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Mecanizatorii din S.M.T. grăbesc lucrările de re
parare a tractoarelor și mașinilor pe care le vor 
folosi în campania agricolă de primăvară.

CLUJ. — Organizînd munca pe posturi speciali
zate, S.M.T. din regiunea Cluj au reparat pină la 17 
ianuarie aproape 60 la sută din numărul de tractoa
re și semănători de porumb și peste 65 la sută din 
cel al plugurilor și grapelor.

PITEȘTI. — Mecanizatorii S.M.T. din Teiu, ra
ionul Costești, sînt și în acest an fruntași în munca 
de pregătire

cinteia
AL FILMULUI TEHNIC

I E R N M

cîteva zile, actorii 
de Stat din Baia 
cedat scena cole- 
de la Teatrul de

— Și acum să cititor din comuna prumufafă de la bi-j 
j semnăm..." Dridu, raionul Urzi- bliotecă.
I Un moment emofio- ceni, își înscrie în J
l nanf i cel mai tînăr fișă prima carte îm- Foto : I. CUCU j

MARAMUREȘENE

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

Sîmbătă 19 ianuarie 1963

Pe șantierele 
de construcții 

din regiunea Argeș
în vederea scurtării terme

nului de execuție a celor peste 
1 300 de apartamente prevă
zute pentru acest an, construc
torii de locuințe din orașele 
Pitești, Cîmpulung, Rîmnicu 
Vîlcea, Drăgășani, Curtea de 
Argeș și altele din regiunea 
Argeș și-au propus să realize
ze o serie de lucrări încă din 
timpul iernii. în acest scop, pe 
șantierul noului cartier piteș- 
tean „C.E.A.I.R.”, de pildă, 
malaxoarele și betonierele au 
fost instalate în spații închise, 
încălzite, și alimentate conti
nuu cu apă caldă. în apropie
rea șantierelor au fost con
struite magazii izolate împo
triva frigului, pentru depozita
rea materialelor necesare 
desfășurării fără întrerupere a 
lucrărilor.

Urgentează repararea tractoarelor și mașinilor agricole

a tractoarelor și mașinilor agricole

necesare însămînțărilor de primăvară. Ei au pre
gătit pînă acum 90 la sută din tractoare și aproape 
96 la sută din semănători.

în regiune sînt gata pentru a începe lucrul 70 la 
sută din tractoarele și mașinile agricole ale S.M.T.

BAIA MARE. — în regiunea Maramureș tractoa
rele din S.M.T. au fost reparate în proporție de 
60 la sută. Fruntași în această acțiune sînt meca
nizatorii de la S.M.T.’Tășnad, care au revizuit și 
reparat 80 la sută din numărul tractoarelor și se
mănătorilor.

Pentru ceferiștii craioveni 
a fost organizat zilele aces
tea un festival al filmului 
tehnic. în cadrul acestuia 
au fost prezentate docu
mentarele „Locomotiva Die
sel” — în care se face 
descrierea, funcționarea și 
modul de exploatare a a- 
cestui modern mijloc de 
tracțiune feroviară, „Lupta 
contra înzăpezirilor’* — care 
face cunoscute o serie de 
măsuri tehnice operative, 
precum și unele utilaje mo
derne speciale,, și „Cutia de 
unsoare” — care înfățișea
ză o serie de aspecte în le
gătură cu funcționarea me
canismului respectiv.

Festivaluri, ale. filmului 
tehnic sînt prevăzute a a- 
vea loc șl’ îiy alte centre 
feroviare din țară, ele con
tribuind 'creșterea nive
lului procesional al lucră
torilor dfe la calea ferată.

(Agerpreff)
pe Scenele teatrelor

Unitățile industriale din Ol
tenia acordă o atenție deosebi
tă utilizării raționale a energiei 
electrice. In schelele petroliere, 
de exemplu, pentru acționarea 
unor utilaje, Îndeosebi a celor 
de foraj, se folosesc motoare 
sincrone, iar In rețele au fost 
instalate condensatoare statice, 
fapt care a permis creșterea 
indicelui de folosire a energiei 
electrice cu circa 10 la sută 
față de cel realizat cu un an în 
urmă.

Datorită acestui fapt, pe În
treaga regiune s-a economisit 
o cantitate de energie electri
că cu care s-ar putea alimenta 
consumatorii din orașul Tg. Jiu 
pe timp de un an.

n obiectiv actual 
al activității me
canizatorilor tie la 
S.M.T. Topraisar, 
regiunea Dobro
gea, este pregăti
rea pentru vii

toarele campanii agricole.
— Anul acesta sarcinile noa

stre sporesc, spune directorul 
Petrican. Stațiunea noastră, și 
prin asta înțeleg întregul co
lectiv de muncă, are de exe
cutat un volum total de 
112 416 hectare de arătură 
normală. însă cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan meca
nizatorii s-au angajat, înce- 
pînd cu fiecare în parte, apoi 
pe brigăzi, să efectueze cu 
10.000 ha arătură normală mai 
mult, realizînd în același timp 
economii la prețul de cost de 
peste 200 000 lei.

Este un angajament concret, 
bazat pe posibilități reale, 
înainte de a se proceda la a- 
ceste calcule finale, s-au dez
bătut cifrele de plan, posibili
tățile existente, într-o adu
nare deschisă a organizației 
de partid, apoi în grupele sin
dicale. Și fiindcă S0 la sută 
din mecanizatori sînt tineri, o 
dezbatere pe această temă a 
avut loc și în cadrul unei adu-

nări generale a organizației 
de bază U.T.M. S-a pomenit 
cu acest prilej numele tînăru- 
lui C-tin Ciocan, a cărui bri
gadă și-a realizat planul, anul 
trecut, în proporție de 139 la 
sută, numele lui Radu I. Marin 
cu 126 la sută pe brigadă. Știți 
care a fost ecoul ? Numeroși 
tineri tractoriști au luat . cu- 
vintul și s-au angajat că vor 
obține și ei rezultate tot așa 
de bune ca ale fruntașilor. 
Faptul dovedește că tinerii me-

terialele necesare. Există o co
misie tehnică ce constată și 
stabilește gradul de reparație 
pentru fiecare mașină. S-au 
înființat, în ateliere, posturi 
specializate, care sînt condu
se de mecanizatori cu o înaltă 
calificare. Pentru
lucrărilor să sporească, 
nizația de bază U.T.M. 
S.M.T. a propus ca 102 
din anul II al școlii de 
canizatori să participe la lu
crările de reparații. Pentru

ca ritmul 
orga- 

din 
elevi 
me-

Mecanizatorii de la S. M. T.-Topraisar, 
regiunea Dobrogea, se pregătesc intens 
pentru campaniile agricole din acest an

canizatori înțeleg importanța 
sarcinilor ce le revin in spori
rea producției agricole în anul 
1963.

5ă vedem ce face colecti
vul stațiunii pentru pre
gătirea campaniilor agri, 

cole din acest an ? In primul 
rînd s-au luat toate măsurile 
pentru efectuarea la timp și de 
bună calitate a reparațiilor. 
Pentru asta s-a făcut din timp 
aprovizionarea cu piese și ma-

ca

Un rol activ îl are și „vitrina 
cu mostre”. Aici sînt puse pie
sele de calitate și cele... rebut.

Acestea toate au concurat la 
obținerea unor succese impor
tante : 75 la sută din totalul
mașinilor și utilajelor agrico
le care intră în campania de 
primăvară au fost puse la 
punct. S-au ivit uneori și greu
tăți. Dar inițiativa mecaniza
torilor a dus la înlăturarea lor 
din mers. N-aveau cormane 
pentru pluguri? N-au așteptat. 
Au luat hotărîrea să le recon
diționeze pe cele vechi prin 
decuparea și înlocuirea părții 
uzate.

• Ce citim ?
• Cum citim?

însemnări de la o consfătuire cu cadre didactice 
și elevi de la Școala medie „Mihai Viteazul"

Pentru 
Teatrului 
Mare au 
gilor lor 
Stat din Satu Mare. In fața 
a numeroși mineri, metalur- 
giști, constructori de ma
șini, intelectuali și alți oa
meni ai muncii băimăreni, 
artiștii oaspeți au prezentat 
un spectacol cu piesa 
„Război și Pace", după ro
manul lui Lev Tolstoi.

în același timp, actorii 
Teatrului de Stat din Baia 
Mare au prezentat pe scena 
Teatrului de Stat din Satu 
Mare piesa „Generalul și 
nebunul" de Angele Va- 
genstein. Ambele spectaco
le s-au bucurat de succes.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, colectivele 
celor două teatre de stat 
din Maramureș au prezentat 
în 10 localități din țară 15 
spectacole, la care au luat 
parte peste 5 000 de oameni 
ai muncii.

aceștia să aibă rezultate bune 
șt tot odată să învețe, au /ost 
repartizați pe brigăzi cît și în 
cadrul atelierului mecanic. Ei 
muncesc sub supravegherea 
unor maiștri și șefi de brigăzi 
cu experiență. In scopul efec
tuării unor lucrări de calitate 
s-a organizat întrecerea socia
listă între brigăzi și intre 
oameni. Rezultatele ei, expe
riența bună sînt popularizate 
prin gazeta de perete, gazeta 
postului utemist de control.

T\ Ț e explicăm și -mai bine 
/ y aceste succese ale me

canizatorilor din Toprai. 
sar dacă vom arăta că paralel 
cu munca din ateliere se a- 
cordă o atenție deosebită ridi
cării calificării profesionale. 
Tinerii tractoriști învață cu 
sîrguință. Li se predau lecții 
care privesc partea mecanică 
și tehnică a mașinilor, pre
cum și lecții de agrotehnică.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAME

minatorului.
Foto : N. STELORIAN

n ați putea creae — j 
laborator. Reporterul J

VASILE CĂBULEA

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Regatului Unit al Li
biei, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a transmis regelui Idris 
Senussi I felicitări cordiale și 
urări de prosperitate pentru 
poporul libian.

în telegrama de răspuns, re
gele Libiei a exprimat pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romi
ne mulțumiri sincere pentru 
felicitările trimise cu ocazia 
sărbătorii naționale, i-a trans
mis urări de fericire personală 
și de înflorire și bună stare 
pentru poporul romîn.

Cei doi studenți nu sînt — 
după cum ați putea crede — 
într-un I ' . ~ .
fotograf i-a surprins în timpul 
examenului de micropaleonto- 
logie (la Institutul de petrol, , 
gaze și geologie), pregătin- J 
du-se pentru a da răspuns exa- j

Tinerețea schelei Băbeni

Am participat, nu de mult. Ia consfătui
rea organizată de „Scînteia tineretului" 
la Școala medie nr. 13 „Mihai Viteazul" 
din București, cu tema „Ce citim ? Cum 
citim I"

Mai întîi) cîteva cifre statistice
ibliotecarele, tovarășele F. Noe și AL Nicolschi, 
ne-au prezentat cîteva cifre statistice : biblioteca 
Școlii medii „Mihai Viteazul” conține 25 428 volu
me : știință, literatură, artă, presă. înzestrată cu o 
luminoasă sală de lectură, biblioteca e frecventată 
de elevi și de profesori. în anul școlar 1961—1962 
s-au înregistrat 1 042 cititori permanenți, care au

citit 7 603 volume.
Un sondaj spontan a indicat că, de la începutul acestui an 

școlar, elevii clasei a Xl-a A au citit între 1 și 15 cărți, cei din- 
tr-a Vili-a între 1 și 7 cărți, cei dintr-a Xl-a F între 10 și 20 
cărți, cei dintr-a X-a D între 3 și 25 cărți, iar cei dintr-a IX-a 
D între 1 și 20 cărți. Privitor la alcătuirea bibliotecilor perso
nale, sondajul a informat că la clasa a Xl-a A, cei 37 de elevi 
au bibliotecă personală, la clasa a Xl-a F numai un elev n-are 
bibliotecă personală, iar la clasa a IX-a D, din 34 elevi, 30 au 
acasă. încropită o bibliotecă oricît de modestă. La bibliotecile 
publice citesc : din clasa a Xl-a A, un elev la Biblioteca 
A.R.L.U.S., din clasa a VIII-a, 7 elevi la Biblioteca Centrală și 
A.R.L.U.S., din clasa a Xl-a F o elevă (la Biblioteca pentru ti
neret de pe B-dul 6 Martie), din clasa a X-a D, 11 elevi, iar din 
clasa a IX-a D, 15 elevi (la Biblioteca Centrală). Și pentru că la 
consfătuire participau vreo patruzeci de elevi, 
statistica s-a completat și cu alte cîteva date, 
culese tot spontan. De pildă, din numărul par- 
ticipanților, 20 cunoșteau cum se numește ul
timul roman al Iui Marin Preda, 3 au citit 
romanul „întîlnirea” al lui Constantin Chi- 
riță, 23 au știut cum se intitulează volumul de 
versuri al lui Nicolae Labiș. Apoi mulți s-au 
oferit să i-ecite din Eminescu, Topîrceanu, Ar- 
ghezi, Beniuc, versuri învățate fie la școală, 
fie pentru că au simțit un impuls propriu, in
terior de a le memora și recita. Din cei 40 de 
consfătuitori, numai unul știa ce conține ta
bleta maestrului Tudor Arghezi din Gazeta 
literară, apărută chiar în ziua întîlnirii noa
stre. Așa grăiește statistica. Graiul ei trans
mite multe lucruri îmbucurătoare.

Mobilier pentru

magazine
Multe din magazinele 

deschise în ultimul timp 
sînt înzestrate cu mobilier 
comercial expus la recen
tul pavilion de mostre.

în prezent, secții specia
lizate din șase întreprinderi 
realizează 135 de tipuri de 
piese de mobilier pentru 
magazine alimentare, in
dustriale, restaurante, bu
fete și cofetării. Mobilierul 
se remarcă printr-o linie 
modernă, simplă, printr-un 
colorit luminos ,adecvat in
terioarelor noilor magazi
ne. Pînă acum s-tau și pri
mit comenzi pentru 
unități comerciale 
Oradea, Timișoara, Reșița, 
Hunedoara, Ploiești, de pe 
Valea Prahovei, litoralul 
Mării Negre și din alte lo
calități.

noile 
de la

■
HTnml

cheia Băbeni — 
Încă un arbore i- 
mens al petrolului 
nostru, descoperit 

acum cîțiva ani 
în adîncul ținutu
rilor argeșene. A-

re rădăcini puternice, — rădă
cini uleioase și negre prin care 
sondele, ca niște uriașe ramuri 
ale arborelui de petrol, sorb ți
țeiul afară, eliberîndu-1 de în
tuneric.

Odată arborele s-a clătinat. 
Ploaia cobora din munți, alu
neca peste brazi descărcînd 
ioc electric în aer, cutremu- 
rînd pădurea cu fulgere și tu
nete. Un tunet puternic a trîn- 
tit la pămînt sîrmele electrice 
prin care sondele comunică 
între ele, s-a ars transformato
rul. în rezervoare țițeiul abia 
mai picura. Soarele era ascuns 
de furtună, cerul era tulbure 
și transformatorul — această 
inimă electrică a schelei — în
cetase să mai pulseze viață 
motoarelor. Cît timp era nece
sar pentru intervenție: o oră, 
două ore, zece ? S-a hotărît, 
douăsprezece ore. Douăspre
zece ore înseamnă însă cîteva 
sute de tone de țiței neextras, 
înseamnă nepermisă încreme
nire a sondelor, acumulare de 
gaze, depuneri de nisip.

Ion Dragomir, electrician, 
era liber în ziua aceea. Se pre-

gătea pentru examene la seral. 
A observat descărcarea elec
trică și tot Intr-o fugă a ajuns 
la schelă, a demontat transfor
matorul ars și cu o mașină a 
plecat la bază 
dînd „ordine’ 
lalți electricieni : 
loc firele căzute.

Cum au lucrat 
cum au reușit să 
pid transformatorul și să 
necteze la el toate firele, să le 
ridice din noroi, ne spune ur
mătoarea concluzie luată de 
la gazeta de perete : „...Timpul 
prevăzut pentru normalizarea 
producției a fost redus la mai 
puțin de două ore, cîștigîndu- 
se peste 200 tone de țiței".

Schela e tînără, în 1060 au 
cunoscut lumina soarelui pri
mele șuvoaie de țiței și de a- 
tunci curg neîntrerupt iar gra
ficele de producție le consem
nează mereu la scara tonelor.

Tovarășul Gheorghe Frățilă, 
directorul schelei Băbeni, om 
cu părul cărunt care a lucrat 
în petrol 41 de ani, îmi poves
tea într-o după amiază:

— Schela e tînără nu alît 
pentru că scoate țiței de cîțiva 
ani, cit prin vîrsta oamenilor 
care lucrează aici, 
toți sînt tineri, de la 
șef, care-i utemist, și 
maiștri, sondori șefi 
dieri. Sînt tineri dar sînt vîrst-

să-l schimbe, 
precise celor- 

să ridice la

electricienii, 
instaleze ra

co

Aproape 
inginerul 
pînă la 
și briga-

nici în meserie. La Început 
majoritatea dintre ei nu cuno
șteau nimic despre petrol. Unii 
dintre ei au fost trimiși să în
vețe Ia alte schele, alții s-au 
înscris la școlile profesionale, 
iar ceilalți au fost încadrați la 
cursurile de calificare. Mai a- 
poi au absolvit și cursurile de 
specializare. Tinerii munceau și 
învățau cu un efort, cu o pa
siune, aș zice, demnă de toată 
prețuirea, li vedeai seara, după 
schimb, grupuri, grupuri în ba
răci (pe atunci aveam barăci, 
nu blocuri ca acum) citind și 
conspectînd cărți și reviste 
tehnice de specialitate. Intr-o 
zi eram în birou și sună tele
fonul.

— Petrol, tovarășe director, 
aud o voce în receptor.

— Unde-i petrol, măi 
le ? — am întrebat,
am trimis geologul 
Ion Deftu avea dreptate,
care fora ajunsese la un strat 
de țiței. Deftu a deprins tai
nele meseriei pe șantierul 
schelei. Cît de bine le-a de
prins, ați văzut, ca un geolog 
perspicace a sesizat la timp 
descoperirea. Dar dacă i-ai ve
dea, tovarășe, tineri cum sînt 
și cu cîtă pricepere se descur
că în cele mai complicate pro
bleme ale producției. Cei de

Deitu- 
Apoi 

acolo, 
sonda

la parcul de mașini aprovizio
nează cu materiale fiecare son
da, electricienii „merg pe fir’ 
și înlătură fără zăbavă orice 
neajuns. La fel și mecanicii și 
sondorii de la parcul de rezer
voare, toți. Bate vînt, plouă, 
ninge, ei sînt la datorie. Și a- 
tunci cum să nu-i respecți cînd 
îți bucură ochii și inima nu
mai cu izbînzi frumoase, dem
ne de tinerețea lor. Ei nu nu
mai că muncesc, nu numai că 
învață, ei creează.

Dintr-o revistă sovietică de 
specialitate, Iancu Radu și Ion 
Mihai au aflat despre noua 
metodă de spălare a dopurilor 
de nisip, utilizînd forța gaze
lor. Au studiat posibilitatea a- 
plicării ei și în schela Băbeni. 
Au aplicat-o. Acum sonda, cînd 
se curăță, nu se mai întrerupe 
producția.

...Și la început, Iancu Radu 
și Ion Mihai nu cunoșteau ni
mic despre petrol și utilaje pe
troliere. La început nici Filof- 
teia Oancea nu cunoștea nimic. 
Lucra pe șantierul schelei la 
roabă, mătura prin barăci și a- 
ducea poșta. De doi ani lucrea
ză însă ca laborantă calificată.

Gheorghe Raicea, tehnician, 
a confecționat un dispozitiv cu 
ajutorul căruia face vid în cis
ternă și aceasta se Încarcă au
tomat cu țiței. Gheorghe Novă- 
ceanu, sondor, a aplicat un nou 
sistem de perforare In adine,

cu sonda curgînd, iar mecani
cul Andrei Mihai a adus modi
ficări la irînele de 
de pompare.

Toate acestea au 
te la cursurile de 
și mai apoi aplicate în fiecare 
secție a schelei. De aceea și 
tonele de țiței curg una după 
alta, într-un izvor continuu.

Tinerii au învățat să le 
zmulgă adîncului. Și învață 
mereu. Așa își merită respectul 
și prețuirea celor asemenea in
terlocutorului nostru, omul cu 
părul cărunt, care lucrează de 
41 de ani în petrol.

la mașinile

lost studia- 
specializare

A. I. ZĂINESCU

Cartea, izvor de cunoaștere; 
eroul literar, model în viață
în cursul consfătuirii numeroși elevi și-au 

declarat interesul și pasiunea pentru arta cu- 
vîntului scris. Cei mai mulți s-au încredințat 
de rolul deosebit al literaturii în formarea 
caracterului, în dezvoltarea gustului pentru 
frumos, în cunoașterea oamenilor și a vieții. 
Unii, ca Negruț Ana și Sandu Anca, din cla
sa a X-a G sau Nolberger Nina, din clasa a 
Xl-a F, au început să citească literatură de 
cînd erau mici. întîi din curiozitate ; apoi din 
interes și plăcere. Azi literatura le-a devenit 
un prilej de a-și crea satisfacții intelectuale, 
o necesitate morală, o pasiune culturală și ar
tistică. „în cărți găsești personaje, eroi, idea
luri, după care să te călăuzești în viață”, s-au 
exprimat ele în final, simplu, și parcă fericite 
că literatura națională și cea universală le 
oferă eroi vii, cu ținută morală exemplară, ca, 
de pildă, Pavel Vlasov, Pavel Korceaghin, 
Dmitri Bâhirev, eroi în stare să le servească 
drept modele în viață. Pe elevul Căpitan Lu
cian din clasa a IX-a îl pasionează romanul 
istoric. Romanele și povestirile istorice îi îm
bogățesc cunoștințele, îl fac să sufere, cu cei 
obijduiți, să se înfioare de asprimea vremuri
lor de altădată și să înțeleagă mai adine epoca

DUMITRU ALMAȘ

(Continuare în pag. a U-a)

Izotopii radioactivi în ajutorul siderurgiștilor
Colectivul de cercetă

tori de la Combinatul 
siderurgic din Hunedoa
ra a studiat cu ajutorul 
izotopilor radioactivi 
problema uzurii inte
rioare a furnalelor. Pe 
baza rezultatelor obți
nute s-a determinat par
tea de căptușală refrac
tară care se deteriorea
ză mai repede. S-a creat 
astfel posibilitatea pre
lungirii duratei de func
ționare a furnalelor prin 
modificări corespunză-

toare ce urmează să fie 
efectuate treptat la fie
care furnal în parte, cu 
prilejul reparațiilor pe
riodice.

în studiile ce urmează 
să se execute în acest an 
o atenție deosebită se a- 
cordă stabilirii posibili
tăților de ridicare a tem
peraturii aerului cald 
utilizat'în furnal. Acea
sta constituie o princi
pală rezervă internă de 
reducere a consumului 
de cocs și a sporirii in-

dicilor de utilizare 
furnalelor. în acest an 
vor continua cercetările 
privind ridicarea calită
ții oțelului prin schim
barea tehnologiei de tur
nare. Cercetătorii se vor 
ocupa, de asemenea, în- 
tr-o măsură mai mare 
de asimilarea a noi 
mărci de oțeluri necesa
re industriei construc
toare de mașini

(Agerpres)

Peisaj de iarnă In Munții Făgăraj,(Agerpres)



u cîtva timp în 
| 'irmă și în gospodi

na noastră mai erau
■ destui utemiști care, 
I atunci cînd era 
I vorba de antrena

rea soțiilor lor la 
întreprinse de organi-acțiunile 

zație, spuneau :
— Lasă, activez eu și pentru 

ea. Are și așa destulă treabă a- 
easă.

Era în acest fel de a gîndi o 
subapreciere a tovarășelor noa
stre, o concepție învechită — 
cum bine a caracterizat-o in
structorul comitetului raional de 
partid.

într-una din seri, la începutul 
anului trecut, eram adunați la se
diul G.A.C. toți tinerii din acti
vul V.T.M. din gospodărie. Dis
cutam, luînd fiecare brigadă în 
parte, cam de cine ar mai tre
bui să ne ocupăm în perioada 
următoare pentru a-l pregăti să 
intre în V.T.M.

— Dar de tinerele căsătorite 
de ee nu vă ocupați ?

întrebarea a pus-o instructorul 
de partid. L-am privit surprinși, 
mirați. Era o problemă peste 
care treceam de fiecare dată.

— Ați vorbit cu careva 
ele?

După cîteva minute de 
cineva a răspuns :
~ Păi, am vorbit cu 

Stoica, cu Maria Mușat, cu soția 
lui Dincă...

Și ? Care-i rezultatul ?

— Ele n-au spus nimic, dar 
bărbații lor s-au 
cam într-o dungă.

— Dar soțiile 
utemiste?...

Noi ne-am uitat 
alții cam încurcați.

— Dacă voi, membrii comite
tului V.T.M., dați dovadă de a- 
semenea concepții înapoiate,

uitat la

voastre

noi

tint

atunci unii la

în organizație aveam utemiste 
care, chiar după căsătorie, des
fășurau o activitate intensă. Ti
nerele colectiviste își aduceau o 
contribuție din ce în ce mai 
mare la întreaga viață economi
că, politică și culturală din co
mună. Nu era atunci firesc și 
necesar ca în primul rînd ti

re generală V.T.M. deschisă. Fie
care utemist căsătorit a venit cu 
soția lui. în adunare urma să se 
discute despre tovarășa noastră 
de viață, despre rolul important 
al femeilor în toate domeniile de 
activitate din patria noastră. A 

’ vorbit secretarul de partid. Și.
ceea ce a constituit o surpriză 
pentru noi, la cuvint au pârtiei-

Tovoiașele noastre

de viata

dintre

tăcere

Iana

tubapreciindu-vă soțiile, ce pre
tenții mai aveți de la ceilalți 
tineri ? !

Și despre acest lucru ne-a 
vorbit mult în seara aceea in
structorul comitetului raional de 
partid. Avem noi dreptul să ră
pim soțiilor noastre posibilitatea 
de a activa, de a duce în orga
nizația noastră o viață la fel de 
bogată și frumoasă ca și noi ? 
Era drept și cinstit din partea 
noastră să le reducem preocupă
rile doar la a ne purta grija 
noastră, a „bărbatului" ?

nerele căsătorite să găsească în 
noi ajutorul necesar pentru a 
desfășura o bogată activitate po
litică, culturală ?

Cu asemenea gînduri am ple
cat de la ședința cu activul 
V.T.M. Cum a discutat fiecare 
cu soția lui, în seara aceea, sau 
în zilele care au urmat, nu știu. 
Știu însă că măsurile stabilite 
atunci au început să prindă 
viață.

...După-amiază. Sala de ședințe 
se umplea treptat. Cu cinci zile 
mai înainte se anunțase aduna-

pat multe dintre tinerele căsăto
rite. Și chiar dacă nici una din
tre ele nu și-a criticat bărbatul 
în mod direct, mulți dintre noi 
ne-am simțit obrajii aprinzîndu- 
ni-se. A urmat apoi o reuniune 
tovărășească cu un program in
teresant prezentat de brigada ar
tistică de agitație. Fiecare dintre 
noi a plecat atunci acasă vesel 
și mulțumit

— A fost o zi frumoasă. Cînd 
mai organizați ceva asemănător?

La întrebarea aceasta, pusă nu 
numai de fete, ci și de băieți, a 
trebuit să răspundem prin ac
țiuni practice. Și astfel, au mai 
fost organizate și alte asemenea 
adunări în care, activiști de 
partid și V.T.M., tovarăși din 
conducerea G.A.C. au vorbit ti
nerelor despre politica partidu
lui nostru, despre V.T.M., drep
turile și îndatoririle utemiștilor, 
despre sarcinile care stau în 
fața tinerilor colectiviști în 
munca de întărire economico-or-

Excursie
de studii de Schumann

Ciclul de lieduri „Dragoste de poet“

ganizatorică a G.A.C. Au mai 
fost organizate reuniuni, „joi ale 
tineretului", acțiuni de muncă 
patriotică și de fiecare dată fe
tele nu au fost cu nimic mai 
prejos ca băieții.

Eram într-un anumit fel mul
țumiți. Aproape că nu exista tî- 
nară căsătorită care să nu ia 
parte la acțiunile organizate de 
noi, să nu răspundă cu bucurie 
atunci cînd era chemată.

într-o zi, la sediul V.T.M.. îm
brăcate elegant, s-au prezentat 
Elena Dincă, Maria Miu și Lilica, 
soția mea. Și în modul cel mai 
oficial cu putință mi-au spus i

— Tovarășe secretar, am. venit 
să-ți prezentăm cererile noastre 
pentru a fi primite în rîndurile 
organizației U.T.M.

Cererile lor au fost discutate 
în organizația de bază V.T.M. Au 
fost invitate la aceste adunări 
toate tinerele căsătorite. înainte 
de adunare, cele trei fete au fost 
ajutate să studieze Statutul 
V.T.M., să cunoască bine ce este 
organizația noastră, care sînt 
drepturile și îndatoririle unui 
utemist. Discuțiile purtate în a- 
ceste adunări au constituit un 
moment educativ pentru toți 
participanții.

Au urmat apoi alte și alte ee 
reri, organizația noastră primind 
de la o lună la alta în rîndu
rile sale pe cei mai harnici ti 
neri colectiviști, pe fetele și ti
nerele căsătorite care au dove
dit dragoste și interes pentru 
activitatea de organizație. Așa 
se face că de la aproximativ 811 
de utemiști cîți erau la începu
tul anului trecut am ajuns astăzi 
la 125 utemiști.

ILIE NĂSTASE 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Unirea", 
comuna Ciocănești, raionul 

Călărași
Ora mulsului în sectorul zootehnic al gospodăriei agricole de stat 

Pantelimon regiunea București.

Festivalul 
filmului

la corespondentul

obicei, pe înserat, spre 
cultural din Cotnari se

pentru sate
IAȘI (de 

nostru).
Ca de 

căminul
îndreaptă zeci de colectiviști ti
neri ți vîrstnici. Sala de festivi
tăți e plină. Utemista Maria 
Dumbravă, învățătoare, trece Ia 
măsuța din fața ecranului. In 
cuvinte simple, pe înțelesul tutu
ror, ea face prezentarea filmu
lui „Pace noului venit*. Lumina 
se stinge și rulează filmul. După 
film cei mai mulți rămîn in sală. 
Maria Dumbravă împreună cu 
Constantin Carp, responsabilul 
oinematografului, și secretar al 
comitetului comunal U.T.M. le 
explică pe îndelete semnificația 
filmului și conținutul său de 
idei. Ața 10 întîmplă aproape în 
fiecare seară la Cotnari de cînd 
ne aflăm în zilele Festivalului 
filmului pentru sate. Pentru a- 
ceastă perioadă. Constantin Carp 
ți-a întocmit un plan bogat. în 
colaborare cu lectorii de la în- 
vățămîntul agrozootehnic s-a 
stabilit ce filme documentare să 
ceară de la Iași, care să-i ajute 
pe cursanți. Fiecare film docu
mentar sau artistic este precedat 
de o prezentare ți dacă e nevoie 
este urmat de discuții. Ața stau 
lucrurile la Cotnari. Dar comuna 
aceasta are ți cîteva sate com
ponente. Ce se întîmplă în ace
ste zile în sate ? La Horodiștea 
este lumină electrică. De două 
ori pe săptămînă ntemistul San
du Enăehescu, ajutorul lui Con
stantin Carp pune aparatul da 
proiecție în căruță ți vine în 
acest sat. Oamenii sînt anunțați 
dinainte. Maria Dumbravă sau 
Viorica Filimon, bibliotecara do 
la Cotnari, fao prezentarea fil
mului respectiv.

(In cadrul lecfiei finufe la cursul I 
l de ridicare a calificării s-au ■! 

dat multe noțiuni teoretice. In- ] 
ginerul Lia Spiru de la secția J 
mecanică a Uzinelor „Republi- J 
ca"-București știe însă că ele j 
trebuie îmbinate cu practica- J 
lată-l deci cu un grup de mun- ) 
citori demonstrînd „pe viu" j 
modul de objinere a unei ca- J 

superioare la supraiejele j 
prelucrate.
Foto: O. PLECAN j

$ /joo cantină 
pentru nfâtakmpștii 

brăileni

Uzina de utilaj greu „Pro- 
gresul”‘Brăila s-a îmbogă
țit cu încă o construcție. 

E vorba despre noua clădire a 
cantinei.

Zilele trecute, sute de munci
tori au avut prilejul să servească 
masa pentru prima oară în a- 
ceastă clădire luminoasă, spați
oasă, dotată cu instalații moder
ne caro dau posibilitatea pregă' 
tivii în bune condiții a unui mc 
niu variat și gustos .

în noua cantină pot fi servite 
aproape 600 do persoane deo
dată.

Trebuie menționată grija și a- 
tenția cu care au lucrat harnicii 
constructori care au înălțat a- 
ceastă clădire.

poate fi oprită66
Pe scena InstiMidyi de artă teatrală și cinematografică „I. L Caragiale"

Pentru consolidarea și veri
ficarea cunoștințelor însușite 
la disciplina geografie econo
mică și fizică, 68 de studenți 
din anul III al Facultății de 
istorie-geografie, de la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
București au efectuat zilele 
trecute o excursie de studii pe 
Valea Prahovei. în cadrul a- 
cestei excursii studenții au 
avut prilejul să înțeleagă mai 
bine multe din lucrurile stu
diate la curs, ca de exemplu 
prezentarea geomorfologică și 
structurală a Văii Prahovei, 
ipotezele privind delimitarea 
dintre Carpații Orientali și cei 
Meridionali, să cunoască bo
gățiile solului și subsolului a- 
cestei regiuni, precum și rolul 
pe care îl are în viața eco
nomică a țării și perspectivele 
de dezvoltare. De asemenea, 
vizitele făcute cu acest prilej 
la Uzinele „Tractorul" din 
Brașov, la Fabrica „Colorom” 
sau la serele de legumicultură 
și floriculture din Codlea, au 
arătat utilitatea excursiei de 
studii în pregătirea pentru 
examene.

I. ȘTEFAN
GH. UNGUREANU

studenți

După ce, în prima perioadă 
a activității sale creatoare, 
Schumann dăruise muzicii nu. 
meroase capodopere in dome
niul compoziției pentru pian, 
în anul 1840 el se dedică crea
ției lirice vocale. Inspirindu-se 
din versurile unor clasici ai li
teraturii universale, cum sînt 
Heine, Chamisso, Byron, Schu
mann a dat la iveală în cursul 
anului 1840 o serie de valo
roase lucrări vocale, printre 
care și ciclul intitulat „Dra
goste de poet", 
avînd la bază 
versuri din cu
legerea „Inter
mezzo liric" de 
Heine.

In acest ciclu, 
care cuprinde 
16 lieduri, se 
conturează deo
sebit de preg
nant trăsăturile 
stilului vocal schumannian: le
gătura indestructibilă dintre 
imaginile textului poetic și cele 
muzicale, rolul activ al pianu
lui în definirea conținutului 
emotiv al textului poetic.

Linia vocală a lui Schumann 
este melodioasă și pătrunsă de 
intonațiile specifice cintecului 
popular.

Forța expresivă a liedurilor

lui Schumann decurge însă nu 
numai din cantabilitatea me
lodică a elementului vocal, ci 
și din marea plasticitate a con
ținutului lor emoțional, bogat 
in nuanțe și culori.

Ciclul „Dragoste de poet" 
reprezintă o impresionantă po
veste muzicală — cu caracter 
biografic, care dezvăluie lumea 
lăuntrică a poetului, imensa 
sferă a gîndurilor și trăirilor 
sale sufletești.

De la primul lied „In minu
nata lună mai" 
cînd zilele în
sorite de pri
măvară trezesc 
în sufletul poe
tului fiorii dra
gostei și pînă la 
ultimul — „Cin. 
tările-nvechite", 
ciclul „Dragoste 
de poet" dea
pănă firul unei 

povestiri de dra-emoționante 
goste-

‘ întregul ciclu se bucură de o 
interpretare caldă, convingă
toare din partea baritonului 
Dan Iordăchescu și a pianistu
lui Valentin Gheorghiu a că
ror remarcabilă artă interpre
tativă este aici din plin valo
rificată.

VASILE DONOSE

GHEORGHE ȘERBAN
corespondent voluntar

Ctuala stagiune tea
trală a înregistrat, 
în special în Bucu
rești, o adevărată 
pasiune pentru dra
maturgia brechtiană.

Astfel, se joacă
Brecht pe scena Teatrului de Co
medie, pe scena Teatrului Natio
nal, se va juca în curînd la 
Teatrul Municipal, la Teatrul 
Muncitoresc C.F.R., în sfirșit, se 
joacă Brecht chiar și la Institutul 
de arfă teatrală. Odată cu punerea 
în scenă a pieselor se fac și cu
venitele încercări de a se realiza 
cunoscuta teorie brechtiană a dis
tanțării, așa numita obiectivare a 
actorului față de rolul interpretat. 
Bineînfeles, în spectacolele jucate 
pînă acum n-am întilnit realizarea 
dezideratului brechfian al distan
țării, și îmi amintesc că, într-o 
discufie cu marea actriță Helene 
Veigef, soția lui Brecht, aceasta 
ne spunea că nici la Berliner En- 
samble nu s-a izbutit să se rea
lizeze cu consecvență și pe de-a- 
ntregul principiile teoretice ale lui 
Brecht. Dar, cred eu, o asemenea 
aplicare strictă a principiului nici

n-ar fi gustată de publicul nostru, 
prin excelență receptiv la teatrul 
de sentimente și emoție.

Așa se și face că spectacolele 
brechfiene de pînă acum nu-i dau 
publicului sentimentul noutății din 
punctul de vedere al amintitului 
principiu teoretic, ci în primul rînd, 
din punctul de vedere al conținu
tului. Nici forma liberă de canoa
nele clasice pe care o îmbracă

ferul violent demascator al piese
lor lui Brecht, transpunerea aproape 
identică — cum se întimp.'ă în 
Arturo Ui — a unor situații reale, 
în teatru — închegate într-o ac
țiune vag simbolică. Cazul piesei 
„Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită’’ este poate cel mai eloc
vent. Aici Brecht, sifuînd acțiunea 
undeva în America, la Chicago, re
constituie satiric cu viojența amin-

^2!^. nHHMHTICH4.,£

featrul brechfian nu-i spune publi
cului ceva deosebit, doar Maia- 
kovski a fost cel care l-a cucerit 
primul și-mi amintesc de succesul 
spectacolului cu „Baia" la Tea
trul Muncitoresc C.F.R. Ceea 
ce atrage atenția ia Brecht este 
vehementa satirei sociale și poli
tice la adresa unor stări de lucruri 
care nu-l pot lăsa indiferent pe 
nici un spectator : la adresa răz
boiului și a fascismului, carac-

tită ascensiunea Iui Hitler și a fas
cismului și o demască atrăgiind a- 
tenția, la vremea respectivă, că 
aceasta poate fi oprită, că popoa
rele au datoria s-o oprească. Piesa 
rămîne actuală și azi, cînd revan
șarzii din Germania federală scot 
iarăși capul, zăngănind armele.

Abordarea lucrării în cadrul 
Teatrului Institutului de artă e 
plina de interes. Regia lui Dinu 
Negreanu n-a realizat însă nici ea 
principiul distanțării, dar mai im
portant decît aceasta, regia a 
imprimat spectacolului caracterul 
agitatoric violent de care amin
team, ceea ce a dus la punerea în 
lumină a mesajului prețios de idei 
al piesei, asigurîndu-se astfel o 
largă receptivitate din partea pu
blicului. Astfel spectacolul este, 
din acest punct de vedere, izbutit 
și constituie un succes al Institu
tului. S-a reușii un ritm deosebit 
de viu, contribuind evident pe de 
o parte la realizarea imaginii 
acelei vertiginoase ascensiuni a lui 
Arfuro Ui, iar pe de altă parte la 
sublinierea pregnantă a ideilor cu
prinse îln fiecare secvență în parte, 
secvențe lucrate migălos, și cu 
valori cinematografice de bună 
calitate. îndrumarea «eforilor spre 
realizarea unor compozifii-por- 
tret s-a dovedit de asemenea, 
reușită, confribuindu-se și pe «-

Elevi la școala de muzică ? Nu. 
Elevii pe care-i vedeți învață 
vioara In cercul de specialitate 
al Casei pionierului din Galați.

Foto: N. STELORIAN

ceasfă cale la sublinierea preg
nantă a ideilor cuprinse în text. 
In acest sens spectacolul pune 
în valoare cîteva elemente ti
nere foarte înzestrate, dintre 
acestea detașîndu-se interpretul lui 
Arturo Ui '•— Stefan lordache — a 
cărui compoziție întrunește calită
țile unei safire remarcabile. Tînărul 
actor dovedește o reală disponibi
litate pentru satiră grotescă, o 
mobilitate scenică 
în genere, un acut

Alături de el se 
prejii rolurilor Giri 
nică), Roma (Dumitru Dumitru), 
Givola (Constantin Duicu) și tine
rele actrițe Adina Atanasiu (Daisy), 
Victoria Suchitz (Femeia), Aurora 
Simionică (D-na Dullfeet). Bine
înțeles, și alte roluri au fost inter
pretate în nota generală a specta
colului, 
crainicul — Constantin 
care în seara 
foarte puțin sfăpîn pe 
lui. Comentariul său n-a avut re
zonanța cuvenită, a fost alb, lipsit 
de pregnanță, modest. Ceea ce 
ne-a mai atras de asemenea aten
ția în acest spectacol este faptul 
ca tinerii actori apar încă deficitari 
din punctul de vedere al dicției, a! 
clarității expunerii și mai ales al 
frazării. Nu s-a lucrat apoi, cre
dem, destul cu ei, în ceea ce pri
vește modalitatea de a interpreta 
versul brechfian implicat replicilor 
— și aici s-au făcut cel mai vizibil 

simțite deficiențele de frazare. 
Astfel ni se pare că această 
problemă rămîne încă deschisă, 
mai ales la grupul celor patru re
prezentanți 
țiile cărora 
prea mult, 
nînd astfel 
tacol.

Dar, fără îndoială, nu 
trece cu vederea faptul că 
vorba de un text deosebit 
ficil, și că lipsa de experiență a 
tinerilor actori a fost totuși supli
nită de un entuziasm demn 
de lăudat.

remarcabilă, și 
simf al scenei, 
înscriu isiter- 
(Sandu Simio-

Ne-a nemulțumit însă 
Duicu — 

premierei a fost 
sarcina

ai trustului, din discu- 
spectatorul nu înțelege 
comentariul lor rămî- 
neexploatat în spec.

putem 
a fost 
de di-

DINU SĂRARU

Cinematografe

• Ce citim ?
citim ?

(Urmare din pag. I-a)

în care trăim și viitorul pe care 
ni-1 făurim. Pe Lucian Laura 
din clasa a Xl-a o interesează 
mult și literatura universală 
clasică și literatura contempo
rană. Ea reproșează colegilor 
că nu citesc toți, cu mai multă 
atenție, scriitorii clasici de re
nume mondial. O carte care 
i-a creat mari bucurii, împre- 
sionînd-o îndeosebi contem
poraneitatea acestui roman, a 
fost „Bătălie în marș”. Pe Nina 
Nolberger a preocupat-o mult 
„Ce-i de făcut ?“ al lui 
Cernîșevski, „Moș Goriot” al 
lui Balzac și „întunecare” al 
lui Cezar Petrescu. A citit și 
multă literatură contempo
rană : „Setea” și „Străinul” ale 
lui Titus Popovici, „Vii și mor- 
ții” al lui Simonov. „îmi place 
mult să citesc și să recitesc 
o carte interesantă* — mărtu
risește Ursu Silvia din clasa a 
X-a D. Ține mult să aibă ase
menea cărți în biblioteca 
personală și să se adreseze 
ori de cite ori dorește, ori

cîte ori îi dă ghes inima. Pa
siunea pentru citit i-a stîrnit-o 
„Cireșarii” lui Constantin Chi- 
riță — una dintre puținele 
cărți cu elemente din viața 
școlarilor și a tinerilor, scrise 
în ultima

Căile 
cu 

cei

vreme.

de întîlnire 
„prietenii 
mai buniw

ei 
lor 
de

Care tînăr nu vrea să cu
noască lumea, viața, oamenii ? 
Care nu vrea să se cunoască 
pe sine însuși ? Care tînăr nu-i 
avid de lectură ?

Unii dintre convorbitorii 
noștri citesc acasă, îndrumați 
de părinți, sfătuiți de profe
sori, diriginți, de colegii din 
organizația U.T.M., de prieteni. 
Mulți caută cărțile noi întîi în 
librării. Și mai mulți le caută 
în standul de noutăți literare 
organizat de bibliotecă.

Toți elevii Școlii medii „Mi- 
hai Viteazul” pot afla ultimele 
noutăți literare din discuțiile

cu profesorii de limba romînă 
sau de limbi străine. Un spri
jin real în acțiunea de popu
larizare și difuzare a cărții li
terare îl dă organizația U.T.M. 
a școlii care popularizează, 
săptămînal, noutățile literare 
la stația de emisiune radio, 
sub rubrica „Ce să citim”, or
ganizează concursul „Iubiți 
cartea”, ține pe clase o serie 
de recenzii la cărțile recoman
date, în cadrul concursului gen 
„Drumeții veseli” pe teme din 
literatura contemporană. Par
ticipanții la aceste concursuri, 
după cum relatează profesorul 
Stoica Emil, secretarul organi
zației U.T.M. din școală, au ci
tit mult, s-au pregătit cu mul
tă grijă și au dat rezultate 
bune. întâlniri de neuitat cu 
opera literară au prilejuit și 
serile de poezie desfășurate în 
școală, ca și concursurile pen
tru alegerea celor mai buni re
citatori. Elevii au căpătat de
prinderea de a-și transmite 
unii altora cărțile îndrăgite. 
Astfel, cărțile cele mai bune 
circulă de la un elev la altul, 
în cadrul orelor de dirigenție, 
profesorul Anton Chevorchian 
a antrenat elevii în discuții pe 
teme ca „Ce înseamnă să fii 
om cult ?“, „Ce să citim ?“, 
„Cum să citim ?” „Cînd să ci
tim ?” Din dezbateri s-a tras 
concluzia că a citi literatură 
este o ocupație în care se îm
bină utilul cu plăcutul, că 11-

teratura dezvoltă capacitatea 
tineretului de percepere și re
prezentare a noțiunii de fru
mos, a ideii de luptă pentru 
triumful progresului în lume, a 
dragostei de popor și de patrie. 
Profesorii de la această școală 
contribuie eficient la orienta
rea lecturii elevilor, îi ajută în 
înțelegerea mesajului unei 
cărți. Unii dau teme de com
punere care să solicite și uti
lizarea unui alt material lite
rar decît cel prevăzut în ma
nual. Alții (prof. Chevorchian) 
stimulează interesul elevilor 
pentru lectură și prin citirea 
expresivă, clară, artistică, în 
clasă, a celor mai ilustrative 
pasaje din opera literară re
comandată.

Un rol important îl joacă 
procesele literate organizate la 
nivelul anilor de studii, ori la 
nivelul școlii. Au fost invitați 
și unii scriitori și critici care 
au vorbit elevilor despre pro
bleme de creație (Mihai Novi- 
cov a tratat problema realis
mului socialist în literatura 
contemporană). La o oră de 
„întrebări și răspunsuri” pro
fesoara dirigintă Paula Litman 
a dat, la cererea elevilor, indi
cații cu privire la felul cum 
trebuie citită o carte și 
ce trebuie să citească școlarii 
ca să poată dobîndi măcar o 
privire de ansamblu asupra 
istoriei literaturii universale, 
în biblioteca școlii s-au ținut

în anul acesta șase recenzii cu 
teme din literatura clasică uni
versală și din literatura con
temporană romînă și sovietică. 
S-au citit referate tratînd 
despre „Natura în opera lui 
Eminescu", ori despre lupta 
partidului clasei muncitoare 
oglindită în literatură, despre 
figuri de uteciști oglindite în 
literatură. Pentru elevii inter
ni din clasele I—VII biblio
teca școlii a organizat seri de 
basme și cercuri de citit cu 
voce tare. Profesorul diriginte 
R. Codrea, cu prilejul unui lec
torat pe care l-a ținut cu 
tema „Cum citim și ce trebuie 
să citim ?”, a solicitat și spri
jinul părinților pentru o cit 
mai bună îndrumare a lectu
rii elevilor.

Da, au făcut mult. S-a fă
cut mult, dar nu deajuns. Mai 
sînt unii care au văzut puține 
piese de teatru. Pe alții nu-i 
prea 
n-au 
s-au 
ților 
producțiile comerciale de altă 
dată, așa-zisele cărți de aven
turi, care omoară timpul 
și pervertesc gustul. Alții 
s-au apucat să citească 
pere prea grele pentru vîrsta 
lor ; nu le-au înțeles conținu
tul de idei și frumusețea ar
tistică și atunci s-au „lăsat

încălzește poezia. Alții 
cerut sfaturi și atunci 
încurcat în alegerea căr- 
literare. Au lunecat spre

păgubași”. Nu le-au mai re
luat la vîrsta înțelegerii. Nu 
citesc toți revistele literare. 
Adică nu-și fac o deprindere 
intelectuală, organizată, meto
dică, de a se împrospăta su
fletește, intelectual, din ultima 
carte și din ultimul număr al 
revistelor literare. Nu toți fac 
efortul de a înțelege mesajul 
uman și artistic al poeziei. 
Oare cum poate fi interpreta
tă mărturisirea naivă, dar sin
ceră a elevei Manea Cristina, 
din clasa a VIII-a : „Colegii 
mei au rîs de mine cînd le-am 
spus că citesc și înțeleg 
frumusețea poeziei”. Eleva Ma
nea ne-a și citat care anume 
dintre poezii au interesat-o 
mai mult. „Noi vrem să învă
țăm din ceea ce citim, să ne 
fie de folos în viață, declară 
eleva Sțănescu Camelia. Dar 
oare toți colegii fac așa ?” în 
consfătuire s-a arătat că în 
clasa a X-a D nu-i nici un 
purtător al insignei „Prieten 
al cărții”, iar în clasa a Xl-a 
este numai unul. Aceasta 
trebuie să dea de gîndit, 
primul rînd, elevilor ?

Hai, iubiți elevi, să anali
zăm toate aceste aspecte cu 
semne de întrebare. Că doar 
aveți de-a face cu școala me
die, cu școala de cultură gene
rală. Aveți de-a face cu 
vremea, cu vîrsta cea mai pro
pice, cea mai potrivită pentru 
asimilarea celor citite.

nu 
în

o-

Din consfătuire a reieșit că 
poezia și proza contemporană 
trebuie mult mai mult cunos
cute de către elevi. Gă un nu
măr mult mai mare de elevi 
trebuie stimulați să se pasio
neze pentru discutarea unei 
schițe sau a unei nuvele, a 
unei poezii sau a unui roman, 
apărute în reviste ori în libră
rie, că doar aceste cărți gră
iesc, în primul rînd, despre 
viața noastră. „Literatura cea
sului pe care-1 trăim este un 
mijloc deosebit de important 
în educația elevilor, afirma 
profesoara Paula Litman. Să-i 
dăm importanța cuvenită. Să 
organizăm mai multe discuții, 
recenzii, concursuri pe teme 
din literatura contemporană".

Elevii de la Școala medie 
„Mihai Viteazul" au caiete de 
lectură. Dar nu s-a eliminat 
cu totul formalismul în alcă
tuirea lor. Elevii trebuie să fie 
îndrumați să cuprindă în a- 
ceste caiete reflecțiile, senti
mentele proprii în legătură cu 
cartea citită.

Baza culturii generale tînă
rul și-o formează în școală ; în 
școală, în unsprezece ani, el 
adună ceea ce este mai de preț 
din imensul tezaur al științei, 
artei și culturii, rămînînd ca 
apoi, de-a lungul anilor, a vie
ții întregi, să mai adauge încă 
și încă o cărămidă, să între-
gească propriul edificiu al | 
culturii sale generale.

Povestea anilor înflăcărați
— film pentru ecran panora
mic : Patria ; Vaporul Iui Emil
— cinemascop : Gheorghe Do- 
ja, 23 August; Balada husari
lor — cinemascop: Republica, 
București ; Sub cupola alba
stră — rulează la cinemato
grafele : Magheru, I. C. Frimu, 
6 Martie, George Coșbuc, Te
lefonista — rulează la cinema
tografele : V. Alecsandri, Vic
toria, 1 Mai, Transportul — ci
nemascop : rulează la ci-

Inematograful Elena Pavel,
Pentru un zîmbet senin: Lu- 

Imina, Volga, Libertății, Cînd 
copacii erau mari: Central, 

IGrivița : Program pentru co
pii — dimineață : 13 Septem
brie ; Omul de lingă tine : 13 

I Septembrie, Aurel Vlaicu, Petre
cel isteț: Timpuri Noi, Spionaj 

I contra spionaj : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki, 

_ Miracolul lupilor — cinemascop: 
g înfrățirea între popoare, Cursa 
Ide 100 km : Cultural, Moara 

diavolului: Alexandru Popov, 
Munca, M. Eminescu, Dă-i îna- 

| inie fără grijă, 8 Martie, Fla- 
® căra, Donca Simo, G. Bacovia, 
I Regăsirea rulează la cinema

tograful Constantin David, So- 

I 
0 
I 

8

țul soției sale — rulează la ci
nematografele Alexandru Sa- 
hia, Vasile Roaită, Miorița, 
Floreasca, Drum de încercare : 
Unirea, Pedro pleacă în Sier
ra : rulează la cinematograful 
Tudor Vladimirescu, Tinerii — 
cinemascop : Popular, Drumul 
Serii, Mirajul: Arta, Moșilor, 
Olga Bancic, Pompierul ato
mic : rulează la cinematogra
ful Ilie Pintilie;



în întreaga Propuneri de candidați 15 ani de la înființarea
țară au loc pentru alegerile de la 3 martie Ansamblului de cântece și dansuri „Ciocîrlia"

In întreaga țară continuă să 
se desfășoare adunări ale oa
menilor muncii din comunele 
și orașele de subordonare ra
ională, în care se fac propuneri 
de candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile de la 3 martie.

CLUJ. — La adunarea care 
a avut loc în circumscripția 
electorală orășenească nr. 12 
din Bistrița a fost propus drept 
candidat al F.D.P. medicul 
Ionel Stoner, prețuit, de cetă
țeni pentru activitatea desfă
șurată atît pe tărîm sanitar cît 
și în viața obștească a orașu
lui. Adunări pentru propuneri 
de candidați ai F.D.P. au mai 
avut loc în orașele de subor
donare raională Ocna Mureș, 
Gherla și în numeroase co
mune ale regiunii.

F.D.P. pentru sfatul popular 
comunal, s-a subliniat că acesta 
a avut o contribuție de seamă, 
alături de ceilalți cetățeni, în 
realizarea unor construcții de 
interes obștesc; noul dispen
sar medical, căminul cultural, 
cinematograful, repararea și 
pietruirea șoselei, renovarea 
localului școlii. Fruntași în 
muncă și în activitatea obștea
scă au fost propuși și în nume
roase alte adunări consacrate 
apropiatelor alegeri, care au 
avut loc în regiune.

BACĂU. — In circumscripția 
electorală comunală nr. 4 din 
Țibucani, raionul Tg. Neamț, 
a fost propus candidat al F.D.P. 
Gheorghe Maftei, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele Gos
podăriei agricole colective din 
comună. Vorbitorii au subli
niat aportul pe care candida
tul propus l-a adus în întări
rea G.A.C., care a devenit 
fruntașă pe regiune. Numeroși 
alți oameni ai muncii au fost 
propuși candidați ai F.D.P.. cu 
prilejul adunărilor care au a- 
vut loc vineri în numeroase 
comune ale regiunii Bacău.

BAIA MARE. — Minerii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
Baia Sprie, ca buni gospodari, 
și-au adus din plin aportul la 
transformarea localității lor 
într-o așezare modernă, cu nu
meroase construcții de larg in
teres cetățenesc. Printre harni
cii cetățeni dm Baia Sprie se 
află și minerul Bucs Ștefan. 
Fruntaș în producție și în ac
tivitatea obștească, el și-a cîști- 
gat prețuirea cetățenilor care 
l-au propus în cadrul adunării 
din circumscripția electorală 
orășenească nr. 7, drept can
didat al F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru sfatul popular 
orășenesc. Colectivistul Gheor- 
ghe Potcoavă, activistul de 
partid Aurel Svetan și alți 
oameni ai muncii au fost pro
puși candidați ai F.D.P. în a- 
dunările care au avut loc în 
regiune.

Vineri seara a avut loc în 
Capitală o adunare festivă or
ganizată cu prilejul sărbătoririi 
a 15 ani de la înființarea An
samblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia" al Ministerului Afa
cerilor Interne.

Au participat tovarășii : 
lexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C.

A-

al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru al 
afacerilor interne, generalii-lo- 
cotenenți Vasile Negrea, Ste- 
lian Staicu și Dumitru Constan- 
tinescu, adjuncți ai ministrului 
afacerilor interne, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
artă și cultură, ziariști, un nu
meros public.

Despre activitatea desfășura
tă de Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia" în cei 15 
ani de existență, a vorbit loco- 
tenent-colonel Petre Nastovici,

nale ale festivalurilor tineretu
lui au fost distinși cu titlul de 
laureați peste 40 de membri ai 
ansamblului, iar în R. D. Viet
nam acest colectiv a fost deco
rat cu Ordinul Muncii clasa I. 

Membrii ansamblului au fost 
apoi felicitați în numele con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Interne de general-maior Ale
xandru Dănescu, șeful Direcției 
politice a M.A.I.

în încheiere ansamblul „Cio
cîrlia" a prezentat un specta
col muzical-coregrafic.

au participat peste 4 500 000 de 
spectatori.

Formațiile ansamblului
prezentat de asemenea 272 
spectacole în numeroase țări, 
precum și la Festivalurile Mon
diale ale Tineretului de la Var
șovia, Moscova, Viena, Helsin
ki. La concursurile internațio-

directorul ansamblului, care a 
arătat printre altele că în cei 
15 ani de existență, acest co
lectiv artistic a prezentat a- 
proape 4 300 spectacole la care

X

Adunarea 
festivă 

din Capitală

au (Agerpres)

Brigăzile științifice
pe teren

misiunea
1

CRAIOVA. — în adunarea a- 
legătorilor din circumscrip
ția electorală nr. 5 din comuna 
Roșiile, raionul Oltețu în care 
colectivistul Petre Străchinescu 
a fost propus candidat al

LA HAȚEG

S-a

în

propus alegerea 
uimi deputat 
Marea Adunare

GALAȚI. — Pentru a șap
tea oară consecutiv a fost pro
pus candidat al F.D.P. în ale
gerile pentru sfaturile popu
lare, președintele G.A.C. „16 
Februarie" din comuna Jariș- 
tea, Constantin Cazacu. în a- 
dunarea oare a avut loc, nu
meroși colectiviști au subli
niat că președintele și-a cîști
gat prețuirea lor, contribuind 
la dezvoltarea avutului obștesc. 
Astăzi, fondul de bază al 
G.A.C. este de peste 7 milioa
ne lei, iar colectiviștii au pri
mit în toamna anului 1962 cite 
45 lei de fiecare zi-muncă.

Oamenii muncii din comunele și orașele 
raionale din întreaga țară propun, în cadrul 
unor adunări entuziaste, pe cei mai buni din
tre ei, candidați ai F.D.P. în alegerile de la 
3 martie. Iată în fotografiile noastre doi dintre 
candidații propuși de curînd. Sint tineri, pe 
ei îi caracterizează hărnicia în muncă, spiri
tul gospodăresc, maturitatea politică.

SANDA NEACȘU este bibliotecară în comu
na Dridu, raionul Urziceni. Prin activitatea ei, 
plină de pasiune, contribuie la lărgirea ori
zontului politic și cultural al tuturor colec
tiviștilor. Biblioteca căminului cultural, care 
și-a început activitatea cu 1 700 de volume,

are astăzi peste 8 000 de volume și aproape 
tot atîți cititori. Colectiviștii din întreaga co
mună o cunosc pe bibliotecara căminului și-i 
acordă întreaga lor prețuire.

LINCU ANDREI îndeplinește funcția de șef 
de manevră în stația C.F.R. Videle. Prin 
munca sa atentă, neobosită și plină de răs
pundere și-a atras stima a zeci de oameni. 
La postul său a căutat să realizeze economii 
eliminând pierderile de timp la manevre. In 
activitatea obștească este, de asemenea, me
reu prezent, puțind fi dat oricînd ca exemplu.

Cele 63 de brigăzi 
științifice din regiu
nea Galați desfă
șoară o intensă 
muncă de răspândi
re a cunoștințelor 
social-culturale în 
rîndul maselor. In 
ultimele trei luni 
ele au făcut aproa
pe 100 de deplasări 
în comunele și sa
tele regiunii, în ca
drul cărora s-au în
tîlnit cu peste 15 000 
de oameni ai mun
cii. Membrii brigă
zilor au dezbătut cu 
locuitorii satelor 
probleme de econo
mie agrară, metode 
avansate de lucrare

a pămîntului, le-au 
făcut cunoscute rea
lizări ale științei și 
tehnicii, le-au expli
cat o seamă de fe
nomene din natură 
și societate, i-au in
format despre cele 
mai recente eveni
mente interne și in
ternaționale.

De multe ori bri
găzile științifice 
participă alături de 
activiști 
rea unor 
portante 
dăriilor
Brigada condusă de 
inginerul Majder 
Zisu, de pildă, a a- 
jutat pe colectiviștii

la rezolva- 
treburi im- 
ale gospo- 

colective.

din comuna Bordei 
Verde să folosească 
mai bine gunoiul de 
grajd în 
producției, 
du-le prin 
ce spor de 
ție se poate obține 
de pe terenurile fer
tilizate 
galilor 
O altă 
ințifică 
pe colectiviștii din 
comuna Filipești să 
dezvolte ferma de 
porci, explicindu-le 
cele mai noi meto
de de îngrijire și 
hrănire a animale-

sporirea 
arătîn- 
calcule 

produc-

potrivit re- 
agrotehnice. 
brigadă ști
i-a sprijinit

Națională
Vineri a avut loc la Hațeg, 

regiunea Hunedoara, o adunare 
la care au participat numeroși 
muncitori, țărani colectiviști și 
intelectuali din oraș și din sa
tele din împrejurimi, pentru 
propunerea candidatului Fron
tului Democrației Populare în 
vederea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională 
în locul 
ceasta 
rală.

Tov.
Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional, a pro
pus drept candidat al Frontu
lui Democrației Populare pen
tru Marea Adunare Națională 
pe tov. Miron Belea, vechi mi
litant al organizației Frontul 
Plugarilor.

Participanții la adunare au 
susținut cu căldură propune
rea făcută.

rămas vacant' în a- 
circumscripție electo-

Ion Roș, secretar al

(Agerpres)

Din activitatea deputaților
sfaturilor populare

La spitalul din Baraolt, ra
ionul Sf. Gheorghe, a fost adus 
în stare gravă minerul Ilkey 
Carol. Pentru salvarea vieții 
bolnavului era necesară o 
transfuzie urgentă. S-au cerut 
flacoane cu sînge conservat de 
la centrul de transfuzie aflat în 
localitatea apropiată. Viscolele 
puternice din ultimele zile blo
caseră însă cu nămeți mari de 
zăpadă toate drumurile de ac
ces spre spitalul din Baraolt. 
Nici un mijloc de transport, 
nici un om nu puteau răzbate 
pe drumurile troienite. In a- 
ceastă situație excepțională, 
cînd sîngele salvator nu putea 
ajunge pe căi obișnuite, spita
lul a cerut sprijinul stației 
Aviasan din Brașov.

Gerul și viscolele creaseră o 
situație foarte puțin propice 
zborului. Pilotul Dumitrescu 
Cornel și-a asumat însă greaua 
misiune de a transporta cu a- 
vionul său flacoanele cu sînge 
conservat. înfruntând viscolul 
puternic, zburînd într-o regi
une muntoasă în condiții slabe 
de vizibilitate, pilotul Dumi
trescu Cornel și-a îndeplinit 
misiunea parașutînd flacoanele 
cu sînge. După puțină vreme, 
stația Aviasan din Brașov era 
anunțată că viața bolnavului 
a fost salvată.

Deputații sfaturi
lor populare din 
regiunea Hunedoara 
au obținut bune re
zultate în atragerea 
maselor populare la 
conducerea și rezol
varea problemelor 
locale. Cele peste 
550 de comisii per
manente de depu- 
tați și-au format un 
activ larg de cetă
țeni cu sprijinul că
rora au întreprins o 
serie de studii și au 
făcut propuneri co
mitetelor executi
ve pentru începerea 
unor lucrări de in
teres obștesc și pu-

nerea în valoare de 
noi resurse locale.

Din inițiativa co
misiei pentru agri
cultură a sfatului 
popular raional Ha
țeg, de pildă, a fost 
înființat un spital 
veterinar care de
servește unitățile a- 
gricole socialiste 
din . raion. . La pro
punerea unor comi
sii permanente a- 
gricole din comune 
s-au 
gospodăriile 
cole 
acest 
roase 
.vane,

construit în 
agri- 

colective din 
raion nume- 
grajduri, sai- 
maternități și

remize pentru uti
laje, cu materiale 
locale.

Tot in urma pro
punerilor făcute de 
comisiile perma
nente, în raionul 
Ilia s-au deschis 7 
cariere de piatră în 
apropierea drumu
rilor și podețelor 
aflate în lucru. Pe 
această cale s-a în
lăturat transportul 
de la mare distanță 
a materialului de 
construcție realizîn- 
du-se astfel econo
mii în valoare de a- 
proape 200 000 let 

(Agerpres)

(Agerpres)

Un nou
Duminică, în sala 

Floreasca în cadrul 
„Cupei campionilor 

europeni" la baschet

Steaua-Honved
magazin• In ultimul meci al turneu

lui pe care l-a întreprins în 
Austria, selecționata de hochei 
pe gheață a orașului București 
a întîlnit reprezentativa o- 
rașului Innsbruck, unde vor 
avea loc în anul 1964 Jocurile 
Olimpice de iarnă. Echipa 
austriacă, întărită cu 4 jucă
tori profesioniști canadieni, a 
cîștigat cu scorul de 6-2 (3-0 ; 
2-0; 1-2). Au marcat Mc. Do
nald, Regan (2), Larry (2), Win
kler, respectiv Pană și Fe- 
renczi. Selecționata romînă a 
fost handicapată de faptul că 
din minutul 3 a jucat fără 
Biro, accidentat la picior.

Astăzi, hocheiștii romîni 
joacă cu o selecționată italiană 

Cortina d’Ampezzo.

® în sala „Coubertin" 
Paris s-a disputat meciul mas
culin de baschet dintre echi
pele Alsace de Bagnolet și O- 
limpia Ljubljana (Iugoslavia), 
contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni”. Baschetbaliștii fran
cezi au învins cu scorul 
80—61 (26—23). Returul se 
disputa la Ljubljana.

locul doi. Rojsas, cu 6 victorii, 
a fost al treilea iar Pignitzki, 
cu 5 victorii, a ocupat locul 4. dat în folosință

• Cea de-a 31-a ediție a 
cursei'1 de alergare denumită și 
crosul celor „5 mori", care se 
desfășoară anual în Italia, va 
reuni la 14 martie pe cei mai 
buni fondiști europeni. Orga
nizatorii au invitat pe record
manul mondial Piotr Bolotni
kov, pe cunoscutul atlet fran
cez Michel Jazy și pe belgia
nul Gaston Roelants, campion 
european la 3 000 m obstacole. 
Federația italiană duce trata
tive pentru a avea la start și 
pe campionul olimpic de ma
raton Bikila Abebe (Etiopia).

Duminică, cu începere de la 
ora 20, în sala sporturilor Flo
reasca va avea loc meciul retur 
dintre echipele masculine de 
baschet Steaua București și 
Honved Budapesta, din cadrul 
„Cupei campionilor europeni”. 
Primul joc desfășurat la Bu
dapesta a fost cîștigat de e- 
chipa maghiară cu scorul de 
74-73 (41-32). Echipa buda- 
pestană a sosit în cursul zilei 
de ieri. Baschetbaliștii bucu- 
reșteni vor alinia formația 
care a jucat la Budapesta, în 
frunte cu Fodor, Folbert și 
Niculescu. Este problematică 
reintrarea lui Demian. Nu va 
juca Novacek, care este sufe
rind.

de 
va

te-

(de la corespondentul

RADU JILĂVEANU
Băicoi
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de tineri sînt

central in 
se desfă- 
în S.M.T.

pună la

La S. M. T., în zilele iernii
Noul magazin cu autoservire 
„Rapid" din Piafa Teatrului din 

Hunedoara.
Foto: D. FLOREA

Csrc al fotoamatorilor
Nu de mult a început să 

funcționeze pe lingă clubul 
„Vasile Boaită*1 din Băicoi un 
cerc al fotoamatorilor. Cercul 
a reunit în jurul lui mulți ti
neri pasionați de arta fotogra
fică, dornici să-și perfecțio
neze măiestria. Cercul este do
tat cu toate cele necesare și 
este condus de unul dintre cei 
mai pricepuți fotografi ama
tori din cadrul schelei Băicoi. 
Deși foarte tînăr, cercul a re
alizat de pe acum prima lui 
expoziție de fotografii repre- 
zentînd aspecte din viața și 
munca petroliștilor, peisaje și 
diverse alte imagini intere
sante.

Un număr de 90 
înscriși la aceste cursuri. N-a 
lipsit niciunul de la nici o lec
ție. Organizația U.T.M. se pre
ocupă de frecvența și de pre
gătirea lor la lecții și demon
strații practice. Și unora și 
celorlalte li se acordă o deo
sebită atenție. Cursanții sint 
puși în condițiile în care, fiind 
în cîmp, în plină campanie, 
sint nevoiți să remedieze ra
pid o defecțiune. Cînd ești 
vara în lan nu poți să aștepți 
să vină altul să-ți 
punct mașina.

77 irește, un loc 
JȚ activitatea ce 

șoară acum
Topraisar îl ocupă munca po
litică de educație. Acum, în 
perioada de iarnă, este mornen-

tul optim pentru intensificarea 
acestei activități. Cum se des
fășoară ea la S.M.T. Topraisar? 
Toți mecanizatorii sint înca
drați la învățământul de partid, 
sau, la învățămintul politic 
U.T.M. Tînăra Constanța Stan- 
cu, locțiitoarea secretarului 
U.T.M., spune că tineri ca Ior- 
dache Chioveanu, Victor Pîr- 
vulescu, Gh. Bălănescu sint 
dintre cei -mai activi cursanți. 
Ei se pregătesc bine la lecțiile 
și seminariile ținute la cercul 
de învățământ politic și sint 
nelipsiți de la ciclul de confe
rințe ce se țin la clubul stați
unii. Și nu numai ei, ci marea 
majoritate a tinerilor mecani
zatori se pregătesc în felul a- 
cesta. Pentru că a venit vorba 
despre club trebuie să arătăm 
că și aici se desfășoară o inten
să activitate. Se origanizează 
recenzii, se pregătesc programe

la

Rezultatele
(Agerpres)

Turneele internaționale 
de șah de ia Bad 

Liebenstein 
și Beverwijk

/
• După 5 runde, in turneul 

internațional de șah de la Bad 
Liebenstein, pe primele locuri 
se află Gipslis (U.R.S.S.) și 
Damianovici (Iugoslavia), cu 
cite 3,5 puncte fiecare. Victor 
Ciocîltea (R.P.R.) se află pe 
locul 7 cu 2,5 puncte. în run
da a 4-a, șahistul român a 
piendut la Gipslis, iar în runda 
a 5-a l-a învins pe marele 
maestru Uhlmann (R.D. Ger
mană).

• A început turneul interna
țional feminin de șah de la 
Beverwijk la care participă și 
campioana lumii Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.). în pri
ma rundă Gaprindașvili a cîș- 
tigat la Gombasz (R.P. Unga
ră), Alexandra Nicolau (R.P.R.) 
a pierdut 
goslavia) 
landa) la

la Jovanovici (Iu- 
și Van Viering (O- 
Ljiljak (Iugoslavia).

artistice. Ultima recenzie, 
romanului

a 
romanului „Mitrea Cocor’’, a 
ținut-o tractoristul Belu Mihai. 
A fost mult apreciată. Echipa 
de teatru a prezentat o piesă 
cu care s-a calificat pentru 
faza regională în cadrul con
cursului artiștilor amatori 
„I. L. Caragiale”. Mecanizatorii 
Vasile Monu, Mircea 
nescu și Nicolae Vină, 
seară de repetiții, au 
o piesă nouă, foarte 
vată : „Lădița de campanie' 
Piesa se repetă. Se întrevede 
un succes. Firesc: băieți-s 
foarte talentați și harnici și 
la... teatru. Biblioteca clubu
lui, care are un număr de a- 
proape 3 000 de volume, este 
locul cel mai des vizitat de 
tineri.

Pentru mecanizatorii de la 
S.M.T. Topraisar zilele iernii 
tint zile de activitate rodnică.

Bălă- 
într-o 

propus 
adec- ,44

• Jucătorii maghiari de 
nts de masă au participat la 
un prim concurs de selecție în 
vederea campionatelor mon
diale de la Praga. Pe locul în- 
tîi s-a clasat Fahazi, 
cîștigat 
siv cel

care a 
toate meciurile, inclu- 
cu Berczik, situat pe

unei anchete
internaționale la

Ziarul „Nep
Sport'1 din Buda
pesta a făcut o an
chetă la care au 
participat redactori 
de sport din 32 de 
țări ale Europei și 
Americii de Sud 
pentru desemnarea 
celor mai bune e- 
chipe și a celor mai 
buni jucători de fot
bal.

Iată cum ar ară
ta, după ancheta zia
rului „Nep Sport‘d

selecționatele mon
diale și europene : 

sel. mondială A : 
Schroiff. D. Santos, 
Mauro, Iusufi, Zito, 
Masopoust, Garrin- 
cha, Sekularac. Va- 
va, Pele, Zagalo, 

sel. mondială B : 
Gilmar, Armfield, 
Maldini, Schnelin- 
ger, Sollymosi, Net- 
to, Sandor, Gorocs, 
Seiler, 
Charlton.

sel.
Schroiff,

fotbal
Maldini, Iusufi, Sol- 
lymosi, Masopoust, 
Sandor, Sekularac, 
Seiler, Tichi, Gento.

Clasamentul celor 
mai buni jucători 
din lume pe anul 
1962 : 1-2 Pele, Gar- 
rincha (Brazilia) 32 
puncte; 3. Maso
poust (R. S. Ceho
slovacă) 27 de punc
te ; 4. Sekularac (Iu
goslavia) 8 puncte ; 
5. Eusebio (Portuga
lia) 7 puncte etc.

(Agerpres)

• Recordmanul mondial de 
haltere Iuri Vlasov se află de 
cîteva zile în vizită în Cuba. 
Recent el a ținut o conferință 
în sala de sport a Universită
ții din Havana. După conferin
ță, Vlasov a dat indicații prac
tice tinerilor halterofili cu. 
banezi.

(Agerpres)

IAȘI 
nostru).

In comuna Grivița, raionul 
Bîrlad s-a terminat de curînd 
un magazin universal modern 
utilat. Aceasta este a 47-a con
strucție din rețeaua coopera
ției de consum, ridicată în sa
tele raionului din 1959 și pînă 
în prezent. La construirea ma
gazinului mixt de confecții, a- 
limentar etc. o contribuție de 
seamă și-au adus-o tinerii co
lectiviști prin muncă patrio
tică. Creșterea numărului de 
magazine noi, moderne, a 
creat posibilitatea unei mai 
bune aprovizionări a satelor 
raionului Bîrlad cu sortimente 
variate de mărfuri și în canti
tăți cît mai mari. în aceeași 
perioadă de timp unitățile coo
perației sătești din raionul 
Bîrlad au desfăcut mărfuri în 
valoare de peste 400 000 000 
de lei.

Săptămîna viitoare pe ecrane
GHINKA STANCEVA și A POSTOL KARAMITEV îni MEȘTER LA TOATE I

Europei:
Armfield,

f

Amarildo,

%

Casa

. și 
Virgil Cîmpeanu, 

Facultății de Științe 
a Universității din

★
au terminat cursuri- 

la

Vineri, William A. Crawford, 
ministrul Statelor Unite ale A- 
mericii în R. P. Romînă, a ofe
rit un cocteil în cinstea mem
brilor Ansamblului folcloric 
„Rapsodia Romînă'’ care a în
treprins recent un turneu în 
S.U.A.

Au participat conducători ai 
Ansamblului Folcloric „Rap
sodia Romînă'’, soliști, dansa
tori și artiști instrumentiști, 
membri ai ansamblului, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, ziariști.

★
Vineri dimineața a plecat la 

Paris, pentru a participa la lu
crările Conferinței mesei ro
tunde Est-Vest, o delegație din 
țara noastră compusă din 
George Ivașcu, redactor șef al 
revistei „Contemporanul”, 
prof. univ. 
decanul — 
Juridice 
Cluj.

Recent 
le de șase zile, organizate 
Casa agronomului din Con
stanța a doua serie de briga
dieri de cîmp din gospodăriile 
colective din Dobrogea. Cursu
rile de scurtă durată organi
zate aici au fost urmate pînă 
acum de 541 de brigadieri, în
drumători contabili, îngrijitori 
de animale din gospodăriile 
colective.

Planul de activitate al Casei 
agronomului din Constanța 
prevede pregătirea in iarna

aceasta a încă 1 900 de pre
ședinți, brigadieri și alte ca
dre de conducere din gospo
dăriile colective.

★
în regiunea Crișana crește 

capacitatea de producție și se 
modernizează unitățile de de
servire a populației din cadrul 
cooperației meșteșugărești. Re
țeaua cooperației meșteșugă
rești cuprinde acum peste 500 
unități de servire a populației.

Anul acesta vor fi date în 
folosință alte 33 de noi unități, 
în prezent se lucrează la fini- 

din
în prezent se lucrează la 
sarea noilor complexe 
Aleșd, Ineu și Sebiș.

★
Vineri a avut loc la 

prieteniei romîno-sovietice din 
Timișoara o manifestare con
sacrată sărbătoririi centenaru
lui nașterii marelui om de tea
tru K. S. Stanislavski,

Cu acest prilej, artistul eme
rit Gheorghe Leahu, președin
tele Comitetului regional de 
cultură și artă, a vorbit des
pre opera și personalitatea lui 
K. S. Stanislavski.

★
La muzeul regional de artă 

din Galați s-a deschis vineri 
expoziția „Revoluția cubană in 
imagini’’.

*
Vineri seara Filarmonica de 

stat din Botoșani a prezentat în 
sala teatrului din localitate un 
concert simfonic, al cărui so
list a fost violonistul Ștefan 
Ruha. El a interpretat Concer
tul pentru vioară și orchestră 
de Paganini.

( r
(Agerpres)

producție a studiourilor bulgare
Comedie satirică redînd peripețiile unui tînăr devenit 

imaginația lui meșter la toate.

BALADA HUSARILOR

O producție a studioului „Mosfilm
Comedie lirică a cărei acțiune se desfășoară în timpul lupte

lor poporului rus împotriva armatei lui Napoleon.
J
iJ



Pentru lichidarea discriminărilor 
in comerțul mondial

CAIRO 18 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei sale în Republi
ca Arabă Unită, Gogu Rădules- 
cu, ministrul comerțului exte
rior al R. P. Romîne, a fost 
primit la 17 ianuarie de Gamal 
Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. Cu acest prilej s-au dis
cutat probleme privind colabo
rarea economică dintre cele 
două țări,

Președintele Nasser a trans
mis un salut cordial președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și poporului romîn.

La convorbiri au asistat dr. 
Abdel Moneim el Kaissouni, 
ministrul Finanțelor și Planifi
cării al R.A.U., și Constantin 
Munteanu, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne 
la Cairo.

Impasul tratativelor privind
aderarea Angliei la Piața Comună

BRUXELLES. — După două șe
dințe dramatice in cursul cărora 
reprezentanții Pieței comune „s-au 
găsit scindați în raport de 5 la 1“ 
(Associated Press), sesiunea de la 
Bruxelles a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor Pieței comune 
«-a întrerupt pînă la 28 Ianuarie.

Cele două ședințe au fost consa
crate exclusiv încercărilor de a-1 
convinge pe ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, să renunțe la cererea sa fer
mă de a se pune capăt tratativelor 
referitoare la aderarea Angliei la 
Piața comună. In ședința de după 
amiază delegația franceză a obți
nut cîștig de cauză. Sesiunea s-a 
Întrerupt fără a se fi dat publici
tății vreun comunicat.

Șeful delegației britanice Heath 
va fi informat în mod oficial că 
delegația franceză a propus sus
pendarea tratativelor. La 28 ianua
rie reprezentanții celor șase țări 
membre ale Pieței comune se vor 
întîlni din nou la Bruxelles „pen
tru a continua discutarea cererii 
Franței de a suspenda tratativele

Piața comună—Marea Britanie"
(France Presse).

Din relatările agențiilor occiden
tale reiese că sesiunea de la 
Bruxelles s-a întrerupt într-o at
mosferă de nemulțumire generală.

S. II. A.i.:

LONDRA. — „Sintem con
vinși de necesitatea lichidării ba
rierelor, limitelor și practicii dis
criminatorii in comerțul mondial", 
a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă Richard Briginshaw, 
președintele organizației „Anglie. 
Înainte", care se pronunță impo-

triva aderării Angliei la Piața co
mună. Propunem ca între 11 și 15 
martie a.c. să fie convocată la 
Londra o conferință care să se 
desfășoare sub lozinca acțiunilor 
în favoarea unei conferințe econo
mice mondiale.

Da! coexistenței pașnice
Rezultatele semnificative ale unei anchete 

„Gallup"
WASHINGTON. - Institutul 

american pentru sondarea opi
niei publice Gallup a efectuat 
în Statele Unite și Anglia o 
anchetă in rîndul populației 
asupra posibilității realizării 
coexistenței pașnice între Uni-, 
unea Sovietică și țările occi-, 
dentale. La întrebarea: „Con
siderați posibilă realizarea re
glementării pașnice a diver
gențelor dintre Uniunea Sovie-

tică și Occident" au răspuns 
pozitiv 63 la sută din america
nii întrebați și 57 la sută din 
englezi.

La această întrebare au răs
puns negativ în S.U-A. 31 la 
sută din cei întrebați, în An
glia 21 la sută.

Nu și-au spus părerea în 
S.U.A. 6 la sută. în Anglia 22 
la sută.

Evoluția situației din Congo
ELISABETHVILLE. - După 

cum a anunțat un reprezentant 
oficial al forțelor O.N.U. în 
Congo, la 17 ianuarie, repre
zentanții O.N.U. au ajuns la 
„înțelegerea deplină" cu Chom- 
be ca trupele O.N.U. să ocupe 
Kolwezi, important centru mi
nier și cel din urmă punct de 
sprijin al jandarmeriei katan- 
gheze și al mercenarilor.

Potrivit acordului, forțele 
O.N.U. vor trebui să intre în

orașul Kolwezi pînă la 21 ia
nuarie cel mai tîrziu.

Forțele O.N.U. s-au angajat 
să asigure securitatea membri
lor jandarmeriei luîndu-și tot
odată obligația de a nu-i trata 
ca prizonieri de 
nu-i aresta.

După cum se 
nu e prea sever 
atîta vreme

război și de a

Chsltmeli-record pentru înarmare
WASHINGTON. — La 17 ia

nuarie, președintele Statelor Unite, 
John Kennedy, a prezentat Con
gresului american mesajul la bu
getul S.U.A. pe anul fiscal 1963— 
1964.

La capitolul cheltuieli, bugetul 
prevede suma de 98,8 miliarde de 
dolari, iar la capitolul venituri, 
suma de 86,90 miliarde de dolari. 
Aceasta înseamnă că deficitul pa 
noul an va fi de 11,90 miliarde de 
dolari.
,,Acest deficit, scrie France Pre»- 
se, nu a fost depășit decît o sin
gură dată după cel de-al doilea 
război mondial, cînd Administra-»

ția Eisenhower a înregistrat un 
deficit

Noul 
record 
Pentru 
lor cerute de președintele Kenne
dy pentru cheltuieli militare se 
cifrează la 56 miliarde de dolari, 
cu aproximativ 3 miliarde de do
lari mai mult decit in anul fiscal 
1962—1963". Alocările pentru ne
voile militare, pentru cercetarea 
Cosmosului și pentru cheltuieli 
gate de războaiele trecute vor 
prezenta în total 79 la sută 
totalul cheltuielilor bugetare.

de 13 miliarde dolari, 
buget prevede cheltuieli 
pentru scopuri militare, 

anul următor, totalul sume-

le-
re-
din

vede, acordul 
cu cel care de 

duce o politică 
secesionistă și a provocat haos 
în Congo, împiedicînd institui
rea unei vieți normale și crea
rea unui stat unit congolez. 
După cum declară corespon
dentului agenției TASS, de
putatul în parlamentul congo
lez, Massena, în timp ce gu
vernul central depune eforturi 
pentru a șterge din amintirea 
poporului numele lui Lumum
ba, unul dintre principalii 
călăi ai acestuia, Chombe, care 
a adus atîta suferință poporu
lui congolez se plimbă în li
bertate. Atit guvernul central 
cît și forțele O.N.U. îi garan
tează această libertate și îi fac 
după cum reiese din conținu
tul acordului încheiat la Eli
zabethville, însemnate con
cesii.

NAȚIUNILE UNITE 18 (A- 
gerpres). — La Națiunile Uni
te s-a anunțat că președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah, a 
adresat Ia 17 ianuarie o scri
soare secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care cere 
ca Organizația Națiunilor Uni
te să aresteze pe liderul sece
sionist katanghez, Moise Chom- 
be, și să-l traducă în fața unei 
instanțe judecătorești pentru 
asasinarea premierului Con- 
goului, Patrice Lumumba, în 
ianuarie 1961.

★
LEOPOLDVILLE. — La 17 

ianuarie, la Leopoldville a avut 
loc un mare miting consacrat 
memoriei eroului național al 
Congoului, Patrice Lumumba, 
omorît mișelește acum doi ani 
de mercenarii colonialiștilor 
străini.

Cuvîntările vorbitorilor au 
fost subliniate în repetate rîn- 
duri de exclamațiile asistenței : 
„Trăiască unitatea și indepen
dența !“, „Înainte pe drumul 
lui Lumumba!’’, „Libertate lui 
Gizenga!“, „Jos imperialiștii și 
lacheii lor

RE SCURT

Lucrările Congresului P.S.U.G.
BERLIN 18 Corespondentul 

Agerpres transmite : La Berlin 
au continuat vineri lucrările 
Congresului al VI-lea al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. Delegații care participă 
la congres au luat cuvîntul pe 
marginea raportului și progra
mului partidului.

In ședința de după-amiază 
tovarășul Walter Ulbricht,

prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., a rostit cuvîntul de 
închidere la discuțiile pe mar
ginea documentelor prezentate 
Congresului la primul punot 
de pe ordinea de zi. Congresul 
a aprobat raportul de activi
tate al Comitetului Central, 
raportul Comisiei Centrale de 
Revizie și expunerea prezenta-

tă de tovarășul Walter Ul
bricht.

In cursul zilei de vineri, la 
Congres au rostit cuvîntări 
U. Siu.țiuan, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, Luigi Longo, 
secretar general adjunct al 
P.C. Italian, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Sandor Gaspar, mem-

bru al Biroului Politic al CA 
al P.M.S.U.

Intîmpinat cu vii aplauze 
de către delegați, tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
rostit cuvîntarea de salut. Cu
vîntarea a fost îndelung 
aplaudată.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Cu vin ta rea tovarășului Chivu Stoica
Dragi tovarăși,

HAVANA. — La 17 ianuarie 
Fidel Castro, primul ministru 
al Republicii Cuba și prim-se- 
cretar al Conducerii Naționale 
a O.R.I., l-a primit la palatul 
prezidențial din Havana pe 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S.

Intre Fidel Castro și V. V. 
Kuznețov a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deplină și since
ră înțelegere reciprocă, de 
mare cordialitate și prietenie 
frățească.

La convorbire a fost de față 
A. I. Alexeev, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Cuba.

MOSCOVA. — Joi a avut loc la 
Societatea teatrală rusă o întîlni- 
re a oamenilor de teatru din Mos
cova și din capitalele republicilor 
unionale, care au participat la ma
nifestările consacrate centenarului 
lui K. S. Stanislavski. In prezidiul 
adunării se aflau membrii Comite
tului unional jubiliar, oaspeții de 
peste hotare printre care și re
prezentanții oamenilor de artă din 
țara noastră, artiștii poporului Radu 
Beligan și Sică Alexandrescu. Sică 
Alexandrescu, prim-regizor al Tea
trului Național „I. L. Caragiale", 
a oferit Muzeului Teatrului de 
Artă din Moscova două exponate : 
primul afiș romînesc, datînd din 
1938 în care se amintește numele 
lui K. S. Stanislavski, cu prilejul 
prezentării piesei „Azilul de noap
te" realizată după concepția re-

gizorală a lui Stanislavski de Ia 
Teatrul de Artă din Moscova-, și o 
fotografie cu autograt dăruită în 
1888 de Stanislavski unei cunoș
tințe din Romlnia, Maria Rășcanu. 
Mulțumind pentru darurile făcute, 
artistul poporului Mihail Kedrov a 
spus că „exponatele prezintă un 
mare interes și ele vor ocupa lo
cul cuvenit în muzeul închinat lu
minoasei figuri a lui Stanislavski".

• PULKOVO. — Nikolai Kupre- 
vici, cercetător științific principal 
la Observatorul astronomic din 
Pulkovo, a obținut o nouă serie 
de fotografii ale suprafeței lunare 
in domeniul radiațiilor infraroșii 
al spectrului, in acest scop, el a 
folosit pentru prima oară un tele
scop de televiziune de construcție 
proprie. Noile fotografii au înti
părit o serie de particularități pînă 
în prezent necunoscute ale relie
fului lunar și au permis să se pre
cizeze structura suprafeței Lunii.

WASHINGTON. — Casa Albă a 
anunțat, la 18 ianuarie, că pre
ședintele S.U.A. John Kennedy va 
întreprinde o „vizită de informare" 
la Bonn In urma invitației primite 
din partea cancelarului Adenauer. 
Comunicatul Casei Albe sublinia
ză că această vizită va avea loc 
după călătoria pe care președinte
le Kennedy o va face în Italia. 
Data vizitei nu a fost încă stabi
lită. In același timp, Casa Albă a 
precizat că în cursul acestei călă
torii Kennedy nu se va opri in 
nici o altă țară europeană. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, la Washington se presupune 
că președintele S.U.A. va pleca în

Italia și R. F. Germană în luna 
mai sau iunie.

a lit de puternic șl persistent nu a 
mai lost de cîfiva ani la Moscova.

ATENA. — Ziarul „Mesim- 
vrini” relatează că La alegerile 
pentru membrii celor 12 comi
tete ale primăriei 
forțele democratice 
succese importante, 
rini” menționează, 
său, că din 89 de locuri, for
țele de stingă (E.D.A.) au ob
ținut 46 de locuri.

din Atena, 
au obținut 
„Kathime- 
la rîndul

PARIS. — Din Oceanul Arctic 
pînă la marea Mediterană întregul 
continent european este cuprins 
de un val puternic de frig.

După cum transmite agenția 
France Presse, în nordul Franței, 
în Belgia și Olanda, unde termo
metrul indică multe grade sub 
zero, șoselele sînt acoperite cu 
gheață și navigația fluvială este 
practic întreruptă. In Germania 
occidentală s-au înregistrat tem
peraturi pînă la 32 de grade sub 
0, iar fluviul Rin este acoperit de 
ghețuri. In Spania, Ia Cadix, ter
mometrul a indicat minus 16 gra
de.

WASHINGTON. — Primele zile 
ale anului 1963 au adus și prima 
scădere, din acest an, a rezervelor 
de aur ale S.U.A. Intr-un raport al 
Biroului federal de rezerve, dat 
publicității la Washington, se ara
tă că in săptămîna care s-a înche
iat vinerea trecută, Statele Unite 
au pierdut 50 de milioane dolari 
din fondurile de rezerve in aur. În 
prezent rezervele de aur ale S.U.A. 
au scăzut Ia 15 928 000 000 dolari, 
cea mai redusă cifră din anul 1939.

de
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Ca- 
loc

MOSCOVA. — Gerurile cumpli
te care au cuprins Europa au ajuns 
zilele acestea și în Rusia. Termo
metrele acoperite de promoroacă 
de pe străzile Moscovei indică 
minus 30 de grade. Pomii acope- 
riți de zăpadă troznesc de frig. In 
magazine a fost vindut tot stocul 
de căciuli de blană cu urechi, fe
meile au înlocuit pantofii cu pie
lării (valenki) — încălțăminte tra
dițională a țăranilor ruși. Un get

9 CARACAS. — Agențiile 
presă anunță că în seara de 
ianuarie la Universitatea din 
racas (Venezuela) au avut 
ciocniri între poliție și studenți.
Sub pretextul cercetării unui 
„furt“ poliția a pătruns în univer
sitate dedîndu-se la persecuții 
împotriva elementelor de stingă 
din rîndurile studenților. Studenții 
universității au organizat o puter
nică demonstrație protestînd împo
triva abuzurilor poliției. După cum 
anunță agenția Associated 
poliția a deschis focul 
studenților, rănind 
arestind 30.

Permiteți-mi să vă transmit 
dumneavoastră, delegați la cel 
de-al VI-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, și, prin dumneavoastră, 
tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Ger
mană, un fierbinte saluț fră
țesc din partea Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, a întregului no
stru partid, a poporului romîn 
— și să urez deplin succes lu
crărilor congresului !

Analizînd activitatea desfă
șurată pînă acum și sarcinile 
de perspectivă ce stau în fața 
oamenilor muncii, dezbătind 
Programul partidului ai cărui 
obiectiv 
strucția 
mului, 
precum 
ților înfățișează imaginea vii
torului luminos spre care se în
dreaptă patria dumneavoastră, 
umăr la umăr cu celelalte țări 
socialiste frățești.

Hărnicia, tenacitatea și iscu
sința înzestratului popor ger
man găsesc astăzi, în condițiile 
Republicii Democrate Ger
mane, cel mai fertil teren pen
tru a se manifesta din plin și 
a rodi în folosul celor ce mun
cesc.

Partidul nostru, poporul ro
mîn se bucură din toată inima 
de marile realizări ale Repu
blicii Democrate Germane în 
dezvoltarea economiei sociali
ste, de avîntul științei și cultu
rii, de ridicarea continuă a ni
velului de trai obținute ca 
rezultat al eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, călăuziți de 
conducătorul lor încercat — 
Partidul Socialist Unit din 
Germania și Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht,

Primul staț al muncitorilor 
și țăranilor din istoria Germa
niei constituie încununarea 
luptei grele, pline de jertfe, 
dusă de cei mai buni fii ai po
porului german în frunte cu 
comuniștii împotriva orînduirii 
marilor capitaliști și latifun
diari, împotriva hitlerismului, 
pentru o Germanie democra
tică, iubitoare de pace. Repu
blica Democrată Germană este 
reazemul de nădejde al între
gului popor german în aspira
țiile sale spre libertate și de
mocrație, unitate națională și 
progres social. Politica sa ex
ternă face să crească neconte
nit prestigiul său pe plan in
ternațional, ca factor de seamă 
al păcii în Europa și în întrea-> 
ga lume.

fundamental este con- 
desfășurată a socialis- 
raportul prezentat, 

și cuvîntările delega-

Dragi tovarăși,
Press 

împotriva 
4 dintre ei si

ținute de țara noastră ca și de 
celelalte țări socialiste sînt 
strîns legate de colaborarea cu 
Uniunea Sovietică și de spriji
nul ei frățesc, de colaborarea și 
întrajutorarea tovărășească 
dintre ele. Adîncirea și perfec
ționarea acestor relații de co
laborare, coordonarea planuri
lor economice, cooperarea și 
specializarea în producție pe 
baza principiilor diviziunii 
internaționale socialiste a 
muncii, potrivit hotărîrilor re
centei Consfătuiri a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre 
ale C.A.E.R., constituie un fac
tor de seamă al dezvoltării în 
ritm accelerat a fiecărei țări 
socialiste în parte și a sistemu
lui mondial socialist în ansam
blu, contribuie la apropierea 
nivelurilor lor de dezvoltare 
economică, la victoria socialis
mului în întrecerea economică 
pașnică cu capitalismul.

între Republica Populară Ro
mînă și Republica Democrată 
Germană s-au statornicit rela
ții de prietenie și colaborare 
frățească în toate domeniile. 
Schimbul de delegații de partid 
și guvernamentale dintre țările 
noastre a constituit o contribu
ție însemnată la dezvoltarea a- 
cestor relații, prilejuind o nouă 
și puternică manifestare a 
prieteniei romîno-germane, o 
reafirmare a unității de vederi 
în problemele fundamentale 
ale mișcării comuniste și mun
citorești mondiale și ale luptei 
pentru pace.

Tovarăși,

interna've ale cercurilor imperialiste 
din Statele Unite ale Ameri- 
cii îndreptate împotriva suve
ranității și independenței 
Cubei; niciodată omenirea nu 
s-a găsit atît de aproape de 
un război termonuclear, cu toa
te urmările lui catastrofale. In 
aceste momente grave pentru 
destinele păcii, acțiunile hotă- 
rîte ale Uniunii Sovietice, ale 
celorlalte țări socialiste, lupta 
poporului Cuban și solidarita
tea manifestată față de el de 
toate țările și popoarele iubi
toare de pace au dus la înlă
turarea crizei acute din Marea 
Caraibilor în interesul păcii, 
fiind totodată apărate indepen
dența Cubei socialiste și cuce
ririle ei revoluționare.

Viața a demonstrat din nou 
că apărarea păcii cere tuturor 
guvernelor și conducătorilor 
de state să dea dovadă de 
chibzuință, răbdare și perse
verență în scopul rezolvării 
problemelor internaționale li
tigioase pe singura cale rațio
nală — aceea a tratativelor.

Țara noastră a sprijinit pe 
deplin acțiunile inițiate în a- 
cest scop de guvernul Uniunii 
Sovietice, pătrunse de spiritul 
unei înalte răspunderi față de 
destinele popoarelor.

Cerința popoarelor iubitoare 
de pace este ca Statele Unite 
să-și îndeplinească angajamen
tul luat de a respecta inde
pendența și suveranitatea Re
publicii Cuba, libertatea po
porului cuban. Ne exprimăm 
deplina solidaritate cu eroicul 
popor cuban și sprijinim în
trutotul cererile juste cuprinse 
în cunoscutele cinci puncte 
formulate de guvernul Cubei 
revoluționare.

O forță uriașă a progresului 
și păcii în lumea contempora
nă o reprezintă popoarele care 
se ridică împotriva imperialis
mului, pentru scuturarea ju
gului colonial. Aceste popoare 
au primit și primesc sprijinul 
permanent și multilateral al 
Uniunii Sovietice, al celorlalte 
țări socialiste, In lupta lor 
pentru eliberarea națională și 
lichidarea rușinosului sistem 
colonialist sub orice formă, 
pentru apărarea și consolida
rea independenței lor politice 
și economice.

evidență 
mai ales 
Consfă-

niște și muncitorești 
ționale.

Faptele au scos în 
cu deosebită claritate, 
în perioada de după
tuirea din 1960, primejdia pe 
care o reprezintă dogmatismul 
și sectarismul și în special 
pozițiile dogmaticilor în pro
blemele luptei pentru pace, 
pentru preîntîmpinarea războ
iului mondial, pentru coexi
stență pașnică, neîncrederea 
în forțele maselor populare, în 
posibilitatea victoriei socialis
mului fără războaie între sta
te, fără război mondial pe 
care o sădește dogmatismul.

Declarația de la Moscova 
din 1960 subliniază că toate 
partidele comuniste își elabo
rează politica pornind de la 
condițiile concrete ale țărilor 
lor, călăuzindu-se după învă
țătura marxist-leninistă, sînt 
independente și egale în drep
turi. Fiecare partid comunist 
are datoria de a respecta cu 
strictețe acest înalt principiu 
și în același timp de a se 
călăuzi neabătut după aprec e- 
rile și concluziile elaborate în 
comun de partidele frățești în 
consfătuirile lor, de a nu ad
mite acțiuni care ar putea 
submina unitatea mișcării co
muniste mondiale.

Iată de ce partidul nostru, 
ca și alte partide comuniste și 
muncitorești, a luat atitudine 
hotărîtă față de atacurile con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania, îndreptate împo
triva tezelor și concluziilor 
fundamentale elaborate de 
partidele marxist-leniniste la 
consfătuirile lor, împotriva 
partidelor frățești și a con
ducătorilor acestora. Noi con
siderăm că aprobarea sau spri
jinirea acestor atacuri nu pot 
decît să dăuneze intereselor 
mișcării comuniste și muncito
rești, cauzei socialismului și 
păcii.

între partidele comuniste se 
pot ivi divergențe; dar, așa 
cum s-a subliniat la Consfă
tuirea de la Moscova din 1960, 
ele pot și trebuie să fie so
luționate, folosind metoda 
dezbaterii colective, principia
le, a problemelor în litigiu, cu 
grijă pentru întărirea continuă 
a coeziunii și unității mișcării 
comuniste, în spiritul fidelită
ții față de linia ei comună și 
față de principiile internațio
nalismului proletar. Din păca
te pozițiile care și-au găsit 
expresia în cuvîntarea rostită 
aci de delegatul Partidului Co
munist Chinez nu servesc cau
za înlăturării divergențelor în
tre partidele frățești și întări
rii coeziunii lor.

Sprijinim întrutotul che
marea făcută la acest congres 
de tovarășul N. S. Hrușciov, 
în numele C.C. al P.C.U.S., ca 
toate partidele marxist-leni
niste să nu-și cruțe eforturile 
pentru a întări unitatea miș
cării comuniste și a lagărului 
socialist, cît și propunerea sa 
ca să înceteze polemica între 
partidele comuniste și criti
carea altor partide în sinul 
propriului partid, în interesul 
consolidării continue a coeziu
nii partidelor comuniste.

Fiecare partid comunist 
poartă o răspundere istorică 
pentru unitatea mișcării comu
niste și muncitorești nu numai 
în țara sa, ci și în întreaga 
lume. Conștient de această răs
pundere, Partidul Muncitoresc 
Romîn promovează cu perse
verență politica de întărire 
continuă a unității lagărului 
socialist și a coeziunii mișcării 
comuniste mondiale, pe teme
lia de nezdruncinat a marxism- 
leninismului.

Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Ger
mană, alături de Uniunea So
vietică și celelalte țări socia
liste, nu-și precupețesc efortu
rile pentru triumful nobilei 
cauze a salvgardării păcii, pen
tru micșorarea încordării inter
naționale și coexistența paș
nică între toate statele fără 
deosebire de sistem social.

Aceste țeluri călăuzesc ță
rile noastre și celelalte forțe 
ale păcii, în lupta pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale — calea sigură pen
tru statornicirea unei păci trai
nice — pentru încetarea expe
riențelor cu arme atomice și 
interzicerea răspîndirii acestor 
arme, pentru lichidarea baze
lor militare de pe teritorii stră
ine.

în același timp, manifestînd 
vigilența cuvenită față de ac
țiunile cercurilor agresive im
perialiste care continuă goana 
înarmărilor și creează focare 
de încordare și conflicte în 
lume, țările lagărului socialist 
iau toate măsurile necesare în 
vederea asigurării securității 
lor.

Ideea necesității imperioase 
de a se obține o destindere în 
relațiile internaționale și a 
preveni înfruntarea pe calea 
armelor a statelor cu orînduiri 
diferite a pătruns în cele mai 
largi pături și categorii sociale 
din toate țările lumii. Chiar 
și unele cercuri mai lucide ale 
claselor dominante din țările 
capitaliste își dau seama 
consecințele catastrofale 
unui război termonuclear.

Un mare pericol pentru 
gurarea păcii în Europa și în 
lumea întreagă îl prezintă po
litica cercurilor militariste și 
revanșarde din Germania oc
cidentală, care își intensifică 
activitatea agresivă, încearcă 
să obțină sub oblăduirea 
N.A.T.O. arme atomice, împing 
la ascuțirea încordării interna
ționale. Aceasta demonstrează 
o dată mai mult însemnătatea 
politicii de coexistență pașni
că promovată de Republica 
Democrată Germană, a efortu
rilor ei în vederea creării con
dițiilor pentru reunificarea 
pașnică a Germaniei.

Lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial 
prin încheierea tratatului de 
pace german, reglementarea 
pe această bază a situației 
Berlinului occidental și trans
formarea acestuia într-un oraș 
liber, demilitarizat, este una 
din problemele centrale ale 
luptei pentru asigurarea păcii 
în Europa și în lumea întreagă.

Țara noastră sprijină pe 
deplin inițiativele U.R.S.S. și 
Republicii Democrate Germa
ne care deschid calea unei re
zolvări constructive a proble
melor litigioase privind Ger
mania. Premise favorabile 
pentru a se realiza progrese în 
această direcție se creează 
prin recentele propuneri so
vietice, potrivit cărora trupele 
aflate în Berlinul occidental să 
nu reprezinte țările N.A.T.O., 
steagul N.A.T.O. să fie înlocuit 
cu steagul Organizației Națiu
nilor Unite, iar Organizația 
Națiunilor Unite să-și asume 
angajamente și funcții inter
naționale în această parte a 
orașului.

Recent, pacea lumii s-a găsit 
în fața unei grave primejdii, 
ca urmare a acțiunilor agresi-

Tovarăși,

întreaga evoluție mondială 
confirmă pe deplin justețea ca
racterizării făcute de Consfă
tuirea de la Moscova din 1960 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești epo
cii contemporane, a aprecierii 
privind schimbarea raportului 
de forțe pe scară internațio
nală în favoarea păcii și socia
lismului, a tezelor de uriașă 
însemnătate cu privire la po
sibilitatea de a preîntîmpina 
izbucnirea unui nou război 
mondial, de a exclude războiul 
din viața societății.

Așa cum se subliniază în 
Declarația Consfătuirii, parti
dele comuniste consideră drept 
misiunea lor istorică nu numai 
înlăturarea exploatării și mi
zeriei pe scară mondială, dar 
și izbăvirea omenirii, încă în 
epoca actuală, de primejdia 
unui război mondial.

Tezele Consfătuirii din 1960, 
întemeiate pe o analiză știin
țifică profundă, călăuzesc 
partidele comuniste și mun
citorești în lupta lor pentru 
apărarea păcii, pentru coexis
tența pașnică între statele cu 
orînduiri sociale diferite. Co
existența pașnică corespunde 
intereselor vitale ale tuturor 
popoarelor, creează condiții fa
vorabile desfășurării luptei de 
clasă în țările capitaliste, miș
cării de eliberare națională, 
mișcărilor democratice, revo
luțiilor socialiste. Lupta parti
delor comuniste pentru coexi
stența pașnică și preîntîmpi
narea războiului exercită asu
pra maselor largi populare din 
toate țările o uriașă forță de 
atracție, întărește autoritatea 
și rîndurile mișcării comuniste 
mondiale, contribuie la unirea 
tot mai strînsă a forțelor pă
cii, care acționează pentru ză
dărnicirea uneltirilor cercuri
lor imperialiste agresive.

Forța țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești stă ’în unitatea lor in
disolubilă. Datoria sfîntă a 
tuturor partidelor comuniste 
este de a milita neobosit pen
tru aplicarea cu 
liniei elaborate în 
a întări coeziunea 
lor, de a lupta cu 
ță împotriva oricăror denatu
rări ale marxism-leninismu- 
lui.

Declarația Consfătuirii de la 
Moscova din 1960 subliniază 
necesitatea luptei împotriva 
revizionismului, ca pericol 
principal în mișcarea munci
torească, cît și împotriva dog
matismului și sectarismului 
care pot și ele deveni pericolul 
principal în viața partidelor 
comuniste, a mișcării comu-

Poporul nostru își consacră 
eforturile sale creatoare înfăp
tuirii programului de desăvîr- 
șire a construcției socialismu
lui adoptat de Congresul al 
IlI-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, program a cărui 
temelie o constituie dezvolta
rea proporțională a întregii 
economii, creșterea în ritm sus
ținut a industriei socialiste, 
valorificarea complexă a re
surselor naturale ale țării în 

g vederea dezvoltării continue a 
bazei tehnico-materiale a so- 

| cialismului.
In industrie, prevederile pla- 

I nului șesenal se realizează și 
■ se depășesc an de an. Nivelul 
B producției industriale era, la 

sfîrșitul anului 1962 — cel de 
. ■ ai trei’ 

storc monopolurile nord-ameri- g naj _

I
le Unite și-au asumat obligația de I 
a instrui armata peruviana în ■
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I de produse agro-alimentare. 
■ Principalele sarcini pe care ni 
Ile punem în prezent în acest 

domeniu sînt mecanizarea și 
chimizarea pe scară tot mai 
largă a agriculturii, asigurarea 
acesteia cu cadrele necesare, 
întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor agricole 
colective, îmbunătățirea con
tinuă a conducerii agriculturii.

Se alocă fonduri însemnate 
pentru construcții de locuințe

La 17 ianuarie, 
dat publicității 

se anunță

• BAMAKO. — 
la Bamako a fost 
un comunicat în care 
că Cuba va construi in Republica
Mali o rafinărie de zahăr, și teh
nicieni cubanl vor ajuta la crea
rea unei industrii a zahărului în 
această tură de 

ale

peru: TEROARE Șl MIZERIE
Zn primele zile ale noului 

an, junta militară din 
Peru (care a preluat pu

terea pe la mijlocul lui 1962) a 
instaurat „starea excepțională", 
mai întîi în patru provincii și 
apoi în întreaga țară.

Afișînd cu cinism pretextul 
„consolidării democrației" junta 
militară a dezlănțuit cu o nemai- 
întîlnită sălbăticie represiuni po
lițienești împotriva elementelor 
progresiste din Peru, închizînd 
sediile Partidului social progre
sist. Frontului de eliberare na
țională, ale partidului Acțiunea 
populară și ale altor organizații 
democratice. Potrivit știrilor ca
re parvin din Peru, numărul per
soanelor arestate în mod sama
volnic se ridică la peste 1 000.

In cursul represiunilor, armata 
și poliția au asasinat peste 70 de 
țărani.

Explicația 
mente din 
încercarea 
reacționare 
de monopolurile 
ne, de a înăbuși prin represiuni 
sîngeroase lupta maselor munci
toare pentru libertate și o viață 
mai bună.

Revista americană „U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT", care 
obișnuiește să prezinte cît mai 
trandafiriu realitățile din lumea 
capitalului, scria recent despre 
stările de lucruri din Peru : 
„Peru este una din cele mai îna
poiate țări latino-americane... 
Populația ia este de 11 milioa
ne de locuitori din care două 
treimi lint analfabeți, săraci fi 
înfometați. Cea mai mare parte 
a bogăției țării ae găsește In mii-

cane dețin principalele bogății 
ale Perului, că societatea nord-a- 
mericană „Cerro de Pasco Cor
poration" a acaparat 600 000 de 
hectare pămînt aparținînd țăra
nilor din regiunile Junin și Cerro 
de Pasco, că compania „Brasilian 
Land and Development" este 
stăpîna unor vaste terenuri bo
gate în minereuri și păduri, că 
„Standard Oil of New Jersey" a 
acaparat industria petroliferă pe- 
ruviană.

cane în Peru.
De altfel, trebuie subliniat că, 

pe baza faimoasei legi de „apăra
re a securității mutuale", State-

asi-

nu-i 
Po-

actualelor event- 
Peru o constituie 

cercurilor cele mai 
din țară, sprijinite 

nord-america-

nile unui mic grup de latifun
diari și bancheri, denumiți „cele 
40 de familii**. Mai puțin de 2 
la sută din proprietarii de pă- 
mint controlează mai mult de 
două treimi din pămîntul arabil. 
Vaste întinderi sînt cultivate 
după metode primitive sau nu 
sînt cultivate deloc. Proiectele 
de reformă agrară și revizuirea 
impozitelor au eșuat de nume
roase ori în Congres, care este 
dominat de cei bogați**.

Pe marile latifundii, în unele 
regiuni, se mai mențin încă re
lații de exploatare semifeudale. 
Foametea, devenită cronică, îi 
silește pe mulți locuitori să-și 
„schimbe" copiii pe alimente, 
să-i vîndă sau să-i dăruiască — 
singura scăpare pentru a 
vedea muritori de foame,
trivit datelor publicate de O.N.U. 
consumul de calorii pentru ma
joritatea populației peruviene 
abia dacă atinge minimul nece
sar, iar 89 la sută din familiile 
peruviene trăiesc în locuințe in
salubre. Din circa 40 000 de co
pii, cîți se nasc anual în capitala 
țării. Lima, mai mult de juma 
tate mor înainte de a împlini 
virata de un an, din cauza boli
lor și a subalimentației.

tn relatarea revistei americane 
„U.S. News and World Report" 
referitoare la situația din Peru 
se pare că autorii au omis un 
factor determinant al mizeriei 
oamenilor muncii din această 
țară și anume: jefuirea nemi
loasă a bogățiilor țării de către 
monopolurile nord-americane.

Din motive lesne de înțeles, 
revista americană a omis să ara
te că monopolurile nord-ameri-

Nu întîmplător, presa ameri
cană a relatat că măsurile repre
sive luate de junta militară au 
fost aplaudate la Washington. In 
legătură cu aceasta agenția 
ASSOCIATED PRESS s-a grăbit 
să arate că oficialitățile ameri
cane și-au exprimat satisfacția 
față de măsurile de represiune 
luate de junta din Peru „pentru 
menținerea stabilității în țară". 
Bineînțeles, cînd spun „stabili
tate' oficialitățile din S.U.A. se 
gîndesc înainte de toate la „sta
bilitatea" profiturilor pe care le

cele mai „moderne" metode de 
înăbușire a mișcărilor țărănești, 
a luptei maselor populare.

După cum se vede însă, încer
cările Statelor Unite de a con
solida regimurile dictatoriale 
corupte prin tot felul de mijloa
ce — inclusiv trimiterea de ar
mament și specialiști militari —* 
întîmpină dificultăți serioase si 
în Peru.

Pe întregul teritoriu al Peru
lui au avut loc puternice acțiuni 
de masă. Astfel, în departamen
tul Lambayeque, 3 000 de mun
citori de pe plantațiile de zahăr 
au declarat o grevă generală pen
tru revendicări economice. Cu 
greva muncitorilor din Lamba
yeque s-au solidarizat salariații 
de la serviciile poștale, precum 
și muncitorii de la întreprinde
rea Sanda Tenisita. In localita
tea Le Convenuon au avut loc 
incidente sîngeroase între țărani 
și poliție.

Lupta oamenilor muncii din 
Peru pentru drepturi democrati
ce și o viață mai bună a căpătat 
în ultima vreme un caracter tot 
mai ascuțit. Acesta este motivul 
pentru care junta militară a dez
lănțuit crunta teroare împotriva 
forțelor progresiste. Represiuni
le nu vor face însă decît să în
tețească focul luptei poporului 
Peruvian pentru libertate și pro
gres social.

al treilea an al planului șese-
• cu 55 la sută mai mare 

în comparație cu 1959, crește
rea medie anuală fiind de 15,7 
la sută, față de 13 la sută cum 
era prevăzut în plan.

In ce privește agricultura, în 
perioada procesului de colecti
vizare, producția agricolă ve
getală și animală a crescut 
continuu, ceea ce a permis sa
tisfacerea nevoilor de aprovi
zionare a populației cu produse 
alimentare, a industriei cu ma
terii prime agricole, creîndu-se 
totodată disponibilități pentru 
export. Acum, odată cu termi
narea colectivizării, care a 
marcat victoria definitivă a so
cialismului la orașe și sate, 
s-au deschis perspective pen
tru un avînt tot mai rapid al 
agriculturii, pentru dezvoltarea 
impetuoasă a tuturor ramuri
lor ei și realizarea unui belșug

Dragi tovarăși,

G. GACIU

I
I
I
I
Iși alte cerințe social-culturale 

ale oamenilor muncii; știința,
■ cultura și învățămîntul cunosc 
“ o dezvoltare mereu ascendentă; 
| crește an de an nivelul de trai 

material și cultural al maselor.■
■ Rezultatele remarcabile ob-

fidelitate a 
comun, de 
rîndurilor 

consecven-

Ne exprimăm convingerea 
că îndeplinirea hotărîrilor pe 
care le veți adopta la acest 
congres va constitui un nou și 
important pas înainte pe calea 
înfloririi continue a Republi
cii Democrate Germane, în in
teresul întregului popor ger
man.

Vă dorim din toată inima, 
dragi tovarăși, succes deplin 
în lupta pentru realizarea o- 
biectivelor însuflețitoare pe 
care vi le propuneți, pentru 
triumful cauzei socialismului 
și păcii!

Trăiască Partidul Socialist 
Unit din Germania — încercat 
conducător al oamenilor mun
cii din Republica Democrată 
Germană !

Trăiască prietenia de ne
zdruncinat între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Democrată Germană !

Trăiască unitatea și coeziu
nea marelui lagăr socialist, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale!

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1
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