, gama variată 
de produse ca și promovarea tch- 

K nicii noi necesită continua pre
gătire profesională a . muncitori- 

fi lor, inginerilor și tehnicienilor. 
® în fabrică au fost organizate 
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cursuri de ridicare a calificării 
la care participă peste 450 dc 
laminatori, lăcătuși, strungari, e- 
lectricieni. Ele constituie unul 
din cele mai eficace mijloace de 
a acumula noi cunoștințe profe
sionale, de a fi Ia curent cu nou
tățile din tehnică, într-un cuvînt 
de a-și însuși experiența înainta
tă. Aceeași preocupare a mani
festat-o conducerea fabricii, or
ganizația U.T.M. și comitetul sin
dicatului pentru perfecționarea 
maiștrilor și inginerilor. Pentru 
a conduce în mod competent 
procesul de producție, pentru a 
îndvuma și sprijini muncitorii, a- 
ceștia trebuie să învețe continuu. 
Și acest lucru îl realizează în 
cadrul cursurilor de specializare. 
Pentru maiștri lecțiile se țin 
săptămînal. Programa analitică 
prevede 156 de ore în cadrul că
rora se predau teme legate de 
activitatea fabricii, cuprinzînd 
aspecte tehnice, economice și lu
crări practice în secții. S-a ur
mărit ca lecțiile să-i ajute pe 
maiștri să-și însușească în cel 
mai scurt timp caracteristicile 
tehnice ale tuturor utilajelor, 
modul lor de funcționare, să-i 
orienteze în preîntîmpinarea u- I nor opriri, în efectuarea unor
intervenții rapide și eficace. 

Fiecafe temă din programa 
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la școala uzinei

— “ “1 
pe maiștri «ă-și îmbogățească ex-« 
periența și pe această bază să ri’ | 
dice nivelul organizării muncii. — 
Lecția tratamente termice a dez"| 
bătut una din problemele «are 
frămîntă mult pe maiștri și a-1 
nume : tratamentul termic al pră
jinilor grele de foraj și al pră" 0 
jinilor pătrate, al sculelor așchi" * 
etoare. La tratamentul termic al 
prăjinilor grele, ca să dăm un
singur exemplu, în urma expune-■ 
rii temelor, calitatea produselor g 
«-a îmbunătățit cu 5 la sută, au 
scăzut substanțial retratările, deci I 
consumul specific de metal. 
Toate acestea au însemnat în fi" 8 
nai reducerea prețului de cost pe ® 
produs în medie cu 5 lei. Suma fi 
<ar părea mică, dar la volumul ■
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Proletari din toate țările, uniți-văf

nalitică este predată de cei mai 
buni ingineri iar explicațiile sînt 
însoțite de planșe, scheme de 
funcționare, demonstrații practi
ce, fapt care face ca ele să fie 
mai ușor asimilate. Participarea 
cursanților este de aproape sută 
Ia sută. La acest lucru a contri
buit faptul că, așa cum au fost 
orientate, lecțiile sînt de un real 
folos. Iată numai cîteva exemple. 
Inginerul Ion Pența, 
tehnic al fabricii, a vorbit 
■rolul maistrului în 
organizarea și con
ducerea procesului 
de producție. Cu 
mai multă claritate 
a văzut fiecare răs
punderea mare ce-i 
revine. Lecția a fost 
teu atît mai intere' 
sântă cu cît în ca
drul ei s au dat e' 
xemple concrete din 
activitatea fabricii, 
s-au evidențiat po
sibilitățile care există, 
vedem și rezultatul. în 
filetaj unele recorduri de produc
ție „îmbătrâniseră”. Se crease 
impresia că peste ele nu se poate 
trece, că s-a făcut tot ce este cu 
putință, în ce privește organiza
rea producției. Și totuși... La pu
țină vreme de la deschiderea 
cursurilor, tînărul maistru Ion 
Hîra a studiat împreună cu mai
strul Mircea Roșea felul cum este 
organizat fluxul de producție. Au 
constatat că sînt unele neajun-

directorul 
despre

suri în ce privește aproviziona
rea mașinilor de filetat burlane 
și mufe cu țeava semifabricată, 
că sculele nu sint întotdeauna de 
calitate corespunzătoare și că 
oamenii nu sînt repartizați judi' 
cios. în toate aceste probleme au 
venit cu propuneri concrete care 
au fost soluționate. Rezultatul ? 
După puțin timp recordul la țevi 
filetate la calibrul 8 țoii a fost 
de 1 213 bucăți țevi, iar mai apoi 
de 1 322 bucăți. Iată dar că re

M. ADRESEI 
economist

Fabrica de'țevi Roman

(Continuare în pag. a III-a)
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cordurile nu îmbătrânesc. Ele ră- 
mîn în urmă datorită priceperii 
oamenilor de a_și organiza mai 
bine munca, preocupării pentru 
ridicarea pregătirii profesionale, 
dezvoltării asistenței tehnice.

O altă lecție care S'a bucurat 
mult de atenția maiștrilor a fost 
„Standardizarea” expusă de ingi
nerul Tudose Ungureanu. în ge
neral trebuie spus că datorită 
faptului că tematica s a întocmit 
în funcție de cerințele produc
ției, ea servește acesteia, îi ajută
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cînleia 
tineretului
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Metodele moderne

la indemîna muncitorilor
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Forme
locului de muncă

Preocuparea pen
tru creșterea 
nivelului de 

calificare a munci, 
torilor din Uzina 
„Magheru” — To
pleț, au o mare în
semnătate pentru 
îndeplinirea pla
nului, îmbunătățirea 
calității produse
lor, știut fiind că 
între acestea și 
gradul de calificare 
există o legătură de 
nedespărțit. Pro
blema pe care am 
pus noi accent a 
fost, firește, efica
citatea formelor de 
ridicare a calificării 
asupra desfășurării 
procesului de pro
ducție. Am ținut 
seama atunci cînd 
am întocmit progra
mele analitice de 
informarea munci
torilor cu metodele 
noi, moderne de 
muncă. Atunci cînd

li s-a vorbit cursan
ților despre tehnolo
gia de fabricație, s-a 
insistat asupra ma
terialelor noi folo. 
site în construcția 
pieselor și agregate
lor (plăcile aglome
rate din așchii de 
lemn și masele pla
stice de exemplu). 
Apoi, la acele lecții 
unde s-au tratat 
procedeele apansate 
din tehnologia ac
tuală a industriei 
constructoare de 
mașini acest lucru 
nu a fost expus în 
general. Noțiunile 
au fost completate 
de exemple concrete 
din uzina noastră. 
S-a vorbit, despre 
turnarea centrifu
gală a tăvălugilor 
pentru mori, despre 
metodele moderne 
de formare mecani
că, turnarea în for
me întărite cu bio-

xid de carbon, for
jarea în matrițe 
etc.

Considerînd că în 
această privință ci
tirea cărții tehnice 
de către tot mai 
mulți tineri e de 
un real folos, noi 
am luat măsuri pen
tru crearea de 
blioteci volante 
toate sectoarele 
muncă.

Conducerea uzinei 
noastre va face și 
pe viitor tot ce-i 
stă în putință pen
tru ridicarea califi
cării muncitorilor, 
pentru a se asigura 
astfel produse de 
calitate superioară, 
pentru a întări pre
stigiul „mărcii fa
bricii”.

----- e------
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Curs pentru
instructorii artistici

VACANȚA

Fier vechi oțelăriilor

(Agerpres)
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0 nouă gură de mină

muncitori din 
centrală a 

Mai" din Ploiești, 
să urmeze școala 

i și inginerul Buri- 
Aiutîndu-i întot- 
ridice calificarea 
iată-l acum pe 
un sprijin prefios

Pe mulji tineri 
secjia strungărie 
Uzinei „1 i' 
i-a îndemnat 
medie serală 
cafu Mircea, 
deauna să-și 
profesională, 
inginer dînd 
tinerilor seraliști Chiriac Sofia, 
Chiroșcă Constantin, Ion Ion, 
Earbu Vasile și Pîrvu GTieorghe 
și la însușirea temeinică a cu
noștințelor predate la școală.

Foto : N. STELORIAN

Ziua filmului

documentar
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
Printre numeroasele activi

tăți cultural-artistice care se 
desfășoară zilnic în sălile clu
bului „Siderurgistul" din ora
șul Hunedoara una dintre ele 
atrage în mod deosebit intere
sul celor ce făuresc metalul. 
Este vorba despre filmele do
cumentare și cu caracter teh
nico-științific care sint prezen
tate în sala de spectacole a 
clubului în fiecare zi de vineri. 
Fiecare din aceste filme sint 
vizionate in medie de 500 de 
Isiderurgiști. Ele constitue o 
puternică propagandă tehnică 
în sprijinul celor mai moderne 
metode de elaborare a produ
selor siderurgice. Filme ca : 
„Noi procedee de elaborare a 
oțelului’’, „Cocsul”, „Siliciul”, 
„Noi cuptoare electrice”, ca și 
jurnalele de actualități tehnice 
sau documentarele „Fidel 
Castro al Cubei”, „Ghana de 
azi” etc. au fost mult apreciate 
de siderurgiștii hunedoreni.

Iarna, tn drume-

{ic pe platoul

Bucegilor

Dupd concursul
tinerilor actori

-a încheiat de curînd, în ul
timele zile ale anului 1962, 
concursul tinerilor artiști 
din teatrele dramatice.

Cum era și firesc, con
cursul a stîrnit un viu in
teres în rîndurile tinerilor 

artiști din teatre, a căror dorință de a-și 
măsura forțele în cadrul acestei mani
festări republicane s-a concretizat în 
munca stăruitoare pentru pregătirea unor 
spectacole noi, a unor roluri noi, în cele 
mai multe teatre ale țării. Nu este de 
neglijat nici faptul că unele teatre au 
prezentat spectacole pregătite încă din 
stagiunea trecută.

Ceea ce atrage atenția de la început 
este amploarea acestei manifestări a ti
nerilor actori, care depășește cu mult 
manifestările anterioare de același gen. 
Atît prin numărul spectacolelor prezen
tate cît și al participanților prezenți pe 
scenele Capitalei în cele șapte zile dar 
mai ales prin calitatea multora din spec
tacole și din interpretările individuale, 
concursul a căpătat cu adevărat semni
ficația unei treceri în revistă a forțelor 
tinere ale teatrului romînesc. O primă 
constatare : avem numeroși regizori, ac
tori, scenografi tineri talentați, crescuți 
la școala teatrului realist-socialist, cu în-

treaga capacitate creatoare angajată fn 
frontul ideologic al socialismului. Tine
rii artiști prezenți în cadrul concursului 
reprezintă firește numai o parte din con
tingentul însemnat de talente artistice ti
nere de care se bucură astăzi teatru ro- 
mînesc. Există încă numeroși tineri, deo
sebit de înzestrați, pe care nu i-am văzut 
pe scenele concursului: Florin Piersic, 
Gh. Cozorici, Sanda Toma, Vasilica Tas- 
taman, Tatiana Iekel, Genoveva Preda, 
Ștefan Bănică, Gh. Dinică, ca să nu cităm 
decît cîțiva actori din teatrele Capitalei.

O a doua constatare : repertoriul con
cursului a dovedit orientarea fermă a 
tineretului din teatrele noastre spre ac
tualitate, dorința sa fierbinte de a-și spu
ne cuvîntul pe calea artei asupra unor 
probleme importante ale epocii noastre 
•— afirmarea demnă a conștiinței înain
tate, a responsabilității etice și civice a 
făuritorului noii societăți, satirizarea 
necruțătoare a unor moravuri și năravuri 
vechi, problema războiului și a păcii, 
lupta împotriva fascismului. E curios,

MARGARETA BĂRBUȚĂ

(Continuare în pag. a Ul-a)
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Ing. FRANCISC 
MOISESCU 

directorul Uzinei 
„Magheru”-Topleț

Întreprinderea forestieră 
Fălticeni este înzestrată 
cu utilaje moderne.. Ex

ploatarea lor rațională, ca și 
îndeplinirea sarcinilor sporite 
de plan privind valorificarea 
superioară a masei lemnoase 
și reducerea prețului de cost 
al produselor, necesită o bună 
pregătire profesională a tutu
ror muncitorilor. Ce s-a făcut 
concret pe această linie ? Au 
fost organizate cursuri de ri
dicare a calificării pentru dife
rite meserii: gateriști, circu- 
lariști. muncitori din depozi
tele de bușteni și cherestea. 
Cea mai mare atenție s-a a- 
cordat generalizării metodelor 
înaintate de lucru și cunoaște
rii utilajelor în vederea spori
rii randamentului lor.

Organizarea ridicării califi
cării s-a făcut în funcție de 
specificul locului de muncă. 
Pentru muncitorii de la gurile 
de exploatare s-a inițiat un 
ciclu de conferințe tehnice cu 
privire la organizarea muncii 
în brigăzi complexe cu acord 
global, ridicarea gradului de 
mecanizare etc.

Conducerea întreprinderii, 
comitetul sindicatului și comi
tetul U.T.M. au acordat o gri
jă deosebită generalizării ex
perienței înaintate ca una din 
formele principale pentru îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale. La sectorul de ex
ploatare „Bursunaru", de 
exemplu, s-a organizat în urmă 
cu puțin timp un schimb de 
experiență privind folosirea 
mecanismelor în exploatare, 
de un real folos muncitorilor.

Există deci preocupare pen
tru ca fiecare muncitor să stă- 
pînească cît mai bine meseria. 
Am dori însă să facem cîteva 
observații. Pentru muncitorii 
de la gurile de exploatare, te
matica trebuie revăzută și e- 
liminate conferințele cu carac
ter general. De asemenea, car
tea tehnică trebuie mai bine 
popularizată în rîndul tineri
lor. Legat de aceasta este ne
cesar să se înzestreze bibliote
cile cu mai multe broșuri de 
specialitate.

ing. TĂTARU IOAN 
Ing. VARVARA TRAIAN

In primele zile

Locuințe noi date
în Maramureș

• Aproape 100 de 
familii de mineri, 
constructori, meta' 
lurgiști și aiți oameni 
ai muncii din orașul 
Baia Mare s'au mu
tat în primele zile 
■din acest an în locu
ințe noi.

în total, de la în
ceputul șesenalului, 
în localitățile din 
MARAMUREȘ au fost 
construite peste 3 000 
de apartamente, 
care aproape 
tate în 
Mare, 
strucții 
dăuga 
încă 1500 de apar
tamente și numeroa
se cămine — hotel 
pentru nefamiliști.

, din 
juma"

orașul Baia 
Noilor 
li se vor a- 
anul acesta

con-

ale

in
Și

La executarea con' 
strucțiilor de locuin
țe, participă cu fon' 
duri provenite din 
beneficiile realizate 
peste plan aproape 
toate întreprinderile 
și unitățile economi
ce din regiune.

• Blocul turn 
8 etaje, însumînd 
de apartamente, 
cadrul 
de locuințe din fața 
gării Pitești este gata 
să'și primească loca' 
tarii. El a fost reali
zat în condiții supe
rioare celor din anii 
trecuți. Camerele, bu
cătăriile și băile sînt 
mai spațioase, încăl
zirea lor se face prin

cu
55 

din 
complexul.i

anului

folosință
Argeș
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— Aceasta este cea mai bună po- 
zifie a dispozitivului pentru ondu
lat tablă — îi explică șeful de 
echipă Augustin Gligor tînărului 
Zaharia Mocanu din seefia ca- 
zangerie a Uzinelor „Indepen

denta” Sibiu.
Foto : D. FLOREA
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adresate

centrala termică, 
parter se vor amena' 
ja o brutărie și un 
magazin alimentar cu 
autoservire.

Noi blocuri, totali- 
zînd 155 de aparta~ 
mente, se dau în fo
losință zilele acestea 
Ja R. Vîlcea, Slatina 

și Cîmpulung. Acestea 
se vor adăuga la cele 
970 de apartamente 
construite anul trecut 
de Trustul regional 
de construcții AR~ 
GEȘ pentru metalur" 
giștii, minerii, texti- 
liștii, petroliștii și 
muncitorii forestieri 
din regiune.

(Agerpres)

mecanizatorilor
Pe adresa S.M.T.-Băileșfi, re

giunea Oltenia, au sosit nume
roase scrisori din partea gospodă
riilor agricole colective din raza 
sa de activitate, prin care colec
tiviștii aduc mulțumiri mecanizato
rilor pentru contribuia adusă la 
sporirea producției. In scrisoarea 
colectiviștilor din comuna Negoiu, 
se amintește, printre altele, că gos
podăria a recoltat cîte 4 586 kg 
porumb boabe la hectar în cul
tură neirigată, datorită faptului că 
mecanizatorii, în cea mai mare 
parte colectiviști din această co
mună, au executat toate lucrările 
agricole în perioada optimă. Pro
ducții asemănătoare au obținut și 
gospodăriile agricole colective din 
comunele Rastu, Plosca, Catanele, 
Coveiu.

Mecanizatorii acestei stațiuni au 
obținut succese și în folosirea ra
țională a tractoarelor. Ei au execu
tat cu fiecare tractor un volum de 
lucrări care totalizează 562 hec
tare arătură normală, cu 21 mai 
mult decît prevedea planul. De 
asemenea, prețul de cost al hec
tarului de arătură normală a fost 
redus, ob}inîndu-se astfel econo-r 
mii în valoare de 1 300 000 lei.

(Agerpres)

în bazinul carbonifer Schitu 
Golești din regiunea Argeș a 
fost dată zilele acestea în exploa
tare o nouă gură de mină. La a- 
ceasta unitate, atît pentru lucră
rile miniere de deschidere și pre
gătire, cît și în abataje se folo
sesc susțineri numai din beton- 
armat și metal, înlocuindu-se ast
fel însemnate cantități de lemn.

Pentru ușurarea efortului fizic, 
creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost al 
cărbunelui extras, transportul din 
subteran la suprafață se face în 
întregime mecanizat, cu ajutorul 
transportoarelor, a troliilor și lo
comotivelor electrice. Totodată, 
tăierea cărbunilor în abataje 
face cu ajutorul liavezelor 
mare capacitate.

Folosind cu pricepere noile 
tilaje, minerii acestei tinere
nități au și livrat primele canti
tăți de cărbune energetic.

Pe Clăbucetul Predealului pîrtiile 
sint arhipline. Elevi din regiunile 
București, Dobrogea, Brașov, lași. 
Ploiești, trăind din plin bucuriile 
vacanței, se avîntă pe schiuri. Cei 
mai mici sînt Ia Poiana Brașov, 
antrenați în vesele concursuri de 
săniuțe, iar cei aflați în pragul 
maturității se Întrec la schi, ia 
Piatra Mare. Aiți peste 1 000 de 
elevi din țară își petrec vacanța 
în taberele de Ja Bran, Săliște, Va
lea Timișului, Zizin, Budila și Ol
teni.

Elevii rămași în localitățile lor 
au devenit frecventatorii cotidieni 
ai cluburilor amenajate special pe 
timpul vacanței în școli. Bucureș- 
tenii își petrec după-amiezile la 
teatru sau la film : Ia „Țăndărică" 
sau la Teatrul pentru tineret șl

copii, pentru a-1 cunoaște pe ,bă
iatul din banca a doua", sau pen
tru a se ieri de un „Doi la aritme
tică”. 17 cinematografe din Capi
tală sînt, din două în două zile, 
gazdele elevilor. Mul/i dintre ei 
vizitează întreprinderi, șantiere de 
construcție, muzee, locuri istorice.

Comitetul pentru cultură și 
artă al regiuni Ploiești și Casa 
regională de creație populară 
au organizat, la Casa de cultu
ră din Sinaia, un curs de per
fecționare pentru instructorii 
artistici ai așezămintelor cultu
rale. Peste 200 de instructori 
urmează aici cursuri de core
grafie, muzică și teatru, care 
sînt completate de vizionări de 
spectacole și audiții muzicale.

Oțelăriilor din Hunedoara, Re
șița, Cîmpia Turzii le-an fost 
expediate 380 tone de fier veclii, 
colectat în primele 5 zile din a- 
cest an de muncitorii unor între
prinderi din regiunile Iași, Su
ceava ți Bacău»

Un aport deosebit au adus în 
această acțiune colectivele Fa
bricii de țevi și întreprinderii 
metalurgice din Roman, Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad, Direcției 
regionale C.F.R. Iași și altele.

a începutul fiecărui 
an ziarele și reviste
le ilustrate occiden
tale publică diverse 
horoscoape înfăți~ 
șînd modul cum se 
va desfășura viața 

în anul respectiv. Pronosticurile 
detailate și savante se referă la 
cele mai variate domenii de ac~ 
tivitate : afaceri, sănătate, sport, 
succese sentimentale, bursă, poli
tică sau viață de familie. Un a’ 
temenea horoscop, de notorietate 
mondială, verificat și sigur, a- 
nunța într-un hebdomadar de a- 
<cum un an, peremptoriu și com
petent, următoarele : „în ceea ce 
(privește viața de familie, 1962 
etă sub zodia balanței : deci calm, 
liniște și între oameni bună în" 
voire”.

N-am uitat această prevestire 
și m~a urmărit în tot cursul amr 
lui. Mi-am adus aminte mai ales 
atunci cînd citeam în diverse 
publicații avatarurile celor peste 
trei mii de mame intoxicate cu 
Talidomid. Au căutat nițică li~ 
niște și au adus pe lume copii- 
monștri, fără mîini sau fără pi~ 
doare. Una dintre aceste neferi" 
cite mame, Susanne Vandepot, 
neputîndu-se împăca cu ideea de 
a fi adus pe lume un infirm, Ta 
asasinat. A ajuns în boxă pentru 
crima de ucidere de om. Despre 
fabricanții medicamentului care 
au otrăvit lumea nu s-a șoptit în 
cursul dezbaterilor nimic. Nici 
nu mă surprinde : „Calm, liniște 
§i intre oameni bună învoire”.

Viața de familie din lumea Oc
cidentului prezintă însă și alte 
aspecte. Nu de mult „Daily Mi" 
ror” publica un amplu reportaj 
privitor la felul cum s-a pregătit 
omul britanic de sărbători. „Stră" 
zile comerciale din Liverpool” —

de Aurel Baranga

scria ziarul 
mini, 
jucării 
aspect 
„Daily 
„șomerul Tom Mc. Donald nu 
gîndește la cadouri, ci se 
dește cum să'și hrănească familia, 
soția și cei trei copii. în anul ce 
a trecut el a avut de lucru nu-

„au strălucit de 
vitrinele magazinelor 
și cadouri au căpătat 

sărbătoresc”. Dar 
Miror” recunoștea

lu
de 
un 
tot 
că 
se 

glu

mai patru luni”. Și același ziar 
adaugă .- „peste o jumătate de 
milion de englezi au așteptat săr
bătorile ca Tom Mc. Donald din 
Liverpool”. Da, dar cine poartă 
vina că milioane de familii din 
Statele Unite, Anglia, Franța, 
Italia, și în general, lumea capi
talistă, au întimpinat sărbătorile 
ca Mc. Donald, cine răspunde 
pentru acest fapt ?

La această întrebare „Daily 
Miror” tace. Probabil pentru ca 
să nu tulbure... calmul, liniștea 
și buna'învoire dintre oameni. 
Fiindcă altfel ar trebui să publi
ce și alte informații, de tipul

aceleia dezvăluite tot de un 
glez, de Bertrand Russel : 
prezent omenirea cheltuiește 
pregătirile pentru război peste 
patruzeci de miliarde de lire ster" 
line anual sau aproximativ 16 lire 
sterline pentru fiecare bărbat, 
femeie sau copil din lume”. Zia- 
rul nici nu se gîndește să facă o 
relație între aceste două serii de 
fapte, fiindcă- atunci ar fi obli' 
gat și la alte concluzii. Ar fi silit 
•să arate cine se opune la ideea 
de zarmării și de ce. Există în a~ 
«ceasta lume cîteva zeci de fami
lii, ale căror venituri realizate de 
pe urma executării comenzilor 
de armament sau triplat în 
cursul anului trecut. Și cum via
ța de familie trebuie cruțată, 
despre acest aspect ziarul nu su
flă nici un cuvint. Vorba horos
copului ; „calm, liniște și între 
oameni bună-învoire”. Evident, 
calm, liniște și între oameni 
bună-învoire, dar în acest timp, 
așa cum arată însuși „New York 
Times” în anul 1962, „milioane 
și milioane de americani și-au 
pus problema : „pînă cînd”, 
fiindcă ajutorul de șomaj e nu 
numai insultător, dar mai ales... 
insuficient”. Și atunci ce valoare 
mai are horoscopul ?

Viața de familie a fost ea ocro
tită de zodia balanței, nici vorbă, 
dar în sudul Statelor Unite zeci 
de tineri își părăsesc căminul 
părintesc și pleacă, așa cum ara
tă publicația „The Wall Street 
Journal”, „spre cea mai neagră 
ți mai primejdioasă aventură”. 
Și atunci n-avem dreptul să ne 
întrebăm ce fel de balanță e asta, 
și cum ocrotește ea viața de fa
milie în lumea occidentului ? A- 
vem mai degrabă impresia că e

en~
„în 
cu

(Continuare în pag. a IV-a)



-Zile de iarnă în comuna noastră
/ ■ ?

Înaintea primei ză
pezi, încă din vre
mea cînd pregăti
rile pentru iarnă 
erau în toi, la o 
zi a secretarilor 
ni s-a explicat pe 

larg cum trebuie organizată 
munca în perioada de iarnă. 
Am înțeles atunci că stă în 
sarcina noastră, a organizații
lor U.T.M., inițierea unor ase
menea activități din care tine
rii să învețe în fiecare zi ceva 
nou.

Dar, pentru o mai bună în
țelegere să urmărim pe par
cursul unei săptămîni activită
țile care au fost organizate în 
comuna Verești și în cele 
două sate.

Bursuceni. Luni. într-una din 
sălile școlii elementare orga
nizația U.T.M. de brigadă ține 
adunare generală U.T.M. Pe 
tablă se înșiruie o coloană de 
cifre, iar în dreptul lor denu
mirea principalelor culturi. 
Vorbește brigadierul. Explică 
sarcinile de plan pe acest an, 
ajutorul pe care tinerii îl pot 
aduce la îndeplinirea lor. Au 
luat cuvîntul numeroși tineri. 
Propunerile lor au fost concre
tizate apoi într-un plan de mă
suri. în continuare a urmat o 
repetiție la noul program al 
brigăzii artistice de agitație. Și 
cu toate insistențele tinerilor 
artiști amatori de a păstra „se
cretul* primului spectacol, re
petiția a devenit pînă la urmă 
o... avant-premieră.

în același timp la Verești a 
fost vizionat filmul „Valurile 
Dunării”, precedat de o expu
nere. Nici în satul Corcăești 
nu a fost o seară monotonă, 
în cinei case, colectiviștii ti

neri și vîrstnici participau la 
cercurile de citit, iar Ia școală, 
echipa de dansuri și formația 
de teatru a făcut repetiții. Un 
calcul la sfîrșitul acestei zile 
ne arată că : în gospodărie lu
crează 360 de tineri. Partici
pant la manifestările amintite, 
aproape toți 360. Rezultatul u- 
nui asemenea calcul este ace
lași mai în toate zilele.

Pentru că sîntem la Corcă
ești, să începem aici filmul 
zilei de marți. Dimineața șiruri 
de căruțe au transportat la 
cimp gunoi de grajd. Acțiunea 
de muncă patriotică eră din 
vreme cunoscută. Așa că la 
ea au luat parte aproape toți 
tinerii. Odată cu sfîrșitul zilei 
a început seara culturală „Poe
ții noștri cintă partidul". îna
inte de prînz însă secretarul 
organizației U.T.M. de brigadă 
a discutat încă o dată cu Maria 
Belciug, Mihai Nichifor, și alți 
cîțiva tineri care urmau să re
cite în seara aceea versuri 
despre partid. Ceilalți membri 
ai biroului U.T.M. s-au în
grijit de mobilizarea tineri
lor, Dar să ne întoarcem 
din nou la Bursuceni. De 
cîteva zile un afiș mare 
anunța : „Seară închinată lui

Creangă”. Tinerii artiști ama
tori au participat la un concurs 
pentru cel mai bun cititor ar
tistic. Directorul școlii a pre
zentat o expunere despre viața 
și opera lui „Bădița Creangă" 
ilustrată cu fragmente citite de 
tineri. Dar la Verești ? Iubito
rii de șah și tenis de masă, își 
disputau întîietatea în cadrul 
Spartachiadei de iarnă în vre
me ce brigada artistică de agi
tație și formația de teatru 
repetau de zor.

De reținut că în dimineața 
acestei zile au mai avut loc 
adunări generale U.T.M. în 
încă 4 organizații de brigadă 
din Verești. Ca și în adunarea 
de la Bursuceni și aici briga
dierii au luat cuvîntul în fața 
tinerilor.

Miercuri. La Bursuceni și 
Corcăești s-au ținut cursurile 
agrozootehnice la care parti
cipă aproape 100 de tineri din 
gospodărie. La Verești tinerii 
s-au adunat în sala căminului 
cultural la seara culturală în
chinată chipului înaintat al tî- 
nărului colectivist. Cu toate că 
s-a bucurat de o mare partici
pare ea nu ne-a mulțumit pe 
deplin. Expunerea ținută a fost 
prea generală. Ar fi fost mai

bine dacă s-ar fi făcut mai 
multe referiri la oamenii din 
gospodăria noastră, la faptele 
lor. Și apoi, numai cîteva poe
zii citite la sfîrșit nu prea jus
tifică titlul de „seară cultura
lă". Pe viitor vom avea grijă 
ca asemenea slăbiciuni să nu 
se mai repete.

Ziua de joi, atît la Verești, 
cît și în celelalte două sate, a 
fost dedicată organizării „joii 
tineretului", La Bursuceni și 
Corcăești dimineața au avut 
loc dezbateri în cercurile poli
tice de studierea Statutului 
U.T.M.

La Verești joia tineretului a 
început printr-un concurs ful
ger „Cine știe, răspunde" pe 
tema : „Cum putem obține pro
ducții mari de grîu și porumb". 
Cele mai bune răspunsuri le-au 
dat acei tineri care participă 
cu regularitate la învățămîn- 
tul agrozootehnic, cei ce citesc 
cărți șl broșuri de specialitate. 
Dansul care a urmat concursu
lui a fost întrerupt de brigada 
artistică de agitație care a pre
zentat un frumos program.

Vineri dimineață la Verești 
a avut loc ședința cercurilor 
politice U.T.M. iar seara învă-

țămîntul agrozootehnic. în ce
lelalte două sate au continuat 
repetițiile formațiilor artistice, 
în aceste sate activități inte
resante au avut loc la biblio
tecă. S-au făcut înscrieri la 
concursul „Iubiți cartea", au 
fost prezentate recenzii la u- 
nele cărți din concurs. Expe
riența bună a bibliotecii din 
Bursuceni o vom generaliza și 
în celelalte sate. Din inițiativa 
biroului organizației U.T.M. de 
brigadă aci a fost pregătit un 
ștand cu principalele cărți din 
concurs, dîndu-se astfel posi
bilitatea fiecărui tînăr să-și 
aleagă mai ușor cartea prefe
rată.

Simbătă. Locul principal în 
această zi l-a ocupat informa
rea tinerilor asupra evenimen
telor politice interne și inter
naționale. Organizațiile U.T.M. 
de brigadă din Verești, cît și 
din celelalte două sate, au for
mat colective de tineri care au 
pregătit din vreme informarea. 
La Verești în special, vorbin- 
du-se despre situația interna
țională s-a folosit o mare hartă 
a lumii spunîndu-se și cîteva 
cuvinte despre situația econo
mică și politică din fiecare 
țară amintită în informare.

Și, în sfîrșit, iată-ne în ziua 
de duminică. Dimineața au a- 
vut loc diferite concursuri 
sportive (șah, tenis de masă 
și, cel mai interesant de altfel, 
trîntă). După amiază în toate 
satele a fost audiată cîte o 
conferință după care a urmat 
tradiționala horă țărănească.

Acum cînd fac aceste însem
nări îmi dau seama că dumini
ca aceasta a fost totuși săracă, 
în primul rînd cred că ar fi 
fost mai interesant, dacă am fi 
organizat și un concurs de să
niuțe, atît de așteptat de tineri 
sau am fi pregătit cîte un pro
gram artistic în fiecare sat.

Iată pe scurt, ce manifestări 
au fost organizate într-o săp- 
tămînă în comuna noastră. Noi 
sîntem hotărîți să nu ne oprim 
aici. Experiența acumulată o 
vom îmbogăți cu noi inițiative 
pentru ca într-adevăr fiecare 
zi de iarnă să constituie pen
tru tineri izvorul unor noi și 
noi învățăminte.

PETRE I. AȘTEFÂNOAIEI 
secretarul comitetului 

organizației de bază U.T.M. 
din G.A.C. Verești, 

raionul Botoșani

Seara, cînd în sat se aprind lu
minile, sala bibliotecii se umple 
de tineri. Asta se petrece, ca în 
toate satele, în satul Dragalina, 

raionul Bîrlad.

Foto i F. JAGA

o noo ă 
formație 
artistică

Infr-una cur» seri, la cercul de învățămînt politic 
U.T.M., în mijlocul tinerilor cursanji din comuna 
Beșenpva Nouă, raionul Timișoara, a venit să le 
vorb<Mscă un bătrîn comunist de la ei din sat.* 

Foto t I. CUCU

NOUTĂȚILE ZOOTEHNICE
PRACTICA DE FIECARE Z/

DESPRE CONFERINTEIE
AGROZOOTEHNICE

Inginerul agronom CONSTAN
TIN CRĂCIUN din comuna Smulți, 
regiunea Galați, ține conferințe a- 
tractive, viu ilustrate și are de 
aceea un auditoriu foarte numeros.

mai frumos. Inginerul nostru fine o
— E o serbare la cămin ?
— Ceva și

conferință...

Poezia pe scena
căminului cultural

Pentru colectiviș
tii din Inde
pendența. raio

nul Galați, serile de 
poezie au devenit 
manifestări curente 
la care participă în
tr-un număr foarte 
mare tineri și vîrst
nici. Iubitorii de poe. 
zie din această co
mună au luat parte 
zilele trecute la o a- 
semenea sărbătoare 
pe tema „Poeții lumii 
cîntă pacea". Pe sce
na căminului au ur
cat numeroși tineri 
care au recitat cu 
căldură poezii agita
torice. inspirate poe
ților de lupta oame
nilor muncii de pre
tutindeni pentru pa
ce. Aplauzele adresa
te de către speetatori 
tinerilor recitatori au 
dovedit și de astă 
dată, că poezia este 
un oaspete drag al 
colectiviștilor din In
dependența.

De curînd și în co
muna Rîureni, regiu
nea Argeș, tinerii co
lectiviști au prezentat 
un recital de poezie. 
Poate că în clipa cînd 
cel dintîi recitator din 
Independența rostea 
primele versuri, aici, 
pe scena căminului 
din Rîureni, un altul, 
îi răspundea cu a- 
ceeași căldură în 
glas, vocile amîndo- 
rura contopindu-se în 
uriașul fluviu al iu
bitorilor de poezie de 
pe întregul cuprins 
al țării.

Două seri — două 
întîlniri cu poezia. 
Două manifestări — 
și cîte altele vor mai 
fi fost! — ale dra
gostei pentru frumos.

(După scrisorile co
respondenților IONEL 
BARAU și MARIA 

C. MARINOIU).

Una din metodele avansate 
prin care se poate dez
volta în condiții bune 

șeptelul proprietate obștească, 
și despre care au vorbit mulți 
participanți la ședința Consi
liului Superior al Agriculturii, 
este metoda însămînțărilor ar
tificiale. Aceasta pentru că o 
astfel de metodă contribuie la 
ridicarea prolificității, la com
baterea sterilității și la redu
cerea mortalității, prin asigu
rarea unor produși sănătoși, 
cu calități superioare.

în circumscripția medicală 
veterinară Chizătău, de eare 

răspund, noi am folosit pe sca
ră largă această metodă și re
zultatele obținute au fost dintre 
cele bune. Iată cum am pro
cedat.

înainte de însămînțarea ar
tificială am examinat fiecare 
animal în parte. Vacile găsite 
bolnave au fost tratate ori, a- 
tunci cînd s-a constatat că nu 
mai există posibilitate de vin
decare, au fost clasate pen
tru sacrificare. Acolo unde 
se folosește monta naturală, 
asemenea lucruri nu se fac, 
sau se fac în mai mică măsură 
și de aici și un procent destul 
de mare de sterilitate. Așa S-a 
întîmplat, de pildă, în anul 
1960, în gospodăriile din Bab- 
șa și Sinovița pe care le de
servesc și unde, din cauză că 
nu am făcut asemenea con
troale și nu am putut ține 
o evidență clară a animalelor 
gestante s-au înregistrat pier
deri.

Că metoda însămînțărilor 
artificiale este o metodă știin
țifică avantajoasă, care tre
buie extinsă, ne arată și ur
mătoarele rezultate. în cir
cumscripția medicală veteri
nară pe care o conduc, în anul 
1962 s-au însămînțat la cele 
patru puncte de însămînțări 
artificiale 444 de vaci. Din a- 
cestea au rămas gestante 351, 
adică s-a înregistrat un pro
cent de fecunditate de 79 la 
sută.

In afară de aceste puncte de 
însămînțări artificiale, în cir
cumscripții mai avem și două 
puncte de montă naturală 
care din numărul de 122 
vaci montate aici în 1962 
rămas gestante 62 de vaci.

Diferența este evidentă. 
Fără să mai vorbim de faptul 
că în cazul montei naturale 
nu se poate obține o evidență

la 
de 
au

după fătare. In aceste zile, a- 
nimalele fiind foarte sensibi
le, dacă nu sînt îngrijite bine, 
contractează diferite boli care 
de multe ori le aduc moartea. 
Lupta împotriva bolilor noi 
am început-o în primul rînd 
prin prevenirea lor, luînd mă
surile profilactice corespunză
toare. Astfel, la gospodăria a- 
gricolă colectivă din Chizătău,

Cum îi ajutăm pe colectiviști să cunoască 
și să aplice metodele avansate de creștere 

a animalelor

clară a vacilor gestante și că, 
din această cauză, temporar 
multe vaci rămîn fără vițel, 
asta ducînd la scăderea sim
țitoare a producției de lapte.

Dar crescătorii de animale 
cu experiență știu că în acea
stă meserie nu se rezumă to
tul numai la obținerea unui 
număr mare de viței de rasă 
din ce în ce mai bună. Acea
sta este ca să zic așa, numai 
începutul. Tineretul bovin tre
buie îngrijit și crescut în con
diții corespunzătoare, pentru a 
ajunge la maturitate cu posi
bilități mari de producție. Iată 
de ce noi am dat o atenție 
deosebită prevenirii bolilor, 
reducerii mortalității.

Am observat că pierderile 
cele mai multe se înregistrea
ză la viței în primele zile

din cauză că în iarna lui 1960 
se făcuse o alimentație nera
țională vacilor gestante, dîn- 
du-li-se ca hrană numai silo
zuri, vițeii au ieșit foarte de
bili. Alăptarea la găleată a 
vițeilor de către unij îngriji
tori, care nu respectau igiena 
recomandată în sectorul zoo
tehnic, ducea și ea la îmbol
năviri grave, 
erau construite 
bine, dar erau lipsite de ven
tilație și atmosfera supraîncăr
cată cu vapori de apă și amo
niac era, de asemenea, în dau
na sănătății animalelor tinere. 
Cu, ajutorul consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor co
lective, cu ajutorul organiza
ției U.T.M., acolo unde în 
sectorul zootehnic lucrau mai 
mulți tineri, am luat măsuri

Multe grajduri 
în general

pentru înlăturarea acestor 
„mici" neajunsuri care ne a- 
duceau pagube mari șl așa 
am reușit ca în anul trecut și 
anul acesta, pînă în prezent, 
să reducem mortalitatea viței
lor la zero, fără a folos; me
dicamentele.

Din experiența noastră am 
văzut că o alimentație cores
punzătoare a femelelor ges
tante în ultima perioadă a 
gestației, igiena fătărilor, graj. 

-durile corespunzătoare, căldu
roase și bine ventilate, alăpta
tul rațional și o îngrijire aten
tă din partea lucrătorilor din 
sectorul zootehnic, sînt factori 
hotărî tori în menținerea unei 
stări sanitare bune a tineretu
lui taurin.

De asemenea, munca con
știincioasă și plină de răspun
dere a tehnicianului specialist 
în problemele sanitar-veteri- 
nare și zootehnice, axată pe a- 
plicarea celor mai noi realizări 
ale științei, îndrumarea și in
struirea personalului de îngri
jire prin sfaturi individuale și 
prin cursuri agrozootehnice, 
folosind în același timp meto
de demonstrative și schimburi 
de experiență, au constituit 
pentru noi, cei din circum
scripția medicală veterinară 
Chizătău, chezășia rezultate
lor obținute pînă acum.

Numeroșii iubitori lai cînfe- 
cului popular din raionul 
Vedea au aplaudai de cu

rînd primele două spectacole ala 
noii orchestre de muzică popu
lară din raionul Vedea, „Doina Ve«i 
diței". Această nouă formație artis
tică va prezenta, în cadrul unor tur
nee în întreprinderi, instituții, gos
podării agricole colective, gospo
dării agricole de stat, etc. melodii 
populare de pe întreg cuprinsul 
țării, răspunzînd astfel dragostei 
oamenilor muncii pentru cîntecele 
noastre populare.

Spectatorii care au luat parte 
la primele concerte susținute de 
orchestră pe scena clubului sche
lei petrolifere Poiana Lacului și a 
căminului cultural din Vedea au 
răsplătit eforturile interpreți lor 
cu aplauze călduroase.

PETRE GH. BÂDESCU 
corespondent

----- a-

Un raușH 
program artistic

Dr. PETRU BUGARIU 
circumscripția medicală vete
rinară Chizătău, raionul Lugoj

j

Uf ițele trecute echipa arti- 
stică din satul Pădureni- 

Cluj a prezentat un frumos 
program artistic în fața colec
tiviștilor din sat și a numero
șilor invitați din comunele ve- 
idine. Programul 
piesă de teatru, cîntece și dan
suri populare.

Mult aplaudați au fost ute- 
■miștii: Lucreția Varga, Victor 
Marc, Emilia Cîmpean, Ion 
Moldovan și alții care și-au 
dat toată silința pentru a asi
gura reușita deplină a specta
colului.

Asemenea manifestări cultu
rale au loc cu regularitate in 
aceste zile de iarnă. Ele sînt 
pregătite cu grijă de comite
tul comunal U.T.M. în colabo
rare cu conducerea căminului 
cultural.

MARIAN ION 
corespondent voluntar

a cuprins o

La Ianca sat, raionul Făurei 
există inginer agronom, exista și 
material intuitiv, dar conferințele 
sînt ținute la căminul cultural 
către... bibliotecară.

— Agrotehnica este o carte care are indicele de 
clasificare zecimală

de

Cultura plantelor

$

CONFERENȚIARUL :
— In general zootehnia este...
ASCULTĂTORII :
— Ceva ce noi am vrea să știm mai în amănunt...!

Culese de NICA OCTAVIAN 
Desene de MIHAI CARANFIL

este 
cu foarte

63, subdiviziunea 631...
în comuna Hrănești, raionul Bu

jorii se țin la căminul cultural con
ferințe despre zootehnie în ge
neral despre agrotehnică, in gene
ral fără să Ii se spună colectiviș
tilor nimic nou. De aceea, în gene
ral auditoriul e foarte mic.

Cărți pentru voi

zaf), iar bețele se ard. Se mai poate 
oare obține ceva ? lată ce a stabilit 
știința. Din capitulele rezultate de 
la treierat se extrage o substanță 
(pectina alimentară) care se foloseș
te la prepararea jeleurilor și marme- 
ladei. Din cojile semințelor se extrag 
alte substanțe (alcool etilic și furfu
rol) ultimul folosit la prepararea di
feritelor produse chimice și în spe
cial a maselor plastice. Cenușa re
zultată de la arderea tulpinilor con
ține aproximativ 35 la sulă fosfor, 
constituind astfel un bun î'ngrășămînf.

Cartea pe care v-am prezentat-o 
poale folosi, ca și „Îndrumătorul le
gumicultorului", cursanților de la în- 
vățămîntul agrozootehnic de trei ani 
pentru complectarea cunoștințelor 
dobîndite la lecțiile cercului „Cultu
ra plantelor de cîmp".

unei interesante cărți,

'. tiafi că fioarea-soarelui
I una din plantele

mică vechime în cultură l Au 
trecut abia cu puțin peste 100 de 
ani de cînd a cîștigaț un loc însem
nat în agricultură ca plantă oleagi
noasă, datorită unui țăran rus care 
a descoperit posibilitatea de a se 
obține ulei din semințele ei.

Știați apoi că, spre deosebire de 
fioarea-soarelui, inul este una din 
cele mai vechi plante de cultură 1 
Cu 3 000 de ani înaintea erei noastre 
asirienii și egiptenii cultivau inul pe 
suprafețe Întinse.

Citind cartea „CULTURA PLANTE
LOR OLEAGINOASE" apărută în 
Editura Agrosilvică, veți afla fapte 
interesante și despre istoricul altor 
plante oleaginoase. Pornind de la 
scurtul lor istoric, în care sînt pre
zentate caracteristicile lor botanice 
și biologice, cerințele față de soi și 
climă, soiurile, agrotehnica fiecărei 
culturi, de la pregătirea terenului și 
semănat și pînă la recoltare. Veți cua 
noaște, de asemenea, multiplele în
trebuințări aie acestor pianfe. De 
pildă, despre fioarea-soarelui se știe 
în general că din semințele ei se 
scoate ulei, turtele rezultate de la 
presă constituie un bun nutreț pentru 
animale, capitulele (pălăriile) se pot 
folosi, de asemenea, în hrana ani
malelor (sub formă de furaj însilo-

„îndrumătorul

legumicultorului**

La adunarea generală pq/ifru 
dezbaterea planului de pro
ducție pe anul 1963, mulți 

colectiviști (din Macea sau de la 
Ișalnița, din Botoșani sau de la 
Beștepe) și-au propus să dezvolte 
în acest an sectorul legumicol. Au 
prevăzut, totodată, să obțină pro
ducții mari la toate culturile. Dar ce 
anume vor cultiva, ce soiuri vor fo
losi pentru ca rezultatele să fie 
cele așteptate 1 Să răsfoim împreu-

nă paginile ___ ________ ,
.,îndrumătorul legumicultorului", a- 
părută la sfîrșitul anului trecut în 
Editura Agrosilvică și vom afla răs
puns la aceste întrebări și la altele 
nu mai puțin importante.

Vorbeam, de pildă, despre Ma
cea, din regiunea Banat. Din tabe
lul care începe chiar din primele 
pagini ale cărții, vom vedea că a- 
ceasfă comună și întregul raion Arad 
se încadrează în zona a lll-a pentru 
cultura legumelor. La ce ne ajută a- 
ceasfă constatare ? Să întoarcem 
încă o filă ; în tabelul II vom vedea 
care sînt soiurile de bază pentru 
fiecare cultură legumicolă pe care 
trebuie să le folosească colectiviștii 
din Macea. La fasole vom în- 
tîlni în dreptul zonei III soiurile 
„Saxă", „Minunea Kelvedonului" ; la 
tomate „N. 10 X Bizon F,“ și așa 
mai departe.

Vom afla apoi care sînt culturile 
premergătoare recomandate, ce aso- 
lamente este bine să aplicăm, cum 
putem folosi intensiv și rațional te
renul prin culturi succesive și inter
calate.

Intr-un capitol special vom citi lu
cruri interesante despre îngrășămin
te și folosirea lor în legumicultură. 
Știți, de pildă, cîte substanțe nutri
tive extrage din sol salata în cursul 
unei perioade de vegetație î La o 
producție de 25 000 de kilograme 
la hectar — 57 de kg de azot, 21 
de kg de fosfor, 122 de kg de 
potasiu etc.

Mai departe sînt prezentate indi
cații interesante despre sisteme și 
norme de irigat, despre mașinile

necesare 
măsurile 
palele specii de legume ele.

Bogat ilustrată cu fotografii, grafi
ce, schije, scrisă curșiv, cartea a- 
ceasta constituie un prețios ajutor 
pentru lectorii și cursanții de la în- 
văfămîntul agrozootehnic de 
ani.

99-

în legumicultură, despre 
agrotehnice pentru princi-

ION GRECEA:
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trei

întoarcerea Ia viață"

/ntimplarea tragică a Anei din 
prima povestire a acestui vo
lum s-a petrecut de mult, în 

vremea pe care tinerii care n-au 
azi mai mult de 18 ani n-o cunosc 
decît din povestirile celor mai vîrst
nici sau din cărți. Fata unui om să
rac, Ana este nevoită să se mărite 
cu un flăcău tomnatic care avea 
bani mulți. Dragostea însă nu se 
cumpără cu bani și în cele din urmă 
Ana va pieri după ce va fi fugitfde 
la un bărbat pe care nu-l iubește și 
va fi fost alungată de tatăl îngrozit 
de sărăcia cruntă. Așa a fost...

Celelalte povestiri ale cărții pre
zintă intîmplări ale unor oameni de 
azi, tineri sau vîrstnici, dezvăluind 
frumusețea anilor epocii noastre so
cialiste in care sentimentele înalte 
ale oamenilor se manifestă nestin
gherite de nici un fel de îngrădiri, 
lulia, tînăra țesătoare, este liberă 
să-și aleagă drumul în viață și, învă-

find, ajunge învățătoare Intr-un sat, 
după ce renunță la dragostea unui 
om care a jignit-o prin lipsă de în
credere (Mîndrie).

Noua față a satului 
este prezentată în 
,,Opincile”. Plecat
să fotografieze un țăran în costum 
național 
rit de 
fara — 
tîmpină 
sat nu se mai găsesc opinci. Preșe
dintele sfatului popular raional bagă 
de seamă că opincile din poză sînt 
„confecționate" dinfr-un dosar I 1n- 
tîmplarea este comică dar semnifi
cativă.

Visul Floricăi, tinără muncitoare 
pe un șantier, este să se califice în 
meseria de nifuitoare. Ajutată de 
prietenii și tovarășii ei de muncă 
va reuși să devină muncitoare cali
ficată, convingîndu-l de priceperea 
ei și pe neîncrezătorul meșter Voicu.

Sînt numai cîteva din faptele sem
nificative povestite în această carte 
a

colectivizat 
povestirea 

într-un sa)

— pentru un album do- 
turiști care ne vizitează 

Meșterul Matei Minor în- 
dificultăți neprevăzute : în

scriitorului Ion Grecea.

risipitorul8*
ntimplările pe care le veți afla 

lui Suto Andrăs 
undă de umor, 

scriitorul își In- 
lată-l pe bătri-

Zntimi 
din cartea 
conțin o 

cald, cu care 
conjoară eroii.

Karikds Ferenc. Ni-I prezintă 
în ziua cînd primește avansul la 
gospodăria colectivă. „Karikâs Fe
renc ședea înfipt și grav în fața me
sei contabilului...; știa că viața ii e 
îndreptată pe calea cea adevărată". 
Dar, cînd îi vine rîndul să primească 
banii are emoții, simte un fel de a- 
mețeală și se încyrcă la numărătoare, 
apoi, plecînd, se liniștește. Pentru 
puțină vreme, căci din nou î| trec 
caidurile. A pierdut banii 1 li caută 
neliniștit, îl bănuiește pe bătrânul 
paznic de zi, dar în cele din urmă 
îi găsește în căptușeala zeghii.

In cîteva povestiri cititorul va 
recunoaște desigur aspectele noi din 
salul colectivizat în care antenele 
de radio, „Copăceii care cîntă", îm
podobesc fiecare casă, iar mașinile 
agricole moderne, complexe, altă 
dată o raritate, au intrat în acești 
ani în viața obișnuită a țăranilor co
lectiviști. Chiar și „copiii, chirciți pe 
malul gîrlei, își fac tractoare din lut 
galben, și apoi huruie din gură cîf 
e ziulica făcînd pasămite ca moto
rul".

De la un tractor se trage și neîn
țelegerea dintre bătrînul mecanic 
Molinar Sandor și tînărul tractorist 
Tokos Mărci. Plecat de la S.M.T. să 
ajute o brigadă de tineri tractoriști, 
mecanicul este întîmpinat pe cîmp 
de supărarea tractoristului căruia i 
s-a stricat motorul. In cele din urmă 
însă cele două generații își vor da 
mîna.



In întreaga țară se desfășoară

în sfaturile populare comunale
și în orașele de subordonare raională

fn întreaga țară continuă să se desfășoare în aceste zile 
pregătirile în vederea alegerilor de deputați în 
populare comunale și în orașele de subordonare 
care vor avea loc la 3 martie.

sfaturile 
raională

în toate orașele de subordo
nare raională și comunele din 
regiunea BUCUREȘTI au avut 
loc adunări de constituire a 
birourilor Frontului Democra
ției Populare. în cele 427 bi
rouri constituite au fost desem
nați peste 2 000 reprezentanți 
ai organizațiilor de partid, or
ganizațiilor de masă, munci
tori, colectiviști, cadre didac
tice, ingineri agronomi, acti
viști culturali etc.

în orașul Fetești, președinte 
al Biroului F.D.P. a fost ales 
Ștefan Comșa, secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R. în 
comuna Islaz din raionul 
Turnu Măgurele, președinte al 
Biroului a fost ales Marin 
Păun, brigadier G.A.C., iar în 
comuna Mihăilești din raionul 
Drăgănești Vlașca — colecti
vistul Ion Dincă.

S-a încheiat, de asemenea, 
în regiunea București acțiunea 
de constituire a comisiilor e-

din suboi’ilectorale în orașele 
donare raională și în comune.

ională din regiunea Suceava 
au avut loc adunări în între
prinderi, instituții și unități 
socialiste din agricultură pen
tru desemnarea candidaților 
în comisiile electorale orășe
nești și comunale.

GALAȚI. — în orașele Te
cuci, Panciu și Mărășești și în 
numeroase comune ale regiu
nii Calați s-au constituit bi
rouri F.D.P. din care fac parte 
reprezentanți ai organizațiilor 
de partid, U.T.M. și sindicale, 
muncitori și colectiviști, învă
țători și profesori, gospodine. 
Au fost stabilite pînă în pre
zent 352 secții de votare.

ORADEA. — Sfaturile po
lare din regiunea Crișana au 
stabilit și delimitat pînă acum 
peste 6 000 circumscripții e- 
lectorale în orașe de subordo
nare raională și comune.

TG. MUREȘ. — în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară au 
fost delimitate 481 circum
scripții electorale orășenești și 
5 585 circumscripții electorale 
comunale.

SUCEAVA. — în comunele 
și orașele de subordonare ra-

BAIA MARE. — Comitetele 
executive ale sfaturilor popu
lare din regiunea Maramureș 
au terminat delimitarea celor 
4 948 circumscripții electorale 
comunale și 251 circumscripții 
electorale ale orașelor de su
bordonare raională.

PITEȘTI. — în regiunea 
Argeș. în toate comunele și o. 
rașele de subordonare raio
nală, au început înscrierile în 
listele de alegători. Au fost 
delimitate și confirmate 9 337 
circumscripții electorale co
munale și 475 circumscripții 
electorale orășenești.

DEVA. — în toate raioanele 
regiunii Hunedoara au fost 
constituite comisiile electorale 
comunale și ale orașelor de 
subordonare raională.

(Agerpres)-

Foto : AGERPRES

Aspect de la Fabrica de confecții și tricotaje din București,

In Editura politică 
a apărut: 

PROBLEME DE 
ECONOMIE AGRARĂ 

Culegere de lecții în aju
torul celor care studiază în 
seminariile de economie a- 
grară 
368 pag, 5,15 lei
Manualul cuprinde lecțiile : Vic

toria socialismului în agricultură; 
Dezvoltarea intensivă și multilate- 
rală a agriculturii; Productivitatea 
muncii si însemnătatea creșterii 
ei continue ; Căile sporirii produc
tivității muncii în agricultură; E- 
conomia și organizarea producției 
în gospodăriile agricole de stat ; 
Economia și organizarea muncii în 
stațiunile de mașini și tractoare; 
Dezvoltarea proprietății obștești și 
justa iolosire a fondurilor în gos
podăriile agricole colective Dez
voltarea intensivă și multilaterală 
a producției în gospodăriile agri
cole colective ; Planificarea pro
ducției și organizarea muncii în 
gospodăriile agricole colective> 
Conducerea activității economice 
a gospodăriilor agricole colective ; 
Retribuirea muncii în gospodăriile 
agricole colective.

Primirea de către vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin a domnului
Jean Laurens Delpeche,
Marți, 8 ianuarie 1963, vice

președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gaston Ma
rin, a primit pe domnul Jean 
Laurens Delpeche, președinte
le Consiliului de Administra
ție al Societății E.N.S.A., di
rector general al Uzinelor

industriaș din Franca
„Batignolles”, 
țara noastră.

La primire
Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
și Mihail Petri, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

care vizitează

au fost de față

(Agerpres)

Hochei pe gheață
© Aseară pe patinoarul artifi

cial echipa de hochei pe gheafă 
Steaua București, campioana țării, 
a întîlnit formalin Vorwărts 
(R.D.G.). Hocheiștii romîni au re
purtat victoria cu scorul de 5—4 
(5—0, O—O, 0—4).

'Astăzi de la orele 18,30 tot pe 
patinoarul artificial „23 August" 
echipa selecționată a orașului 
București joacă în compania echi
pei Vorwărts.

te cu C. Tăbăraș, Kurt Gohn, Dinu 
Petre, Ilona Mikloș, precum și cei 
mai valoroși schiori din regiunile 
Brașov și Ploiești.

Primele întreceri oficiale ale 
noului sezon sînt programate la 
19 și 20 ianuarie Ia Poiana Bra
șov. Cu acest prilej se vor desfă
șura concursuri contînd pentru 
„Cupa R.P.R." pe echipe.

Driaghin (U.R.S.S.) — 459,38 punc
te înaintea coechipierilor săi Ni
colai Gușakov — 453,56 puncte și 
Dimitri Kocin — 438,53 puncte.

Baschet

Marți după-amiază a avut 
loc la sediul Ambasadei R.P.D. 
Coreene o conferință de presă, 
la care au participat repre
zentanți ai presei centrale, ai 
Agenției Romîne de Presă, ai 
Radioteleviziunii romîne, co
respondenți ai presei străine 
și atașați de presă ai unor mi
siuni diplomatice.

A vorbit Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)Trasee noi de autobuze
în ultima vreme, în regiunea 

Hunedoara au fost deschise 10 
trasee noi de autobuze pentru 
transportul călătorilor, ca de 
pildă cele care unesc localitățile: 
Deva—Seimuș—Harău; Deva— 
Bouțari; Tebea—Carăstău; Ha
țeg—Clopotiva etc.

Cele 67 de trasee care străbat 
acum regiunea, asigură legături 
între orașe și centre muncitorești 
cu aproape toate comunele și sa
tele de munte. Prin grija sfatu
rilor populare s-a creaț și o re
țea largă pentru transportul în 
comun al populației în orașele și 
centrele industriale.

la• Activitatea competițională 
schi continuă sîmbăta și duminică 
la Poiana Brașov cu desfășurarea 
întrecerilor pentru „Cupa Postă
varul". La competiție participă 
membrii lotului republican în frun-

© Concursul internațional de 
schi de la Kavgolovo a programat 
probele de 5 și 15 km fond. In 
proba feminină pe distanța de 5 
km a fost înregistrata o surpriză. 
Victoria a revenit sportivei Evdo- 
chia Mekșilo în 17' 43", care a în
trecut in ordine pe campioana o- 
limpică Maria Gușakova — 17' 50" 
și pe campioana mondială Alefti
na Kolcina — 17' 50". Dintre spor
tivele oaspete cel mai bun rezul
tat a fost înregistrat de Barbara 
Martinson (Suedia), clasată pe lo
cul 8 cu 18' 31". Proba de 15 km 
(bărbați) a fost dominată de schio
rii sovietici, care au ocupat pri
mele 4 locuri în clasament. Pe pri
mul loc s-a clasat Ivan Utrobin — 
51' 07”, urmat de Pavel Kolcin 
51- 16" 
51' 41".
pat locul 5 cu 51' 42", La cursă 
au participat 107 sportivi.

Proba de combinată nordică s-a 
încheiat cu victoria lui Viaceslav

8 Astă-seară în Palatul Sportu
rilor din Budapesta, echipa mascu
lină de baschet Steaua București 
debutează în noua ediție a „Cupei 
campionilor europeni", întîlnind e- 
chipa Honved Budapesta. Baschet- 
baliștii romîni au sosit luni in 
capitala R. P. Ungare, iar în cursul 
zilei de ieri au efectuat un antre
nament de acomodare. Echipa 
bucureșteană cuprinde printre alții 
pe Folbert, Nedef, Niculescu, Fo- 
dor, Nosievici și Cimpoiaș. Nu 
joacă Demian și Novacek, care 
sînt accidentați.

Returul întllniril se va desfășura 
la 20 ianuarie la București.

Europei* de gimnastică, programa
ta să se desfășoare în zilele de 6 
și 7 iulie la Belgrad. Pe lista par- 
ticipanților figurează gimnaști din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, Franța, R. P, 
Romînă, Olanda, Suedia, Anglia, 
R. F. Germană și alte țări. Ultima 
ediție a competiției, desfășurată în 
anul 1961 în Luxemburg, a fost 
cîștigată de gimnastul iugoslav 
Cerar. ■R

Cu prilejul noii ediții a „Cupei 
Europei", la Belgrad șe vor desfă
șura lucrările celui de-al 42-lea 
congres al Federației internațio
nale de gimnastică.

și Anatolie Akentiev — 
Suedezul Ake Asp a ocu-

• Intre 30 ianuarie și 3 februa
rie va avea loc la Sofia un mare 
turneu internațional masculin de 
baschet. La acest turneu vor parti
cipa echipele orașelor Moscova, 
Budapesta, Paris și Sofia.

Gimnastică (Agerpres)

După concursul 
tinerilor actori

(Urmare din pag. I)

însă, că unele colective tea
trale s-au orientat spre un re
pertoriu cam sumbru, lipsit de 
optimism tineresc. Uneori tine
rii au fost îndrumați spre texte 
care depășeau forțele lor, sau 
care, prin modalitatea lor ar
tistică, își dezvăluie mai puțin 
direct mesajul către publicul 
larg. Experimentele sînt bune 
atunci cînd ele pot răspunde 
limpede și eficient la întrebă
rile : pentru cine facem teatru? 
în ce scop ? cu ce mijloace ? 
Aceste întrebări trebuie de alt
fel să stea la baza însăși a 
procesului de educare și de 
creștere profesională, etică și 
civică, a tinerilor artiști care 
astăzi și-au dobîndit un rol 
atît de însemnat în teatrul 
nostru, iar mîine vor constitui 
însăși temelia teatrului. Aceste 
întrebări trebuie să-i călăuzea
scă pe conducătorii colective
lor teatrale, atît în alegerea 
repertoriului cît și în realiza
rea scenică a operelor drama
tice alese.

Au lipsit din concurs, cu 
cîteva excepții lăudabile, pre
zentările individuale, cu opere 
poetice sau dramatice de sine 
stătătoare. Ar fi fost interesant 
ca, alături de spectacolele re- 
prezentînd munca colectivă a 
teatrului, să vedem preocupa
rea tinerilor pentru studierea 
și pregătirea individuală a u- 
nor opere, care să formeze re
pertoriul personal. Ca orice 
interpret de muzică vocală sau 
instrumentală, interpretul dra
matic are nevoie pentru desă-

• 19 țări șl-au anunțat partici
parea la viitoarea ediție a „Cupei

(Agerpres)

Scenă din piesa „Antigona și ceilalți" de Peter Karvas în interpretarea colectivului artistic al 
irului Muncitoresc C.F.R. din Capitală.

LA ȘCOALA
DANS

j- a Palatul Culturii din Brașov 
/y cercul de estetică se bucu

ră de o binemeritată pre- 
Juire. Printre disciplinele care-i 
atrag pe tineri se numără și cursul 
de dans, care are o durată de 
două luni. Datorită numărului mare 
de solicitatori au fost organizate 
cursuri de două ori pe săptămina 
(mărfi și vineri) dimineața și după- 
amiază. Școala funcționează pe 
baza unui plan analitic cuprinzînd 
o parte teoretică și alta practica.

Partea teoretică a celor două 
ore este alcătuită din expuneri pri
vind istoria dansului în general și 
a fiecărui dans în parte. Lecțiile 
cît și desfășurarea practică a 
cursului sînt rezultatul muncii de 
îndrumare a conducerii Palatului 
Culturii — metodist Adler Francisc 
__ și a comitetului orășenesc 
U.T.M. care are o reală contribu
ție mai cu seamă la pregătirea 
lecțiilor teoretice și a acțiunilor 
cultural-educative. Pregătirea cu 
seriozitate a acestora, maniera so
bră dar tinerească au adus un bun 
prestigiu școlii de dans.

în același timp școala de dans 
pregătește deschiderea în viitorul 
apropiat a unor cursuri cu forme 
superioare de dans : dans pentru 
scenă, balet etc., sprijinind mai cu 
seamă pregătirea echipelor de 
dans din formațiile brigăzilor ar
tistice. Se preconizează și deschi
derea unui curs de o durată mai 
mare pentru pregătirea talentelor 
selecționate pentru dansul modern 
de scenă. .

Ce am avea de spus despre 
activitatea acestui cerc de esteti
că ? Nimic altceva decît că această 
metodă ar putea fi extinsă nu nu
mai în întregul oraș, dar și în în
treaga fără. E o bună experiență 
pe care ar pulea-o folosi organiza
țiile U.T.M. în munca lor educati
vă cu tinerii.

Fofot AGERPRES

ROMULUS ZAHARIA

C. E. C.
Pentru a da posibilitate 

unui număr cît mai mare de 
depunători să participe la 
tragerea la sorți pentru tri
mestrul 1/1963 a libretelor 
de economii cu dobîndă și 
cîștigurl în autoturisme, 
Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a prelungit pînă 
la 20 ianuarie inclusiv, ter
menul pînă la care se pot 
depune sau completa pe a- 
cest libret sumele necesare 
participării Ia tragere.

Pentru orice lămurire 
legătură cu depunerile 
acest libret, depunătorii
pot adresa unităților C.E.C. 
din întreaga țară.
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Maiștrii și inginerii 
la școala uzinei

(Urmare din pag. I)

produselor care se execută, acea
sta înseamnă mari economii.

Inginerii, tehnicienii au și ei 
datoria să învețe. Acest lucru îl 
cere producția, sarcinile sporite 
de plan, locul pe care-l ocupă în 
activitatea întreprinderii. Folosim 
cu mult succes „ora inginerului 
și a tehnicianului” care are loc 
șăptămînal, în cadrul căreia se 
discută probleme legate de teh
nica nouă, de întreținerea și re
pararea utilajului, se prezintă in
formări succinte privind unele 
materiale de specialitate apărute 
în diverse reviste, din țară sau din 
străinătate. în medie participă 
circa 50 de tovarăși. Participarea 
la această oră are un dublu 
efect! șă Se rezolve unele pro
bleme legate de procesul de pro
ducție, iar prin discuțiile purtate 
se acumulează noi cunoștințe 
utile în activitatea de fiecare zi. 
Aș aminti că în această forma) 
de perfecționare a cunoștințelor 
profesionale s*au dezbătut unele 
probleme ca i mecanizarea flu
xului la atelierul de mufe, auto
matizarea utilajului laminorului, 
organizarea și funcționarea labo
ratorului etc. Folosim, de aseme
nea, mult informările cu privire 
la ultimele noutăți din tehnica 
mondială care lărgesc orizontul 
cunoștințelor profesionale.

Majoritatea maiștrilor, ingine
rilor și tehnicienilor sînt tineri. 
Ei își continuă studiile în uzină, 
în procesul muncii practice ; sub 
îndrumarea atentă a comuniști
lor, a organizației U.T.M. Multe 
adunări generale de organizație 
au pus în discuție problema 
ridicării calificării profesionale, 
participarea tinerilor la cursurile 
care au fost create. Există deci 
interes din acest punct de 
vedere. Trebuie adăugat faptul 
că există o activitate susținută 
din partea comitetului U.T.M pe 
linia popularizării cărților teh
nice. Muncitor, maistru, inginer 
—■ toți învață cu sîrg, pentru a 
fi și mai folositori procesului de 
producție.

Efectul creșterii pregătirii 
procesionale a colectivului fabri
cii noastre este oglindit și în 
suecesele obținute anul trecut 
cînd s-au produs peste sarcinile 
de plan peste 17 000 tone de țevi, 
concomitent cu realizarea celor 
5 672 000 lei economii la prețul 
de cost. Toate acestea în condi
țiile îmbunătățirii permanente a 
calității produselor tuhulare.

Iată rezultatul firesc al ridică
rii pregătirii profesionale, al 
mai bunei organizări a muncii, 
experiență pe care o folosim și 
• dezvoltăm în acest an.

vîrșirea măestriei de un studiu 
perseverent pe partituri cît 
mai diverse și mai dificile. 
Exercițiile individuale se pot 
concretiza apoi în mici pro
grame artistice cu care tinerii 
se pot manifesta în public, 
aducînd și în felul acesta o 
contribuție la culturalizarea 
maselor largi. Această sugestie 
ar putea fi ținută în seamă și 
pentru un viitor concurs al 
tinerilor artiști.

în ceea ce privește arta sce
nică, o primă constatare se 
impune cu privire la maturita
tea ideologică și creșterea 
măestriei artistice a tinerilor 
regizori, actori și scenografi. 
Texte dramatice dificile, ca 
virulenta satiră împotriva spi
ritului mic-burghez „Proștii sub 
clar de lună" de T. Mazilu sau 
profunda și subtila dezbatere 
filozofică despre libertate „Pri
ma zi de libertate" de L. Krucz- 
kovski, vesela și nu lipsita de 
aciditate satirică „Coana Chi- 
rița în Iași" a lui1 V. Alecsandri 
sau grava și înflăcărată discu
ție despre conștiință „De n-ar 
fi iubirile” de Dorel Dorian, 
ampla desfășurare epică plină 
de tîlc „Cercul de cretă cau
cazian" de B. Brecht sau tra
gica reeditare în noi condiții 
istorice a actului curajos al 
unei fete „Antigona și ceilalți" 
de P. Karvas — și-au găsit o 
tălmăcire scenică, limpede, în 
imagini emoționante, comice 
sau dramatice. Ș-a văzut din 
nou, cu acest prilej, că adevă
rata inovație creatoare, pro
fundă, nu poate izvorî decît 
pornind de la conținutul de 
idei al textului, de la mesajul 
ideologic artistic al operei, 
de la viață, că inovația sau 
căutările în afara textului, în 
afara mesajului operei, în a- 
fara piesei, devin sterile, nee
ficiente, lipsite de putere de 
emoționare și de convingere, 
în spectacolul „Generalul și 
nebunul" prezentat de colecti
vul Teatrului din Piatra- 
Neamț, fantezia regizorului a 
forțat limitele textului, întor- 
cîndu-se împotriva lui, silind 
actorii să devină niște mario
nete fără viață, cu mișcări 
mecanice. La Galați „Poveste

din Irkutsk" a devenit un re
cital poetic, desfășurat pa un 
fundal de culori simbolice une
ori greu de descifrat, ca ade
vărate șarade, și în care carac
terele personajelor își pierdeau 
conținutul concret de viață, 
plutind în sfere abstracte, ru- 
pînd în fapt legătura cu publi
cul, pierzîndu-și puterea 
influențare a acestuia. La 
toșani „Romeo, Julieta și 
tunericul" s-a desfășurat 
condițiile unui diletantism 
gizoral și actoricesc.

Este necesară încă, atît pen
tru tinerii ajunși la o fază îna
intată de maturitate artistică, 
cît și pentru cei rămași pe o 
treaptă mai puțin evoluată, 
multă, multă muncă, pentru 
desăvîrșirea culturii teatrale, 
pentru îmbogățirea cunoștințe
lor generale, pentru dezvolta
rea gîndirii artistice și lărgirea 
orizontului cultural la nivelul 
vieții spirituale a omului îna
intat al zilelor noastre.

Este necesară încă multă 
muncă pe plan teoretic și prac
tic pentru dezvoltarea măies
triei, pentru împlîntarea rădă
cinilor artei lor adine, în viața 
poporului. Este necesară de 
asemenea o muncă de educație 
mai susținută din partea orga
nizațiilor U.T.M. cu tinerii ac
tori din teatrele noastre pen
tru desăvîrșirea profilului mo
ral, civic, al tiparului artist.

în cadrul concursului au fost 
și unele manifestări, puține e 
drept, ale unui spirit înapoiat, 
individualist. Unii tineri actori 
și regizori au înțeles concursul 
ca pe un prilej de autoafirmare 
cu orice preț. De aici, unele 
atitudini netovărășești, între 
tinerii concurenți, lipsă de mo
destie în aprecierea propriilor 
merite, subaprecierea meritelor 
reale ale altor tineri partici
pant la concurs. Așadar, pe 
toate planurile mai sînt încă

de 
Bo- 
în- 
în 

re

toate planurile mai sînt 
multe de făcut.

Prin toate așpectele 
concursul a constituit o 
semnificativă în drumul 
formarea profesională, 
cetățenească a tinerilor artiști 
din teatrele noastre dramatice. 
Drumul înainte e deschis tu
turor.

sale, 
etapă 
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etică,

AVANCRONICA MUZICALĂ
Regia: 

Imaginea : 
Muzica:

GHEOR- j

In curând pe ecranele Capitalei 
NOUL FILM ROMINESC 

PARTEA TA DE VINA

O producție a studioului „București" 
Scenariul: PETRE SĂLCUDEANU 

FRANCISC MUNTEANU 
MIRCEA MUREȘAN 
NICU STAN
DUMITRU CAPOIANU

cu :

n mulțimea însem
nărilor din Cartea 
de aur a Filarmo
nicii bucureștene, 
in care unii dintre ; 
cei mai mari din
tre muzicienii vea

cului nostru elogiază arta ro- 
minească, celebrul compozitor 
german Richard Strauss însera 
in urmă cu decenii cîteva cu
vinte în care își exprima pre
țuirea pentru arta dirijorală 
a lui George Georgescu. 
Zecile de concerte conduse de 
George Georgescu în ultimii 40 
de ani în sălile de spectacole 
din marile centre muzicale ale 
lumii au adus intr-adevăr re- ■ 
putatului dirijor romîn gloria 
unuia dintre cei mai profunzi 
interpreți ai creației straus- 
siene.

Programând în cadrul con
certului Filarmonicii bucureș
tene— care va fi radiodifuzat 
duminică 13 ianuarie la orele 
11,30 — un Festival Strauss — 
George Georgescu dăruie iu
bitorilor muzicii din țara noa
stră bucuria audierii într-o 
interpretare de cea mai înaltă 
ținută artistică a trei impor
tante lucrări ale compozito
rului german.- Moarte și 
țransfigurație, O viață de erou 
și Dansul Salomeei.

De-a lungul a peste 8 decenii

Ide viață, Richard Strauss a 
scris zeci de lucrări în cele mai 
diferite genuri și forme. De la 
prima simfonie la Preludiul 
festiv, sau suita simfonică după 
„Burghezul gentilom” de Ho
lier e, compozitorul a străbătut 
un lung drum creator uneori 
contradictoriu, dar a rămas tot 
timpul un permanent căutător 
de drumuri noi, de noi mij
loace pentru continuul progres 
al artei

Opera lui Strauss este vastă.

diții programatice ale roman
ticilor Berlioz și Eiszt, adre- 
sîndu-se unora dintre cele mai 
de seamă producții literare eu
ropene, Strauss a creat o suită 
de poeme simfoniee („Don 
Juan", „Till Eulenspiegel”, 
„Don Quijotte”), care reușesc 
să zugrăvească în imagini mu
zicale de o mare plasticitate, 
în culori de o puternică forță 
expresivă, personaje, întim- 
plări, conflicte descrise în lu-

lungul paginilor poemului tră
săturile unui erou care, luptind 
împotriva tuturor piedicilor 
ce-i stau în cale, își dăruiește 
toate forțele împlinirii idealu
lui său de viață.

Poemul, neavînd totuși un 
program literar bine stabilit 
(„Nu-i nevoie să fii cunoscut 
acest program — se adresează 
compozitorul lui Romain Rol
land. E deajuns să se știe că 
este vorba de un erou în luptă 
cu dușmanii săi”) ește con-

Festival Richard Strauss
Ea cuprinde simfonii, muzică 
de cameră, piese instrumenta
le, o serie întreagă de lucrări 
destinate teatrului muzical 
(printre acestea din urmă a- 
mintim „Cavalerul rozelor", 
„Salomeea", „Electra”, „Ariad
na in Naxos“, „Femeia fără 
umbră", „Elena egipteana”, 
„Arabella", „Dragostea lui Da
nae", „Ziua păcii”).

Richard Strauss a găsit în 
poemul simfonic forma ideală 
de expresie prin intermediul 
căreia încearcă să apropie 
muzica de înțelesul unui larg 
auditoriu.

Continuator al marilor tra-

crările literare ce stau la baza 
acestor poeme.

In cea de a douat parte a 
Festivalului Strauss, vom pu
tea audia după Dansul Salo
meei (Dansul celor 7 văluri — 
un inspirat moment al parti
turii operei „Salomeea") unul 
dintre cele mai interesante 
poeme simfonice ale compozi
torului german: — „O viață 
de erou".

De la tema inițială cîntată 
de corni, violonceli, contrabași, 
viole, pînă la atmosfera de ele
vație pe care o aduc acordurile 
finalului, 
încercat

Richard Strauss a 
să zugrăvească de-a

A* ' E

Struit în forma unei sonate, 
astfel incit putem distinge de-a 
lungul lucrării în primul rînd 
o expoziție a temelor, 
dezvoltarea lor și în 
urmă o readucere 
teme.

Nu avem spațiu

apoi 
cele din 
a acestor

pentru a 
putea povesti fiecare dintre 
multele episoade ale poemu
lui. Am vrea doar să amintim 
cititorilor unul dintre cele mai 
interesante f ragmente : Mo- 
mentub în care „ieșit biruitor” 

f eroul priește la succesele do- 
bîndite de-a lungul vieții sale,

.. j"' ‘y-.-

Ascultătorul obișnuit cu lucră
rile lui Strauss va putea audia 
în acest moment, crîmpeie din 
multe dintre lucrările compo
zitorului („Don Juan” — „Don 
Quijotte”, „Moarte și tranșfi- 
gurație”, „TUI Eulenspiegel” 
din opera „Macbeth", din lie
dul „Vis în amurg”) pe care 
autorul le readuce pentru a 
zugrăvi momentul în care — 
după expresia unui comenta
tor — „luptătorul privește în 
tihnă la realizările lui, se 
bucură și e mîndru de înfăp
tuirile trudei depuse”.

Prin forța imaginilor sale, 
prin eleganța construcției mu
zicale, poemul lui Strauss „O 
viață de erou", pe care îl vom 
putea auzi în această săptămî- 
nă este una dintre cele mai 
remarcabile lucrări simfonice 
ale marelui compozitor german 
(„Orieît de individualist ar fi 
conceput, și înțeles eroul poe
mului — scria cunoscutul cri
tic de artă sovietic Lunacear- 
ski — multă vreme povestirea 
sa despre dușmani, despre dra
goste, despre luptă și victorie, 
va captiva pe orice militant 
pentru o cauză înaltă”.)

IOSIF SAVA
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Săptămâna viitoare pe ecrane 
NOUL FILM ROMINESC

SUB CUPOLA ALBASTRĂ

o producție a studioului «cinematografic „București" 
Scenariul: ALEXANDRU STRUTEANU și 

GHEORGHE TOBIAS
, Regia : GHEORGHE TOBIAS
(Imaginea: NICGLAE GIRARBIși AUREL KOSTRAKIEVICZ 
! In rolurile principale : COLEA RĂUTU, FLORENTINA MO- 
( SORA.'VICTQRIȚA BĂJENARU, EUGENIA EFTIMIE,
( HARALAMBIE POLIZU, PUIU CĂLINESCU, NȚJCU 

PĂUNESCU, ȚĂNDĂRICĂ, clinele Doxi .1
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Scrisoarea comună sovlcto Un însemnat succes
al economiei sovietice

In sprijinul păcii și dezarmării

să continue să 
Consiliului de

!

J
1
\ 
)
J

f
și S.U.A. la 
secretarului 
U Thant, o 
din însărci- 

respective,

comună gu-

americană adresată lui 1 Thant
Evoluția situației din Congo

Aspect al Teatrului studențesc internațional de la Moscova. In foto 
grafia de mai sus, în sală, în timpul unui spectacol.

în construirea barajului Assuan
CAIRO 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : In articolul 
„Barajul înalt și politica noas
tră externă" ziarul 
huria" scrie că puterile 
dentale oferind R.A.U. 
în construirea barajului 
de la Assuan și-au i 
scopurile lor. Ele au dorit 
politica internă și externă 
R.A.U. să depindă de o serie 
condiții puse de ele.

„Atunci — scrie ziarul 
noi ne-am adresat cu convin
gere și fără șovăire ■ Uniunii 
Sovietice pentru a ne acorda 
ajutor în construirea barajului 
de la Assuan. Noi am primit 
acest ajutor doar prin semna
rea unei simple înțelegeri, libe
ră de orice condiții".

,,A1-Gum- 
! occi- 

ajutor 
i înalt 
urmărit 

ca 
a 

de

Această înțelegere, : 
în articol, a rezistat 
încercărilor timpului,

se spune 
în fața 

a re
zistat tuturor comploturilor și 
crizelor. Pe baza înțelegerii 
sovieto-egiptene, noi continuăm 
să construim barajul înalt în
tr-o deplină înțelegere între 
specialiștii noștri și cei sovie
tici. Colaborarea noastră este 
un exemplu pe care trebuie 
să-l urmeze toate popoarele 
care cer ajutor pentru îndepli
nirea planurilor lor economice, 

în felul acesta, barajul înalt 
fiind cea mai mare realizare a 
politicii noastre interne, cons
tituie, în același timp, o reali
zare a politicii noastre externe 
bazată pe neutralitate, colabo
rare și lichidare a influenței 
imperialiste.

Primele rezultate ale referendumului
din Brazilia

RIO DE JANEIRO. — Refe
rindu-se la primele rezultate 
ale referendumului care a a- 
vut loc în Brazilia la 6 ianua
rie, agenția U.P.I. relatează 
că „victoria masivă a preșe
dintelui Joao Goulart indică 
reîntoarcerea Braziliei pe ca
lea spre o formă prezidenția
lă de guvernămînt".

Rezultatele cunoscute
seara zilei de 7 ianuarie indi
cau 1 770 030 voturi în favoa
rea regimului prezidențial și 
numai 319 196 în favoarea for
mei parlamentare de guvernă
mînt introdusă cu 16 luni în 
urmă (Amendamentul la 
stituție în virtutea căruia 
terile prezidențiale au

în

con- 
pu- 
fost

MOSCOVA. în perioada 
dintre 2 și 8 ianuarie s-au 
stabilit din nou legături radio 
cu stația automată ,,Marte-l”. 
Legătura prin radio cu stația 
este constantă, informațiile te- 
lemetrice se recepționează în 
condiții optime.

La 9 Ianuarie, ora 8 dimi
neața, (ora Moscovei), stația 
va avea următoarele coor
donate astronomice: ascensiu
nea dreaptă — 6h 23’, declina- 
ția — 38 grade 22’. La această 
dată distanța între stația 
„Marte-1” și Pămînt va fi de 
28 563 000 km.

BELGRAD. — La 8 ianua
rie a sosit la Belgrad o dele
gație sovietică care va duce 
tratative cu reprezentanții iu
goslavi privind colaborarea pe 
viitor în domeniul folosirii 
energiei nucleare în scopuri 
(pașnice. Delegația este con
dusă de V. A. Levsa, prim 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru folo
sirea energiei atomice.

NEW YORK. — La 7 ianua
rie, N.T. Fedorenko, noul re
prezentant permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. a prezentat 
scrisorile de acreditare secre
tarului general al O.N.U., U 
Thant.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între U Thant și 
N. T. Fedorenko a avut loc o 
convorbire în problemele le
gate de activitatea O.N.U.

de 
în 
se 
în

mult reduse, a fost adoptat 
către Congresul național 
septembrie 1961, pentru a 
pune capăt crizei politice 
cadrul căreia forțele de extre
mă dreaptă încercau să împie
dice preluarea președinției de 
către Joao Goulart). Statele 
care s-au exprimat pînă în 
prezent în favoarea formei 
prezidențiale de guvernămînt 
sînt: Guanabara, Sao Paolo, 
Esprinto Santo, Rio Grande Do 
Sul, Minas Gerais, Rio de Ja
neiro și districtul federal al 
Brasiliei.

Potrivit agenției U.P.I., ur
mează ca în majoritatea regiu
nilor numărătoarea voturilor 
să fie terminată miercuri.

NEW YORK. — Eforturile 
autorităților federale ale 
S.U.A. în vederea reglementă
rii grevei docherilor de pe 
coasta de est a Statelor Unite, 
care a intrat în cea de-a treia 
săptămînă, au eșuat din nou la 
7 ianuarie.

ULAN BATOR. — La 8 ianuarie, 
la Ulan Bator s-a deschis consfă
tuirea în problemele muncii ideo
logice, convocată 
P.P.R.M. J. 
tar al C.C. 
o cuvîntare

de C.C. al 
Țedenbal, prim-secre- 
al P.P.R.M., a rostit 

de deschidere.

-—— înaltul comisar 
ieri

NAIROBI, 
indian din Kenya a anunțat 
că autoritățile portugheze din Mo- 
zambic au acordat cetățenilor de 
naționalitate indiană un termen de 
30 de zile pentru a- părăsi țara, 
punîndu-le în vedere că după a- 
cest termen vor fi pasibili de în
chisoare, In declarația înaltului 
comisar indian se arată că autori
tățile despart familiile cetățenilor 
indieni și îi rețin pe copii ca osta- 
teci atunci cînd părinții lor sînt 
expulzați sau închiși.

TEHERAN. — Agenția France 
Presse anunță că în Iran, cu oca
zia Zilei femeii (care se sărbăto
rește în această țară în fiecare an 
la 7 ianuarie), reprezentantele 
tuturor asociațiilor feminine ira
niene s-au întrunit în capitala 
țării, Teheran, și au adoptat o 
moțiune în care se cere : „Egali- 
.atea femeilor iraniene cu bărbații 
fn toate ’■ domfeniile : economic, so
cial, politjc, juridic și civil".

O RABAT. — După cum rela
tează agenția France Presse, situa
ția în mai multe regiuni din nor
dul Marocului a devenit critică 
din cauza ploilor care cad 'fără

NEW YORK. 8 (Agerpres) — 
TASS transmite : Reprezen
tanții U.R.S.S. 
O.N.U. au adresat 
general al O.N.U. 
scrisoare în care, 
narea guvernelor 
i-au adus mulțumiri pentru e- 
forturile depuse în scopul pre- 
întîmpinării primejdiei grave 
pentru pace care a * existat nu 
de mult în regiunea Mării Ca
raibilor.

în scrisoare se arată că, deși 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
nu au putut să rezolve toate 
problemele ivite în legătură cu 
aceasta, ele consideră totuși 
că avînd în vedere înțelege
rea cu privire la reglementa
rea acestei crize la care au a- 
juns și progresul realizat în 
înfăptuirea acestei înțelegeri, 
în prezent nu mai este necesar 
ca acest punct 
fie în atenția 
Securitate.

în scrisoarea 
vernele U.R.S.S. și S.U.A. își 
exprimă speranța că acțiunile 
întreprinse în scopul preîn
tâmpinării primejdiei de război

ivite în legătură cu această 
criză vor duce la reglementa
rea altor divergențe existente 
între ele și la o slăbire gene
rală a încordării care ar putea 
menține primejdia de război.

Scrisoarea a fost semnată de 
V. V. Kuznețov, prim locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și de Adlay 
Stevenson, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., 
care a dus tratative la New' 
York în problemele situației 
din regiunea Mării Caraibilor.

După înmînarea oficială a 
scrisorii comune, V.V. Kuzne
țov a comunicat ziariștilor 
conținutul acesteia. El a subli
niat că guvernul sovietic, pro- 
movînd cu consecvență linia 
coexistenței pașnice a statelor 
cu sisteme sociale diferite, va 
depune și în viitor toate efor
turile pentru normalizarea 
continuă a situației din regi
unea Mării Caraibilor, pentru 
rezolvarea cît mai rapidă a ce
lorlalte probleme internațio
nale în interesul întăririi păcii 
generale.

'militar” — se arată în scri
soare.

Subliniind că „războiul nu
clear va însemna aproape cu 
certitudine exterminarea -popu
lației insulei noastre”, autorul 
se pronunță înipotriva faptu
lui ca o mare parte din mij
loacele Angliei și încă o parte 
și mai mare a eforturilor oa
menilor ei de știință și a mun- 
-citorilor să fie folosite la fa
bricarea de armament, „a cărui 
unică destinație este de a

LONDRA. — Ziarul SCOTS
MAN” a publicat scrisoarea 
unui cititor în care acesta elo
giază rolul Uniunii Sovietice 
și al lui N. S. Hrușciov în re
glementarea crizei din regiu
nea Mării Caraibilor.

Autorul scrisorii critică ve
hement poziția Statelor Unite 
în problemele internaționale. 
Politica S.U.A. în „Cuba, Ber
lin și Formosa (Taivan — n.r.), 
scrie el, este identică — Ame
rica nu dorește să se abată de 
la ea nici cu o iotă”... Autorul, omorî milioane de bărbați, fe-- 
scrisorii subliniază că Anglia 
trebuie „să se desolidarizeze 
de această politică”.

„Trebuie să se ceară în mod 
absolut precis America să-și 
demonteze bazele de rachete 
din Anglia și Scoția și să-și 
evacueze de acolo personalul

’nei și copii — adică de fapt 
a distruge națiuni întregi”.

★
LONDRA. —- La 7 ianurie, în 

orașul Oxford s-a încheiat confe
rința internațională a partizanilor

Moscova-Havana în 12 ore!
HAVANA. — La Havana a so

sit din Moscova avionul „TU-114‘ 
nr. 76 480. Prin această cursă a 
fost inaugurată linia de comunica
ție permanentă de călători dintre 
capitalele U.R.S.S. și Cubei. Avio
nul a parcurs distanța de 10 900 
km cu ceva mai mult de 12 ore. 
Itinerariul noii linii aeriene inter
naționale transatlantice trece peste

două oceane, oceanul înghețat de 
Nord, și Oceanul Atlantic. Aproa
pe patru cincimi din traseu avio
nul le-a parcurs deasupra apelor 
deschise. In timpul zborului avio
nul a fost pilotat de doi aviatori 
experimentați — N. Gruncnîșev 
și N. Toritin. Nava aeriană s-a a- 
flat sub comanda cunoscutului 
aviator sovietic A. Vilkovski.

O cuvîntare a lui J. Nehru
DELHI 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luînd cuvîn- 
tul la o serie de mitinguri la 
Lucknow, capitala statului 
Uttar Pradesh, Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al In
diei, s-a pronunțat cu hotărîre 
în apărarea politicii de neade- 
rare la blocuri militare, pro
movată de guvernul indian. A- 
ceastă politică, a subliniat el, 
s-a bucurat de succes și nu va 
fi schimbată. Nehru a subliniat 
în mod deosebit că Uniunea 
Sovietică sprijină politica de 
neangajare, pe care o urmea
ză guvernul Indiei. Politica de 
neangajare, și-a dovedit utili
tatea pentru țara noastră și nu 
vom renunța la ea, a arătat 
Nehru. El a criticat pe liderii 
politici și partidele politice din 
țară care se opun politicii de 
neangajare și cer să se ' re
nunțe la această linie de poli
tică externă. Nehru a subliniat 
că persoanele care ar dori ca

încetare. Regiunea Fez ește cea 
mai grav atinsă și se așteaptă din 
oră în oră revărsarea rîurilor Se- 
bou și Ouergha.

In regiunea Gharb toate drumu
rile sînt blocate, iar pe calea fe
rată Rabat—Tanger trenurile nu 
mai circulă din cauza inundațiilor. 
In provincia Rabat numeroase lo
calități au fost inundate, iar zeci 
de case s-au prăbușit.

PARIS. — lntr-un raport Întoc
mit de un grup de profesori 
medicină 
parizieni 
grea a 
Franței, 
de 32 de 
a fost construit în capitală. Pentru 
a face iată nevoilor minime, sint 
necesare cel puf in Încă 15 000 de 
paturi și 8 000 de infirmiere. La a- 
cesle dificultăți se adaugă și 
scumpirea cu 20 la sută a costu
lui spitalizării.

de 
și consilieri municipali 
este dezvăluită situația 
spitalelor din capitala 
Conform acestui raport, 

ani nici un spital nou nu

WASHINGTON. — Secretarul 
de Stat la Ministerul de război 
britanic John Profumo, sosit la 
Washington pentru tratative cu 
oficialitățile militare americane, a 
făcut luni seara declarații presei 
cu privire la colaborarea militară 
anglo-americană. In conformitate 
cu acordurile din Bahamas, Pro
fumo a confirmat că înarmarea 
nucleară a armatei britanice va 
fi efectuată prin livrarea de ra
chete americane de tip ,,Polaris1'. 
Acestea însă nu vor putea fi 
daptate flotei de submarine 
gleze decît după anul 1970.

a-
en-

SANAA. — Guvernul Repu
blicii Arabe Yemen a anunțat 
că în decurs de o lună vor a- 
vea loc în Yemen primele ale
geri municipale din istoria ță-

S.U.A. 
situat 
situa

Indiei

India să fie tributară 
sau altor țări nu s-au 
niciodată și nu se vor 
pe poziții rezonabile.

Primul ministru al
a declarat că în momentul de 
față în lume se conturează 
tendința spre reglementarea 
problemelor litigioase pe cale 
pașnică, prin tratative. El a sa
lutat cu căldură această ten
dință în relațiile internațio
nale.

Nehru a dat o ripostă hotă- 
rîtă încercărilor reacțiunii de 
a încredința unor puteri străi
ne apărarea și forțele armate 
ale țării. Unele partide politi
ce și unii „lideri veterani”, a 
spus primul ministru în conti
nuare, ar dori ca India să a- 
dere la blocurile militare ale 
Occidentului. Totuși, problema 
renunțării Indiei la politica de 
neaderare la blocuri nu s-a 
pus și nu se pune, a subli
niat el.

MOSCOVA. — Uniunea So
vietică a întrecut S.U.A. și ce
lelalte țări capitaliste în ceea j 
ce privește volumul investiții- J 

ț lor în industrie, agricultură, j 
(transportul feroviar — scrie 1 
ț „Pravda”. Numai în ultimii 
(.patru ani, scrie ziarul „Prav- ] 
( da” au fost construite și au J 
f intrat în funcțiune peste 3 700 j 
( de noi întreprinderi industriale j 
( mari. în orașe și în centrele J 
(- muncitorești au fost date în \ 
j- folosință 325 milioane metri J 
f pătrați de suprafață locuibilă, j 
ț adică aproximativ 9 milioane j 
i locuințe.
[ Anul acesta vor fi construite J 
ț și date în exploatare locuințe) 
( avînd o suprafață de aproxi- j 
f mativ 91 milioane metri pă. J 
j trați — cu 9 milioane mai j 
I mult decît în anul trecut. { 
f în anul 1963 investițiile și j 
[ materialele sînt destinate pen- j 
I tru construirea a 628 obiective j 
I principale.

dezarmării nucleare, convocată de 
Federafia europeană împotriva 
înarmării atomice, La conferință a 
fost ales Comitetul permanent, al 
cărui scop este crearea unei con
federații internaționale a diferite
lor organizații care luptă pentru 
pace. Conferința a pregătit un 
proiect de declarație cu privire la 
principiile și scopurile acestei 
confederații în care se arată că 
organizațiile care fac parte din 
confederația internațională trebuie 
să lupte activ pentru dezarmarea 
generală și totală, împotriva pro
ducției, experiențelor, stocării și 
folosirii armei nucleare, împotriva 
bazelor nucleare, împotriva parti
cipării țărilor lor la uniuni nucle-

ELISABETHVILLE 8 (Ager
pres). — Șeful secesioniștilor 
katanghezi, Chombe, s-a 
întors nestingherit marți la 
Elisabethville. In cursul 
mineții el a părăsit Kolwezi 
pe calea aerului, îndreptîndu- 
se spre Kipushi în Rhodesia 
de nord, de unde a fost trans
portat sub o puternică escortă 
rhodesiană pînă la frontiera 
katangheză. Apoi el s-a în
dreptat în automobilul consu
lului belgian în Katanga spre 
Elisabethville unde a ajuns la 
începutul după-amiezii. For
țele O.N.U. au fost deîndată 
retrase din jurul reședinței 
lui Chombe pentru a-i permi
te acestuia să dispună de „de
plină libertate de mișcare". In 
jurul reședinței au fost posta
te unități ale poliției katan- 
gheze.

După cum subliniază agen
țiile occidentale de presă, re
venirea lui Chombe la Elisa
bethville constituie un rezultat 
al manevrelor puse la cale în. 
ultimele zile de Marea Brita- 
nie și Belgia. Autoritățile 
O.N.U. au acceptat, precum se 
vede, propunerile „de com
promis” ale acestor puteri, re- 
nunțînd nu numai la continua
rea operațiunii împotriva sece
sioniștilor katanghezi, dar a- 
cordînd chiar garanții care 
să permită reîntoarcerea șefu
lui lor în capitala provinciei. 
Pentru a șterge impresia pe
nibilă pe care a făcut-o pozi
ția capitulardă a autorităților 
O.N.U., acestea au anunțat că 
i-au făcut cunoscut lui Chombe 
că nu vor duce nici un fel de 
tratative cu el pînă cînd nu-și 
va manifesta deplina adeziu
ne față de principiul unității 
Congoului. Din declarația fă
cută de Chombe marți la so
sirea sa la Elisabethville re
iese că el nu are deloc inten
ția de a renunța la așa-numita 
„independență” a Katangăi. 
Departe de a apărea ca con
ducător al unei provincii con
goleze, așa cum căutau să-1 
prezinte în ultimele zile diplo
mații belgieni 
continuă să se 
și pînă acum

re-

di-

*

in-

a-
ce

„președinte” al unui „stat 
dependent”.

Agenția France Presse 
nunță că „Chombe, după 
se va întîlni cu reprezentanți
ai O.N.U., se va înapoia la 
Kolwezi pentru a lua contact 
cu membrii guvernului său”.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

După Clini s-a mai anunțat, pri
mul ministru al guvernului cen
tral congolez, Cyrille Adoula, a 
anunțat la 7 ianuarie noul plan 
pentru unificarea cit mai grab
nică a Katangăi cu Congo.

Potrivit acestui plan, secreta
rul general al Ministerului Lucră
rilor Publice, Francois Kalala, va 
pleca la Elisabethville în fruntea

unei misiuni administrative pei» 
tru a prelua temporar conduce
rea administrației din Katanga 
de sud.

După cum anunță coresponden
tul agenției Associated Press, 
observatorii din New York consi
deră că noul plan al guvernului 
congolez constituie o tendință de 
a merge în întîmpinarea aspira
țiilor populației din Katanga. în 
același timp, însă, referindu-se la 
măsurile în domeniul monetar, 
observatorii subliniază că con
trolul guvernului central asupra 
valutei Katangăi înseamnă că o 
parte din străini vor fi nevoiți 
să părăsească țara, deoarece re
gimul lui Chombe le îngăduia să 
transfere în străinătate 50 Ia sută 
din veniturile lor.

Evenimentele din Peru
LIMA 8 (Agerpres). — Agen

țiile occidentale de presă anunță 
că în tot cursul zilei de 7 ianua
rie poliția peruviană, acțiouînd 
în virtutea „stării de asediu”, a 
continuat perchezițiile și arestă
rile în rîndurile a numeroși frun
tași politici, sindicali, oameni de 
artă și cultură cunoscuți pentru 
vederile lor progresiste. Potrivit 
agenției Associated Press, deși 

autoritățile nu au indicat număru] 
persoanelor arestate, s a, aflat că 
numai la baza aeriană Lla& 
Palmas sînt deținute 685 dc 
persoane. Numeroase arestări au 
fost efectuate îu orașele Lima, 
Cuzco, Quillabamba, Arcquipa, 
Sicuani, precum și în alte locali
tăți. „Guvernul — relatează a- 
genția U.P.I. 
mobile, autocamioane, 
chiar avioane pentru 
porta pe arestații din 
țurile țării la centrele i 
gatoriu”.

Intre timp, relevă agenția 
Associated Press, la chemarea or
ganizațiilor sindicale și studen
țești, în numeroase regiuni din 
Peru au fost declarate la 7 ia
nuarie greve de protest împotri
va acțiunilor antidemocratice ale

guvernului. Funcționarii de bancă 
din întreaga țară au intrat în 
grevă dar au fost siliți să se îna
poieze la lucru fiind declarați 
„moblizați” în virtutea legilor 
privind ,;starea de asediu”. Agen
ția U.P.I. transmite, de aseme
nea, că în diferite orașe au avut 
loc ciocniri 
monstranți.

între poliție și <le-

★

(Agerpres). — Din 
numeroase știri

„Guvernul — relatează 
a folosit auto

trenuri și 
a_i trans- 
toate col- 
de intero-

Indoneziei, se spu-

și englezi, 
cramponeze 

titlul

După tratativele chino-ceyloneze

(Agerpres).

și chino-indoneziene

JAPONIA : la baza militară americană Komaki din prefectura Sefo 
un grup, de tineri manifestant! cer desființarea ei.

rii. Postul de radio Sanaa, care 
a transmis această știre, a a- 
'rătat că hotărîrea de a orga
niza alegeri municipale a fost 
luată de guvernul yemenit în 
(cursul unei ședințe care a a- 
vut loc la 7 ianuarie.

care favorizează pe marii pro, 
prielari de pămînt.

Bonn : Un nou impozit 
pentru înarmare

• BONN. — Agențiile occi
dentale de presă relatează că 
pentru a face față cheltuielilor 
tot mai mari pentru înarmare, 
Ministerul de Finanțe de la 
Bonn intenționează să efectue
ze o nouă sporire a impozite
lor, introducînd, ca o comple
tare la impozitul pe venit, un 
nou impozit pentru înarmare.

Noul impozit, relatează a- 
gențiile de presă, va reprezen
ta aproximativ zece la sută 
din impozitul pe venit. La 
Bonn s-a calculat că veniturile 
realizate din 
te reprezintă 
de de mărci, 
pozit pentru 
reprezintă zece Ia sută din im
pozitul pe venituri, va aduce 
la rîndul său încă 3,7 miliarde 
mărci.

PRAGA. — După cum a- 
nunță C.T.K., Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
care a avut loc zilele acestea, 
a înființat, pe baza recoman
dărilor Congresului al XII-lea 
al partidului, Comisia Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia și 
a guvernului pentru conduce
rea agriculturii.

arheologie al Academiei de științe 
a Cehoslovaciei au descoperit aici 
o așezare slavă din secolele 
VIU—IX. Tot în această regiune, 
către sfîrșitul secolului al XIV-lea 
a existat un castel cunoscut sub 
denumirea de Sember. In cursul 
săpăturilor, pe două coline s-au 
descoperit, zidurile unei cetăți din 
epoca bronzului timpuriu. Coline
le 
în

au fost întărite cu 3 000 de 
urmă.

ani

t

Vn nou eșec la 
Cap Canaveral

în

impozitele direc- 
peste 37 miliar- 
Așa-numitul im- 
înarmare, care

PARIS. — 1 200 de delegați 
ai tineretului țărănesc din de
partamentul Landes, situat în 
sud-vestul Franței, au partici
pat la o conferință departa
mentală a tinerilor muncitori 
agricoli, în cursul căreia dele 
gații s-au pronunțat împotriva 
politicii agrare a guvernului

CAIRO. — Toate țările africane 
au hotărît în unanimitate să con
voace o conferință a șefilor state
lor africane la 23 mai 1963 în o- 
rașul Addis Abbeba.

LONDRA. — Din surse britani
ce autorizate se anunță că primul 
ministru britanic Macmillan va 
pleca în curînd la Roma. Cercurile 
bine informate arată că scopul a- 
cestei vizite este o întrevedere cu 
premierul italian Amintore Fan- 
fani, in legătură cu problema in
trării Angliei în Piața comună. 
După cum relatează agenția Reu
ter, oficialitățile britanice au ară
tat că, de cîtva timp, guvernul 
italian manifestă îngrijorare față 
de perspectiva dominării Pieții co
mune de către o axă Bonn—Paris.

• NEW YORK. — „Noul 
domeniul experimentării 
lor la Cap T. . \ .
într-o atmosferă sumbră", relatea
ză agenția U.P.I. Agenția se refe
ră la faptul că o rachetă intercon
tinentală „Minuteman" lansată la 
7 ianuarie de pe o rampă subtera
nă de la Cap Canaveral a trebuit 
să fie distrusă înainte de a-și efec
tua traiectoria prevăzută. După ce 
menționează că racheta era ,,de un 
tip perfecționat", agenția France 
Presse subliniază că serviciile a- 
viației americane au anunțat că ,,o 
defecțiune tehnică a impus dis
trugerea rachetei".

Numeroase devalorizări 
monetare în țările 

capitaliste

an 
rachete- 

Canaveral a început
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Interesante descoperiri 
arheologice in R. S. 

Cehoslovacă

în împreju- 
Zâmck, de 
din Ceho- 
interesante

PRAGA. — Recent, 
rimile satului Stary 
lingă Doubravbice, 
slovacia, s-au făcut 
descoperiri arheologice — anunță
Ceteka. Lucrătorii Institutului de

• NEW YORK. — Intr-un 
port de sfîrșit de an al experților 
financiari din New York se arată 
că în anul 1952 în diferite țări ca
pitaliste au avut loc numeroase 
devalorizări monetare. în cursul 
anului 1962, se arată în raport, 31 
de valute, printre care cele 
Canadei, Argentinei, Braziliei, 
raelului, Venezuelei, Coreei 
sud, au atins un nivel minim.
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Iz- 
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LIMA 8 
Peru parvin, 
despre represiunile deslănțuite 
de clica militară împotriva or
ganizațiilor țărănești, sindicale 
și a partidelor democratice. 
Telegramele informează des
pre deportări în masă, perche
ziții și arestări în toiul nopții, 
închisori supraaglomerate, la
găre de concentrare, suspen
darea garanțiilor constituțio
nale și preluarea de către 
autoritățile militare a adminis
trației civile. în comunicatul 
juntei militare transmis de 
agenția U.P.I., se încearcă să 
se justifice aceste acțiuni sub 
pretextul „pregătirii de către 
agenți comuniști a unei lovi- . 
turi de stat”.

PEKIN 8 (Agerpres). — Primii 
miniștri ai Chinei și Ceylonului 
consideră că în interesul solidari
tății asiato-africane este nece
sar ca problema frontierei chino- 
indiene să fie rezolvată neîntirziat 
în spiritul celor zece principii ale 
Conferinței de la Bandung, se spu
ne în comunicatul comun chino- 
ceylonez cu privire la tratativele 
dintre Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, și 
S. Bandaranaike, primul ministru 
al Ceylonului, dat publicității la 
Pekin. Primii miniștri consideră că 
tratativele lor vor contribui ia re
glementarea pașnică a litigiului 
de frontieră dintre China și India.

în comunicat se arată, de ase
menea, că între premierul chinei 
și primul ministru al Ceylonului a 
avut loc un schimb de păreri în 
problemele internaționale actuale 
care interesează ambele țări și în 
problemele relațiilor dintre Ceylon 
și China.

★
Infr-un comunicat comun al gu

vernelor R.P. Chineze și Republicii 
Indonezia cu privire la vizita în 
China a lui Subandrio, locțiitor al 
ministrului prim și ministrul aface
rilor externe al

ne că este imperios necesar ca 
problema frontierei chino-indiene 
să fie rezolvată neîntîrziet în spi
ritul celor 1(1 principii ale Confe
rinței de la Bandung.

in comunicat se arată 
și Subandrio au avut 
în problemele întăririi 
economice dintre China și Indo
nezia, în general, și ale lărgirii 
comerțului dintre cele două țări, 
în special. în cursul convorbirilor, 
cele două părți au ajuns la o nouă 
înțelegere 
favorabilă 
a celor două

Cele două 
continuare în 
mă hotărîrea 
viitor eforturi 
încordării internaționale și întăririi 
păcii în întreaga lume. Cele două 
părți declară că împreună cu foa
ie celelalte forte progresiste din 
lume vor duce o luptă neabătută 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, în 
toate manifestările lor.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru convocarea unei a doua 
conferințe a țărilor Asiei și Afri

că Cen I 
convorbiri 

relațiilor

ca privire la comerț, 
dezvoltării economice 

țări.
părți, se arată în 
comunicat, își reafir- 
de a depune și în 
în vederea slăbirii

O tăcere semnificativă...
LONDRA 8

După două zile de tratative, la 
8 ianuarie au luat sfîrșit la 
Chequers, reședința particu
lară a primului ministru al 
Marii Britanii, tratativele din
tre ministrul afacerilor exter
ne al R.F. Germane, Schroder, 
cu ministrul afacerilor externe 
al Angliei, lordul Home, și 
lordul sigiliului privat, Heath, 
care a condus delegația brita
nică la tratativele de la Bru
xelles, privind aderarea An
gliei la Piața comună.

Și de astă-dată, la fel ca și 
după ultima vizită făcută de 
Adenauer la Londra, nu a fost 
dat publicității nici un comu
nicat oficial.

Această tăcere asupra tra
tativelor care au avut loc la 
Chequers este interpretată de 
observatorii politici din capi
tala Angliei ca un semn al 
divergențelor care continuă să 
persiste între Anglia și R.F. 
Germană într-o serie de pro
bleme importante ale actuali
tății internaționale.

(Urmare din pag. I)
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vorba de un cîntar monstruos, 
aplecat, strîmb și măsluit, fiind
că, iată, în viața de familie a 
muncitorului John Willys din 
New York a intervenit în cursul 
anului 1962 un eveniment fericit. 
I~a născut femeia al patrulea co
pil. Dar tatăl, șomer total de doi 
ani nu și'a scos pruncul de la 
maternitate, fiindcă declară el: 
„cu ceilalți trei abia încăpem în 
cocioaba noastră igrasioasă și 
plină de șobolani. Unde să intre 
și al patrulea ?” E adevărat că 
în Statele Unite se clădesc ne
numărate adăposturi atomice, 
pentru diverse familii, care nu
mai grija asta o duc, dar ce ne 
facem cu familia lui Willys și cu 
cel de-al patrulea moștenitor al 
lui? Calm, calm, dar uite că ăla 
.micul plînge la maternitate, și 
nu vrea să țină seama de nici un 
horoscop. Atunci ?

Horoscopul prevedea pentru 
1962 vieții de familie din lumea 
apusului trei sute șaizeci și cinci 
de zile calme, liniștite și de bună 
învoire... Dar, iată, mă gîndesc 
la familia studentului de culoare

_ Meredith. La mama acestui ti- I năr a cărui viață e în fiecare

intra 
păzit 
acea- 

în

clipă amenințată. Nu poate 
în sălile de cursuri decît 
de polițiști. Mă gîndesc la 
stă mamă care se întreabă 
fiecare zi dacă i se mai întoarce
fiul acasă teafăr, fiindcă huli
ganii i-au jurat moartea din pri
cina pielii sale negre. Calm e 
ăsta ? Liniște e asta ? Bună în
voire între oameni e asta ? Și nu 
pot acum la acest început de an 
cînd se deschid atîtea perspecti
ve, să nu mă gîndesc la miile de 
mame din Spania franchistă ai 
căror fii se află în închisori, su
puși zilnic unor torturi medie
vale. Telegramele sînt laconice 
dar cutremurătoare : în ultimul 
timp tribunalele spaniole au 
condamnat patru antifasciști la 
moarte și 580 de oameni la în
chisoare. Condamnările totali
zează 3221 de ani de temniță.

Și nu pot să uit că există în 
Angola mii de familii în zăbra
nic, fiindcă sbirii lui Salazar le 
vîrtează copiii și-i ucid ca pe 
lupi. Și atunci, din nou, ce fel 
de calm, ce fel de liniște, și ce 
fel de buuăînvoire e asta ?

Nu, hotărît, horoscopul a min
țit iar „balanța ocrotitoare" a 
lumii occidentale a fost cinică 
și lucrată la terezie. Vorba ceea, 
horo... scopul scuză mijloacele.^
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