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O mare atenție au acordat 
agitatorii in cadrul muncii po
litice pe care o desfășoară com
baterii indisciplinei, a lipsei de 
grijă față de utilaje. De pildă, 
brigada Iul David Ioan, care 
lucrează intr-un abataj fron
tal, rămăsese !n repetate rin- 
duri sub plan datorită indis
ciplinei, a lipsei de preocupa
re față de îngrijirea și folosi
rea judicioasă a utilajelor din 
partea unor membri pi brigă
zii ca Miiialacbe Constantin, 
Clobanu Constantin, Păuleț 
Gheorghe, abateri față de care 
și șeful brigăzii a bvut o ati
tudine Îngăduitoare. Cu prile
jul convorbirilor Avute cu mi
nerii din acest abataj, agita
torii Jurja loan șl Oprisa 
Gheorghe au criticat cu aspri
me actele de indisciplină, ară- 
tlnd daunele pe care le cau
zează acestea activității bri
găzii; iar pe cei vinovați l-au 
pus In discuția colectivului. 
Poziția combativă a colectivu
lui brigăzii față de cei care au 
dovedit neglijență șl indisci
plină a avut o inriurlre poziti
vă asupra tuturor muncitorilor 
din abataj. Brigada a lichidat 
actele de indisciplină, reușind 
astfel să-și îndeplinească sarci
nile de plan. O bogată activi
tate pentru mobilizarea mine-

Gulyas a cîștigat turneul 
de tenis de la Budapesta

Sportiva sovietică Inga Voronina 
a obținut un strălucit succes

HELSINKI (Agerpreș).
Ziarele finlandeze publică 

ample articole despre campio
natele mondiale feminine de 
patinaj viteză, Încheiate de cu- 
rind in localitatea imatra. Co
mentatorii sportivi subliniază 
marele succes repurtat Ue re
prezentantele Uniunii Sovieti
ce, remarclnd îndeosebi clasa 
Înaltă a patinatoarei Inga Vo
ronina, Învingătoare In trei 
din cele patru probe de „mon
dialelor".

Viftoarela campionate mondiale 
do patinaj viteză vor avea 

loc Tn Japonia
MOSCOVA (Agerpres).
In cursul unei conferințe de 

presă care a avut loc la Mos
cova, președintele Uniunii in
ternaționale de patinaj, Sven 
Loftmann (Suedia) a anunțat 
că viitoarele campionate mon
diale de patinaj viteză (mas
culine și feminine) se vor des
fășura intre 20 și 24 februarie 
1963 in Jăponia. întrecerile se 
vor disputa In apropiere de 
Tokio, pe o pistă de gheață 
artificială.

0 frumoasă inițiativă
Nu de mult, la Grupul școlar 

minier din Petroșani, pentru li
chidarea rămînerii în urmă a u- 
nor elevi la învățătură, s-au luat 
o serie de măsuri eficiente prin
tre care și aceea de a se forma 
grupe de învățătură. Cadrele cele 
mat bine pregătite ca: Stoica 
Margareta, Neagoe Constantin, 
Cernita C., de la Școala tehnică 
de topografie, Nagy Cornelia. 
Gabor D. ți Popa M. de la 
Școala tehnică de preparare vor 
ajuta, împreună cu colectivul cla
selor, pe cei mai slabi pregătiți, 
pentru a-ți îmbogăți cunoștințele
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profesionale. In prezent are loc f 
o întrecere între grupe pentru j 
obținerea celor mai frumoase re- ♦ 
Ztdlate. Inițiativa luată de biroul f 
organizației de partid a fost pri~ * 
miță cu entuziasm de către ele- • 
vi. Sîntem convinși cu toții că а-к 
ceasta inițiativă va da roadele * 
scontate. . ;
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rilor la o bună organizare a 
muncii, la folosirea judicioasă 
a utilajelor și lichidarea indis
ciplinei au depus și agitatorii 
Bistrian loan, Urdaș Vasile, 
Alde» loan, Prața Dumitru și 
Cristea loan.

Merită b fi relevat și exem
plul agitatorilor Burlacu Du
mitru, Adam Nicolae, Mintiei 
Emanoil, care au desfășurat o 
intensă muncă politică In rin- 
durile muncitorilor electro
mecanici și de la transport 
pentru a asigură aproviziona
rea ritmică a brigăzilor de mi
neri cu materiale și goale și 
întreținerea In bune condițiuni 
a utilajelor de la locurile de 
muncă pentru a orna astfel 
condiții optime de muncă bri
găzilor.

Boddele muncii politice pe 
care au desfășurat-o agitato
rii comuniști din seetorul II 
al minei Vulcan in perioada 
ce U trecut de Kă Ineepatul a- 
eestnj an sînt Însemnate. Mi
nerii dta acest neetor și-an de
pășit sareinihHs principalii in
dici ăi planului de producție. 
Rezultatul cel mai de seamă 
constă insă in faptul față 
de ultimele luni ale anului tre- 
ent, cind au rămas sub plan 
cite 4—6 brigăzi. In prima lu
nă a anului 1962 cu excepția 
unui singur caz,.toate brigă
zile și-au Îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan.

in ce privește campionatele 
europene, acestea se vor des
fășura in Suedia, la Începutul 
lunii februarie.

La conferința de presă a luat 
cuvîntul și președintele fede
rației de patinaj din Austria 
dr. Hans Schpol care a pre
zentat o informare asupra pre
gătirilor ce se fac in vederea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck.

BUDAPESTA (Agerpres).
Turneul internațional de te

nis desfășurat pe teren acope
rit la Budapesta a fost cîști- 
gat de Gulyas (R. P. Ungară) 
care ă învins in finală cu 6—2; 
6—2; 6—0 pe coechipierul său 
Katoria. La simplu feminin 
victoria a revenit jucătoarei 
Polgar (R. P. Ungară) învin
gătoare cu 4—6; 6—3; 6—0 in 
fața austriecei Edda Herdy.

Munca sindicală la nivelul 
sarcinilor economice

In zilele de 17—18 februarie 
a.c. în sala clubului sindicatelor 
din orașul Petrila au avut loc 
lucrările conferinței de dare de 
seamă și alegeri a comitetului sin
dicatului minei Petrila. S-au în*  
tîlnit cu acest prilej peste 200 
de delegați ai membrilor de sin
dical de la această mină, munci
tori, tehnicieni, ingineri și func
ționari.

La lucrările conferinței au par
ticipat tov. Cotoț loan, membru 
al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C.S. din R.P.R., Bălan Vichen- 
te, președintele Consiliului regio
nal al sindicatelor Hunedoara, 
Karpinecz loan, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani, 
dintele 
tovarăși.

Darea 
tov. Giurgiu Gheorghe, președin
tele comitetului sindicatului minei 
Petrila și dezbaterile conferinței 
au scos în evidență activitatea 
comitetului, a secțiilor sindicale- 
care, sub conducerea organizațiilor 
de partid, au asigurat mobiliza
rea oamenilor muncii de la aceas
tă mină la traducerea în viață a 
mărețelor sarcini pe care Congre
sul al Ш-lea ai partidului le-a
pus în fața industriei carbonifere.

Momeu Samoilă, preșe- 
C.L.S. Petroșani și alți

de seamă prezentată de

Festivalul filmului 
la sate

Festivalul filmului pentru 
sate, care în această ediție se 
desfășoară in peste 13.000 de 
localități, a intrat în ultima 
etapă. In satele și comunele 
care au cinematografe proprii 
sau acolo unde poposesc cara
vanele cinematografice, nume
roase filme artistice și docu
mentare, precum și spectaco
lele speciale pentru elevi șl 
copii, prezentate în cadrul Fes
tivalului, se bucură de o mare 
afluență. în prima etapă, care 
s-a desfășurat in jumătate din 
raioanele țării, filmele au 
fort vizionate de aproximativ 
2.600.000 de spectatori.

iTdtodată, de la 1 decembrie 
1961 — dată cind a Început 
Festivalul — și pînă. acum, la 
sate au fost deschise aproxi^ 
mativ 100 cinematografe noi.

(Agerpres)

Verificarea funcționării cen
tralei de telefoane se face fi 
pe această cale — adică prin 
convorbire telefonică. Maistrul 
de telecomunicații Nicoară 
Gheorghe de la centrala auto
mată de telefoane a termocen
tralei Paroșeti a fost „prins4 
de obiectivul fotografic verifi- 
cînd funcționarea centralei te
lefonice.

ani, perioadă la 
darea de seamă, 
au dobindit suc
iți sporirea pro-

In ultimii doi 
care se referă 
minerii petrileni 
cese însemnate 
ducției de cărbune, îmbunătățirea 
calității acestuia; creșterea vite
zelor de avansare în abataje și la 
lucrările de pregătiri, reducerea 
prețului de cost. In anul 1961, ei 
și-au realizat cu 23 de zile măi

Conferinfa de dare de seamă 
și alegeri a comitetului 

sindicatului minei Petrila

de colectivul 
sub conducerea or- 
partid, se datorase 

sindicatul minei a 
activitate susținută

devreme sarcinile planului de pro
ducție, au extras din adincuri și 
trimis industriei noastre socialiste 
cu 43.433 tone mai mult cărbune 
dedt sarcina planificată, au de
pășit productivitatea muncii în 
subteran cu 2,2 la sută.

I*i  conferință s-a subliniat că 
succesele obținute 
minei Petrila, 
ganizației de 
faptului că 
desfășurat o 
pentru organizarea temeinică a 
Întrecerii socialiste. Lună de lună, 
întrecerea a cuprins tot mai mulți 
oameni ai muncii. In 1961; de

BIN ACTIVITATEA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

la

Muncitori de frunte 
primiți în partid

Organizația de bază de 
termocentrala Paroșeni acordă
o atenție deosebită primirii în 
partid a celor mai buni mun
citori. in ultimul timp au fost 
primiți 20 membri și candidați 
de partid din rîndurile orga
nizației de tineret și din acti
vul fără de partid; in prezent 
organizația de bază numără 
peste 150 de membri și candi
dați de partid.

In ziua de 8 februarie a. c. 
organizația de bază a primit 
în rîndurile sale pe tovarășii 
.Vilvoiu Nistor, Furtună Gheor
ghe, Monoran Traian, Schap- 
son Tiberiu și Petrileanu Ghe
orghe, toți muncitori de frun
te, oameni care depun efor
turi susținute pentru ridica
rea nivelului lor politic și ideo
logic, pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor economice 
ce stau în fața colectivului.

Un cerc cu activitate bună
Cursul seral anul I de Ia Vis- 

a coza Lupeni desfășoară o ac- 
‘‘tivitate bună. Tovarășul Fen- 

cea Aron, propagandistul cer
cului, sprijinit îndeaproape de 
biroul organizației de bază, s-a 
îngrijit ca fiecare lecție să fie 
predată și seminarizată în zi
lele programate pentru ține
rea Învățămîntului de partid. 
Pînă în prezent au fost pre
date în fața cursanților 5 lec
ții. Discuțiile care s-au desfă
șurat pe marginea lecției „Po
litica P.M.R. de întărire a ali
anței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare și de 
transformare socialistă a agri
culturii" au fost vii, pline de 
conținut, ele au dovedit că fie
care cursant a studiat cu răs
pundere materialul bibliografic. 
Printre cel mai activi cursanțl 
la discuții sînt tov. Croveanu 
Alexandru, Merfu Florian, Be- 
șoiu Nicolae, Chioreanu Petru 
șl Gosa Iosif care întotdeauna 
vin la ședințele de învățămînt 
cu materialul bibliografic con
spectat, se preocupă de spri
jinirea tovarășilor care întlm- 
pină greutăți în însușirea ma
terialului.

Transportul subteran 
în discufia adunării 

generale
în adunarea generală a or

ganizației de bază din sectorul 
ѴП transport al minei Lonea, 
care a avut loc în ziua de 15 
februarie a. c., s-a discutat a- 
mănunțlt despre felul în care 
membrii și candidații de partid

pildă, numărul celor afiați în în*  
trecere a crescut cu peste 700 to
varăși față de anul precedent. In 
întrecerea socialistă s-au eviden
țiat minerii din brigăzile conduse 
de tov. Cuooș Gheorghe din sec
torul I, Michiev Gheorghe din 
sectorul II, Cîșlacu loan, Bartok 
Iosif din rectorul III, Kardoș Ga- 
vrilă din sectorul IV ți altele 
care au depus eforturi susținute 
pentru îmbunătățirea continuă a 
principalilor indici tehnico-econo- 
mici ai producției.

Mulți vorbitori, printre care 
tov. Dobrican Traian, secretarul 
comitetului de partid de la mi
nă, ing. Muru Emil, șeful E. M. 
Petrila^ minerii Andrei Ștefan, 
Laszlo Ștefan și alții au arătat 
că în perioada la care re refecă 
darea de seamă a crescut sprijinul 
dat de comitetul sindicatului gru
pelor și secțiilor sindicale care 
au reușit să pătrundă mai adine 
în problemele economice, au or
ganizat mai temeinic consfătuirile 
de producție, asigurind participa
rea nemijlocită și tot mai activă 
a muncitorilor la conducerea pro
ducției. Datorită muncii desfășu
rate de comitetul sindicatului s-a 
reușit ca în consfătuirile de pro
ducției pe sectoare și exploatare 

se preocupă de buna desfășu
rare a transportului subteran, 
in cuvîntul lor tov. Butuza Ște
fan, Chința Teofil, Demeter 
Ștefan și alții au arătat că in 
acest an în fața exploatării 
miniere Lonea stau sarcini im
portante In privința sporirii 
producției de cărbune. In acest 
scop, au arătat vorbitorii, este 
necesar ca toți membrii și can
didați! de partid să-și sporeas
că eforturile în producție, să 
fie în fruntea Întrecerii, să 
mobilizeze pe toți muncitorii 
sectorului pentru a sprijini e- 
fectiv activitatea brigăzilor de 
mineri.

In adunarea de partid co
muniștii s-au angajat să În
trețină în bune condițiuni lo
comotivele de mină, parcul de 
vagonete, să-și organizeze în 
așa fel munca incit să satis
facă ritmic cerințele minerilor 
cu vagonete și materiale. Du
pă discuțiile purtate în aduna
re, s-au repartizat sarcini con
crete membrilor organizației de 
bază in scopul îmbunătățirii 
transportului în subteran.

Sarcini concrete fiecărui 
comunist

Zilele trecute, adunarea ge
nerală a organizației de bază 
de la sectorul I.L.L. Petrila a 
analizat felul cum membrii șl 
candidații de partid își duc Ia 
îndeplinire sarcinile. Referatul 
prezentat în fața adunării de 
tov. Barna Francisc a scos in 
evidență că s-a îmbunătățit 
activitatea comuniștilor аяі 
organizația de partid în înde
plinirea sarcinilor, a crescut 
preocuparea acestora față de 
întărirea întregii activități po 
litice și economice din sector.

Din analiza făcută au rezul
tat și unele lipsuri. 8-a criti
cat faptul că unii membri de 
partid nu se ocupă cu răspun
dere de îndeplinirea sarcinilor. 
De exemplu, membrul de partid 
Stepanek Iosif, în mică măsu
ră se ocupă de activitatea or
ganizației de bază U.T.M. al 
cărui secretar este. Totodată 
el a neglijat participarea la 
ședințele cercului de studiere 
a Istoriei P.M.R., anul II. Și 
tovarășii Nicola Slmion, Gola 
Andrei și biții neglijează ridi
carea nivelului lor politic și 
ideologic, nu iau cuvîntul )ă 
ședințele cercului de învăță- 
mînt. Au fost stabilite măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții învățămîntului de partid, 
s-a trecut la reorganizarea co
lectivului de redacție al ga
zetei de perete, s-au trasat 
sarcini tuturor membrilor și 
candldatilor de partid.

să fie dezbătute probleme legare 
de folosirea mai bună a cepați- 
taților de producție, extinderea 
inițiativelor valoroase ale mineri
lor. Astfel, peste 30 brigăzi din 
abatajele minei Petrila au îmbră*  
țișat inițiativa „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist". 
Odată cu aplicarea acestei iniția*  
tive, comitetul sindicatului și sec
țiile sindicale au trecut la inc*  
truirea muncitorilor, i-au îndrumat 
*ă introducă pușcarea selectivă a 
frontului de lucru, să aleagă cu 
atenție șistul vizibil din cărbune. 
Acolo unde -s-a observat o slabă 
preocupare față de calitatea pto*  
ducției, comitetul sindicatului a 
organizat scurte consfătuiri cui 
șefii de brigăzi la banda de co
lectare de la suprafață pentru a 
se convinge practic de slaba cali
tate a producției dată de brigă
zile pe care le conduc. Preocu
parea organelor sindicale fată de 
îmbunătățirea continuă a produc
ției de cărbune n-a întîrziat să-ți 
arate roadele. In anul trecut, de 
exemplu, minerii petrileni au 
dus cu 0,1 la sută 
cărbune $i cu 0,6 la 
tatea fată de sarcina

In conferință s-a 
exigență activitatea 
sindicatului și în ce 
ducerea în viață a 
făcute de muncitori 
consfătuirilor de producție, 
propunerea minerului fruntaș F;- 
roiu loan, din sectorul П, s*a  tre-

re- 
cenușa din 
sută unu di' 
planificată, 

analizat cu 
comitetului 

privește tra- 
propunerilor 

cu prilejul
Ia
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X Din Înaltul plumburiu, ful-
♦ <11 de nea cădeau fără conte-
♦ nire lețănlndu-ae agale in
♦ văzduh de parcă ar fi fost lă-
♦ sați eu parașuta. Din clnd in
♦ clnd, cite o pală de vint ti 
X izbea, vrăjmașă, făcindu-i să 
X danseze intr-un vlrtej nebun.
♦ Puținii călători mergeau gră- 
X biți spre unde-i minau trebu-
♦ rile. Printre ei era și o femele
♦ mai In virstă. Se oprea la cite
♦ o poartă, schimba elteva vor-
♦ be cu gospodina apoi pleca
♦ grăbită mai departe. Era to- 
X varășa Jura Valeria, deputata 
X circumscripției electorale nr. 
X 43 din Vulcan, ce făcea mobi- 
X Uzarea gospodinelor la cercul 
X de citit. In ajutorul deputatei 
X au venit și responsabila cui- 
X turală Vlăduț Maria, precum 
X și gospodinele Pardos Maria, 
X Fedor Terezia și altele. Cu a- 
X semenea ajutoare s-a făcut 
X treabă bună. In ziua clnd a 
X fost stabilit să aibă loc ședința
♦ cercului de citit, in sala de
♦
♦ ședințe a sfatului popular 
ț s-au adunat 47 de gospodine
* dornice să-și îmbogățească
• bagajul de cunoștințe. „Sfa- 
X tul gospodinei" a fost ascul- 
X tat cu atenție. Nu rare sînt 
X cazurile cind la aceste sfaturi 
Xjtinele gospodine vin cu com
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Pentru ceferiștii din Petroșani au fost construite In ultimii 
numeroase blocuri cu zeci de apartamente confortabile.
IN CLIȘEU: Unul dintre blocurile noi In care locuiesc 
familiile muncitorilor ceferi ști.

abatajdor cameră 
loc de seîndură. 
acestei propuneri 
economie de a- 

lei la podirea u- 
din 

mine-

cut la podirea 
cu jumătăți în 
Prin aplicarea 
s-a realizat o 
proximativ 500 
nui singur abataj. La una 
consfătuirile de producție, 
rul Haidu Iuliu, Erou al Muncii 
Socialiste, a propus ca galeriile 
de cap să nu fie săpate cu mult 
înainte de începerea exploatării 
cărbunelui deoarece intră în pre
siune și necesită armare suplimen
tară.

Delegații la conferință au ana
lizat preocuparea pentru ridicarea 
brigăzilor rămase în urmă la ni
velul celor fruntașe, despre fe
lul în care organele și organiza
țiile sindicale, conducerea exploa
tării s-a preocupat de acest lu
cru. Aproape că nu a existat 
consfătuire de producție pe sec' 
toare sau exploatare în care să 
nu fi fost luată în discuție pro
blema scoaterii brigăzilor de sub 
plan. Comitetul sindicatului a 
stimulat inițiativa ca în fruntea 
brigăzilor mai slabe să treacă cei 
mai pricepuți mineri, buni orga
nizatori ai procesului de produc
ție. In anul 1961, 14 mineri frun
tași printre care tov. Bartha 
Francisc, Nistoteanu Gheorghe și 
Peter Victor au prgluat 
rea unor brigăzi rămase 
pe care au reușit să le 
nivelul celor fruntașe.

— Știm cu toții —

conduce- ■ 
în urmă, 
ridice ia

а arătat 
tov. Tenczler Ștefan, șeful secto-

•йійи

pletări din experiența lor. Așa X 
a fost și mai deunăzi. Cind X 
insă se pregăteau de plecare, ♦ 
un grup de pionieri și elevi, ♦ 
sub îndrumarea învățătoarei ♦ 
Ciohadarul Ghizela, a venit ♦ 
cam pe nepusă masă. Unii X 
dintre copii tși aveau mamele X 
aici. Cu toate astea au fost X 
priviți cu ochi întrebători. X 

— Ce-i cu voi aici ? — pă X 
rea a spune fiecare privire. X 

Răspunsul la întrebarea lor X 
tăcută l-a dat învățătoarea. •

— Am venit să vă facem o ♦ 
surpriză, prczentlndu-vă un ♦ 
program artistic. *

Aplauzele entuziaste au a- X 
rătat bucuria cu care a fost X 
primită surpriza. Mieii soliști X 
vocali au început să-și deseo- * 
pere talentul. Gospodinele !!♦ 
sorbeau din ochi, îi aplaudau X 
cu căldură. Recitatorii și-au X 
arătat și ei măiestria așa cum X 
a făcut-o și un volnic la a- X 
cordeon. X

Programul a luat sfîrșlt. X 
Gospodinele au plecat spre X 
casele lor. In minte le stăruia X 
încă plăcuta surpriză pusă la X 
cale de copiii lor, făcind să le X 
Înflorească pe fețe zlmbete de X 
mulțumire. ♦

ELENA ТОМА X 
corespondentă ♦

-> --Ș ■ <
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rului III — că anul trecut colec
tivul minei noastre a pierdut 
peste 22.000 tone cărbune din 
cauaă că inginerii și tehnicienii 
exploatării nu au făcut totul pen
tru ridicarea fiecărei brigăzi la 
plan. Acest lucru s-a întimplat 
deoarece în unele brigăzi a exis
tat o slabă organizare a locului 
de muncă, a lipsit ajutorul Și în
drumarea tehnică necesară, nu 
s-a acordat atenția cuvenită omo
genizării brigăzilor, iar uneori s-a 
făcut simțită lipsa de exploziv și 
anumite piese de schimb.

Asemenea deficiențe au fost 
arătate și de tov. Dogaru Sevas
tian, Kovacs Mihai și alți delegați 
care au căutat să dezvăluie cau
zele pentru care și în prezent la 
mina Petrila există 17 brigăzi ră
mase în urmă, dintre care cele 
mai multe în sectoarele II și IV. 
De deficiențele în această pri
vință se face vinovat și comitetul 
sindicatului care în mică măsu
ră s-a deplasat în abatajele un
de lucrează brigăzile rămase sub 
plan pentru a analiza cauzele ne- 
îndeplinirii sarcinilor de produc
ție. Membrii comitetului sindica
tului au participat de altfel des
tul de rar la consfătuirile de 
producție ale grupelor sindicale.

Delegații s-au referit în cuvîn- 
tul lor și la alte lipsuri care au 
existat în muncă. Astfel s-a sub
liniat că atît conducerea exploa
tării cît și comitetul sindicatului 
nu s-au ocupat cu suficientă răs-

май»

„Poarta fluvia
lă a orașului" 
este denumirea 
pe care locuitorii 
Kievului au da
t-o noii gări flu
viale. Ea are 
două săli de aș
teptare, foaiere 
spațioase, un bo- 
tel, o cameră 
pentru copii. Sea
ra, una din săli
le de așteptare se 
transformă în ci
nematograf.

---------------Q--------------

Primul concurs de filme sportive
In U.R.S.S. a fost organizat 

primul concurs unional de fil
me sportive realizate de ci
neaști amatori pe teme din 
viața studenților. Au fost pre
zentate 23 de filme realizate 
in 14 instituții de Învățământ 
superior din Uniunea Sovietl- 

, că. Printre lucrările prezentate 
se află filme documentare, di
dactice, jurnale de actualități 
și filme propagandistice, in a-
tară de lucrări complete, au 
fost prezentate multe fragmer ■ 
te și dlafilme.

Au fost considerate ca cele 
mal bune lucrări filmele Uni
versității de stat din Tartu 
„Competițiile internaționale de

—=©■

DffliWfira OB»r opere 
NEittiate ale (ашИіпМ 

ras П. îfffiiier •
Cu prilejul unor reparații e- 

xecutate la clădirea Conserva
torului din Leningrad s-a fă
cut o prețioasă descoperire ar
tistică — au fost găsite 3470 

de matrițe de plumb, conținînd 
pagini din opere necunoscute 
ale compozitorului rus Nikolai 
Afanasiev — (1820—1898) pe 
care contemporanii Iul II nu
meau „Paganini al Rusiei".

Descoperirea făcută consti
tuie o nouă mărturie a mare
lui talent al compozitorului, 
autor al cîtorva opere, simfo
nii, concerte, coruri. După pă
rerea lui Nikolai Șelkov, unul 
din puținii cunoscători con
temporani ai creației lui Afa
nasiev, lucrările găsite Înscriu 
o nouă pagină strălucită în is
toria artei muzicale ruse.

pundere de organizarea schimbu
rilor de experiență, aplicarea u- 
nor inovații care s-au dovedit a 
fi utile procesului de producție, 
amenajarea băii muncitorilor și 
tehnicienilor. Tovarășii Matyas 
Ludovic, Gaia Grigore, Moșescu 
Gheorghe și alți delegați au ară
tat că noul comitet trebuie să 
studieze și apoi să generalizeze 
experiența comitetelor de secție 
fruntașe, să asigure în permanen
ță muncitorilor condiții optime 
de muncă pentru a îndeplini in
tegral sarcinile de plan pe 1962.

In cadrul lucrărilor conferinței, 
a luat cuvîntul tovarășul Cotoț 
loan, membru al C.C.. al P.M.R., 
secretar al C.C.^., vorbitorul a 
reliefat faptul căf discuțiile pur
tate pe marginea dării de seamă 
au oglindit spiritul sănătos al o- 
mului nou față de muncă, față 
de unele deficiențe în activitatea 
comitetului sindicatului și condu
cerii minei. In continuare tova
rășul Cotoț Ioan a subliniat sar
cinile principale care stau în fa
ța organizațiilor sindicale și mă
surile care trebuie luate pentru 
realizarea sarcinilor puse de Con
gresul al Ш-lea al partidului în 
fața minerilor. Pe viitor, a spus 
vorbitorul, producția extrasă tre
buie să fie de tot mai bună ca
litate, la un preț de cost scăzut 
și cu un efort fizic cît mai redus. 
In întrecerea socialistă trebuie 
pus un accent mai mare pe ur
mărirea îndeplinirii angajamentis-

schi" și „Deschiderea sezonu
lui de vară la săriturile de pe 
trambulină", filmul Institutului 
pedagogic din Piatigorsk „Che
marea munților" precum și fii 
mul „Ei au Învins gheața", 
realizat de școala tehnică su 
perioară ,,Bauman" din Mos
cova.

Asemenea concursuri vor de
veni tradiționale in U.R.S.S.

L $. $. 1. Noidiiiâ

I
La muzeul regional al 
R.S.S.A. Mordvine, printre alte 
numeroase exponate se află și 
macheta unei izbe datind dinain
te de Revoluție. Scundă, întune
coasă, cu niște biete ferestruici, 
ea produce o impresie depriman
tă. In asemenea izbe, în .serile 
de iarnă familiile mordvine își 
petreceau timpul la lumina fo
cului. De electricitate — nici 
pomeneală, adesea nu exista nici 
gaz de lampă.

In anii puterii sovietice elec
trificarea a intrat însă temeinic 
în viața oamenilor muncii mord- 
vini. Cu ajutorul electricității în 
Mordvinia se dezvoltă cu succes 
industria și agricultura. Dacă 
înainte de Revoluția din Octom
brie Mordvinia furniza țării doar 
ulei de floarea-soarelui, mahor
că, astăzi produsele unor între- 

I prinderi ale republicii se bucură 
de o mare cerere nu numai în 
Uniunea Sovietică, ci și peste 
hotarele ei. Utilaje purtînd mar
ca Uzinei „Electroredresor" se 
exportă în 21 de state din Eu
ropa, Asia, Africa și America. 
Iar cu totul recent, Mordvinia, 
care în trecut era o provincie

оооэопоооооиаоаяооаоаюоооооаоаооояаоооа

lor, să fie stimulați și populari-; 
zați cîștigătorii întrecerii, să fie < 
urmărite propunerile făcute în < 
consfătuirile de producție $i in- < 
formați muncitorii de felul cum < 
acestea s-au îndeplinit O altă J 
problemă care va trrbvi să cons- < 
tituie o preocupare de zi cu zi< 
pentru conducerea exploatări ți < 
comitetul sindicatului este intro- ! 
ducerea tehnicii noi, mecanizarea < 
pe scară tot mai largă a proce-1 
sului de producție, sprijinirea ; 
inovatorilor. ;

Referindu-se la problemele I
muncii cultural-educative, to va-;
rășul Cotoț a arătat * că în - viitor I 
comitetul sindicatului, secțiile sin-1 
dicale trebuie să atragă tinerii I 
mineri în diferite formații cui-; 
turale, cercuri de muzică și alte I 
forme de activitate cultural-artis-; 
tică destinate să ajute la comba- i 
terea anumitor influențe străine, j 
la educarea oamenilor muncii în; 
spiritul socialist și al interr.ațio-, 
nalismului proletar. <

In încheiere tovarășul Gotoț; 
și-a exprimat încrederea că mine-I 
rii din Petrila vor obține noi vie-; 
torii în îndeplinirea sarcinilor e-I 
conomice, în asigurarea ritmică ; 
a industriei noastre socialiste си I 
cantități sporite de cărbune.

Conferința a ales noul corni-i 
tet al sindicatului. Ca președinte; 
a fost reales tev. Giurgiu Gheor- 
ghc.

3

Orășel al științei 
oncologice

In apropiere de Leningrad se 
creează un centru oncologic, 
unde se va muta Institutul de 
oncologie din Leningrad. In fe
lul aceSta, institutul își va pu
tea lărgi considerabil cercetă
rile.

Noul complex științific va fi 
alcătuit din 16 clădiri, ampla
sate In mijlocul unei păduri de 
brazi, care vor oCupa o supra
față de 23 ha. Lucrările de con
strucție se apropie de sfîrșlt. Se 
termină clădirea In patru etaje 
a clinicii, care va avea 300 de 
paturi, se construiește o sec
ție de radiologie, o clădire 
pentru instalații de înaltă frec
vență.

Clinica institutului va avea 
toate secțiile. In afară de der - 
matologie, intrucit, după cum 
a declarat Aleksandr Serebov, 
directorul institutului, cancerul 
pielii se tratează acum ambu
latoriu.

In viitor, baza clinică a ln- 
‘ stitutului va îl extinsă.

(TASS)

înapoiată a Rusiei țariste, a de- î 
venit centrul unei ramuri tinere, j 
dar foarte importante, a indus- | 
triei — centrul tehnicii de ilu- ț 
minat. t

In R.S.S.A. Mordvină se ere- 5 
ează în prezent un complex de < 
întreprinderi ale tehnicii de ilu~ S 
minat, în care intră fabrica de ? 
becuri electrice de la Saransk 5 
și uzina electrotehnică din Ar- І 
datovo. In capitala R.S.S.A. j; 
Mordvine se construiește cel mai t 
mare combinat din U.R.S.S. de S 
sticlă pentru lămpi electrice cu 
vid și surse de lumină speciale. 
La 25 km. de Saransk, în orașul 
Ruzaevka, se termină construirea 
unei uzine care va produce uti
laj pentru întreprinderile elec
trotehnice.

Un eveniment important în 
viața republicii l-a constituit în- 
ființarea, acum trei ani, la Sa
ransk a Institutului de cercetări 
în domeniul surselor de lumină. 
In perioada care a trecut de la 
înființarea lui, cercetătorii insti- „ 
tulului s~au ocupat de perfecțio- >; 
narea tuburilor luminescente, de J 
îmbunătățirea materialelor pentru î 
lămpile cu incandescență, au e- 
fectuat lucrări de proiectate în 

! domeniul surselor de lumină. Au 
fost realizate lămpi de cuart tu- 

] bulare, care dau multă căldură 
I și pot fi utilizate la încălzirea \
> încăperilor, precum și lămpi mi- 
1 cro miniaturale, folosite în medi- \ 
! cină. Cunosc o largă aplicare, ; 
; in special la mașinile-unelte, sur-
> sele electrolumimscente, realizate 
I la același institut.
! Institutul de cercetări în do- • 

meniul surselor de lumină cola- \ ; 
borează strîns cu întreprinderile 

i înrudite. Astfel, în colaborare cu 
! fabrica de becuri electrice din 
! Saransk, a fost pusă la punct
> producția unor noi articole — s 
s startere și lămpi luminescente de г: 
I dimensiuni mici. Iar cu totul re- i 
< cent, din colaborarea creatoare 
г dintre știință și producție a re- 
l zultat un nou succes: au fost ; 
I realizate lămpi luminescente re- 
1 flectoare care împiedică depune-
> rea prafului pe ele, așa cum se > 
г întîmplâ pe becurile obișnuite, , , 
5 întunecînd lumina în încăperile 
j unde se produce mult praf.
! In toate colțurile' Uniunii So- 
! vietice se expediază din R.S.S.A. 
5 Mordvină mecanisme electroteh~ 
I nice, tuburi cu descărcare în ga- 
! Ze, noi surse de lumină, care cu- 
8 nosc o aplicare tot mai largă: 
5 începînd cu lămpi pentru iradie- ; 

; rea animalelor agricole și fermi- ; 
nînd cu surse pentru iluminatul : 
străzilor din Moscova, Leningrad 
și alte orașe.

5 R.S.S.A. Mordvină exporti as- 
5 rețf lumină.
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MOSCOVA 21 (Agerpres). TASS teransmite :
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al 

U.R.S.S., a felicitat, in numele poporului sovietic, pe președin
tele John Kennedy și poporul american cu prilejul lansării 
reușite a unei nave cosmice cu un om la bord.

Ir>tr-o telegramă trimisă la 21 februarie la Washington, 
N. S. Hrușciov roagă pe prese dinte să transmită pilotului 
cosmonaut John Glenn felicitări cordiale și cele mai bune urări.

In telegramă se spune, prin tre altele :
„Aș vrea să sper că geniul omului, care pătrunde în adîn- 

curile Universului, va reuși să găsească căi spre o pace trai
nică și să asigure prosperitatea tuturor popoarelor de pe pla
neta noastră — Pămîntul, care în secolul Cosmosului, deși nu 
pare atît de mare, continuă să fie scumpă tuturor locuitorilor 
săi.

„Dacă țările noastre și-ar uni eforturile — științifice, teh
nice și materiale — pentru cucerirea Cosmosului, acest lucru 
ar fi foarte util pentru dezvoltarea științei și ar fi primit cu 
bucurie de toate popoarele''.

------------------ O-------------------

Organizatorii tulburărilor 
din Guyana Britanică sînt imperialiștii 

americani
Dedarafia lui Cheddy Jagan

GEORGETOWN 21 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 20 februarie 

în cadrul unei conferințe de pre
să, primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddy Jagan, a decla
rat că a existat un complot pus 
la cale pentru răsturnarea guvernu
lui condus de el. După cum trans 
mite agenția France Presse, Jagan 
a subliniat că anumite cercuri a- 
mericane au finanțat campania îm
potriva guvernului său și a citat o

=©=. ---------------

№i atatBfî Witestl 
ale fatditlloi dli 0.1. S.
ALGER 21 (Agerpres).
Atmosfera din Algeria este de

parte de a fi liniștitoare. Elemen
tele fasciste din cadrul O.A.S. spe
riate de perspectivele de rezolvare 
a problemei algeriene se dedau în 
continuare la noi acte teroriste me
nite să întrețină situația de incerti
tudine.

După cum relatează corespon
dentul din Alger al agenției Fran
ce Presse, în cursul zilei de 20 fe
bruarie, la Alger, Oran, Constan
tine și în alte orașe algeriene au 
avut loc peste 40 de atentate care 
s-au soldat cu moartea a 20 de 
persoane.

In ultimele zile, notează cores
pondentul agenției France Presse, 
paralele cu atacurile cu bombe și 
focuri de armă, s-a intensificat fur
tul de arme. Numai în cursul zilei 
de 20 februarie și al nopții de 
marți spre miercuri, din arsenalele 
și depozitele militare franceze au 
fost sustrase peste 230 de arme, 
printre care 32 de puști mitralie
re.

_=©=_

Calomniile lui Brandt despre 
R. 0. G. sînt dezmințite

LONDRA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Lordul-primar al orașului Co
ventry, Kelow, șeful delegației en
gleze care a făcut o vizită de o 
săptămînă în Republica Democra
tă Germană și s* *a  reîntors recent 
în Anglia, a dezmințit afirmațiile 
absurde ale primarului Berlinului 
occidental, Brandt, în legătură cu 
situația din R.D.G. Luna trecută 
Brandt a declarat că în R.D.G. nu 
ar exista democrație. El a făcut 
această declarație la postul de ra
dio britanic B.B.C.

yorkeze sâ participe la o demons
trație în fața sediului O.N.U. în 
ziua de 20 februarie pentru a ex
prima îngrijorarea față de cursa 
continuă a înarmărilor.

...Piața din fața sediului O.N.U. 
era înconjurată de bariere ale po
liției. Femei purtînd pancarte de
monstrau într-o coloană nesfîrșită. 
Pe pancarte se puteau citi lozin
cile : „Singurul adăpost — pacea", 
„Ne pronunțăm pentru dezarmare 
generală". Multe participante pur
tau panglici pe care era scris : ;,Să 
nu se efectueze experiențe nucleare". 
Majoritatea femeilor erau gospodi
ne. Unele erau însoțite de copii.

In cadrul unui scurt miting a 
a luat cuvîntul D. Wilson, una din 
conducătoarele mișcării mamelor 
americane în apărarea păcii.

liment' 1.567 de societăți. Aceasta 
reprezintă cu 13 la sută mai mult 
decît în decembrie 1961.

• DJAKARTA. Agenția Antara 
a transmis la 20 februarie declara
ția a trei mari organizații studen
țești din Indonezia. După cum se 
arată în declarație, aceste organi
zații, studiind toate cuvîntările lui 
Robert Kennedy în Indonezia și 
convorbirile sale cu președintele 
Suka’rno, au ajuns la concluzia că 
poziția S.U.A. în ce privește Iria
nul de vest nu s*a schimbat în fa
voarea părții indoneziene.

LONDRA. Comitetul universitar 
de acțiuni comune împotriva ra
sismului din Oxford a protestat 
împotriva livrării de gaze lacrimo
gene de către guvernul englez gu
vernului Republicii Sud-Africane. 
In rezoluția adoptată de comitet 
se spune că aceste gaze sînt folo
site în scopul -„menținerii și per
manentizării sistemului de apar
theid".

„Am lucrat cîte 16 ore pe zi 
în timpul vizitei noastre în R.D. 
Germană, a declarat Kelow, pentru 
a cerceta afirmațiile în legătură cu 
existența unor metode nedemocra
tice și am descoperit că aceste a- 
firmații nu corespund deloc rea
lității". 
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știre publicată de un ziar din Wa
shington potrivit căreia partidele 
de opoziție care au organizat tul
burările recente din Guyana Bri
tanică au primit suma de 45.000 
dolari americani. Observatorii din 
Georgetown, relatează agenția Reu
ter, subliniază „legăturile existente 
între Statele Unite și businessma- 
nul Peter Daguiar, conducătorul 
unuia dintre partidele de opoziție".

Premierul Guyanei Britanice a 
declarat, de asemenea, că a pri
mit mai multe scrisori de amenin
țare și că autQritățile au descope
rit centrul unde funcționa un post 
clandestin de radio de unde erau 
transmise apeluri la rebeliune.

.......... ........
ck să înceapă o aventură militară.

împotriva reluării experiențelor 
nucleare de către S. U. Ă.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite :

De cîteva zile pe vitrinele cîtor- 
va magazine din New York au 
apărut mici manifeste lipite cu 
grijă. „A sosit o perioadă de cri
ză... nu trebuie să tăcem", se spune 
în manifeste. „Președintele Ken
nedy se află în ajunul celei mai 
critice hotărîri. Reluarea experien
țelor nucleare amenință viața co
piilor noștri. Alăturați-vă puterni
celor forțe care se pronunță împo
triva experiențelor nucleare. Luna 
viitoare va începe conferința de 
la Geneva pentru dezarmare — ea 
nu trebuie expusă riscului unui 
eșec".

Apelul, semnat de organizația 
femeilor care se pronunță în apă
rarea păcii, chema femeile new-

• ADDIS ABEBA. La 20 fe
bruarie cea de-a patra sesiune a 
Comisiei economice O.N.U. pen
tru Africa a ales organele de con
ducere și a început discutarea pro
blemelor care figurează pe ordinea 
de zi-

• RABAT. In orașul marocan 
Ujda au avut loc funeraliile celor 
patru marocani uciși în timpul bom
bardamentului efectuat duminică de 
avioane franceze. La funeralii au 
participat 20.000 de oameni. Au 
fost prezenți și ministrul Afaceri
lor Interne și ministrul Apărării ai 
Marocului. Acest atac provocator 
al avioanelor militare franceze a 
provocat în Maroc un val de ne
mulțumiri.

• NEW YORK. In Statele Uni
te se semnalează o creștere a nu
mărului falimentelor. ,^all Street 
Journal" arată că în ianuarie 1962 
numărul total al falimentelor în 
țară a atins nivelul record pentru 
S.U.A. din 1939) ând au dat fa-

Rezolujia C.C. al P.€L 
din Austria

VIENA 21 (Agerpres).
La 20 februarie ziarul ;,Volks- 

stimme" a publicat rezoluția Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Austria consacrată pro
blemelor coexistenței pașnice.

C.G. al P.C. din Austria, se spu
ne în rezoluție, consideră lupta 
pentru pace și coexistență pașnică 
drept una din sarcinile principale 
ale tuturor partidelor comuniste, 
iar această luptă trebuie să se în
temeieze pe convingerea că în con
dițiile actuale războiul nu este o 
inevitabilitate fatală.

Comitetul Central al P.C. din 
Austria salută hotărîrile sesiunii 
de la Stockholm a Consiliului Mon
dial al Păcii și declară că partidul 
va sprijini cu toate forțele aceste 
hotărîri.

In rezoluție se arată că înfăptui
rea noului program al P.C.U.S^ va 
exercita o mare influență asupra 
dezvoltării întregii lumi. Partidul 
Comunist din Austria a tras con
cluzii importante pentru munca sa 
politică și ideologică din hotărîrile 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S, 
și din Consfătuirile partidelor co
muniste și muncitorești care au a- 
vut loc în 1957 și 1960.
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Politica guvernului olandez 

implică pericolul unui conflict 
militar

HAGA 21 (Agerpres).
Politica guvernului olandez față 

de Irianul de vest a fost criticată 
aspru la Rotterdam la un miting 
convocat sub auspiciile Partidului 
Muncii din Olanda. După Cum a 
declarat G. Fos,, vicepreșed/nte al 
partidului, actuala politică a guver
nului olandez implică pericolul u~ 
nui conflict militar. Pentru guvern 
a spus el, ar fi mai rezonabil să-și 
recunoască înfrîngerea politică de"

J. Goulart șî T. Neves sprijină propmrea
lui N. S.

RIO DE JANEIRO 21 (Ager
pres). — TASS transrpite :

La Rio de Janeiro a fost dat 
publicității răspunsul președintelui 
Braziliei, Joao Goulart, și primului 
ministru Tancredo Neves, la me
sajul președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș-
ciov, care conține propunerea ca 
la lucrările Comitetului celor 18

------------------ ©-------------------

Macmillan se eschivează 
de la un

LONDRA 21 (Agerpres).
Deputății laburiști au încercat 

zadarnic la 20 februarie în Came
ra Comunelor să-1 determine pe 
primul ministru Macmillan să fa
că cunoscută atitudinea sa față de 
propunerea lui N. S. Hrușdov ca 
lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare să înceapă la 
nivelul cel mai înalt.

In ciuda întrebărilor repetate 
puse de fostul ministru laburist E. 
Shinwell, primul ministru a evitat 
să dea un răspuns direct. El a

Liberation : 
= . ===== »i

. U. A. în lupta
PARIS 21 (Agerpres).
„Franța nu poate fi complicele 

S.U.A. în lupta împotriva Cubei" 
— șub acest titlu publică ziarul 
„Liberation" articolul comentatoru
lui său Jean Maurice Hermann, în 
care cheamă Franța să nu acorde 
sprijin noilor acte de agresiune pe 
care S.U.A. le pregătește împotri
va Cubei.

Statele Unite ale Ameticii, arată 
autorul, urmăresc să obțină spri
jinul tuturor aliaților săi, pentru 
ca prin foamete să îngenuncheze 
micul, dar viteazul popor cuba'n, 
care a îndrăznit să se elibereze de 
sub dominația dolarilor, să-i în
vețe pe țărani să citească și să îm
partă puști muncitorilor.

Franța n-are nici un fel de mo
tive, subliniază Hermanp, să-i a- 
jute pe acei care vor să înăbușe 
Cuba și turbează din cauza nereu
șitei lor. In Cuba Franța are nu
mai prieteni.

Subliniind că Franța face co
merț normal cu țările lagărului so
cialist din Europa, Hermann de
clară : „Ne este clar în nqmele 
cui trebuie să luăm măsuri repre
sive împotriva unei țări care a în
făptuit revoluția dincolo de O- 
cean

Nu ne putem îndoi, scrie auto
rul, că" atunci dnd Statele Unite 
vorbesc despre embargoul împotri
va armamentului și materialelor 
strategice ele țintesc mult mai de
parte. Noțiunea „strategioă" este 
foarte vagă. Uneori ea a fost fo-

• TOKIO. In prezent se află 
într-o vizită în Japonia colonelul 
Kim Cion Pil, șeful spionajului- 
sud-coreean.

La Tokio se crede că tratati
vele pe care acest personaj care a 
fost mîna dreaptă a dictatorului 
sud-coreean Pak Cijan Hi le va 
duce cu oficialități japoneze, pot 
constitui o verigă de legătură în
tre tratativele de anul trecut din
tre Pak și Ikeda și viitoarele tra
tative politice între Coreea de sud 
și Japonia i,la nivel înalt" care 
vor avea loc la Seul.

• BONN. In Germania occi
dentală steagurile sînt arborate în 
bernă în semn de doliu pentru cei 
care și-au găsit moartea în timpul 
inundației în regiunile nordice ale 
țării. Potrivit ultimelor date pro
vizorii, numărul morților se ridică 
la 269, iar alte 316 persoane sînt 
date dispărute. Autoritățile din 
Hamburg iși exprimă teama că nu
mai tn acest oraș și-au găsit moar
tea peste 400—500 oameni. 20 000 
de oameni sînt încă izolați în re
giunile inundate.

Hrușeiov
țări pentru dezarmare să participe 
șefii de guverne. Cei doi oameni 
de stat din Brazilia subliniază im- 
p' canț.i uriașă a inițiativei lui N 
S. Hrușciov. Ei declară că dezar
marea este o problemă de cea mai 
mare importanță a contemporanei 
tății și că „soluționarea ei definiti
vă se poate obține numai la cel
mai înalt nivel .

răspuns
declarat că a crezut întotdeauna 
în utilitatea tratativelor la nivel 
înalt, dar a refuzat să spună ceva 
concret, sub pretextul că este ne
cesar să aștepte răspunsul lui N.S. 
Hrușciov la scrisorile pe cate i 1-ea 
adresat împreună cu Kennedy.

Reprezentanții aripii de stingă ai 
laburiștilor și au exprimat din nou 
indignarea față de hoBărîrea gu
vernului englez și american, de a 
relua experiențele cu arma nucleară 
în atmosferă.

-------------------©-------------------

Franța nu poate fi complicele 
împotriva Cubei"
losită chiar și în legătură cu rujul 
de buze... Ceea ce vor agenții din 
Washington ai monopolurilor ame^r 
ricane este să îngenunche -prin 
foamete o țară mică, pe care ei 
nu au putut s-o învingă prin ac
țiunile lor subversive sau prin a- 
gresiune.

S.U.A. știu, spune în continuare 
Hermann,că blocada Cubei ar pu
tea provoca incidente internaționa
le. serioase și tocmai de aceea ele 
nu vor să rămînă izolate, ci vor 
să compromită întreaga lume oc
cidentală.

Oricum ar fi, Franța nu trebuie 
să participe la aceasta. Ea nu tre
buie să sprijine măsurile pe cît 
de oribile, pe atît de caraghioase, 
dacă judecăm după raportul de 
forțe al ambelor părți, scrie Her
mann.

PROGRAM № RfMMO
23 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,05 Muzică, 9,ăp 
Arii din operele lui Pucchm, 
10,27 Succese ale muzicii ro- 
mînești peste hotare, 12,00, 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 12,10 
Concert de estradă, 13,08 Frag
mente din opereta „Liliacul" 
de Johann Strauss, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,00 Cîntăreți 
romini de operă, 18,40 Muzică 
ușoară îndrăgită de ascultă
tori, 19,25 Muzică populară то-. 
mînească, 20,40 Concert-ghicl- 
toare (14), 21,35 Concert de
muzică ușoară romînească. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
populară romînească, 12,45 
Concert interpretat de orches
tre de mandoline, 13,22 Creații 
de muzică ușoară de compozi
tori din țări socialiste, 14,03 
Compozitorii noștri cîntă viața 
nouă a patriei, 15,35 Actuali
tatea în țările socialiste, 16,50 
Curs de limba rusă, 19,00 Mu
zică din operete romlnești, 
19,30 Teatru la microfon: 
„Cezar și Cleopatra". Adapta
re radiofonică după piesa lui 
Bernard Shaw, 21,45 Pagini 
din operele compozitorului 
Charles Gounod.
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CINEMATOGRAFE
23 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : S-a furat o bombă; AL. 
SAHIA : Defileul; PETRILA : 
Mexicul cîntă; ANINOASA: In 
noaptea spre 13; VULCAN: Te 
iubesc viață; LUPENI: Duelul; 
URICANI: Lilly.

Tiparul : tfi August”


