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Continuînd dezbate
rile pe tema : „Metalul 
poate fi și mai bine 
gospodărit11. în numă
rul de astăzi al ziaru
lui nostru specialiști 
de la Uzina ,.Oțelul 
roșu1* își spun părerea 
despre t

© Laminarea în tolerante restrînse

® îmbunătățirea calității
• Respectarea disciplinei tehnologice

ANDREI DUMITRU 

directorul uzinei

Pînă la 1 noiembrie, uzina 
noastră a dat peste plan a- 
proape 11 000 tone da laminate, 
iar sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost de
pășită lună de lună, în medie, 
cu 5 la sută. Aceste rezultate 
au fost obținute, îndeosebi, pe 
seama reducerii procentului de 
rebut sub cel admis și a îm
bunătățirii continue a calității 
produselor Colectivele de 
muncă de la laminoarele de 
platine și profile au extins 
procedeul de laminare la tole
ranțe restrînse, obținînd prin 
aceasta o economie totală de 
metal de peste 3 100 de tone.

în cele două sectoare prin
cipale ale uzinei, oțelăria Mar
tin și laminoare, majoritatea 
muncitorilor sînt tineri. Ei 
și-au adus din plin contribu
ția la îndeplinirea și depășirea 
planului de producție. îndru
mate de organizațiile de partid, 
organizațiile U.T.M. din aces
te sectoare de activitate au 
mobilizat pe tineri în între
cerea socialistă, au inițiat ac
țiuni menite să sprijine an
trenarea cît mai activă a ti
nerilor la realizarea indicilor 
de plan. Aș vrea să relev, bu
năoară, o acțiune a organiza
ției U.T.M. care a fost apre
ciată de conducerea uzinei, de 
comitetul de partid. Din cau
za iernii deosebit de grele, am 
întîmpinat greutăți în ceea ce 
privește aprovizionarea cu fier 
vechi. La un moment dat, din 
această cauză, planul de pro

ducție la oțelărie era pericli
tat. Tinerii au hotărît să vină 
în ajutorul oțelăriei. Și, în cî- 
teva zile, ei au colectat din 
orașul nostru peste 400 tone 
de fier vechi. în fruntea ac
țiunii s-au situat organizații
le de bază U.T.M. de la lami
norul de profile, C.T.C. turnă
toria de cilindri, tinerii Carol 
Ghece, Vasile Adamescu, Tă- 
nase Vaceanu.

Rezultatele bune obținute 
pînă acum, mă determină să 
afirm că tineretul din uzina

" ■ NDAHRĂ
noastră își poate spori conti
nuu contribuția la folosirea cît 
mai judicioasă a metalului. Mă 
voi referi, de pildă, la sorta- 
torii de la cuptoarele Martin. 
Ei trebuie să fie atenți, con
știincioși, să cunoască bine ce 
trebuie încărcat în troacă 
pentru a obține un oțel de 
bună calitate. Fiecare șarjă 
rebutată mărește consumul 
specific de încărcare la cup
toare. Și, uneori, sînt rebuturi 
din cauza unei sortări neco
respunzătoare a metalelor. în 
vagoane vin și însemnate can
tități de neferoase. Dacă ele 
nu sînt înlăturate, oțelul nu 
este bun. Aici ar trebui să-și 
îndrepte atenția organizația 
U.T.M. de la oțelărie.

Totodată, consider că tine
rii oțelari trebuie să depună 
eforturi susținute în direcția

reducerii procentului de pier
deri la turnarea oțelului, să 
reducă și mai mult sub limi
ta admisă rebuturile la elabo
rare.

Laminatorii de la linia de 
profile pot extinde și mai mult 
procedeul de laminare în to
leranțe restrînse (pînă în pre
zent doar 48 la sută din pro
ducția de profile este lamina
tă în acest fel). O rezervă im
portantă în mai buna gospo
dărire a metalului constă în 
mărirea coeficientului „de 
scoatere" la oțel. Ce înseam
nă aceasta ? Fiecărui profil i 
se înlătură porțiuni de la ca
pete — care nu corespund ca
litativ. Aceste porțiuni au lun
gimi stabilite prin norme. în
călzirea semifabricatului la 
temperatura optimă, reducerea 
arderilor, laminarea atentă 
determină o calitate mai bună 
a platinei, tablei sau profilu
lui. Deci și porțiunile de ca
litate slabă — de la capete 
vor fi — procentual — mai 
mici. în acest fel se micșo
rează mult diferența dintre 
cantitatea de oțel laminată și 
cantitatea de laminate vîn- 
dute.

A. POPESCU
inginer șef

Mă voi referi îndeosebi la 
ceea ce trebuie să aibă în ve
dere tinerii ingineri, teh
nicieni și maiștri, cadrele de 
bază în desfășurarea procesu
lui de producție. Consider că

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Primului secretar al C.C. al P.M.R.
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

București

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., gu
vernului sovietic și al întregului popor sovietic vă exprimăm 
Dv. și prin persoana Dv. întregului popor al Republicii Popu
lare Romîne frățești sincere mulțumiri pentru caldele felicitări 
și bunele urări trimise cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Poporul sovietic se bucură sincer de minunatele realizări 
obținute de poporul frate romîn, care sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn desăvîrșește cu succes construirea so
cialismului în țara sa și aduce o contribuție însemnată la întă
rirea forței marii comunități socialiste, păcii și prieteniei între 
popoare.

Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie frățească și de 
colaborare rodnică, multilaterală, între popoarele noastre, 
bazate pe principiile marxism- leninismului, se vor dezvolta și 
se vor întări necontenit.

Vă dorim din toată inima Dv. și întregului popor romîn noi 
și mari victorii în lupta pentru socialism și pace.

N. S. IIRUȘCIOV, I,. BREJNEV

în timpul semnării Acordului 
privind realizarea și exploa
tarea Sistemului hidroener
getic Porțile de Fier și a 

Comunicatului comun.
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încheierea vizitei delegației de sta* 
a R. P. Romine in R. S. F. Iugoslavia

Semnarea Acordului privind realizarea 
și exploatarea Sistemului hidroenergetic 

și de navigație Porțile de Fier 
si a Comunicatului comun

BELGRAD 30 (Trimișii spe
ciali Agerpres S Strujan și P 
Popa transmit) : Sîmbătă la a- 
miază, în clădirea Vece! Exe
cutive Federative a R.S.F. 
Iugoslavia a avut loc semna
rea Acordului între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via privind realizarea și 
exploatarea Sistemului hidroe
nergetic și de navigație Por
țile de Fier pe fluviul Dunărea 
și a Comunicatului comun cu 
privire la vizita delegației Re
publicii Populare Romîne . în 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Acordul privind Sistemul Por
țile de Fier și Comunicatul 
comun au fost semnate din 
partea romînă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, iar din 
partea iugoslavă de tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Din partea romînă au fost de 
față tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Corneliu 
Mănescu. Aurel Mălnășan, con
silieri și experți ai delegației.

Din partea iugoslavă au asi
stat tovarășii Edvard Kardeli, 
președintele Skupștinei Federa
tive, Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federa
tive, Mialko Todorovici, vice
președinte al Skupștinei Fede
rative, Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fe
derative, Kocea Popovici, se
cretar de stat pentru afacerile 
externe, Slobodan Penezici, 
președintele Vecei Executive a 
R. S Serbia, Iakov Blajevici, 
președintele Camerei Econo
mice Federative, Marin Teh
nici, secretar federativ pentru 
transporturi și telecomunicații, 
Kiro Gligorov, secretar federa
tiv pentru finanțe, dr Ioje Bri- 
lei, membru al Vecei Executive 
Federative, Filip Baikovici, se
cretar federativ pentru indu
strie, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui, 
Mirko Tepavaț, adjunct al se
cretarului de stat pentru aface
rile externe, Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în R. P. Romînă și alte persoa
ne oficiale.

După semnare, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Iosip Broz Tito și-au strîns 
călduros mîinile Membrii dele
gației romîne s-au întreținut a- 
poi cordial cu conducătorii iu
goslavi.

Plecaiea. din Belgrad
BELGRAD jo De la trimișii spe

ciali Agerpres, S. Strujan și P. 
Popa :

Sîmbătă seara a părăsit Bel
gradul, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația de stat a R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care la 
invitația președintelui Iosip Broz 
Tito a făcut o vizită în R.S.F. Iu
goslavia.

De la Hotelul Metropol, unde a 
avut loc recepția, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației romîne au 
fost conduși la gară de președin
tele R.S.F. Iugoslavia, tovarășul 
Iosip Broz Tito, de tovarășii Ed
vard Kardeli, președintele Skupști
nei Federative, Aleksandar Ranko- 
viei, vicepreședintele Republicii, 
Petar Stambolici, președintele Ve
cei Executive Federative, Blajo lo- 
vanovici, președintele Tribunalului 
Constituțional al R.S.F. Iugoslavia, 
Lazar Kolișevski, președintele Co
mitetului Federativ al Uniunii so
cialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia, Svetozar Vukmanovici, 
președintele Consiliului central al 
Uniunii sindicatelor din Iugosla
via, Kocea Popovici, secretar de 
stat pentru afacerile externe, lo- 
van Veselinov, secretar al C.C. al 
U.C. din Serbia, Ivan Goșniak, se
cretar de stat pentru problemele a- 
părării naționale și alte persoane 
oficiale.

Peronul gării centrale din Bel
grad era împodobit cu drapelele 
de stat ale R.P Romîne și R.S.F. 
Iugoslavia. Pe peron era aliniată 
o gardă de onoare. La sosirea în 
gară au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P. Romîne și R.S.F. Iu
goslavia.

In timp ce tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Iosip Broz Tito 
trec în revistă garda de onoare, 
răsună salve de salut. Membrii 
delegației romîne își iau rămas 
bun de la personalitățile iugosla
ve care i-au condus la gară, de la 
șefii misiunilor diplomatice, de la 
membrii Ambasadei R. P. Romîne 
la Belgrad. înainte de urcarea în 
tren, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și membrii delegației ro
mîne își iau un călduros rămas 
bun de la tovarășul Iosip Broz Tito 
și ceilalți conducători iugoslavi.

Oaspeții romîni au fost însoțiți 
pînă la frontieră de tovarășii Mi
loș Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, Bogoliub 
Stoianovici, membru al Vecei Exe
cutive a R.S Serbia, Arso Milato
vici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în R.P. Romînă, Radovan Vlaiko- 
vici președintele Skupștinei din 
regiunea autonomă Voivodina, dr. 
Serghie Makiedo, șeful protocolu
lui din secretariatul de stat pentru 
afacerile externe și alte persoane 
oficiale iugoslave.

Construcții din elemente 
prefabricate spațiale

Pe șantierul de construcție a 
orașului Onești s-a instalat 
pentru prima oară Ia noi în 
țară o linie tehnologică care 
execută elemente preiabricate 
spațiale din beton armat pen
tru blocuri de locuințe. Fiecare 
element spațial reprezintă o 
cameră întreagă alcătuită din 
patru pereți.

Primul bloc experimental cu 
două etaje cuprinzînd 12 apar
tamente a tost ridicat în nu
mai trei zile.

Această metodă reprezintă o 
treaptă avansată pe linia indus
trializării construcțiilor.

(Agerpres)

Festivalul filmului la sate
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).
Incepînd de la 1 decembrie 

1963 pînă Ia 31 ianuarie 1964 și 
în regiunea Suceava se va des
fășura tradiționala acțiune „Fe
stivalul filmului la sate". Etapa 
l-a a festivalului ce se va des
fășura între 1 decembrie 1963 
și 4 ianuarie 1964 va cuprinde 
140 cinematografe sătești din 
raioanele Botoșani, Gura Hu
morului, Cîmpulung, Rădăuți 
precum și 5 caravane cinema
tografice. In etapa a Il-a în 
cadrul festivalului își vor des
fășura activitatea 113 cinema
tografe șl 5 caravane din raioa
nele Dorohoi, Săvenl, Fălticeni

și Vatra Dornei. In această pe
rioadă s-au luat măsuri pentru 
ca colectiviștii să aibă posibili
tatea să vizioneze un număr 
mai mare de filme agrozooteh
nice și științifice. Tineretul va 
putea participa Ia filme care se 
adresează prin conținutul lor 
preocupărilor sale. Vor avea Ioc 
concursuri gen „Cine știe, cîș- 
ligă" pe tema „Dezvoltarea ci
nematografiei romînești în anii 
regimului democrat-popular". 
Prin organizarea acestor acți
uni comisia regională a festi
valului și-a propus ca în acea
stă perioadă să vizioneze fil
mele un număr de 431 000 de 
colectiviști.

Comunicat comun
La invitația președintelui Republicii So

cialiste Federative Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, o delegație de stat a Repu
blicii Populare Romîne, condusă de președin
tele Consiliului de Stat, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a făcut o 
vizită oficială în Iugoslavia, între 22 și 30 
noiembrie 1963.

Delegația Republicii Populare Romîne a 
vizitat capitala Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia - Belgrad — orașele Saraie- 
vo, Mostar Zenița, Zagreb, Liubliana, între
prinderi industriale, gospodării agricole, in
stituții științifice și culturale, a avut întîlniri 
cu reprezentanți ai organelor republicane șl 
locale, ai organizațiilor obștești, cu oameni 
ai muncii și a luat cunoștință de realizări ale 
construcției socialiste în Iugoslavia.

în timpul vizitei, delegațiile de stat ale Re
publicii Populare Romîne și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia au purtat dis
cuții cu privire la relațiile actuale dintre 
cele două țări vecine și la perspectivele dez
voltării colaborării lor viitoare. Cu acest pri
lej, a fost semnat între Republica Populară 
Romînă șl Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia acordul privind construirea Siste
mului hidroenergetic și de navigație — Por
țile de Fier. De asemenea, delegațiile au 
avut un schimb de păreri cu privire la situa
ția internațională și la cele mai actuale pro
bleme ale contemporaneității, precum și cu 
privire la problemele mișcării muncitorești 
internaționale.

Delegația de stat a Republicii Populare 
Romîne a fost compusă din : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Stat, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului 
de .Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Aurei Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

Delegația de stat a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia a fost compusă din : 
Iosip Broz Tito, președintele republicii, 
secretar general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Edvard Kardeli, președintele 
Skupștinei Federative, Petar Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Federative, Miloș 
Minici, vicepreședinte al Vecei Executive 
Federative, Kocea Popovici, secretar de stat 
pentru afacerile externe, Marin Țetinici. 
secretar federativ pentru transporturi și te
lecomunicații, Kiro Gligorov, secretar fede
rativ pentru finanțe. Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui republicii, 
Mirko Tepavaț, adjunct al secretarului de

Dejun in cinstea delegației 
de stat a R. P. Romine

BELGRAD 30 (Trimișii speciali Agerpres 
transmit): Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a oferit sîmbătă la amiază, la Pa
latul Alb, un dejun în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Au participat tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Corneliu Mănescu, Aurel Mălnășan, precum 
și consilierii delegației.

Din partea iugoslavă au luat parte tovară
șii Edvard Kardeli, Aleksandar Rankovici, 
Petar Stambolici, Iovan Veselinov, Veliko 
Vlahovici, Ivan Goșniak, Boris Kraiger, Miloș 
Minici, Kocea Popovici și alte persoane ofi
ciale.

în cursul dejunului, care a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Iosip Broz Tito 
au rostit cuvinte de apreciere a rezultatelor 
fructuoase ale vizitei, de salut la adresa ce
lor două popoare și de urări de succes în 
construcția socialistă, exprimînd convingerea 
că prietenia și colaborarea dintre ele se vor 
întări și dezvolta tot mai mult spre binele 
cauzei comune, a socialismului și păcii.

stat pentru afacerile externe, Arso Milatovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia în Republica Populară Romînă.

Convorbirile au fost purtate într-o atmos
feră tovărășească de cordialitate și înțelegere 
reciprocă.

I
Cele două delegații au constatat cu satis

facție că relațiile dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia se dezvoltă cu succes în spiritul 
prieteniei tradiționale dintre cele două po
poare. O importantă contribuție la dezvol
tarea colaborării rodnice romîno-iugoslave au 
adus hotărîrile adoptate cu ocazia întîlnirilor 
din anul 1956 dintre conducătorii celor două 
state.

Apreciind rezultatele însemnate obținute 
de cele două țări în construirea socialismu
lui, delegațiile și-au exprimat părerea că 
dezvoltarea relațiilor bilaterale corespunde 
Intereselor celor două țări socialiste și că ve
cinătatea lor imediată oferă mari posibilități 
pentru lărgirea acestei colaborări.

Cele două delegații au examinat multi
lateral relațiile economice reciproce și, con- 
sțatînd rezultatele favorabile obținute în ul
timul timp, au convenit asupra necesității de 
a se lua o serie de măsuri care să conducă 
la lărgirea acestor relații, corespunzător dez
voltării economiilor naționale ale celor două 
țări.

Ele au căzut de acord ca ambele părți să 
depună eforturi pentru mărirea volumului și 
îmbunătățirea structurii schimbului de 
mărfuri, a colaborării economice în producția 
industrială, a colaborării în domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor, precum și 
pentru lărgirea și adîncirea colaborării teh- 
nico-științifice.

Cele două delegații au constatat, de ase
menea, că și creditarea reciprocă trebuie 
să-și găsească locul în relațiile economice ale 
celor două țări ca o formă importantă de 
colaborare economică.

De asemenea, cele două delegații au con
venit să fie examinate măsurile necesare 
pentru interconectarea sistemelor energetice 
ale celor două țări.

Delegațiile au căzut de acord că vor lua 
măsurile necesare pentru a se crea condiții 
și a se asigura metode corespunzătoare, care 
să stimuleze legături economice bilaterale 
mai strînse și mai trainice. O astfel de orien
tare, corespunzătoare Intereselor economice 
reciproce, va contribui la dezvoltarea cola
borării economice curente și de lungă durată.

în vederea realizării acestor scopuri, cele 
două guverne au hotărît să înființeze, ca 
organ permanent, o comisie mixtă de colabo
rare economică.

(Continuare în pag a IlI-a)

Recepția aferită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

BELGRAD 30 (Agerpres). — Președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a oferit sîmbătă 
seara, în saloanele Hotelului Metropol din 
Belgrad, o recepție cu prilejul vizitei în R.S.F. 
Iugoslavia a delegației de stat a Republicii 
Populare Romîne.

La sosire, președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, împre
ună cu soția sa Iovanka, au fost întîmpinați 
de tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, Aurel Mălnă
șan. La intrarea t sală a conducătorilor iu
goslavi și a delegației romîne se intonează 
Imnul de stat al R.S.F Iugoslavia și Imnul 
de stat al R.P. Romîne, asistența aplaudă în
delung.

La recepție au luat parte tovarășii Edvard 
Kardeli, Aleksandar Rankovici, Petar Stam
bolici, Blajo Iovanovici, Lazar Kolișevski, 
Svetozar, Vukmanovici-Tempo, Iovan Veseli
nov, Ivan Goșniak, Miloș Minici, Kocea Po
povici, membri ai Skupștinei și ai Vecei Exe
cutive Federative, ai C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizațiilor obștești ge
nerali și ofițeri superiori, oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi al misiu
nilor diplomatice și atașați militari acreditați 
la Belgrad.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
călduroasă.
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Pe cetă/uia din orașul Cluj

CORESPONDENȚII VOLUNTARI NE SCRIU DESPRE:Construcțiile zootehnice
In aceste zile, cîțiva cores

pondenți voluntari din comu
nele raionului Slobozia, regiu
nea București, ne-au înfățișat 
în scrisorile lor stadiul în care 
se află construcțiile zootehnice 
începute în acest an. Publicăm 
mal jos două dintre ele :

Invățind din experiența
anilor trecuți

nul trecut am intrat în iar
nă cu cîteva construcții 
zootehnice netermina

te. Cauzele nu erau greu de aflat. 
Aveam puțini meseriași pricepuți 
in construcții și mai ales se ne
glijase procurarea la timp a ma
terialelor necesare. Încă din iarnă, 
conducerea gospodăriei noastre din 
Andrășești a luat măsuri pentru 
procurarea tuturor materialelor de 

construcție.
Pe malul țiului Ialomița există 

pămînt bun pentru cărămidă, e- 
xistau și cițiva colectiviști care se 
pricepeau la fabricarea acesteia. 
Comitetul U.T.M., la cererea con
siliului de conducere, a repartizat 
cițiva tineri care să învețe aceas
tă meserie. Și iată că numai în 
acest an, la construcția celor două 
grajduri a 100 de capete a ma
ternității și puierniței s-a folosit 
numai cărămidă fabricată în gos
podărie, fapt care a făcut ca toate 
construcțiile noastre să fie mult 
mai ieftine decît era prevăzut în 
deviz.

La aceste construcții zootehnice 
erau însă multe treburi de făcut, 
care nu necesitau o calificare spe
cială. Aceste treburi le-au rezol
vat tinerii prin muncă patriotică. 
Ei au ajutat la transportul cără
mizii și al balastului, au pavat 
grajdurile cu cărămidă, iar tinerii 
de la grădina de zarzavat au spoit 
toate construcțiile gospodăriei.

Aceste măsuri au făcut ca toa
te construcțiile începute în anul 
acesta să fie terminate în timpul 
planificat.

In iarna trecută, însă, din cau
za vîntului puternic care suflă in 
Bărăgan, de pe unele grajduri a 
fost scoasă țigla sau a fost spar
tă. Cu toate că au trecut luni de 
zile, aceste mici reparații nu au 
fost insă făcute. Acum au început 
ploile, apa pătrunde în grajduri, 
deteriorează construcțiile. Aceste 
reparații trebuie grabnic remedia
te mai ales că iarna bate la ușă.

ALEXANDRU DRĂGAN 
brigadier zootehnist

Sîmbătă și duminică filarmo
nica bucureșteană oferă iubito
rilor muzicii un festival de mu
zică simfonică romînească ce 
va înmănunchia trei dintre cele 
mai reprezentative lucrări ela
borate în ultimii ani de compo
zitorii noștri.

Programul debutează cu o lu
crare a tînărului compozitor 
Dumitru Capoianu — „Divertis
ment pentru orchestră de 
coarde și două clarinete"

Pentru oricare dintre iubito
rii muzicii, lucrările lui D. Ca
poianu — recent distins cu tit
lul de laureat al Premiului de 
Stat — se impun prin înaltul 
lor mesaj artistic, prin suflul 
lor poetic, prin caracterul lor 
accesibil.

In catalogul creației lui D. 
Capoianu, Divertismentul se 
distinge drept una din cele mat 
izbutite lucrări.

Lucrarea se bazează pe teme 
de colind și reprezintă o încer
care plină de reușită pe linia 
valorificării creației noastre 
populare.

In cele patru părți ale Diver
tismentului — tiecare dintre 
ele bazate pe colinde culese In 
Banat și Hunedoara — folosind 
o iormatie orchestrală redusă 
— grupa instrumentelor de 
coarde la care se adaugă două 
clarinete — compozitorul reu

a trecut multa 
vreme de la apari
ția în ziar a anun
țului cu privire la 
concursul nostru 
„Pentru cele mai 
rumoase poezii",

ți la redacție sosește zilnic un 
număr impresionant de plicuri 
doldora de versuri. Explicația 
acestei afluențe o dau concu- 
renții înșiși, fie în rîndurile care 
însoțesc versurile, fie chiar în 
versurile lor.

Geo Ciolcan de la „Bumbă- 
căria romînească" Jilava, de 
pildă, își începe astfel scrisoa
rea : „Am primit cu bucurie 
vestea organizării concursului 
de poezie de către redacția zia
rului „Scînteia tineretului". Sînt 
tînăr și tinerețea se cere, se 
vrea cîntată în versuri. Nu e 
pentru nimeni lucru de mirare, 
deci, dacă tinerii, muncitori și 
elevi, studenți și mecanizatori, 
colectiviști și militari scriu azi 
poezii".

Cuvintele acestea definesc 
foarte bine caracteristica prin
cipală a concursului nostru care 
este menit să stimuleze aptitu
dinile poetice ale tinerilor din 
țara noastră, dornici să slăveas
că în versurile lor frumusețea 
zilelor pe care le trăim, „zile 
cu trei sori în frunte", cum 
le-ar spune Eminescu.

Ideea aceasta capătă o auten
tică expresie poetică în poezia 
„Cîntare" a lui Romică Toma 
Buzescu: „Nu pot rămine mut a- 
cestei frumuseți, / ,4m fost năs
cut să pot cînta-nălțimea, / Po
emul ce îl naște din zori de zi 
mulțimea".

Repede și bine

In urmă cu numai cinci 
ani, cînd a luat ființă 
gospodăria agricolă co

lectivă din comuna Gheorghe 
Doja, pe locul unde astăzi se 
înalță construcțiile zootehnice 
nu era decît o magazie cu di
ferite materiale de construc
ție. An de an însă, o dată cu 
creșterea numărului de anima
le, proprietate obștească, au 
apărut noi construcții zooteh
nice spațioase, trainice. Numai 
în acest an, colectiviștii din 
comuna Gheorghe Doja au a- 
vut în plan să construiască o 
puierniță etajată pentru 5 000 
de păsări și un saivan pentru 
500 de oi.

încă din primăvară, condu
cerea gospodăriei a procurat 
materialele necesare astfel in
cit constructorii să nu piardă 
nici un moment bun de lucru. 
Așa se explică și faptul că a- 
ceste construcții, nu numai că 
au fost de mult terminate, dar 
a mai fost construit încă un 

CONSTANTIN DRAGNEA 
corespondent voluntar Foto: AGERPRES
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festiva! de muzică simfonică romînească
șește să creeze o muzică agrea
bilă, plină de farmec, în care 
răzbate forța intonațiilor noas
tre folclorice.

Prima parte a acestui Festi
val de muzică romînească ne 
aduce și bucuria primei audiții 
bucureștene a noului și de a- 
cum celebrului Concert pentru 
violoncel șl orchestră de Ana- 
toi Vieru.

Scris special pentru concursul 
de compoziție muzicală „Regina 
Marie-Jose" — el a dobîndit 
de altfel premiul unic și indi
vizibil al acestui concurs — 
Concertul consacră strădaniile 
deosebite depuse în ultimii ani 
de tînărul compozitor pentru 
zămislirea unor lucrări origi
nale, sugestive, la înălțimea 
cerințelor contemporaneității.

Prin conținut și prin forma 
sa, Concertul pentru violoncel 
continuă lucrările concertante 
scrise de Anatol Vieru în ulti
mii ani — Concertul pen
tru flaut, Concertul pentru 
orchestră. Lucrarea scurtă și 
concentrată ca expresie (cores
punzător regulamentului con
cursului pentru care a fost 
scris, concertul durează mai 
pufin de 15 minute) se desfă
șoară în flux continuu și este 
alcătuită din clasicei? trei miș
cări distribuite după formula 
— repede — rar — repede.

Cu adevarat, sentimentul care 
ț.i-1 dau versurile trimise redac
ției, multe dintre ele in mod 
inerent stîngace, este acela că 
sînt desprinse dintr-un uriaș 
poem, un poem închinat parti
dului, muncii pline de 
a poporului patriei 
scumpe.

Tocmai de aceea 
Semproma Filipoi din Cluj, 
versuri care amintesc topica 
simplă a compozițiilor școlă
rești, vede chipul patriei in tot 
ce este viață și frumusețe în 
preajmă. Ideea poeziei, și argu
mentația nu sînt inedite, puțind 
ușor să recunoaștem modelul 
care a îndemnat-o să scrie, lu
cru absolut firesc pentru vîrsta 
și „experiența" ei literară. Pa
tria este înainte de toate pentru 
pioniera noastră „ceea ce te-n- 
deamnă și te-nvață, călăuzin- 
du-ți calea cu povață".

Pornind de la prezența cea 
mai apropiată a patriei, ea nu 
uită însă că : „Chipul țării este / 
In tot ce-n preajmă vezi: / In 
blocurile-nalte / In mîndrele li
vezi, / In holdele-aurii / Și-n 
toamnele tîrzii / Pe plaiuri du
nărene / Și-n sate dobrogene".

Ca să ne convingă parcă de 
cit adevăr cuprind versurile 
atît de tinerei iubitoare a poe
ziei, de pe meleagurile dobro
gene, losif Șerb ne trimite, prin
tre altele, un cîntec închinat 
Dunării în care se deslușesc 
note emoționante : „Cînd vîntuj 
alb începe să adie / O văd din 
nou tălăzuind la vale / Cu 
șoapte calde, prin cîmpie, / Cu 
pieptul gol, cu brațe goale. / 
Pămîntul se-apleacă și, pe frun

grajd pentru 100 capete bovi
ne și o puierniță. La toate a- 
ceste construcții au fost folo
site din plin materiale din re
surse locale. Unele din aceste 
construcții au fost acoperite 
cu stuf care se găsește din a- 
bundență în apropiere, iar 
majoritatea căpriorilor au fost 
procurați prin defrișarea unor 
liziere de salcîm.

Comitetul U.T.M. a acordat 
și acordă în continuare o de
osebită atenție recomandării 
unor tineri harnici care să lu
creze în brigada constructori
lor. Grigore Crețu, Lungu 
Ilie, Constantin Corcodel, 
Gheorghe Colitoiu și mulți 
alți tineri, care lucrează nu de 
multă vreme în brigada de 
construcții, au devenit buni 
cunoscători ai meseriei de 
tîmplar, dulgher, cărămidar 
etc.

După o „passacaglia ritmică" 
în care instrumentul solist de
monstrează posibilitățile sale 
ritmice, urmează un andante în 
care violoncelul își dezvăluie 
în voie cantilena și un final 
concis în care reapar unele din 
materialele tematice prece
dente.

Avancronica 
muzicală

IN PROGRAM :
D. Capoianu — „Divertis

ment pentru orchestră de 
coarde și două clarinete".

A. Vieru — Concert pentru 
violoncel și orchestră.

Gh. Dumitrescu — Oratoriul 
„Grivița noastră".

Concertul, al cărui succes se 
datorește — cum remarca ime
diat după concurs, G. Agoștini, 
criticul muzical al ziarului el
vețian „Sufsse” — „viguroasei 
expresivități muzicale pe care 
Anatol Vieru a imprimat-o 
muzicii sale, afirmindu-se prin 
virulenta ritmului care face loc 
din timp în timp unui lirism 

te / Pentru a nu știu cita oară, / 
Ii dăruie sărutul lui fierbinte / 
In răsăritul soarelui de vară".

„Vîntul alb", cum numai un 
dobrogean poate să-l vadă, căci 
vîntul datorită prafului și nisi
pului pe care îl ridică din stepa 
dobrogeană e intr-adevăr, alb, 
Dunărea imaginată asemenea 
unui țăran la muncă, „cu piep
tul gol, cu brațele goale", pă- 

dintr-un poem
mîntul care în răsăritul soare
lui se-apleacă și-i dăruie Dună
rii pe frunte sărutul său fier
binte — iată cîteva asociații 
poetice care ne indică reala în
zestrare a corespondentului 
nostru din Constanța.

Frumusețea socialistă a ora
șului natal, uzina în care lu
crează, patosul muncii pe care 
o îndeplinesc sînt de altfel teme 
frecvente pentru coresponden
ții noștri. P. Dumitru, muncitor 
la Reșița, ne vorbește în versu
rile sale încă neșlefuite despre 
„orașul care își mută hotarul",

interpre-Jocul 
tarea 
Casei

' „Călușul" în
: formației de dansuri o 
' de cultură a studenți- 
lor din București.

inspirat de tradițiile folclorice" 
— va fi interpretat la Bucu
rești de cunoscutul violoncelist 
lomîn Vladimir Orlov, solistul 
care a dat glas de altfel pentru 
prima oară acestei compoziții, 
în cadrul primei audiții mon
diale care a avut loc la Geneva.

Cea de a doua parte a sim
fonicului din săptămîna aceas
ta ne va da posibilitatea reau
dierii uneia din cele mai noi 
lucrări ale compozitorului 
Gheorghe Dumitrescu — orato
riul „Grivița noastră" — impu
nătoare compoziție închinată e- 
roicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933.

Scris pentru soliști, cor mixt, 
cor de copii, povestitor și or
chestră, oratoriul — întocmii 
pe baza versurilor lui Cicerone 
Theodorescu — este conceput 
ca o succesiune de scene dra
matice văzute din perspectiva 
zilelor noastre.

Oratoriul este împărțit în trei 
mari secțiuni : o parte centrală 
care evocă evenimentele anului 
1933 și un „prolog" și epilog a 
cărei acțiune se petrece în Gri- 
vița zilelor noastre. Legăturile 
dintre diferitele părți ale ora
toriului sînt realizate în primul 
rină de un povestitor căruia 
compozitorul i-a încredințat o 
expresivă recita/ie dramatică, 
iar in al doilea rînd, prin reve

despre uzina lui, despre senti
mentul generat de aceste reali
tăți care este, cum ne și aștep
tăm, entuziasmul.

în unele versuri însă, este 
manifestată tendința spre o ex
presie poetică bombastică, a- 
bundind. în „cuvinte mari". Ea 
impinge uneori spre formulări 
șablon, lipsite de fiorul poetic 
autentic.

Vrînd parcă să 
pe acest tărîm, al 
trecerea devenită 
dintre cele două cetăți ale oțe
lului, de la Hunedoara, ne tri
mite cîteva poezii Vasile Pop 
— din care desprindem această 
strofă cu care debutează „Cîn- 
tecul de tînăr" : „Mă numesc 
bărbatul dc avînt, / Crescut din 
solul patriei fertil / Prin mine 

continue șl 
poeziei, în- 
tradițională

K

comunismul va-nvinge pe pă
mînt / Ca miezul primăverii, în 
april".

I-am atrage atenția însă tină- 
rului poet hunedorean asupra 
zgurei care încearcă să strălu
cească frumos, poetic, în aso
ciații ca „garoafele gîndirif", 
„simfonii de culori", „talgere 
superbe de argint", „ritmuri vera 
ticale", „creanga fontei" etc. 
Nu de alta, dar dorim ca între
cerea pe planul poeziei dintre 
cele două cetăți ale oțelului (pe 
care dorim să le reprezinte în 
concursul nostru și alți membri

La Casa de cultură 
din Predeal

Casa de cultură din Predeal 
oferă oamenilor muncii veniți 
la odihnă și locuitorilor ora
șului, posibilitatea petrecerii 
în mod plăcut și recreativ a 
timpului liber. In fiecare sea
ră, sala destinată audițiilor 
muzicale, sala de lectură, bi
blioteca, devin neîncăpătoare.

Nu de mult peste 700 de oa
meni ai muncii veniți la odih
nă au asistat la medalionul 
literar-muzical cu tema: 
„înaintași ai muzicii romînești 
— Ciprian Porumbescu și 
Gheorghe Dima", organizat de 
Casa de culturi în colabora

Tinerii Ecaterma Foltus și 
Teodor Ghelber sînt eviden- 
țiați în întrecerea socialistă 
în secția curenți purtători de 
la Uzinele „Electromagne
tica" din Capitală. Iată-i 
controlînd calitatea boxelor 
pentru sistemele de curenți 

purtători.

nirea unor cunoscute cînlece 
muncitorești ca „La luptă, Gri- 
viță, la luptă", „Cîntecul Gri- 
viței”, „Alarmă, alarmă Ia 
C.F.R.'.

Așa cum remarcau criticii 
muzicali după prima audi/ie 
care a avut ioc în cursul lunii 
februarie, „momentul culminant 
al întregii lucrări este acela în 
care sînt transpuse muzical mo
mente, scene din timpul grevei. 
Se aud în orchestră ritmurile 
sacadate, dure, ale loviturilor 
de ciocane în tampoane, sem
nalul încetării lucrului, sirenele 
chemând pe muncitori la luptă. 
Cuvintele luptătorilor sînt re
luate ca un ecou de către cor 
înlr-o desiășurare accelerată, 
răscolitoare, culminînd în cîn
tecul „La luptă, Griviță" intonat 
din nou de cor cu maximum de 
tensiune".

impresionanta frescă a eroi
celor lupte muncitorești din 
1933, oratoriul „Grivița" repre
zintă o remarcabilă realizare a 
muzicii noastre noi, care va în
tregi din plin Festivalul de mu
zică simfonică romînească de 
săptămîna viitoare dirijat de 
tlnărul șef de orchestră Mircea 
Cristescu.

IOSIF SAVA

un

Ia 
rle 
lu-

și cercurilor literare, hunedo- 
rean și reșițean), să fie de 
nivel calitativ ridicat.

Ion Dumitrescu, operator 
rafinăria Brazi, impresionat 
peisajul petrolifer în care 
craază, de frumusețea îndelet
nicirii tovarășilor săi de mun
că, sondorii, își intitulează una 
din poezii ,,De-aș fi sondor" : 
„De-aș ii sondor aș visa lingă 
stele ! Sau în adine în mările 
brune / Și exuberante, visele 
mele / Le-aș trimite înalt să 
vibreze, să sune. / Și mereu a? 
cuteza să mă-nalț / Cu pumnii 
plini de aurul brun, / S-ating 
cu fruntea cerul de 
stelelor coroane din 
să le pun".

Predominantă în 
multe dintre poeziile primite, 

/ $t 
meu

smalț 
aurul

cele mai

■ ■ ■
strădania lăudabilă a tinerilor 
de a vorbi înainte de toate des
pre realitatea imediată, pe care 
o cunosc nemijlocit, nu este 
singura coordonată a universu
lui lor tematic.

Sensibilitatea lor se dovedeș
te receptivă Ia tot ce se Intîm- 
plă în țară, și nu numai în țară.

Studentul bucureștean Olim
piu Vladimirov vibrează la 
teme dintre cele mai diverse : 
munca minerilor, a constructo
rilor, a muncitorilor de la Fa
brica de conserve de pește din 
tTulcea. 

Cons&iiOtațn
știiîfîțifice

DEVA (de la corespondentul 
nostru)

Pentru a-i sprijini pe colecti
viști în însușirea cunoștințelor și 
metodelor agrozootehnice avan
sate, comisia regională pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice 
din cadrul Comitetului regional 
pentru cultură și artă Hunedoara a 
organizat în cursul acestui an 45 
de consultații științifice, pe centre, 
la care au participat cadre tchnico- 
inginerești din agricultură și co
lectiviști, în majoritate tineri, din 
toate gospodăriile colective ale re
giunii. Au fost invitați specialiști 
de la Institutele agronomice din 
București și Timișoara și de la 
Stațiunea experimentală Geoagiu.

Consultațiile s-au referit la po
sibilitățile de creștere a efectivelor 
de păsări, îmbunătățirea raselor de 
bovine, ovine și porcine, folosirea 
soiurilor de mare productivitate la 
cereale, valorificarea terenurilor în 
pantă prin plantarea viței de vie 
și a pomilor fructiferi etc.

In perioada de iarnă în gospodă
riile colective din regiunea Hune
doara se vor mai ține 60 de ase
menea consultații.

re cu un grup de soliști ai Fi
larmonicii din Brașov.

In altă zi a avut loc un sim
pozion cu tema „Știința și ac
tualitatea". In fața unui mare 
număr de oameni ai muncii, 
au vorbit acad. prof. Eugen 
Macovschi, conf. univ. Ion 
Pascaru și tov. Alexandru 
Roșu, candidat în științe. Sim
pozionul a fost urmat de un 
film științific documentar.

THEODOR MANCAȘ
elev

*■

CERCUL
FILATELIȘTILOR

In Uzina de țevi din Roman 
sînt mulți tineri pe care îi pa
sionează filatelia. Ținînd sea
ma de acest lucru, conducerea 
clubului a hotărit înființarea 
unui cerc al filateliștilor. Pină 
acum, noul cerc numără 20 de 
membri. In planul de activi
tăți al cercului s-a stabilit, 
printre altele, organizarea li
nei expoziții de filatelie, di
verse întâlniri cu tinerii fila- 
teliști din Roman și din alte 
orașe.

ALEXANDRU HATMANU
activist cultural

Tudor (cinemascop — am
bele serii) : Patria orele : 10; 
13,30; 17; 20,30; București ore
le : 9,30; 13; 16,30; 20; Excel
sior, orele: 9; 12,30; 16;
19,30. Minna von Barnhelm : 
Republica, orele: 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21; Festi
val, orele : 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16,30; 18,45 ; 21 ; Grivița,
orele : 10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18,45; 21; Ah, acest tineret!: 
Feroviar orele : 10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21; Aurora orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; Mo
dern orele : 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45; Jurămîntul solda
tului Pooley : Capitol orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30; To
mis orele : 10; 12; 15; 17; 19;
21; Melodia orele : 10; 12; 15; 
17; 19; 21; A dispărut o navă : 
Tineretului orele : 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30; Bucegi orele : 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; Fla

Poezia „Constructor", în ciu
da strofei finale care reia unele 
formulări poetice „standard", 
începe promițător : „Hîrlia de 
calc e-o fîșie de zare / In care 
ți-ai înfipt arcul privirii, i Mina 
a descris armonii liniare / Ur
mărind, ușoară, firul gîndirii. / 
Așterni și ultima linie, înche- 
gînd, / Tiparele visului tău, de
pline : / Iți duci mina streașină 
la ochi, ca și cînd / Foile-ar fi 
acum, de soare pline".

Mai împlinită dintre poeziile 
trimise este „Cîntecul de bri
gadă".

Aceeași diversitate tematică 
o au și versurile trimise de 
Ion Alexandru Angheluș, talent 
autentic, care deocamdată e- 
voluează cam anevoios. Există 
însă, în ceea ce ne-a trimis,- 
versuri livrești, manieriste, de 
aceea i-am recomanda autoru
lui lor să evite cît mai mult 
compunerea searbădă, irosirea 
materialului poetic în improvi
zații pe teme neasimilate orga
nic.

Predilecția pentru livresc, 
pentru împerecheri de cuvinte 
care nu spun nimic, pentru pre
țiozități are efecte negative și 
în versurile a doi tineri înzes
trați, Petre Cristian și Floren
tin Popescu, ambii din Ploiești. 
Metafore precum sînt „nasturii 
umbrelor care încorsetează cli
pa", „buza desenată în cleștar", 
„batistele mîngîierii", „umerii 
cimpiilor pe care țîșnesc trac
toare", „palatele pieptului", ca 
și anemia ideilor poetice îi în
depărtează de poezia autentică, 
îi împing spre compuneri sim- 
plificative.

Alteori, elementele autentice 
din care trebuie să se închege 
poezia, elemente pe care viața 
le oferă la tot pasul, sînt înlo

„Arhiva 
secretă 

de pe Elba"
Studiourile „Defa“- 

Berlin prezintă sub 
semnătura scenaristu
lui și regizorului Kurt 
Jung-Alsen un film la 
baza căruia a stat ro
manul lui Aleksander 
Nasibov „Ascunzătoa
rea de pe Elba".

Spre sfîrșitul răz
boiului, cînd prăbuși
rea Reichului era ine
vitabilă, cîțiva fas
ciști își propun un 
plan perfid: în schim
bul unei sume mari 
de dolari să predea ar

„Ucigașul 
și fata"
Regizorul și scena

ristul polonez Januasz 
Nasfetcr, autor al fil
melor „Mici drame" și 
„Tatăl mcu“, se pre
zintă publicului spec
tator cu un nou film 
în care împletește in
trospecția psihologică 
cu acțiunea captivantă. 
Mașina unei bănci 
este atacată de o ban
dă. Casiera este singu
rul personaj care su
praviețuiește crimei. 
Spectatorii pot urmări

„Cavalerul 
Pardaillan'

Cavalerul Pardaillan 
este, în anul 158S, 
eroul unor întîmplări 
și situații neaștep
tate. Tînăr, fru
mos și curajos, el sal
vează o dansatoare, 
obiect al unor dis
pute înverșunate, al 
unor răzbunări cum
plite. Dar cavalerul 
Pardaillan înfruntă 
toate obstacolele, cu
cerind și inima fru
moasei Violeta.

Filmul, producție a 
studiourilor franceze,

hiva secretă de la 
Meissen spionajului a- 
merican. Planurile vor 
fi dejucate. Cum ? Vcfi 
putea afla urmărid fil
mul „Arhiva de pe 
Elba".

Printre interprefi se 
află : Hans Peter Mi
nerii (cunoscut din 
filmul „Misiunea spe
cială”), Gunther Simon

căutările fetei, ajutată 
de miliție, pentru a-1 
descoperi pe crimina
lul pe care la văzut 
doar o fracțiune de 
secundă. Interpreta 
eroinei filmului este

realizat de Bernard 
Borderie (care a regi- 
gizat și filmul „Cai
dul") după romanul 
lui Michel Zevaco, în
trunește printre inter
pret pe Gerard Bar

căra orele : 11; 15; 17,15 19,30; 
21,30; Miorița orele : 9,45; 12; 
14; 16; Flamura, orele : 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45; Trei plus 
două: Victoria, orele : 10;
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30; 
Trei zile după nemurire : Car- 
pați, orele : 10; 12; 15; 17; 19; 
21; Valsul nemuritor : Central, 
orele : 10; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30; Cultural, orele : 
15; 17; 19; 21; Lira, orele: 15; 
17; 19; 21; Mi-am cumpărat 
un tată : Lumina, orele : 10 la 
14 în continuare, 16; 18,15; 
20,30; Arta, orele : 16; 18,15; 
20,30; Electra : Union, orele : 
14,30; 16,45; 19; 21,15; Program 
pentru copii : dimineața ora 
10. Taxiul morții: după-amia- 
za, orele: 11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30; Doina Imagini 
din Grecia. Baricada vie. 
Cearta. In țara canibalilor: 
Timpuri noi, orele : 10 la 21 
în continuare. Carmen de la 
Ronda : Giulești. orele : 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30; 
Hamlet : înfrățirea între po
poare, orele : 10; 14,45; 17,30;
20,15; Ilarakiri : Dacia, orele : 
8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21;
Volga, orele: 10; 12,30; 15;
17,45; 20,30; Luceafărul, orele : 

cuite cu dulcegării, care pen
tru unii începători intr-ale scri
sului sună „poetic". Astfel o 
poezie conține asemenea ver
suri : „Stau pe malul unei apel 
Și ascult murmurul ușor / Vin 
oițe să se adape / Și se duc în
cetișor. / Iar în salcia pletoasă / 
Cîntă păsărelele / etc., etc...

Evident, asemenea versuri nu 
au nimic comun cu obiectivul 
concursului nostru de a selecta 
cele mai frumoase poezii ale 
tinerilor noștri, poezii care să 
exprime gîndurile și sentimen
tele tineretului, izvorîte din 
dragostea pentru partidul și 
patria noastră, pentru izbinzile 
socialismului, expresie a tine
reții noastre fericite.

Tocmai de aceea am găsit 
necesar ca încă de la început 
prin intermediul acestei poște, 
(care n-are menirea să răspun
dă fiecărui participant la con
curs, întrucît răspunsul va fi 
înseși rezultatele concursului), 
să facem unele observații cu 
privire la lucrările primite, să 
evidențiem laturile bune ca și 
deficiențele.

Din cele de mai sus, ca și din 
grupajul de versuri publicat nu 
de mult, a reieșit, credem, că 
în ciuda unor neajunsuri, ex
plicabile la mulți dintre parti- 
cipanți, unii aflați chiar la pri
mele lor versuri, concursul 
„Pentru cele mai frumoase poe
zii" se anunță de pe acum pro
mițător în realizări. Sîntem în
dreptățiți, deci, să așteptăm 
poezii din ce în ce mai bune, 
demne cu adevărat de tineretul 
nostru care, prin grija partidu
lui nostru, își afirmă cu curaj 
aptitudinile și pe tărîmul atit 
de încărcat de sensuri, atît de 
frumos al poeziei.

NICULAE STOIAN

(a mai jucat în filmel» 
„Ernst Thalmann", 
„Batalionul negru,", 
„Dragostea și pilotul 
secund", „Clinele din 
mlaștină” etc), Horst 
Kube, (cunoscut din 
„Descoperirea lui Iu
lian Boli"), și Helga 
Goring (interpretă în 
filmul „Două mame”, 
„Satul condamnat")

Ewa Kryzewska care, 
realizînd rolul princi
pal feminin în filmul 
„Cenușă și diamant", 
a obținut premiul A- 
cademiei franceze de 
cinematografie.

my (cunoscut din „Că
pitanul Fracasse"), Gi
na Maria Canale (cu
noscută din filmul 
„Teodora') și Guy 
Delorme (din „Mira
colul Lupilor” și „Mi
sterele Parisului").

10,30; 18; 20,30; Printre oameni 
buni: Buzești, orele : 16; 18,15; 
20,30; Pacea, orele : 16; 18; 20; 
Vară și fum : Crîngași, orele : 
16; 18,15; 20,30; Babette plea
că ia război : Unirea, orele : 
16; 18; 20; La vîrsta dragostei: 
Vitan, orele: 15; 17; 19; 20,45; 
Popular, orele: 16; 18,15;
20,30; Codin : Munca, orele : 
15; 17; 19; 21. Contele de Mon
te Cristo (ambele serii) : Moși
lor, orele : 16; 19,30:

Televiziune
DUMINICA 1 DECEMBRIE

8,50 : Gimnastica de învio
rare la domiciliu ; 9,00 : Emi
siunea pentru copii și tinere
tul școlar ; 10,30 : Rețeta gos
podinei ; 11,00 : Emisiunea
pentru sate ; 18,00 : Varietăți 
Transmisiune din Studioul 
de concerte al Radioteleviziu- 
nii ; 19,00 : Jurnalul televiziu
nii ; 19.15 : Partea a doua a 
emisiunii de varietăți ; 20,30 : 
Telemagazin : 21,30 : Comici
vestiți ai ecranului. în înche« 
iere : Buletin de știri, sport* 
buletin meteorologic.



Comunicat comun
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Delegațiile au subliniat în 
mod deosebit marea însemnă
tate a acordului semnat pri
vind construirea în comun a 
Sistemului hidroenergetic și 
de navigație — Porțile de 
Fier — și au exprimat con
vingerea că realizarea acestui 
mare obiectiv va aduce o 
contribuție importantă la 
dezvoltarea economică a am
belor țări. Construirea aces
tui obiectiv creează noi posi
bilități pentru cooperarea in
dustrială și colaborarea eco
nomică mai strînsă dintre cele 
două țări.

Delegațiile au constatat, de 
asemenea, că construirea Sis
temului Porțile de Fier va 
crea condiții .favorabile pen
tru dezvoltarea navigației pe 
Dunăre, important mijloc de 
circulație internațională, spre 
folosul tuturor țărilor intere
sate. în legătură cu această 
îmbunătățire și cu lichidarea 
radicală a greutăților de na
vigație existente în acest sec
tor, guvernele celor două țări 
se află în contact cu guver
nele celorlalte țări dunărene.

Cele două delegații apre
ciază pozitiv rezultatele obți
nute în dezvoltarea schimbu
rilor culturale și științifice, în 
lărgirea contactelor dintre 
organizațiile obștești, ~ care 
contribuie la o mai bună cu
noaștere a realizărilor celor 
două țări și la apropierea în
tre cele două popoare priete
ne. în scopul lărgirii în con
tinuare a acestor schimburi și 
contacte, delegațiile Republi
cii Populare Romîne și Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia au convenit să spri
jine prin încheierea de con
venții, înțelegeri și alte mă
suri, colaborarea dintre orga
nele și organizațiile compe
tente în domeniul științific, 
radioteleviziunii, agențiilor de 
presă, turismului etc.

Ele au subliniat în mod 
deosebit că sînt gata ca, prin 
schimburi de delegații și prin 
contacte între reprezentanții 
celor două țări în toate do
meniile de activitate econo
mică și socială, să colaboreze 
la analizarea tuturor proble
melor a căror rezolvare poate 
contribui la adîncirea relații
lor de bună vecinătate și la 
lărgirea colaborării priete
nești multilaterale dintre Re
publica Populară Romînă și 
Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia.

n
Analizînd situația interna

țională, delegațiile au cons
tatat cu satisfacție identitatea 
sau asemănarea punctelor de 
vedere ale celor două țări cu 
privire la principalele proble
me internaționale, cum sînt 
problemele asigurării păcii și 
realizării coexistenței pașnice, 
dezarmării generale și totale,
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lichidării colonialismului, eli
minării focarelor de încorda
re, rezolvarea problemei ger
mane etc.

Pornind de la faptul că în 
lumea actuală coexistența 
pașnică este singura alterna
tivă a războiului nuclear, cele 
două delegații au reafirmat 
că lupta pentru pace și rezol
varea pe cale pașnică a pro
blemelor internaționale liti
gioase este cea mai impor
tantă sarcină a tuturor forțe
lor progresiste și iubitoare de 
pace din lume, în primul rînd 
a țărilor socialiste.

Ele au constatat cu satisfac
ție că în relațiile internațio
nale au survenit schim
bări pozitive, înregistrîndu-se 
anumite progrese către o des
tindere a încordării interna
ționale. Guvernele celor două 
țări au salutat încheierea 
Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmos
feră, Cosmos și sub apă și 
l-au apreciat ca un succes al 
politicii de pace și coexisten
ță, un pas pe calea rezolvării 
problemei dezarmării. Conș
tiente că în lumea actuală 
mai există încă forțe puterni
ce care se opun unei astfel 
de evoluții a relațiilor inter
naționale, cele două delegații 
au căzut de acord că trebuie 
să se depună în continuare 
toate eforturile pentru ca a- 
cest început să fie nu numai 
menținut, ci și consolidat, 
pentru ca metoda tratativelor 
să se afirme pe deplin ca u- 
nicul mod de rezolvare a pro
blemelor internaționale liti
gioase.

Republica Populară Romînă 
și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia acordă o 
deosebită importanță creării 
unor zone ale păcii, fără ar
me nucleare și rachete, în di
ferite regiuni ale globului și 
constată cu satisfacție că 
această idee este însușită de 
un număr tot mai mare de 
state. Cele două delegații au 
apreciat că transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, 
bunei vecinătăți și colaborării 
multilaterale corespunde in- 
tereseloi' tuturor țărilor și po
poarelor din această parte a 
lumii, și au căzut de acord să 
depună în continuare toate 
eforturile pentru realizarea u- 
nei asemenea înțelegeri.

Subliniind că realizarea u- 
nei colaborări economice ba
zate pe egalitate și interes re
ciproc și asigurarea unui pro
gres nestingherit pentru toate 
țările și popoarele reprezintă 
o cerință imperioasă a con
temporaneității, ambele dele
gații au scos în evidență ne
cesitatea adoptării unor mă
suri care să favorizeze dez
voltarea multilaterală, pe a- 
ceste baze, a relațiilor econo
mice internaționale. în acest 
sens, ele au constatat că exis
tă obligații și interese inter
naționale generale ca țările

slab dezvoltate să fie ajutate 
să-și dezvolte cît mai rapid 
forțele lor economice poten
țiale. Din partea lor, Republi
ca Populară Romînă și Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia sînt hotărîte ca, în 
conformitate cu posibilitățile 
lor, să contribuie la progresul 
economic al țărilor în curs de 
dezvoltare. Ambele delegații 
subliniază, în legătură cu a- 
ceasta, însemnătatea viitoarei 
conferințe a Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare și 
și-au afirmat hotărîrea lor de 
a contribui activ la desfășu
rarea cît mai reușită a aces
teia.

Pornind de la ideea că în 
zilele noastre cauza indepen
denței și suveranității națio
nale este indisolubil legată de 
cauza păcii, Republica Popu
lară Romînă și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia 
se pronunță cu hotărîre pen
tru lichidarea cît mai grab
nică, în spiritul rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor Unite, 
a tuturor formelor de colo
nialism și neocolonialism.

Delegațiile au efectuat un 
schimb tovărășesc de păreri 
privind problemele mișcării 
muncitorești internaționale în 
lupta pentru pace și socia
lism. în legătură cu aceasta, 
ele au subliniat necesitatea 
depunerii unor eforturi con
tinue pentru întărirea unită
ții acesteia, a unității tuturor 
forțelor socialismului și pro
gresului pe baza egalității în 
drepturi și a examinării prin
cipiale a deosebirilor de pă
reri care pot apărea în anu
mite probleme.

Avînd în vedere complexi
tatea fenomenelor sociale din 
lumea contemporană, faptul 
că fiecare țară socialistă își 
aduce propria contribuție la 
îmbogățirea experienței co
mune a construcției socialiste, 
cele două delegații au subli
niat utilitatea și necesitatea 
unor asemenea schimburi 
prietenești și deschise de pă
reri.

Exprimîndu-și hotărîrea de 
a dezvolta multilateral rela
țiile reciproce dintre Republi
ca Populară Romînă și Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia, cele două guverne 
sînt convinse că prin aceasta 
contribuie la întărirea cauzei 
păcii și socialismului.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a invitat 
pe președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, să viziteze 
Republica Populară Romînă. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn,

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, 

secretar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia,

losip Broz Tito

Semnarea convențiilor ronuRO-ingosIave 
privind Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier

BELGRAD 30 (Agerpres). — 
Sîmbătă dimineață la Vecea 
Executivă Federativă a R.S.F. 
Iugoslavia a avut loc semna
rea convențiilor romîno-iugo- 
slave privind Sistemul hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier. Convențiile se re
feră la elaborarea proiectului, 
execuția lucrărilor, stabilirea 
valorii investițiilor și decon
tarea reciprocă, exploatarea 
Sistemului Porțile de Fier și la 
alte probleme în legătură cu 
realizarea și exploatarea Siste
mului.

Din partea romînă convenți
ile au fost semnate de Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al mini
strului minelor și energiei elec
trice, iar din partea iugoslavă 
de Bogoliub Stoianovici, mem
bru al Vecei Executive a R.S. 
Serbia.

La semnare au fost de față 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad, Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, consi
lieri ai celor două părți, zia
riști.

Săptămîna cărții 
Academiei R.P. Romine

Săptămîna cărții Academiei R.P. 
Romîne — organizată cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de activitate a 
Editurii Academiei — a prilejuit 
variate manifestări în întreaga 
țară.

In Capitală a fost deschisă o 
expoziție a cărții care a cuprins 
cele mai importante lucrări pu
blicate într-un deceniu și jumătate 
de la înființarea editurii. Standuri 
și vitrine cu un conținut asemănă
tor au fost organizate la Uzinele 
„Republica", librăriile „Academiei" 
și „Mihail Eminescu", Spitalul 
Colțea și Institutul de științe eco
nomice din Capitală, precum și în 
întreprinderi, instituții, facultăți 
din orașele Arad, Bîrlad, Cluj, Iași, 
Reșița, Timișoara, Tg. Mureș. Cu 
acest, prilej, academicieni, profe
sori universitari, ingineri, cercetă
tori științifici au vorbit despre 
editarea cărții științifice în țara 
noastră și succesele cărții științi
fice romînești peste hotare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

ei sînt principalii factori care 
pot contribui din plin la uti
lizarea cît mai rațională a 
metalului. Aportul acestora 
poate fi deosebit de substan
țial mai ales în domeniul a- 
plicării tehnicii înaintate, a 
ridicării calității producției și 
a introducerii în fabricație a 
produselor noi.

Rezolvarea acestor obiecti
ve presupune insă îmbogăți
rea permanentă a cunoștin
țelor tehnice, însușirea și a- 
plicarea celor mai noi me
tode de lucru, a tuturor cu
ceririlor în domeniul nostru de 
activitate.

Munca depusă pînă acum de 
colectivul nostru tehnic a de
monstrat cît de prețioase au 
fost indicațiile comitetului de 
partid de a promova cu cu
raj cadre tinere bine pregă
tite teoretic și practic în func
ții de mare răspundere. Con
tribuția tinerelor cadre tehni
ce la mai buna gospodărire a 
metalului s-a concretizat în 
primul rînd în elaborarea u-

nor mărci valoroase de oțel. 
Nu exagerez dacă afirm că a- 
cest aport a fost determinant 
la fixarea tehnologiei, la ela
borarea și însușirea fabricației 
unor mărci de oțeluri produse 
pentru prima dată anul aces
ta. Datorită studiilor între
prinse de inginerii C. Bian
chi și Ilie Martin, ajutați de 
maiștrii P. Bulza și Dumitru 
Firu, precum și de tehnicie
nii din serviciul C.T.C., am 
putut produce aceste oțeluri. 
Dar nu numai elaborarea, ci 
și laminarea a cerut un studiu 
amănunțit asupra tehnologiei, 
studiu pe care l-a dus la bun 
sfîrșit inginerul laminorist 
Vasile Suciu. Datorită acestor 
tineri, în catalogul mărcilor de 
oțel elaborate și laminate de 
„Oțelul Roșu", au apărut încă 
două. în prezent, mai mulți 
ingineri și maiștri utemiști 
studiază posibilitatea de a e- 
labora și lamina o nouă mar
că de oțel.

Conducerea tehnică a uzinei 
a discutat de multe ori cu 
responsabilii cu producția și 
calificarea din comitetele or

ganizațiilor de bază U.T.M. 
din secții asupra modului cum 
inginerii și tehnicienii ute
miști contribuie la realizarea 
planului de măsuri tehnico- 
organizatorice. Marea majori
tate a acestor măsuri au ca 
rezultat direct îmbunătățirea 
calității laminatelor, reducerea 
consumului specific atît la o- 
țelărie cît și la laminoare. Mo
bilizați de organizațiile U.T.M. 
tinerii specialiști au realizat 
numeroase obiective prevăzu
te în planul M.T.D. în 10 luni, 
90 la sută din măsuri au fost 
rezolvate.

Printre acestea amintesc 
noua metodă de tratament 
termic a benzilor laminate la 
rece, „recoacerea pendulară" 
introdusă și extinsă prin gri
ja tinerilor ingineri laminoriști 
Pătru Bunea și Ludovic Do
nath. Bunea este și autor al 
unei inovații la laminorul de 
benzi, care a adus o econo
mie post-calculată de peste 
130 000 lei.

Cadrele noastre tehnice sînt 
bine pregătite. Inginerii sînt 
profesori la școala de maiștri 
și școala profesională. în uzi
na noastră au absolvit școala 
trei promoții de maiștri tineri. 
Astăzi ei colaborează cu profe
sorii lor pentru ridicarea ni
velului tehnic al producției. 
Dumitru Firu. de la oțelăria 
Martin, (unul din cei mai bine 
pregătiți), Anton Burger, Ion 
Anghinoiu sînt cîțiva din ti
nerii maiștri care au contri
buit la obținerea în 10 luni a

de cfttrc vicepreședintele
Consiliului de Miniștri,

în AustriaGogii Pădulescu,
a senatorului italian

fii 11 o îanninf

(Agerpres)

Primirea

Primirea

și Asociația generală italiană 
pentru agricultură (Congita).

Sîmbătă dimineața Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit în audiență pe senatorul 
Gino Zannini, care se află în 
țara noastră în fruntea unei 
misiuni economice italiene.

A fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei la București.

La întrevedere a participat 
Victor Ionescu, ministrul Co
merțului exterior.

A avut loc o convorbire a- 
supra relațiilor economice din
tre R. P. Romînă și Italia și 
perspectivelor lor de dezvolta
re pe o perioadă mai lungă.

de către vicepreședintele
Consiliului de Miniștri,

Gogii Pădulescu,
a ambasadorului Indiei
Sîmbătă, 30 noiembrie 1963, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al 
lare Romîne, 
a primit în 
zentare pe 
extraordinar 
a] Indiei la 
F. Khilnani.

Republicii Popu- 
Gogu Rădulescu, 
audiență de pre- 
noul ambasador 

și plenipotențiar 
București, K. R.

(Agerpres)

Matineu

organizează 
la ora 11, in sala' Dalles, 
interesant matineu literar 
tema: „Natura și dragos- 

în lirica romînească".

Lectoratul central al Consi
liului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice 
în colaborare cu organizația 
U.T.M. a actorilor de la Tea
trul Tineretului
azi 
un 
cu 
tea
După prezentarea unor aspec
te ale acestei atît de generoa
se și vaste teme de către cri
ticul de artă Ana Maria-Nar- 
ti, numeroși actori de la Tea
trul Tineretului își vor da 
concursul la realizarea mati- 
neului literar recitind din 
cele mai frumoase creații ale 
poeților noștri clasici și con
temporani. Printre actorii care 
își vor aduce contribuția la 
desfășurarea manifestării cul
turale amintite se află 
Lapteș — artist emerit, 
poldina Bălănuță, Corina 
stantinescu, Constantin 
drescu, Dinu Ianculescu, 
tiana Iekel și alții.

Titus 
Leo- 
Con-

Laboranta Geta Bilencu de la întreprinderea „Tehnica textilă" 
din Capitală, încercînd la aparat rezistenta țesăturilor din 

bumbac
Foto: AGERPRES

Ministrul Afacerilor Externe 
al R.P.Romîne va face o vizită

La Invitația ministrului Afa
cerilor Externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, va face o vi- • 
zită în Austria între 10—15 de-

• Sîmbătă seara a plecat in 
Italia, prof. Nicolae Giosan, 
prim vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
directorul Institutului central 
de cercetări agricole, și prof. 
David Davidescu, șeful secției 
învățămînt și propagandă a 
Consiliului Superior al Agri
culturii, pentru a participa la 
cel de-al II-lea Congres Mon
dial al cercetărilor agricole. 
Congresul are loc la Roma 
între 2—5 decembrie și este 
organizat de Federația inter
națională a inginerilor și teh
nicienilor agronomi (C.I.T.A.)
în colaborare cu Consiliul 
Central internațional pentru 
coordonarea cercetărilor știin
țifice în agricultură (C.I.C.R.A.)

fl’ORT fPORTr
X

Fotbal

I
se 

ora

• Etapa a 12-a 
a campionatului 
categoriei A la 
lotbal progra
mează astăzi în 
Capitală meciul 
Dinamo București 
— Știința Timi
șoara, care

dispută cu începere de la 
14,15, pe stadionul Republicii.

In țară au loc următoarele în- 
tîlnirl : Farul Constanța — Pro
gresul București , Dinamo Pitești 
— Steagul Roșu Brașov ; C.S.M.S. 
Iași — Rapid București ; Crișul 
Oradea — Siderurgistul Galați 
Știința Cluj — Petrolul Ploiești.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ de la Cons
tanța și Iași, repriza a doua a 
meciurilor Farul — Progresul și 
C.S.M.S. — Rapid. Transmisia se 
va face pe programul I. incepînd 
din jurul orei 15.

• Cel de-al 25-lea campionat 
unional de fotbal a luat sfîr
șit odată cu disputarea meciu
lui Dinamo Moscova—Torpedo 
Kutaisi. Deși a jucat fără 
mulți titulari (plecați în tur
neu cu reprezentativa U.R.S.S.), 
echipa Dinamo a obținut un 
rezultat de egalitate 0—0. Fot
baliștii de la Dinamo Moscova 
cîștigă astfel pentru a 
oară titlul unional.

® PE SCURT • PE SCURT •
jubi- 

in- 
scri- 

50 
s-a

• Congresul 
liar al Federației 
ternaționale de 
mă, înființată cu 
de ani în urmă,
încheiat la Paris cu o 
interesantă reuniune 
în care s-au întîlnit 
campionii mondiali din 
1962 cu cei din 1963. 
Asalturile disputate 1n 
prezența unui public 
numeros au prilejuit 
un spectacol sportiv 
de înaltă clasă, aplau
dat Ia scenă deschisă.

La floretă femei 
și-au disputat victoria 
Olga Orban (R. P. Ro
mînă), campioană 
mondială In 1962 și li- 
diko Rejtd (R. P. Un
gară), campioană mon
dială pe 1963. A în
vins Olga Orban cu 8 
tușe la 6. După între
cere. sportiva romînă 
a fost 
Maurice 
comisar 
blemele 
sportului din 
care a asistat la con
curs.

4r
In cadru! congresu

lui său, Federația in
ternațională de scrimă 
a hotărît ca pe viitor 
Criteriul mondial al 
tineretului să poarte 
denumirea de Campio
natul mondial al tine
retului. Sub noul său

felicitată de 
Herzog, înalt 
pentru pro- 

tineretului și 
Franța,

cembrie 1963. Vizita constituie 
un răspuns la vizita făcută in 
R. P. Romînă la începutul lunii 
iulie a.c. de către ministrul A- 
facerilor Externe al Austriei.

(Agerpres)

• Sîmbătă dimineața a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Belgrad o delegație a 
U.A.S.R. condusă de secretarul 
Consiliului, Ignat Alexandru, 
care la invitația Uniunii Stu
denților Iugoslavi va face o 
vizită în R. S. F. Iugoslavia.

• Soprana Maria Taubero- 
va, apreciată solistă a primei 
scene lirice din R. S. Ceho
slovacă, care întreprinde un 
nou turneu în țara noastră, 
și-a dat concursul sîmbătă la 
spectacolul cu opera Rigoletto 
la Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne, interpretînd 
rolul Gildei. Ea a avut ca par
teneri pe Ion Piso (ducele de 
Mantua), Petre Ștefănescu- 
Goangă (Rigoletto), 
Rafael (Sparafucile), 
Botez (Maddalena), 
Florei (Monterone).

Conducerea muzicală a spec
tacolului a aparținut dirijoru
lui Cornel Trăilescu.

în continuarea turneului, la 
Cluj și Galați, artista ceho
slovacă va mai cînta în ope
rele „Traviata“, „Bărbierul din 
Sevilla" și „Rigoletto".

Nicolae 
Mihaela
Nicolae

Formațiile învinse vor 
participa la meciurile 
grupei B.

ase-
Congresul a 

federației so- 
Cupa șalanj 

Feyerck" pen- 
în

nume, viitoarea între
cere a tinerilor seri- 
meri va avea loc la 
Budapesta între 27—30 
martie 1964, De 
menea, 
atribuit 
vietice 
„ Albert
tru efortul depus 
ultimii 10 ani în sco
pul dezvoltării scrimei 
în U.R.S.S., cît și pen
tru succese repurtate 
la campionatele mon
diale.

intern ațio- 
hochei pe 
hotărît ca

ordinea urmă- 
R. S. Ceho- 
— Japonia ;

— R. S. F. Iu-

• Liga 
nală de 
gheață a 
meciurile de calificare
pentru Jocurile Olim
pice. sa se dispute la 
28 ianuarie la Inns
bruck.

întîlnirile se vor dis
puta în 
t.oare : 
slovacă 
Canada
goslavia ; U.R.S.S. — 
R. P. Ungară ; Suedia 
— Italia . S.U.A. — 
R. P. Romînă ; R. D. 
Germană sau R. F. 
Germană — R. P. Po
lonă ; Norvegia — El
veția j Finlanda — 
Austria. învingătorii 
acestor 8 întîlniri se 
califică pentru grupa 
A care va desemna 
echipa campioană o- 
limpică și mondială.

• Congresul Uniu
nii cicliste internațio
nale s-a întrunit la 
Zurich pentru a sta
bili calendarul pe a- 
nul 1964. Din compe
tițiile, rezervate cicliș
tilor amatori se des
prind următoarele : 
Turul ciclist al Tuni
siei (22 martie — 5
aprilie) ■, „Cursa Pă
cii" Varșovia-Berlin- 
Praga (9—25 mai) > 
Turul ciclist al R. P. 
Ungare (12—18 iunie); 
Turul ciclist al Fran
ței pentru amatori 
(1—14 iulie) ; Turul 
ciclist al Iugoslaviei 
(26 iulie — 7 august); 
Turul ciclist al R. P. 
Polone (1—8 august).

Campionatul mon
dial pe echipe contra 
cronometrului se dis
pută la 3 septembrie 
în localitatea Albert
ville (Franța), iar cursa 
individuală de fond 
la 5 septembrie pe 
circuitul de la Sallan- 
ches.

• Soprana Magda Iancules
cu, artistă emerită, prim-solis- 
tă a Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne, a părăsit 
Capitala, plecînd într-un tur
neu în Uniunea Sovietică. Ea 
își va da concursul într-o se
rie de spectacole cu operele 
„Travlata" și „Rigoletto" în 
orașele Minsk, Vilnius, Riga și 
Leningrad.

(Agerpres)

Salvarea 
echipajului 

de pe un vas turc
Marea Neagră a fost răscolită 

în ultimele zile de un vint pu
ternic. La 29 noiembrie furtuna a- 
tinsese gradul 7. La stația radio- 
coastă a portului Constanța s-au 
recepționat semnale S.O.S. Cargo- 
botul turc „Abdulah" nemaiputînd 
rezista furiei valurilor și vintului 
a eșuat pe litoralul romînesc la 
cîțiva 
portul 
tri de 
Vadu.
grame 
nu mai funcționau deoarece încă
perile de jos erau inundate de 
apă. Căpitănia portului Constanța 
și grupul de salvare din port au 
hotărît imediat salvarea echipa
jului.

Furtuna împiedica însă inter
venția pe calea apei.

In dimineața zilei de 30 noiem
brie, cu ajutorul grupului de sal
vare de pe uscat, un elicopter al 
întreprinderii T.A.R.O.M. a înce
put salvarea echipajului de pe 
vasul turc. Cei 22 membri ai 
echipajului după o scurtă găzduire 
în satul Vadu au fost transpor
tați la Constanța.

zeci de kilometri nord de 
Constanța și circa 300 me- 
uscat în dreptul satului 
Din schimbul de radio- 
rcieșea că mașinile vasului

In lumea fermecata a basmelor...

Un aspect de la secția de co

pii a bibliotecii regionale din

Pitești.

Foto1 O. PLECAN

(Agerpres)

(Agerpres)

fieca-

De

ouri ce

vrea să insist, însă, mai 
asupra unor aspecte pri- 
disciplina tinerilor, con-

Ing. Ilie Martin
șeful secției oțelărie

unei producții globale supli
mentare în valoare de peste 
17 000 000 lei.

Aș dori însă ca toți tinerii 
ingineri și tehnicieni din uzi
na noastră care au dovedit de 
nenumărate ori talent în me
serie, cunoștințe solide, să stu
dieze mai mult, din ce în ce 
mai mult. în sprijinul lor stă 
o bibliotecă tehnică bine în
zestrată. Frecventarea ei ar 
trebui să intre în obiceiul zil
nic al tinerilor specialiști. Stu
diul organizat, ca și informa
rea curentă asupra ultimelor 
noutăți, pot și trebuie să fie 
folosite pentru cunoașterea 
căilor de realizare a unor in
dici superiori în obținerea me
talului lichid și laminat.

Atît la elaborarea cît și la 
turnarea oțelului, lucrează un 
mare număr de tineri. Mulți 
dintre ei conduc procesele teh
nologice. Li se impune, deci, 
să cunoască în amănunțime 
dozajele de fier vechi, fontă 
și minereu, fazele de elabora
re. De aceste condiții depin
de obținerea unei cantități 
mari de oțel într-un timp mai 
scurt, sporirea procentului de 
metal lichid din aceeași can
titate de materie primă. La 
turnătorie, pregătirea minuți
oasă a utilajului de turnare

are o influența deosebită asu
pra reducerii procentului de 
rebuturi și reducerii pierderi
lor prin erupții.

în secția pe care o conduc, 
lucrează tineri ca prim-topito- 
rul Corolian Marconescu, o- 
țelarul Ion Crețescu și mulți 
alții, care sînt stăpîni pe me
serie, știu întotdeauna cum 
trebuie să procedeze pentru a 
evita pierderile de oțel. Evi
dent, buna pregătire profesio
nală este unul din „secretele" 
bunului gospodar al metalu
lui.

Aș 
mult 
vind 
siderînd aceasta ca unul din 
factorii importanți în mai 
buna gospodărire a metalului.

Cele peste 700 tone de oțel 
date peste plan, în 10 luni, a- 
rată că în secția noastră se 
pot obține rezultate și mai 
bune. încă nu s-a imprimat 
tinerilor — după părerea mea 
— un suficient spirit de buni 
gospodari. Mai sînt tineri — 
puțini la număr și mai ales 
din cei care au terminat de 
curînd școala profesională — 
care aruncă bucăți de metal 
sau piese vechi la lada cu gu
noi sau în grămezile de mo
loz, împrăștie minereul de fier 
sau țundărul (oxidul de fier 
produs la încălzirea blumuri
lor sau țaglelor). Ca să nu se 
mai întîmple asemenea fapte 
se cere din partea tinerilor 
mai mult simț de răspundere, 
mai multă conștiinciozitate.

Fiecare bucata de 
re kilogram de minereu con
tribuie la sporirea producției. 
Aici am dori mai mult sprijin 
din partea organizației U.T.M. 
care ar trebui să dezbată în 
adunări asemenea aspecte. Ne
cunoașterea tehnologiei, a uti
lajului sînt alte canale prin 
care, în secția noastră se poa
te pierde metal. Tinerii oțe- 
lari trebuie să cunoască și să 
țină seama bunăoară, de ca
pacitatea oalelor. Or, nu tot
deauna fac acest lucru, 
multe ori încărcătura cupto
rului a depășit volumul care 
putea fi luat de oalele de tur
nare și s-au pierdut cantități 
însemnate de oțel. Din cauza 
abaterilor de la prescripțiile 
tehnologice au fost elaborate 
cîteva șarje insuficient de 
calde, s-a pierdut oțel prin o- 
rificiul de evacuare, prin tur
narea unor lingouri scurte 
etc.

Toate aceste neajunsuri pot 
fi însă evitate. Ca șef de sec
ție aștept mai mult din partea 
maiștrilor. Ei sînt — ca să 
spun așa — „cheia" producției. 
Spiritul de bun gospodar este 
o chestiune de educație și a- 
ceasta o face tinerilor organi
zația U.T.M. Cred că ar fi 
bine dacă tovarăși din comite
tul organizației de bază U.T.M. 
din secție ar participa la con
troalele pe care le efectuăm 
împreună cu maiștrii la prin
cipalele operații.

1-
DECEMBRIE

Magazinele de specialitate vă pun la dispoziție un bogat sor
timent de articole pentru cadouri : tricotaje, produse cosme
tice — parfumerie, articole de marochinărie, articole de ga
lanterie, jucării, dulciuri, ciocolaterie, vinuri superioare, 

lieheoruri. ii



UE PESTE HDTAHE
Expediție pe skii 

la Polul Nord

de rezoluție inițiat de delegația R. P. Romine
NEW YORK 30 — Trimisul 

special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Vineri după 
amiază Comitetul nr. 2 (pentru 
problemele economice și fi
nanciare al O.N.U.) a conti
nuat discutarea proiectului de 
rezoluție inițiat de delegația 
R.P. Romîne, care cere acce
lerarea lucrărilor în vederea 
elaborării unei declarații cu 
privire la principiile de coope
rare economică între state.

Pînă în prezent comitetul a 
abordat acest punct în cadrul 
a trei ședințe. Este semnifica
tiv faptul că cu fiecare ședință 
numărul coautorilor proiectu
lui de rezoluție inițiat de R.P. 
Romînă a crescut. In prezent, 
la acest proiect s-au alăturat 
în calitate de coautori încă 9 
state.

Marea majoritate a celor 14 
delegați care au luat cuvîntul 
pînă în prezent au sprijinit 
proiectul în redactarea pre
zentată comitetului, dovedind 
ecoul favorabil de care se bu
cură. Delegațiile Statelor Unite 
și Angliei, care au luat cuvîn
tul în ședința de vineri — 
după-amiază, recunoscînd im
portanța ideii conținute în 
proiectul de rezoluție, s-au 
pronunțat însă în favoarea 
unora dintre amendamentele 
formulate de delegația Austra
liei în ședința trecută, care, 
după aprecierile coautorilor, 
au drept scop de a slăbi pro
iectul de rezoluție.

In Comitetul de tutelă
al 0. N. U.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— La 29 noiembrie, în Comi
telui de tutelă, un mare nu
măr de țări africane și-au mo
tivat votul în legătură cu re
zoluția care cheamă Consiliul 
de Securitate să examineze 
neîntîrziat problema teritorii
lor de sub dominație portughe
ză și să adopte măsurile nece
sare pentru a asigura îndepli
nirea propriilor sale hotărîri 
privind aceste teritorii. Repre
zentanții Ghanei, Ugandei, Gui
neei, Republicii Mali, Tangani
căi, Senegalului, Nigeriei, Da- 
homeyulu), Liberiei și Cameru
nului au criticat unele țări 
membre ale blocului N.A.T.O. 
că s-au abținut în Comitetul de 
tutelă de la votarea rezoluției 
privind coloniile portugheze.

în continuare, Comitetul de 
tutelă a trecut la examinarea 
problemei Omanului ascultin- 
du-/, în calitate de petiționar, 
pe reprezentantul delegației 
Omanului, Talib Bin Aii Al- 
Hani.

de rezo- 
Romînă, 
R. S. F.

Adoptînd proiectul 
luție inițiat de R.P. 
a subliniat delegatul 
Iugoslavia, vom avea siguranța
că apropiata conferință a 

pentru comerț și dez- 
se va ocupa îndea- 

de grăbirea lucrărilor 
elaborarea declarației, 

delegația romînă 
in-

O.N.U. 
voltare 
proape 
pentru
Felicităm 
pentru această inițiativă 
spirată tocmai de necesitatea 
dezvoltării continue a rela
țiilor comerciale bazate pe 
egalitate. Totodată, a spus el, 
sîntem surprinși de amenda
mentele australiene cu care nu 
sînt de acord.

Dezbaterile continuă.

Cercetările de la Dallas
WASHINGTON 30 (Ager

pres). — Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a numit o 
comisie specială formată din 
șapte persoane pentru cerceta
rea împrejurărilor în care au 
fost asasinați John Kennedy și 
prezumtivul său asasin 
wald.

Președinte al comisiei 
Earl Warren, președintele 
bunalului suprem al S.U.A. 
Din comisie mai fac parte : 
Richard Russell, senator de
mocrat, John Sherman Co
oper, senator republican, Hale 
Boggs, membru al Camerei 
Reprezentanților din partea 
partidului democrat, Gerald 
Ford, membru al Camerei Re
prezentanților din partea par
tidului republican, Allen Dul
les, fost director al C.I.A., și 
John McCloy, fost consilier al 
președintelui pentru proble
mele dezarmării.

In declarația Casei Albe se 
spune că comisia a primit in
strucțiuni „să explice adevă
rul, în măsura în care acest 
lucru este posibil, și să rapor
teze președintelui S.U.A., po
porului american și întregii 
lumi rezultatele cercetărilor și 
concluziile membrilor ei”.

Os-

este 
Tri-

NEW YORK 30 (Agerpres). 
Agenția France Presse rela
tează că procesul lui Jack 
Ruby nu va începe probabil 
înainte de luna februarie. 
Henry Wade, procurorul din 
Dallas, a declarat că ancheta 
nu va fi încheiată pînă la 9 
decembrie, data prevăzută 
pentru deschiderea procesului.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, ancheta continuă Ia 
Dallas și în alte localități ale 
Statelor Unite pentru a deter
mina dacă între Oswald, pre
supusul asasin al președintelui 
Kennedy, și ucigașul său Ruby 
au existat legături.

Procurorul din Dallas a de
clarat că va colabora cu co
misia constituită de președin
tele Johnson pentru a anche
ta împrejurările asasinării lui 
John Kennedy.

Acest lucru nu este însă, po
trivit agenției France Presse, 
pe placul avocatului lui Ruby, 
care se teme că această an
chetă „va crea un climat care 
va împiedica desfășurarea u- 
nui proces imparțial". El s-a 
arătat, de asemenea, nemulțu
mit și de predarea dosarului 
asupra anchetei în legătură 
cu Oswald, Biroului Federal 
de Investigații.

I

I

GENEVA: încheierea lucrărilor
Comitetului G. A. T. T.

romînești
dePHENIAN. — în scara zilei 

30 noiembrie, artiștii Ansamblului 
„Perinița" al Sfatului popular al 
Capitalei R. P. Romîne, aflați în 
turneu în R.P.D. Coreeană, au dat 
primul spectacol la Teatrul Mare 
din Phenian.

La spectacol au participat Pak 
Un Găl, ministrul culturii, Kim 
Iun Nam, ministru adjunct al afa
cerilor externe, Ban Tai Riul, mi
nistru adjunct al comerțului exte
rior, Su Hui, președintele Comite
tului coreean pentru legături cul
turale cu străinătatea.

Au fost de asemenea prezenți 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Phenian și oaspeți 
străini aflați în capitala R.P.D. 
Coreene.

Programul prezentat de ansam
blul „Perinița" s-a bucurat de mult 
succes.

★

PARIS. — La 29 noiembrie 
televiziunea franceză a consa
crat o emisiune specială din 
programul cultural-artistic ex
poziție; de scenografie romî- 
nească organizată la Sorbona 
cu prilejul „Zilelor culturii ro- 
mînești“ în Franța.

Cu acest prilej, au fost pre
zentate telespectatorilor de 
către arhitectul Ștefan Noris, 
machete, schițe de decor și 
costume.

★

LAS VILLAS-SANTA CLA
RA. — în saloanele Biblio
tecii generale a Universității 
centrale „Narta Abreu" din 
Las Villas—Santa Clara 
(Cuba) a fost organizată o 
expoziție de arfă populară și 
artizanat, în cadrul căreia au 
fost prezentate cărți și publi
cații romînești.

★

DRESDA. — La Dresda are 
loc conferința internațională 
pentru perfecționarea ingine
rilor și a personalului tehnic. 
La conferință participă ex- 
perți din țările socialiste. Din 
partea R. P. Romine participă 
ing. Alex. Teodoru, membru al 
C.N.I.T.

Ședință

a unei Comisii

permanente

C. A. E. R.

CANADA: Dezbaterile
din Camera Comunelor

Norvegieni,
100 de c

de

OTTAWA 30 (Agerpres). — 
în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea problemelor de politică 
externă din Camera Comune
lor din Canada a fost acordată 
o însemnătate deosebită pro
blemei relațiilor Occidentului 
cu țările socialiste. Deputății 
au subliniat cu satisfacție in
fluența favorabilă asupra îm
bunătățirii acestor relații și a- 
supra însănătoșirii climatului 
internațional exercitată de 
Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare în cele trei me
dii. O dată cu semnarea Tra
tatului de la Moscova, a decla
rat în cadrul dezbaterilor P. 
Martin, ministrul Afacerilor 
Externe al Canadei, a fost în
lăturată o sursă serioasă de 
reziduuri radioactive. Semna
rea acestui document de peste

că100 de state a demonstrat 
pot fi realizate acorduri care 
corespund atît intereselor Es
tului, cît și Vestului.

Tratatul de la Moscova, a 
subliniat la rîndul său R. 
Thompson, liderul partidului 
încrederii sociale din Canada, 
ne orientează spre țeluri către 
care tind toți oamenii rațio
nali — spre pace în lumea în
treagă.

Brewin, membru al Parla
mentului din partea „Noului 
partid democrat" a propus în 
numele fracțiunii sale exami
narea problemei privitoare la 
crearea în Europa de zone de- 
nuclearizate și încheierea unui 
pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și statele partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

AZI ALEGERI GENERALE ÎN VENEZUELA
CARACAS 30 (Agerpres). — 

Intr-un climat de teroare și vio
lentă au loc la 1 decembrie in 
Venezuela alegeri generale pentru 
desemnarea președintelui, a mem
brilor Congresului național, Adu
nărilor legislative 
state federale și 
nicipale.

Pentru postul 
deținut de cinci 
Betancourt, și-au 
tura șapte oameni politici printre 
care Raul Leoni, din partidul gu
vernamental Acțiunea democrati
că, Rafael Caldera, din partea 
partidului social-creștin Copei, 
lovito Villalba din partea Uniunii 
democratice republicane, viceami
ralul Wolfgang Larrazabal, care a 
condus în 1958 junta instaurată 
după alungarea dictatorului Perez 
limenez. Pentru cele 544 de man
date din Congresul național au 
fost prezentate aproape 6 000 de 
candidaturi.

din cele 20 de 
consiliilor mu-

de președinte, 
ani de Romulo 
depus candida-

Partidul comunist și Mișcarea 
revoluționară de stînga, aflate in 
ilegalitate, nu au avut voie să 
desemneze candidați. Conducătorii 
și reprezentanții în Congres ai 
acestor partide au fost aruncați 
în închisoare sau deportați. Prin
tre aceștia se află secretarul ge
neral al partidului comunist, 
jesus Paria, deputatul Gustavo 
Machado, senatorul Marques și 
alții. Cele două partide au adre
sat poporului venezuelian apelul 
de a se abține de la vot.

Pentru ziua alegerilor a fost 
intensificată paza militară. Nu

meroase patrule circulă pe străzi, 
iar în unele centre alegătorii vor 
trebui să-și dea votul în condi
țiile stării de asediu. Sînt înregis
trați 3 369 986 de alegători. Votul 
este obligatoriu și persoanele care 
nu se prezintă la urne sînt pasi
bile de diferite pedepse.

i

Norvegieni, însoțiți
100 de cîini eschimoși, 
organizează în prezent o 

expediție pe skiuri la Polul 
Nord. Conducătorul expediției 
este Bjorn Staib, student la 
facultatea de științe economice 
din Oslo.

Această expediție va fi pri
ma care va încerca traversarea 
acestei 
uscat.
giunea 
numai 
sau avioane.

Expediția va pleca de la El
lesmere Land, coasta arctică a 
Canadei, și va avea ca punct 
terminus Spitzbergen sau coas
ta Siberiei, în regiunea Sever
naia Zemlia.

Ea va străbate l 500 de mile 
și va dura 100 de zile. Nu va 
fi folosit nici un vehicul mo
torizat, cei 12 oameni dueîn- 
du-și echipamentul fie în ruk- 
sacuri, fie în sănii trase de 
cîini.

suprafețe glaciale pe 
Pînă în prezent în re- 

respectivă s-a ajuns 
cu submarine nucleare

Alegeri pentru funcția de 
rector al Universității 

Aberdeen

La 29 noiembrie, Ia Aber
deen au avut loc ale
geri pentru funcția de 

rector al universității cu ace
lași nume. Rector al Universi
tății Aberdeen a fost ales Sir 
John Hunt, conducătorul re
centei expediții britanice care 
a cucerit vîrful Everest. Lide
rul adjunct al partidului labu
rist, George Brown, care a par
ticipat și el la alegeri, a obți
nut 551 de voturi, față de cele 
885 ale lui Huni. Alte 410 vo
turi au fost acordate campio
nului de automobilism, 
Clarck.

Un dramaturg 
est-airican

Jim

In capitala Ugandei, 
Kampala, a fost pusă în 
scenă piesa „Pustnicul 

negru", aparținind scriitorului 
african James Newgee, consi-

derat unul dintre cei mai ta- 
lentați scriitori contempo
rani ai Africii de est. Primul 
său roman, „Mesia negru", a 
fost distins cu premiul con
cursului organizat de Biroul 
literaturii est-africane. Ur
mează să vadă lumina tiparu
lui cea de-a doua carte a sa, 
„Nu plînge copile".

Principalul erou al piesei 
„Pustnicul negru" trăiește o 
dramă personală, care este, 
in același timp, drama Africii 
contemporane.

Această piesă, care a întru
nit elogiile criticii, urmează 
să intre și în repertoriul altor 
teatre din Africa de est.

Un măgar deținut 
Ia închisoare

Vara trecută țăranul brazilian 
Osonio Fernandes a plecat 
la oraș împreună cu măgarul 

său Pele. In piața din Guimaraes, 
un băiețaș a Început să-l necă
jească pe Pele cu un băț, iar 
măgarul, a ripostat printr-o lovi
tură de copită ucigînd copilul pe 
loc. Șeful poliției locale a vrut 
să-I aresteze pe țăran, dar apoi 
s-a răzgindit și a inchis în schimb 
măgarul, acuzîndu-1 de asasinat. 
Pele a fost ținut luni de zile în
tr-o celulă cu gratii a unei Închi
sori obișnuite. Ceilalți deținuți au 
protestat împotriva mirosului ema
nat de măgar și zbieretelor ani
malului care le tulbura somnul. 
Bucătarul închisorii s-a plîns că 
este nevoit să gătească mese spe
ciale pentru măgar, iar paznicul 
închisorii a amenințat că va face 
grevă dacă nu primește un spor 
de salariu.

Recent, spre marea ușurare a 
deținuților și personalului închi
sorii Pele a fost înapoiat lui Fer
nandes, potrivit unei decizii a șe
fului politiei în sensul că „mă
garul și-a ispășit sentința", deși 
nu a fost niciodată judecat.

Crocodili sub... protecție

a ț umărul crocodililor în 
IX' fluviile din Malaya a 

scăzut așa de rapid, în 
special pe coasta occidentală, 
îneît crocodilii au fost incluși 
pe lista animalelor sub pro
tecție, care nu pot fi vinate 
fără permis.

® TE SCURT © PE SCURT @ PE SCURT •
TOKIO — Aproximativ 1 000 

de studenți din capitala Japo
niei au participat vineri la o 
demonstrație de protest îm
potriva tratativelor japono- 
sud-coreene.

Studenții au organizat, de 
asemenea, o grevă, așezîndu-se 
pe jos în fața clădirii Ministe
rului Afacerilor Externe. De
tașamente speciale de poliție 
au împrăștiat pe studenți, a- 
restînd 25 dintre ei.

lităților șl să iacă propuneri con
crete pentru reglementarea defini
tivă a conflictului de frontieră al- 
gcro-marocan. Primul raport 
comisiei urmează să 
viitoarei conferințe 1 
afacerilor externe ai 
bre ale O.U.A., care 
în luna februarie.

In cadrul inlîlnirii 
jan, membrii comisiei 
metodele de lucru și stabili 
stalului major al comisiei.

al 
lie prezentat 
a miniștrilor 
tarilor mem- 
va avea loc

de Ia 
vor

Abid- 
studia 
sediul

BUENOS AIRES — La Bue
nos Aires a fost creat un co
mitet național de solidaritate 
cu poporul din Venezuela. Din 
Comisia de organizare a comi
tetului fac parte reprezentanți 
ai Federației universitare a 
studenților din Argentina, ai 
partidelor comunist și socia
list, precum și ai diferitelor 
organizații sindicale.

PE SCURT ®
te și au capturat 1 200 de tunuri 
de diferite calibre. Peste 700 de 
soldați din trupele guvernamen
tale au trecut de partea partizani
lor.

MOSCOVA. — La 30 noiem
brie, președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a sosit la Moscova 
într-o vizită neoficială la invitația 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

GENEVA 30 (Agerpres). — 
La 29 noiembrie s-au încheiat 
la Geneva lucrările Comitetu
lui G.A.T.T. (Acordul general 
asupra tarifelor vamale și co
merțului) consacrate pregătirii 
viitoarei Conferințe a G.A.T.T. 
ce se va deschide la 4 mai 196-1 
pentru a discuta propunerea a- 
mericană privind o reducere 
generală a tarifelor vamale 
dintre S.U.A. și Piața comună.

La sfîrșitul reuniunii a fost 
dat publicității un comunicat 
în care se subliniază că „anu
mite chestiuni, în special cele 
privind diferențierile tarifare, 
nu au fost soluționate".

Comitetul, a adoptat doar 
un voluminos document în 
care sînt rezumate cele două 
poziții divergente privind e- 
ventuala reducere a tarifelor 
vamale dintre S.U.A. și țările 
Pieței comune. Potrivit agen
ției France Presse, acest docu
ment va fi înaintat guvernelor 
participante la negocieri și 
Consiliului ministerial al celor 
„șase" care se întrunește la 
Bruxelles între 2 și 3 decem
brie.

După cum reiese din docu
mentul adoptat, divergențele 
se referă la două puncte de 
vedere esențiale: poziția ame
ricană care preconizează o re
ducere tarifară „liniară” în 
proporție de 50 la sută vizînd 
aproape 90 la sută din mărfuri, 
și punctul de vedere al celor 
„șase” care preconizează o re
ducere tarifară „diferențiată".

Experții Pieței comune con
sideră propunerea americană 
drept o încercare de a menține 
actualul decalaj existent între 
nivelul tarifar al S.U.A. și al 
Pieței comune. Ei afirmă că o

reducere „liniară" de 50 la 
sută ar fi în detrimentul co
merțului țărilor Pieței comune 
intrucît nivelul tarifelor va
male ale S.U.A. variază între 
0 și 80 la sută în timp ce ta
xele vamale ale celor „șase” 
grevează cu 25—30 la sută 
mărfurile importate. Potrivit 
părerii acestora, numai o re
ducere „diferențiată" care să 
ducă la o „nivelare" a tarife
lor vamale între S.U.A. și Pia
ța comună este menită a pune 
pe poziții egale „competitive" 
cele două părți. i

„Simpla acceptare a solu
ției americane de către țările 
Pieței comune, apreciază 
France Presse, ar însemna re
nunțarea fără reciprocitate la 
aproape totalitatea mijloace
lor de apărare vamală a celor 
„șase”.

O altă problemă care nu a 
fost soluționată este aceea a 
includerii în viitoarele trata
tive a problemei produselor a- 
grare. Potrivit agenției Fran
ce Presse, această problemă, 
rămîne încă foarte „comple
xă". „Cei șase, relevă France 
Presse, nu au căzut însă de a- 
cord asupra reglementării unei 
politici agrare comune, nici a- 
supra calendarului care să 
permită instaurarea gradată de 
acum încolo în cadrul comuni
tății a unor prețuri unice pen
tru cereale”. Potrivit agenției, 
„reticențele vest-germanilor 
persistă încă". în ce privește 
S.U.A., un eventual dialog s-ar 
putea angaja pe baza negocie
rilor reciproce, așa cum a pro
pus Sicco Mansholt, vicepre
ședintele Pieței comune, asu
pra creării unui fond special 
de susținere a producătorilor

agricoli loviți de pe urma scă
derilor tarifare la produsele a- 
gricole. Or, după unii observa
tori, guvernul S.U.A. ar fi prea 
puțin dispus ca intr-un an în 
care se pregătesc alegerile 
prezidențiale, să-și revizuia
scă în totalitate propriul său 
sistem de susținere a prețuri
lor produselor agricole. Pe de 
altă parte, după cum se anun
ță din Washington, un purtă
tor de cuvînt al reprezentan
tului special pentru proble
mele comerciale al președinte
lui S.U.A., Christian Herter, a 
declarat că președintele John
son a dispus ca Herter să con
ținute „conform planului" pre
gătirile în vederea tratativelor 
G.A.T.T.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
între 26 și 30 noiembrie a a- 
vut loc la Moscova cea de-a 
treia ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru sta
tistică.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre ale 
Consiliului: R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, U.R.S.S. în calitate de 
observatori la ședință au asis
tat reprezentanți din partea 
R.P.D. Coreene și R. D. Viet
nam.

Comisia a analizat rezulta
tele activității în anul 1963, a 
discutat sarcinile în domeniul 
statisticii și a aprobat planul 
activității sale pe anul viitor.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de una
nimitate, prietenie și colabora
re frățească.

LONDRA. — De 9 zile conti
nuă greva a 4000 de muncitori 
de la baza maritimă militară en
gleză din Aden. Muncitorii reven
dică reducerea zilei de lucru, spo
rirea duratei concediului, acor
darea de ajutor medical și repri
mirea la lucru a muncitorilor 
concediați în mod ilegal.

In semn de solidaritate cu cei 
4 000 de greviști, Sindicatul unit 
al muncitorilor portuari și din 
transporturi din Aden a hotărît 
să declare grevă.

ADDIS ABEBA. — La 2 decem
brie, la Abidjan se va întruni co
misia de arbitra/ în conflictul al- 
gero-marocan creată la 18 noiem
brie in cadrul conferinței miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Organizației unității 
africane.

Comisia este formată din re
prezentanți ai Etiopiei, Coastei de 
Fildeș, Republicii Mali, Nigeriei, 
Senegal, Sudan și Tanganicăi. F.a 
este chemată, potrivit acordului 
de la Bamako cu privire Ia înce
tarea focului la frontiera algero- 
marocană, să stabilească respon
sabilitatea pentru începerea oști-

GEORGETOWN. — în Gu
yana Britanică continuă acțiu
nile de protest împotriva re
fuzului cercurilor colonialiste 
de a stabili data acordării in
dependenței acestei colonii și 
a încercării de a-i impune un 
sistem electoral care ar facili
ta venirea la putere a parti
delor de opoziție, exponente 
ale intereselor străine.

Astfel, Partidul Popular 
Progresist a organizat o de
monstrație ai cărei partici- 
panți au cerut acordarea ime
diată a independenței Guya- 
nei Britanice.

OTTAWA. — După cum rela
tează agențiile de iniormații, un 
avion cu reacție de pasageri 
„DS—8“ aparținind companiei de 
aviație „Trans Canada Airlines", 
s-a prăbușit curînd după decolare. 
Toți cei 111 pasageri șl șapte 
membri ai echipajului au murit.

Avionul a decolat de pe aero
dromul din orașul Montreal, pră- 
bușindu-se aproximativ la 25 mile 
de locul decolării. Agențiile occi
dentale de presa apreciază că a- 
ceasta este cea mal mare catas
trofă aviatică din istoria Canadei.
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Camerei

ministru 
că anul

CANBERRA. — La 30 noiembrie 
în Australia, au avut loc alegerile 
pentru Camera Reprezentanților a 
Parlamentului federal. 6 milioane 
de alegători au desemnat un nu
măr de 124 de deputați ai 
Reprezentanților.

La inițiativa primului 
Menzies, care s-a temut
viitor coaliția guvernamentală, al
cătuită din partidul liberal și par
tidul agrarian, nu va mai avea 
șanse de victorie, aceste alegeri 
au fost organizate cu un an înainte 

de termenul prevăzut de 
tutia australiană.

Rezultatele finale oficiale 
cunoscute abia Ia mijlocul 
minii viitoare.

consti*

vor fi 
săptă-

trans-

QUITO, — Junta din Ecuador 
continuă represiunile Împotriva 
forțelor patriotice. Autoritățile au 
arestat mai multi activiști sindi
cali și pe tărîm obștesc printre 
care scriitorul Benjamin Carrion 
și fostul decan al Universități! 
centrale din Quito, Manuel Agus
tin Agirre.

In semn de protest, studenții 
institutelor de învățămlnt supe
rior din Ecuador au organizat o 
grevă de 24 de ore, cerind resta
bilirea libertăților democratice.

HANOI. — După cum 
mite Agenția Vietnameză de In
formații, în timpul luptelor care 
au avut loc în luna septembrie și 
octombrie în opt regiuni din ba
zinul rîului Mekong, partizanii au 
ucis, rănit și luat prizonieri 5 300 
de soldați guvernamentali.

In aceste două luni, partizanii 
au doborît sau avariat 106 avioa
ne, au distrus 32 de care blinda-

DUBLIN. — După cum relatea
ză ziarul „Irish Times", deputății 
Parlamentului din Irlanda își ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
amploarea pe care a luat-o cum
părarea de terenuri de către stră
ini. Luind cuvîntul în parlament, 
deputatul John Mac William a 
acuzat guvernul că nu ia măsuri 
pentru a limita acapararea de că
tre străini a pămînturilor irlande
ze, precum și de către speculanții 
locali și marii industriași, cu toa
te că aceasta accentuează proce
sul de pauperizare 
mieri 
tia a

a micilor fer- 
și părăsirea de către aceș- 
pămînturilor.
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BAGDAD 30 (Agerpres). — 
Postul de radio Bagdad a 
transmis un comunicat al gu
vernatorului militar general al 
Irakului, Rașid El Mosleh, prin 
care se acordă membrilor 
Gărzii naționale baasiste, di
zolvată de către actualul re
gim, un nou termen de pre
dare a armelor. Potrivit co
municatului, orice persoană 
care pînă la 5 decembrie nu 
va preda armele autorităților, 
este pasibilă de pedeapsa cu 
moartea.

Totodată, autoritățile ira
kiene au deschis o serie de an
chete asupra activității me'm-

brilor Gărzii naționale. După 
cum anunță agenția France 
Presse, referindu-se la surse 
oficiale, comitetele speciale de 
anchetă au primit împuterni
ciri depline pentru a înainta 
tribunalelor pe toți acei care 
s-au făcut vinovați de încăl
carea legilor.

Agenția M.E.N. anunță ci la 
29 noiembrie și-au reluat apa
riția 7 ziare irakiene. După 
cum se știe, în urma eveni
mentelor din 18 noiembrie, 
cînd actuala conducere a pre
luat puterea în Irak, guverna
torul militar a emis un decret 
prin care a fost suspendată a- 
pariția ziarelor și revistelor.

rima zi a lui de
cembrie a devenit 
tradițională zi de 
luptă pentru eli
berarea Africii. 
Continentul negru 
și-a schimbat fi

zionomia în anii din urmă. Nu-i 
nici un deceniu de cînd una 
din marile reviste ale occiden
tului proorocea că Africa va 
rumîne un uriaș adormit, înde
părtat de puternicele vînturi 
ale libertății care începuseră să 
bată în lume. Proorocirea nu 
s-a adeverit. Pe continentul pe 
care în 1945 nu existau decît 
trei state independente, actual
mente 32 de țări cunosc inde
pendența. 220 000 000 de afri
cani au smuls lanțurile colonia
lismului. Decorul african a ră
mas același, dar în multe țări 
de pe acest continent viața cu
noaște schimbări demne de re
marcat. O serie de țări inde
pendente ale Africii au pornit 
energic pe calea ștergerii ur
melor dominației colonialisle, 
înaintînd perseverent către pro
gres. Drumul lor înainte spre o 
viață demnă, luminoasă, îl ur
măresc cu simpatie și îl spriji
nă toți oamenii de bună credin
ță din lume și, în mod deosebii, 
popoarele țărilor socialiste.

Drumul spre progres este 
însă un drum dificil. Unora din 
țările africane care și-au cuce
rit independența li se ridică 
grave probleme. Asupra aces
tor țări planează primejdia neo- 
colonialismului. Deseori, foștii 
stăpîni încearcă pe căi ocolite

să recîștige pozițiile pierdute 
sau să le conserve pe cele pe 
care le mai dețin încă. „Ne-a 
trebuit mult timp pentru a des
coperi că lupta împotriva colo
nialismului nu încetează o dată 
cu obținerea independenței na
ționale — spunea președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah. In
dependența nu este decît pre
ludiul unei bătălii și mai difi
cile pentru dreptul de a ne re
zolva noi înșine problemele 
noastre economice și sociale," 
de a clădi societatea noastră 
conform aspirațiilor noastre, e- 
liberați de controlul și inter
vențiile înjositoare ale neoco- 
lonialiștilor". Dramatica expe
riență a Congoului — și nu nu
mai a acestui greu încercat stal 
airican — confirmă afirmațiile 
președintelui Ghanei. Tragedia 
congoleză se consumă încă, a- 
ducînd mari suferințe poporu
lui congolez. Cauza evenimen
telor din Congo poate fi găsită 
numai în mașinațiile monopolu
rilor interesate în exploatarea 
nestingherită a avuțiilor cu 
care natura a înzestrat subso
lul congolez. Congo a reprezen
tat o lecție plină de amărăciune 
pentru Africa independentă. 
Din păcate, drama congoleză 
n-a ajuns încă la final.

în această zi nu avem drep
tul să uităm că peste 30 000 00<) 
de airicani 
colonial.
care nu 
lor. Ei 
Angola,
neea zisă portugheză... Viața

mai îndură jugul 
30 000 000 de oameni 
sînt stăpîni in țările 
luptă cu îndîrjire: în 
în Mozambic, în Gui-

lor o zugrăvesc zguduitor el
fi ele. 96 la sută din populația 
Angolei este analfabetă, 90 la 
sută din cea a Mozambicului și 
99 la sută din locuitorii Guineei 
zise portugheze. Bolile, igno
ranța, mizeria, munca forțată 
seceră viețile oamenilor. în 
jungla angoleza, în desișul pă
durilor din Guineea zisă portu
gheză, în așezările Mozambicu
lui luptătorii pentru indepen
dentă se înmulțesc, forțele pa
triotice cresc și se întăresc. 
Comunicatele de la Lisabona 
care vesteau „lichidarea rebe
lilor" au amuțit. Mereu mai 
multe sînt știrile care ajung în 
coloanele presei mondiale re
feritoare la curajoasele acțiuni 
de luptă ale forțelor patriotice 
din coloniile portugheze. Colo
nialiștii ard satele, schingiuiesc 
pe nevinovății prinși, asasinea
ză pe luptători — dar flacăra 
luptei populare nu se stinge, 

în dezbaterile recente de la 
O.N.U., reprezentantul salaza- 
rist a încercat să afirme că 
Portugalia îi pregătește pe 
băștinași pentru „autodetermi
nare". Oratorul portughez a 
primit o replică ascuțită. Un 
delegat african spunea la tribu
nă : „Bomba cu napalm, care 
transformă în rug sute de sate, 
mii de case distruse, bătrîni, 
femei și copii care își părăsesc 
satele spre a nu fi uciși — ast
fel văd colonialiștii portughezi 
pregătirea terenului pentru 
autodeterminare".

Airica de sud cu rușinosul 
apartheid a devenii în a doua

manifestă entuziasmul pentru deplina in-Aspect de la Nairobi, capitala Kenyei. Populația își 
dependență a țării.

jumătate a secolului XX un 
simbol al celor mai cumplite 
rînduieli imaginabile. 101 legi 
1 asiste îi hărțuiesc pe africani, 
îi transformă în cetățeni fără 
nici un fel de drepturi și împo
vărați de umilitoare obligații. 
O tară ^ntreagă a devenit o 
uriașă celulă destinată majori
tății populației. Rasismul sud- 
african sfidează omenirea. Și-o 
permite deoarece aliafi puter
nici îl tolerează, îl încurajea
ză chiar. Conștiința omenirii a 
condamnat însă, fără drept de 
apel, apartheidul și pe promo
torii Iui.

Africa care a pășit pe drumul 
libertății nu mai este un conti
nent al resemnării. Popoarele 
africane au acumulat multe ex
periențe. Ele au înfeles că îm
potriva colonialismului trebuie 
să lupte unite. Conferința de la 
Addis Abeba a fost o grăitoa
re manifestare. Deși limbajul 
politic al participantilor a dife
rit de multe ori, conferința din 
capitala Etiopiei, a exprimat 
unanima năzuință de a pune 
definitiv capăt colonialismului 
pe încercatul continent negru.

Aspirațiile Africii găsesc în
țelegerea și sprijinul poporului

nostru, ca și al celorlalte țări 
socialiste. Poporul romîn, care 
a fost și este solidar cu mișcă
rile de eliberare națională de 
pe continentul african, este 
convins că ceasul libertății va 
suna și pentru popoarele înro
bite încă de colonialism. In lu
mea de azi, în care forțele so
cialismului și păcii sînt tot mai 
puternice, colonialismul a de
venit un anacronism, a cărei 
definitivă înlăturare este inevi
tabilă. Ziua libertății întregii 
Africi nu-i departe!
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