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0n obiectiv de seamă al întrecerii constructorilor

In cadrul întrecerii socialiste, constructorii de pe 
multe .șantiere dau o atenție sporită bunei organi
zări a muncii, folosirii raționale a utilajelor, exe
cutării corecte a finisajelor. Pe acele șantiere unde 
se aplică, metode avansate de construcție și ma
teriale noi, constructorii obțin o productivitate a 
muncii mai ridicată, reușesc să dea la timp în fo

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — Organizarea, temeinică a muncii constituie o preocupare de seamă a constructorilor orădeni. Metoda lucrului în „lanț" a fost aplicată de constructorii de aici încă din anii trecuți. Ea e aplicată. în prezent de constructorii noului cartier do locuințe din Piața București, unde se înalță blocuri cu peste 400 de apartamente. Aici, lucrările sînt executate în ordinea succesiunii lor.Rezultatele obținute prin aplicarea lucrului în „lanț" sînt grăitoare. Pe șantiere se lucrează într-un ritm mai susținut. Pînă la sfîrșitul lunii care a trecut toate locuințele s-au dat în folosință la termenele planificate. Constructorii au reușit să ridice un etaj pe săptămînă. S-au eliminat unele faze de lucru care se suprapuneau și s-a creat posibilitatea folosirii mai din plin a utilajelor. Datorită rezultatelor obținute prin folosirea metodei lucrului în „lanț", ea va fi aplicată în continuare pe noul șantier din strada Rogerius din Oradea.

Au trecut trei trimestre din a- 
cest an. Față de sarcinile, de plan 
stabilite, ritmul de execuție pe 
șantierele de construcții de locuin
țe din orașul și. regiunea Iași nu 
este peste tot satisfăcător. Din 
1 850 de apartamente prevăzute a 
fi date în folosință în acest an 
n-au fost terminate decît 1100.

Nu se pot trece cu vederea 
unele greutăți întâmpinate de con
structori datorită neprimirii la 
timp a întregii documentații, eli
berării cu întârziere a locurilor 
unde urma să se amplaseze unele 
blocuri. Dar oare acestea sînt cau
ze care pot motiva în întregime 
ritmul slab în care s-a lucrat ? 
Fără îndoială că nu.

Pe multe șantiere s-au manifes
tat serioase deficiențe care au dus 
la un ritm lent de lucru. In loc să 
se organizeze producția în „lanț“, 
pe șantierul lotului „Avram Ian- 
cu"-Broșteni s-au început simultan 
lucrările la 8 blocuri. Prin disper
sarea lucrărilor, utilajele, forța de 
muncă, timpul de lucru n-au fost 
judicios folosite. Și din aceastăPrin mai buna folosire a utilajelorBACĂU (coresp. „Scînteii”). — întreprinderea nr. 2 a Trustului regional de construcții Bacău și-a realizat planul pe primele 9 luni ale anului cu peste 20 de zile mai devreme. în această perioadă s-au dat în folosință 330 apartamente — toate la termenul prevăzut. Un rol hotărîtor în obținerea acestor rezultate a avut folosirea din plin a utilajelor.Pe șantierele întreprinderii s-a urmărit' ca printr-o bună întreținere, prin reparații făcute la timp și de calitate, fiecare utilaj să lucreze cu un randament sporit. Și s-au obținut rezultate bune. Excavatorul cu cupă de 0,3 mc a funcționat în trimestrul II cu 310 ore mai mult decît era prevăzut. în a- cest timp, s-a excavat un volum de pămînt și balast prevăzut pen

tru un excavator cu cupă de 1 mc, adică un volum mai mare de 3 ori. De asemenea, la cele două betoniere de 4,5 hectolitri s-a preparat o cantitate de betoane cu 300 la sută mai mare decît cea stabilită. Indici de utilizare ridicați s-au obținut și la celelalte utilaje. Muncitorii care deservesc macaraua capră, de pildă, au montat cu ajutorul ei în numai 26 de zile blocul C 2 cu 40 de apartamente din Parcul Libertății. Macaraua a fost deplasată ia alt bloc „în picioare”, fără să fie demontată ; s-au cîștigat astfel 12 zile.Buna folosire a utilajelor a dat posibilitate colectivului întreprinderii- să realizeze — la acest capitol — în numai trei luni, economii în valoare de aproape 300 000 lei.
Metode procedee avansateTG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — Pe șantierele de construcții de locuințe din Tg. Mureș a început să se acorde o atenție sporită introducerii unor metode și procedee avansate. în cartierul „7 Noiembrie“ și pe șantierul din strada Karl Marx, întreprinderea de construcții nr. 2 a amenajat stații centrale de preparare a . mortarului. Aceasta a asigurat o bună aprovizionare a punctelor de lucru, a dus la reducerea cheltuielilor deorganizare a șantierelor.în colaborare cu Institutul pentru cercetări și studii în construcții și economia construcțiilor din București, colectivul trustului regional de. construcții aplică cu

succes o serie de metode tehnologice noi. Pe unele șantiere de locuințe din Tg. Mureș se folosește un adaus mai bun pentru betoane și mortare. Aceasta duce la economisirea varului gras-, pastă și, totodată, mărește imper-i meabilitatea și rezistența la în-- gheț-dezgheț a mortarului și be-, toanelor.în cadrul trustului s-a elaborat de curînd o metodă de determinare a compoziției betoanelor pe cale electrochimică. Prin aceasta se pot da rețete exacte pentru a- numite amestecuri de betoane, ceea ce contribuie la îmbunătățirea calității lucrărilor,

losință noile ‘ apartamente. Și dimpotrivă. Acolo 
unde munca nu e bine organizată, unde utilajele 

; sînt slab folosite, unde nu există suficientă grijă 
pentru aprovizionarea ritmică cu materiale a locu
rilor de muncă etc., durata de execuție a blocurilor 
este mai mare, iar termenele de dare în folosință 
nu sînt respectate. Iată cîteva aspecte de pe unele 
șantiere.

?
cauză s-a prelungit durata de exe
cuție, termenele de dare in folo
sință n-au fost respectate. Pe 
unele șantiere din Iași, ca cel de 
pe Bd. T. Vladimirescu, datorită 
lipsurilor în organizarea muncii, 
aprovizionării neritmice cu mate
riale etc., termenele de predare a 
unor blocuri sînt depășite cu 2—3 
luni și chiar mai mult. Construc
torii ar fi putut să grăbească rit
mul lucrărilor dacă s-ar fi meca
nizat unele operații, dacă utilajele 
ar fi. fost mai bine folosite.

Ținînd seama că nu mai e mult 
timp pînă la sfîrșitul anului, e ne
cesar ca trustul regional de con
strucții și comitetul executiv al 
sfatului popular regional să ia a- 
semenea măsuri incit lipsurile să 
fie cit mai repede lichidate, iar pe 
șantiere, îndeosebi pf^ cele rămase 
în urmă, să se lucreze într-un 
ritm intens.

Se impun măsuri 
temeinice, operativeBAIA MARE (red. ziarului „Pentru Socialism"). — Lucrările pe șantierele grupului nr. 1 al Trustului regional de construcții Maramureș se desfășoară într-un ritm lent. Din cele 932 de apartamente prevăzute în acest an, n-au fost date în folosință pînă acum decît 286.Rămînerea în urmă se datorește faptului că pe șantiere n-a existat suficientă grijă pentru organizarea lucrărilor, pentru respectarea graficelor de execuție. Cum să execute constructorii în.bune condiții lucrările, să respecte fermei nele din grafice, cînd zile în șir locurile de muncă nu au fost a- provizionate cu cărămidă, ciment și alte materiale ?La unele blocuri, ca blocul nr. 8 de 60 apartamente de lîngă gară, sînt rămase în urmă lucrările de instalații. Aceasta deoarece conducerea grupului de șantiere nu s-a îngrijit de asigurarea numărului necesar de instalatori, iar pe parcursul execuției a existat o slabă colaborare între constructori și instalatori.Conducerea trustului, organizația de partid din cadrul grupului nr. 1 și comitetul executiv al sfatului popular regional trebuie să tragă toate concluziile, să analizeze cauzele rămînerii în urmă și să inițieze aplicarea unor măsuri temeinice, pentru ca în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului să se lucreze în ritm susținut, încît toate locuințele să fie date în folosință.

...Un. bdlinezi îi citește soției frag
mente din epopeea Ramaiana. Cu
rînd ei vor avea un copil și soțul 
speră ca lectura va contribui la 
nașterea unuî-moștenitor care să fie 
înzestrat cu calitățile eroului popü- 
Iar Rama. Asistăm la ceremoniile 
cu prilejul nașterii copilului, apoi 
cu prilejul împlinirii a 42 zile, apoi 
la vîrsta de trei și de șase luni. 
Toate aceste ritualuri se desfășoară 
în fața noastră. É vorba de o pro
cesiune alegorică, organizată 
miercuri ' dimineață de locuitorii din 
Bali în cinstea înalților oaspeți ro- 
mîni aflați aici în- a treia zi a vi
zitei lor.pe insulă.
, ■ în piața principală a orașului 
Den Pasar, reședința guvernatorului 
provinciei insulare Băii, -fusese in
stalată,. în fața palatului guverna
torului, o tribună la care au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Matirer, Corne
liu Mănescu, precum și dr. Sukar
no și celelalte persoane oficiale in
doneziene. în fața tribunei se pe
rindau mari care alegorice pe care 
balinezii își desfășurau ritualurile 
lor milenare.

Nu mai este decît o lună pînă 
cînd și pe această insulă va fi des
chisă o universitate. Balinezii nu 
sînt mulțumiți cu situația din insu
lă pe care o slăveau altă dată colo
nialiștii și bogătașii în vizite pe 
aici — paradisul analfabetismului 
și al bolilor. Ei s-au pus pe treabă 
pentru a-și ridica nivelul de viață. 
Asta nu înseamnă însă că' au de 
gînd să azvîrle de o parte frumuse
țile străvechi ale artei lor folclori
ce, frumuseți care acum se perindă 
prin fața oaspeților. Iată ritualuri 
obișnuite la nașterea unui copil, 
după naștere, cu prilejul adolescen
ței, a logodnei și căsătoriei. Iată, 
de pildă, ceremonia logodnei. Pe un 
car frumos, îmbrăcat în mătăsuri, o 
tânără balineză este înconjurată de 
un grup de fete, care îi aranjează 
podoabele. Operațiunea se desfășoa
ră cu un bogat acompaniament.

Apoi, cum în viața omului, afară 
de naștere și căsătorie mai există, 
din păcate, și moartea, asistăm la 
ceremonia incinerării. ■ Ea însă la 
balinezi nu are un caracter trist. 
Sufletul care a venit din nimic în 
existență este ajutat prin ardere să 
se întoarcă în nimic. Un rug din 
lemn negru minunat lucrat ascunde 
în el rămășițele pământești ale ră
posatului. Rugul e atât de frumos, 
încît aproape că îți pare rău că este destinat arderii. Totuși, nu ori
cui îi este dat să aibă parte de ase
menea incinerări. La familiile mai 
nevoiașe, cenușa este aruncată în 
apa mării, de unde se răspîndește 
în toate colțurile pămîntului. Obi
cei care nu e lipsit de poezie.

Partea a doua a procesiunii a fost 
consacrată artei. Multe dansuri și 
orchestre, printre care am admirat 
pe maeștrii dansatori cu vestitele 
măști balineze. Ei își dau osteneala 
să-i impresioneze pe oaspeți, să le 
facă plăcere prin pitorescul artei 
lor și se poate spune că au reușit. 
Am văzutyun ansamblu de < 
tradițională, • dim .acelea care

opera
- r . r .jrr

aici atât de răspîndite încît aproa
pe fiecare sat posedă cite unul. A- 
poi, dansatori în mijlocul cărora 
evoluau păpuși de două ori mâi 
înalte decît oamenii, măști uriașe, 
vestigii artistice ale unei drame re
ligioase de pe vremuri. Al 16-lea 
dans din partea a doua cu care s-a 
încheiat procesiunea a fost dansul 
„Pendetul", executat de sute de 
fete avind pe cap coronițe din 
frunze aurite ; în mîna dreaptă 
purtau vase argintate cu petale de 
flori, și ierburi parfumate, înaintând 
cu mișcări imperceptibile, cu un pas 
elegant. Odată ajunse în fața tri
bunei cîteva fete se desprind pentru 
a arunca petale de flori asupra to-

varășului Gheorghiu-Dej, președinte
lui Sukarno, tovarășului Maurer.

în cursul procesiunii au trecuft 
prin fața tribunei mii de oameni, 
zeci de care alegorice, orchestre j și 
formații de dansuri. Iar alte mii de 
oameni masați pe terenul aflat în 
fața tribunei urmăreau această mi
nunată procesiune, care era un 
spectacol rar, chiar și pentru ei, lo
cuitorii insulei.

Programul atât de amănunțit și 
bogat nu cuprinsese 
mitingul de masă 
Djokdjakarta. Dar 
iată că procesiu----
nea s-a încheiat. 
Cetățenii de pe 
terenul din fața 
tribunei, locuitorii 
Den Pasarului, — 
printre care zeci 
de veterani din timpul războiului 
pentru apărarea independenței, au 
ovaționat îndelung pe oaspeți ; ei au 
cerut tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și președintelui Sukarno 
să le vorbească. Satisfăcîndu-le do
rința, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
se apropie de microfon.Poporul romîn poartă sentimente de dragoste și prietenie poporului indonezian, îl consideră un tovarăș de luptă pentru o viață fericită, pentru progres social, împotriva politicii agresive a imperialismului, împotriva colonialismului — a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.După ce a adus cetățenilor din Den Pasar salutul poporului romîn și a mulțumit pentru primirea deosebit de călduroasă făcută solilor țării noastre, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus în continuare: „Felicităm poporul indonezian pentru victoria obținută prin eliberarea Irianului de vest. Această victorie a Republicii Indonezia este un prilej de satisfacție nu numai pentru indonezieni, ci și pentru poporul romîn, pentru întreaga lume progresistă. Sînt însă și unele cercuri care deplîng pierderea Irianului de vest. N-au decît să plîngă. De partea noastră este victoria, este bucuria. De partea lor este amărăciunea că au pierdut posibilitatea de a mai exploata Indonezia. Mai sînt încă popoare care trăiesc sub jugul colonialismului. Dar colonialismul, acest stindard zdrențăros al exploatării, va fi înlăturat în întreaga lume, și în locul lui va înflori progresul popoarelor eliberate. In lupta lor, popoarele care luptă împotriva înrobirii coloniale nu sînt singure. Ele au în poporul indonezian, în poporul romîn și în celelalte popoare din țările socialiste adevărați prieteni, frați, tovarăși de luptă".în continuare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a referit la munca poporului indonezian pentru a lichida urmele lăsate de colonialiști, pentru a ridica economia țării și nivelul de trai, pentru a crea condițiile necesare progresului continuu al Indoneziei, cu alte cuvinte a crea și dezvolta baza materială a consolidării independenței statului indonezian.„Atît poporul — sînt

și un miting, 
avusese loc la

Radiogramă de la trimisul

tratăm, să înlăturăm orice diferende la masa rotundă, prin discuții, vrem să ne întrecerii pașnic în domeniul economic. Popoarele să aleagă singure care este regimul social cel mai bun, în stare să le asigure o viață omenească, o viață demnă și fericită".In încheiere, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a urat încă o dată poporului indonezian prosperitate și fericire, succese în munca și lupta sa.
Fiecare frază a cuvîntării rostite 

a fost bogat a- 
plaudată iar la 
sfîrșit au răsunat 
urale și lozinci.Președintele Su
karno se adresează, de asemenea, mulțimii.Azi. sîntem cu toții fericiți ' că îi avem printre noi pe înalții oaspeți din Romînia, pentru că ei reprezintă aci poporul romîn, a spus președintele Sukarno. Sîntem fericiți să primim pe reprezentanții a- cestui popor, pe purtătorii idealurilor luptei poporului romîn, care sînt asemănătoare cu idealurile poporului indonezian. Da, popoarele noastre au aceleași idealuri, idealurile forțelor noi care se ridică : idealul de prosperitate, de libertate și de pace în lumea întreagă.Referindu-se la lupta pentru independența președintele tăria forțelor dică astăzi împotriva colonialismului, . împotriva uneltitorilor la un nou război.„Çfèle 29 de țări care auluat parte la/conferința popoarelor afro-asia-

pre-1 veni

IN REGIUNEA BUCUREȘTI

poporului indonezian, Sukarno a subliniat mondiale care se ri-

tice de la Bandung reprezintă 1600 000 000 de oameni — a spus în continuare președintele Sukarno y* fără a număra toate popoarele ță* rilor socialiste și din America Latină care luptă cot la cot cu noi. Dacă ar fi să numărăm popoarele din Asia, Africa, America Latină» țările socialiste și oamenii progresiști ■ care trăiesc în țările capitaliste, totalul ar ajunge la mai mult de două miliarde. Dacă comparăm aceste forțe de două miliarde cu forțele care ne înfruntă, forța acelor cercuri capitaliste și imperialiste despre care am vorbit de ziua armatei, putem spune că nu ne esta teamă”.In încheierea cuvîntării sale, ședințele Sukarno a spus : „Vavremea cînd toate popoarele de pe globul pămîntesc vor fi cu adevărat independente, libere de opresiunea' imperialistă și capitalistă. De a- ceea, .sîntem fericiți că înalții oaspeți din Romînia sînt printre noi și că luptă alături de noi pentru a făuri o lume nouă. Idealurile poporului romîn și ale poporului indonezian sînt aceleași. Aceleași cu aid tuturor popoarelor progresiste din lume. Sînt sigur că ele vor fi îndeplinite”.Cei de față aplaudă, apoi au cîn- 
tat imnul național indonezian. Cînd 
oaspeții romîni și președintele au 
plecat, cetățenii au strigat pe urmele 
lor : „Vă mulțumim, vă mulțumim, 
că ați ascultat Indonezia noastră și 
că ne-ați vorbit“.

înalții oaspeți romîni s-au înapo-, 
iat apoi la reședința de la Tampak-t 
siring. în cursul serii aici a avui 
loc: un spectacol alcătuit din cîntecë și dansuri populare balineze.

SERGIU FARCAȘAN

... ..SLxL,

poporul indonezian cît și romîn — a spus vorbitorul popoare iubitoare de pace, luptă pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmarea generală și totală, pentru lichidarea conflictelor pe calea tratativelor".Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a arătat că țările socialiste dispun de mijloace suficiente pentru a face față oricărei agresiuni, dar ele nu amenință pe nimeni. „Noi nu dorim calea armelor. Noi dorim să
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului 'de Stat al Republicii Populare Romîne, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au trimis președintelui Statelor Unite ale Braziliei, Joao Belchior Goulart, o telegramă de felicitări cu prilejul Zilei naționale a Braziliei. jPreședintele Joao Belchior Goulart a mulțumit tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer pentru felicitările trimise cu ocazia sărbătorii naționale a Braziliei.

Ritm mai intens,
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Pe bordul unei nave a.Hotel militare indoneziene!
(TELEFOTO AGERPRES)'

atenție la
în ultimele zile am mers prin cîteva raioane din 

regiunea București, m-am 
făți agricole. Colectiviștii 
dariile de stat eliberează 
de culturile tîrzii, iar mii 
cu hărnicie la pregătirea 
griului de toamnă.

Pînă în seara zilei de 8 octombrie în regiune 
au fost semănate cu grîu peste 240 000 ha, adică 
mai mult de jumătate din suprafaja planificată. 
Succese deosebite atît la semănatul unor supra
fețe mai mari de teren, cît și în executarea unor 
lucrări de bună calitate au obținut mecanizatorii 
și colectiviștii din raioanele Urziceni, Titu, Răcari 
și Roșiori. Pînă la această dată în raionul Urziceni, 
de exemplu, s-au însămînțat cu grîu aproape 22 000 
ha din 34 500 ha planificate, iar în raionul Roșiori 
aproape 15 000 ha din 26 000 ha planificate. înlr-o 
serie de gospodării colective printre care cele din 
Ghinești, Romîneșii, Mircea Vodă șt din alte sate 
din raionul Titu s-a terminat semănatul griului.

Se mai po' da multe exemple de bună organizare a 
luncii. La G.A.C. Suhaia, președintele gospodăriei, 
iginerul agronom și tehnicianul agronom al gos

podăriei sînt pe cîmp de dimineața și pînă seara, 
îndrumă și controlează felul cum se pregătește te
renul și se însămînțează grîul, luînd pe loc mă
suri pentru ca semănatul să se facă în cele mai 
bune condiții agrotehnice. Datorită bunei organi
zări a muncii, elanului și hărniciei de care dau 
dovadă mecanizatorii și colectiviștii, deși se lucrea
ză în condiții grele din cauza secetei, aici se rea
lizează viteza zilnică planificată !a semănat, făcîn- 
du-se lucrări de foarte bună calitate. Pină în pre
zent aici au fost semănate cu grîu aproape 600 ha 
din cele 900 ha planificate.

Bine este organizată munca și la gospodăria co
lectivă „V, I. Lenin“ din comuna Cervenia. Pe 
ogoarele gospodăriei lucrează mecanizatorii 
găzii a 5-a de la S.M.T. Ulmuleț, condusă de co
munistul Tănase Răducu. Aici s-a organizat apro
vizionarea in cîmp a brigăzii cu carburanți și lu- 
brifianfi. Și la miezul nopții poți găsi în cîmp cele 

10 tractoare lucrînd din plin la arat și la pregă
tirea terenului pentru semănat. Exemplu de bună 
orqanizare în campania însămînțărilor de toamnă 
pot fi date și gospodăriile colective din comunele

oprit în mai multe uni
și lucrătorii din gospo- 
acum ultimele suprafefe 

de mecanizatori lucrează 
terenului și la semănatul

Pe 
bri-

calitatea semănatului
Sărăfeni, Crunji, Cosîmbești, Grivifa, Cătruneșfi, 
Țoporu, Tomulești, Crevenic și altele.

In multe gospodării colective mai sînt însă o 
serie de lipsuri în organizarea și desfășurarea în- 
sămînjărilor de toamnă. Asemenea lipsuri se ob
servă mai ales în gospodăriile colective din co
munele și satele de margine ale raioanelor Drăgă- 
peșfi-Vlașca, Videle și altele, acolo unde controlul 
și îndrumarea, atît din partea comitetelor raionale 
de partid cît și a sfaturilor populare și a consiliilor 
agricole raionale, se fac mai slab sau aproape de
loc. în această privință pot fi date mai multe exem
ple. în ziua de 9 octombrie la gospodăria colectivă 
din Letca Nouă, președintele era plecat la Ghim- 
pafi să-și rezolve unele treburi personale, inginerul 
agronom era în sat, iar brigadierii la recoltatul po
rumbului. Așa se face că 
lucrările de pregătire a 
terenului și semănatul 
au fost lăsate pe seama 
tractoriștilor. în această 
situație nu e de mirare

că aici grîul se seamănă prea în față, că în unele 
locuri sămînța rămîne neacoperită.

La gospodăria colectivă din Letca Veche nu s-a 
asigurat aprovizionarea tractoarelor în cîmp cu 
carburanți. Aici am înfîlnit un tractorist care a por
nit de pe tarla pînă în sat, cu discul suspendat la 
tractor distanță de 6 km pentru a se aproviziona 
cu carburanți.

Gospodăria colectivă din Merenii de Jos a se
mănat pînă în prezent doar 220 ha cu grîu din

M. ROTARU 
coresp. „Scînteii”

Pregătiri în vederea 
contractărilor pentru 1963BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Alături de cele 100 de articole mai vechi, țesătorii din Buhuși vor prezenta la contractările pentru anul viitor 30 articole noi în peste 160 desene și culori, articole din fire de melană (relon) în amestec cu lînă. Pentru prima dată fabrica din Buhuși va oferi beneficiarilor țesături din fire poliesterice (gen tergal) pentru costume bărbătești și de damă. Noile țesături au un aspect plăcut, sînt ușoare și, datorită unui finisaj special, neșifona- bile.

La gospodăria 
colectivă din Că- 
trunești, raionul 
Urziceni, se lu
crează din plin la 
semănat. In fotografie : o parte 
din brigada a 
7-a de mecaniza
tori de la S.M.T. 
Hagiești, care în 
campania de 
toamnă și-a depă
șit planul cu pes
te 30 la sută. De 
la stingă la dreap
ta : ledu Florian, 
David Ion (șeful 
brigăzii) Ion Pe
trescu și Petre 
Chiriță.
(Foto : A. Cartojanu)

(Continuare în pag. a Il-a)

Peste cîteva zile se 
împlinește anul de cînd, 
într-o seară de octom
brie, cea de-a treia bă
taie a gongului vestea 
solemn inaugurarea acti
vității Teatrului Popular 
„Republica". Cînd s-au 
stins luminile în sala clu
bului uzinei și faldurile 
de catifea ale cortinei 
s-au tras ușor, părtașe 
parcă la emofia specta
torilor și actorilor, e greu 
de precizat care dintre 
muncitori — cei din sală 
ori cei de pe scenă — 
trăiau mai din plin bucu
ria premierei.

Biografia acestui tînăr 
teatru se împletește, de 
fapt, cu viața fiecăruia 
dintre pasionalii lui slu
jitori. Pe fiecare dintre 
oamenii care pentru o 
seară trăiesc mirajul ram
pei schimbîndu-și iden
titatea pentru a deve
ni Sașca sau Dunéa 
din „După douăzeci de 
ani", Berthold sau Lem
ke din „Singuri printre 
dușmani", meșterul U- 
drea sau Băscuță din 
„Băieții veseli", îi întîf- 
nești a doua zi sub a- 
devăratul nume în fața 
strungului sau la tur
nătorie, lucrînd ca file- 
tori sau electricieni în- 
tr-una din secțiile marii 
uzine. Iar pînă a ajun
ge actori ai colectivului 
permanent al Teatrului 
Popular, fiecare dintre 
cei 24 a trecut prin ciu
rul exigent al selecțiilor, 
comisia de regizori și 
oameni de teatru ale-

gîn'du-i 'din rin'durile ce
lor peste 250 de candi
dați, artiști’amatori de la 
„Republica" și din alte 
uzine și fabrici vecine.

Îndrăgostiți de tea
tru, artiștii muncitori 
și-au dăruit cu pasiune 
timpul liber repétifiilor, 
vizionării in colectiv a di
feritelor piese și filme le
gate de spectacolul pe 
care îl ■ pregăteau. Și nu

odată, la repetițiile con
duse de regizorii Radu 
Penciulescu și Marius 
Popescu, actorii veneau 
direct din uzină, ab a 
mai avind răgazul să-și 
schimbe salopeta. Tine-i 
sau vîrstnici — căci tre
buie să știți că printre 
artiștii teatrului popular 
se numără și un... bunic 
— n-au precupețit efor
turile pentru ca fiecare 
dintre cele trei premiere, 
fiecare dintre cele 68 
de s’pectacole prezen
tate pînă acum să 
aibă prospețime, să sa. 
tisfacă exigențele celor 
peste 15 000 spectatori 
în marea lor majoritate 
locuitori ai noului cartier 
din preajma uzinei — 
muncitori și familiile lor. 
Aplauzele și buchetele 
de flori cu care tovarășii 
lor de muncă ‘-au răs
plătit la lăsarea cortinei 
au avut darul să dea 
aripi dragostei pentru

teatru a electricianului 
Constantin Ene, ori a 
controlorului tehnic Con
stantin Grigorescu, a bi
bliotecarei Anca Andre- 
escu sau a inginerului 
Segal Erwin.

In aceste zile, între
gul colectiv al Teatr.ului 
Popular „Republica" este 
cuprins de febra pre
gătirilor celei de-a pa
tra premiere, prilej de 
sărbătorire a unui an de 
viață a teatrului. Nu nu
mai actorii așteaptă cu 
nerăbdare premiera, ci 
și „personalul tehnic” 
— muncitori și ei în u- 
zină — care, după ter
minarea schimbului par
ticipă cu egală dragos
te la buna desfășurare 
a repetițiilor ori la con
fecționarea decorurilor. 
Iar cînd, in seara pre
mierei. sala clubului uzi
nei va răsuna de ropo
tul aplauzelor, acestea 
își vor răspîndi ecoul și 
asupra lor, oamenii din 
„umbră”, netrecuți pe 
program, dar părtași ac
tivi la obținerea succe
sului. .

Așadar, peste puțină 
vreme, muncitorii artiști 
de la „Republica" vor a- 
vea de trecut un nou 
examen.

Considerați aceste rîn- 
duri ca o invitație la 
premieră pentru a aplau
da cu căldură pasiunea 
pentru artă a muncitori
lor zilelor noastre.

ION MĂRGINEANU

Se extinde refeaua de distribuție 
a energiei electriceRecent a fost dată în exploatare linia de înaltă tensiune Meli- nești—Poenari, prin care s-a legat Ia sistemul energetic național localitatea Bălcești, reședința raionului Oltețu. De la începutul anului și pînă acum au fost construite peste 800 km de linii de înaltă tensiune pentru transportul energiei electrice.

Multe din noile linii date în exploatare în ultimul timp constituie axele de la care se iac racorduri pentru electrificarea satelor, Numai în primele opt luni din acest an au fost electrificate peste 320 de sate ; luna trecută se aflau ;n diferite stadii de execuție lucrările de electrificare a altoi 217 sate. (Agerpres)
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Colectivul uzii nelor „1; Mai'i Ploiești a obținut rezultate de seamă în muncă. în ansamblu, planul pe primele 9 luni, cîte au trecut din a- cest an, a fost unii indici chiar torii,

De ce în central dezbaterilor, 
emeie esențiale?stat

să sprijine conducerea secției 1 pentru a se asigura respectarea strictă; la fiecare loc de muncă, a procesului tehnologic, tinerea cu regularitatea cursurilor de ridicare a califică-îndeplinit. ,iar la depășit. Muncitorii, tehnicienii și inginerii au realizat în acest răstimp utilaje de mare însemnătate pentru economia . națională. Succesele ar fi putut fi însă și mai mari dacă fiecare secție și-ar îi adus aportul cuvenit, în secția construcții metalice, sarcini importante de plan nu se realizează. încă în trimestrul I planul la prețul de cost n-a fost îndeplinit decît în proporție de 96,78 la sută, iar la creșterea pro- . ductivității -muncii 99,76 la sută. Lucrurile n-au mers mai bine nici în trimestrele următoare. Era de așteptat ca în adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază din această secție să fie aina- lizate cauzele rămînerii în urmă, să se stabilească măsuri ehre- să a- sigure în cel mai scurt timp îndeplinirea planului la toți indicii. Nu g-a întîmplat însă așa. De ce oare ?Se știe că documentul principal prezentat în adunările de alegeri este darea de seamă. Ea determină în mare parte nivelul la care se desfășoară dezbaterile. Or. darea de seamă a biroului organizației de la construcții metalice n-a putut fi o' bază serioasă pentru discuții fructuoase și aceasta dintr-un singur- motiv. In ea n-au fost înfățișate problemele esențiale care trebuie să se afle în centrul preocupărilor organizației și ale întregului colectiv al secției.S-a vorbit despre cîte și mai cîte, au fost înșirate unele reali-

zări mărunte, ; apoi cîteva lipsuri, presărate ici, colo. Colectivul nostru — s-a spus — se mîndrește cu obținerea unor economii de 445 196 lei la prețul de cost. De fapt nu poate fi vorba de mîndrie întrucît, sarcinile privind reducerea-prețului de cost mau fost nici pe departe realizate, iar pierderile . depășesc __4=========== economiile! E a- devărat ceea ce s-a arătat mai departe, că prin cele 14 inovații și raționalizări aplicate în producție s-au obținut 210 000 lei economii, fapt ce oglindește de altfel strădaniile unor muncitori și tehnicieni din secție pentru bunul mers al producției. Dar în timp ce unii economisesc, alții risipesc. Și nu din alt motiv, decît acela că pur și simplu nu știu să muncească gospodărește, rațional. De ce se întîmplă așa ? Răspunsul — pe un ton blajin, pătruns de duhul blîndeții — l-a dat aceeași dare de seamă : „Cu regret putem spune că tovarășii înscriși la cursurile de ridicare a calificării nu le frecventează". în darea de seamă însă ' nu ș-a spus mai nimic despre ne- realizărea planului la indici atît de importanți ca prețul de cost, productivitatea muncii. Iar aceasta a reflectat faptul că biroul organizației de bază .s-a ocupat insuficient de îndeplinirea sarcinilor de plan; el n-a exercitat un control sistematic și eficace asupra activi-

Adunări de dări de seamă 
și alegeri in organizațiile de bază

tații conducerii secției, n-a mobilizat membrii și candidații de partid rii, intensificarea propagandei teh- la studierea și rezolvarea unor importante probleme de producție, . n-a , organizat o muncă politică sistematică, axată pe principalele sarcini de producție.Darea de seamă discuțiile, care s-au ---------------_ de —------------- lucruri mărunte.Unii membri de partid și-au înțeles to.tuși datoria, au pus degetul pe rană, cum se spune.— Sigur că e bine — a spus tov. Ion Păpușă — că adunarea a discutat multe aspecte ale activității noastre. Dar principalul este ca noi să vedem care sînt căile și mijloacele prin care să asigurăm îndeplinirea sarcinilor' ce ne revin. Mai zilele trecute am văzut un calcul făcut de cîțiva tovarăși de la noi din secție. Reieșea că dacă organizația de bază și conducerea secției s-ar fi ocupat de'întărirea disciplinei în secție, dacă s-ar fi îngrijit de buna aprovizionare a locurilor de muncă, ar fi fost posibil ca în cele trei trimestre din acest an să se realizeze în plus piese necesare pentru încă 7 instalații de foraj tip „4 LD”.Tovarășii Vasile Bulgaro, Stelian Stanciu și alți vorbitori au făcut propuneri privitoare la mijloacele de ridicare a productivității muncii și de reducere a prețului de cost : biroul organizației să îndrume și

a influențat ocupat și ele fel de fel de
nice.Biroul organizației — a spus tov. Florea Crăciun — să analizeze lunar realizarea planului, mai cu seamă la prețul de cost. Comitetul sindical să fie îndrumat să organizeze mai bine întrecerea socialistă, să țină o evidență clară a rezultatelor, să popularizeze în permanență fruntașii și metodele lor.Din păcate aceste propuneri valoroase nu s-au bucurat de atenția cuvenită, nefiind incluse în hotă- rîrea adoptată de adunare. Prevederile hotărîrii au un caracter general, nu arată căile practice, metodele prin care organizația de bază va mobiliza întregul colectiv al secției în vederea îndeplinirii planului la toți indicii. Nu sînt stabilite termene și răspunderi precise.în aceste zile, mulți membri ai comitetelor regional și orășenesc de partid Ploiești merg în uzine și dau ajutor concret la buna pregătire și desfășurare a adunărilor de dări de seamă și alegeri. Se vede că în secția construcții metalice a uzinelor „1 Mai” acest a- jutor n-a fost destul de temeinic.Acum, după ce adunarea a avut loc, se impune ca noul birou să-și îmbunătățească stilul de muncă, să ia măsurile necesare ca în timpul cel mai scurt secția construcții metalice să se poată mîndri cu contribuția ce o va aduce la obținerea succeselor uzinei.

ION SPĂLAȚELU

TOT CE DOREȘTI —
PE LIPSCANI GĂSEȘTI“se spu- 

Lipscani, 
numele primit ulterior, pe 
care ,îl poartă și azi, amin
tește de Lipsea (Leipzig), 
orașul de unde neguțătorii 
de pe vremuri aduceau 
spre vînzare felurite mărfuri. 
„Negustoria se făcea nu nu
mai în prăvălii — relatează 
cronicarii orașului București 
— ci și pe tarabe și chiar 
în picioare".

Au trecut de-atunci peste 
două veacuri. Azi pe Lip
scani sînt magazine de sfat, 
bine amenajate, înzestrate 
cu utilaj comercial modern, 
cu rafturi încărcate de măr
furi. La orice oră 
strada, unitățile de 
re sînt înțesate de 
Aici poți cumpăra

Pînă prin 1750 i 
nea „Ulița mare“, »»»

î „Acrobație". (La colțul zoologic din pădurea Băneasa).

CoîecHvul Fabricii de conserve din Tocucl a produs peste plan, de 
la începutul anului șl pînă acum, aproape 600 tono de conserve, 
în fotografie : Muncitoarele Aurica Hîncu șl Veronica Handul, două din-, 
tre fruntașele în producție, lucrînd la mașina de umplut cutiile cu 
conserve. (Foto i Agerpres)

și alte sate moldovenești din deluroasă, Pănceștii se întind vale îngustă și lungă de kilometri, ce intră pieziș, la
teren cuși împre- recoltatul

Ca zona pe o cîțivaapus de Sascut-Tîrg, în pragul dealurilor din dreapta Șiretului. Avînd pămînt pujin șt mai mult deluros, țăranii de aici și-au plantat mare parte din petecele lor de viță de vie.Am vizitat satul acesta jurimile lui cînd începusestrugurilor. Deși plantate grupat, viile sînt tare pestrițe. Țăranii cu gospodărie individuală le-au plantat cum au putut și cum s-a priceput fiecare. Se vede însă că s-au străduit să obțină rezultate bune chiar din primul an de muncă unită în gospodăria colectivă. Via a fost bine îngrijită și recolta de struguri e bună.Gospodăria colectivă are și peste 1 300 ha teren arabil. Deci, alături de viticultură, are posibilitatea să cultive cereale și plante tehnice, să dezvolte creșterea animalelor. -Ce s-a făcut în acest prim an de muncă în gospodăria colectivă pentru folosirea acestor posibilități do sporire a producției ? Ce probleme s-au ivit și cum le rezolvă oamenii aleși în consiliul de conducere și în fruntea brigăzilor ?în planul de producție î prevăzut măsuri pentru s-au spdrl- rea recoltei la heciar, s-au încheiat contracte de vînzare a produselor către stat (de pildă, gospodăria vinde statului 2 000 tone de struguri), s-a stabilit ridice, cîte pere etc. ; organizați în brigadierii, șefii de echipă. Dat principalul este aplicarea prevederilor planului în practică. Aici se vede
ce construcții să se animale să se cum- colectiviștil au fost 11 brigăzi, s-au numit

priceperea oamenilor din conducerea gospodăriei.
CiTEVA LUCRURI NOI 

CARE TREBUIAU LĂMURITECa 6ă se poată executa toate lucrările la un nivel agrotehnic superior, brigăzile și echipele trebuie să fie bine organizate. E necesar, de asemenea, să se folosească norme de lucru corespunzătoare, să se calculeze fără greș zilele-muncă. Toate acestea au constituit o preocupare principală a conducerii gospodăriei, a inginerului agronom. în primăvară s-a întîmplat ca unii colectiviști, deși știau din ce brigadă fac parte, s-au dus să lucreze la alta. Colectivista Anita Mihăilă, de exemplu, a lucrat și în brigada a 7-a, și în a 8-q. Bineînțeles, munca ei a fost înregistrată de brigadieri. Dar pe tabelul brigăzii din care face parte n-au apărut decît zilele-muncă efectuate în cadrul brigăzii respective.— Do ce nu mi-ați trecut toate zilele-muncă ? a întrebat ea.— Tot ce ai lucrat în brigada mea ți-am socotit bine — i-a răspuns brigadierul. Dar nu cumva ai ' lucrat și în altă parte ?— Păi, am fost la lucru șl cu ai lui Isac/— Atunci de ce te superi ? Nu am hotărît cu toții în adunare ca fiecare să lucreze în brigada unde e repartizat ?Pînă la urmă, firește, s-au „descoperit* zilele-muncă lipsă, iar femeia a înțeles de ce e rău să umble oamenii de la o brigadă la alta. S-a cerut însă brigadierului și socotitorului să fie mai aienți atît la organizarea muncii și măsuratul normelor de lucru, cît șt la calcularea și înregistrarea zilelor-muncă.Multor colectiviști nu Ie-a fost clar de la început ce este ziua- muncă. Unii socoteau, că ziua-mun- că este tot una cu ziua de lu- CTU Se mirau cînd vedeau că unul „face" într-o zi la vie o zi-muncă ș! jumătate, iar altul, alături, în ace-

ții vînd semințe — „bom
boane agricole“ (și în ce 
condiții igienice I). Dai să 
intri într-un magazin, dar 
cineva .te trage de mînecă. 
Privește precaut îri jur. De
ține o mare taină, pe care 
vrea neapărat să ți-o dez
văluie : „Am un balon- 
seide special pentru dum
neata". Cetățeanul, obișnuit 
cu comerțul de stat, corect 
și civilizat, • rămîne descum
pănit. în definitiv, toate a- 
cește produse nu se găsesc 
și în magazine î Ba se gă
sesc. Atunci de ce-o mai 
fi nevoie de acești ...negus
tori de care te împiedici la 
fot pasul pe Lipscani și 
care 
locul 
fără 
după 
șeală 
un aspect de bazar,

Ne-am interesat mai în
deaproape.de unii dintre a- 

■ cești negustori improvizați. 
B. Gradinaru, un „sfîlp" 
acestei părți interlope 
străzii,

Răspundem cititorilor
S. MUNTEANU — Arad :Cele semnalate în scrisoarea dvs. au fost juste, întreprinderea de prefabricate, întreprinderea . „7__ _ . _________________Noiembrie" și Uzinele de amenaja noi unități oo- vagoane din localitate aii nrerciale. plătit importante sume drept locatif pentru imobilizări de vagoane.Consiliul local al sindicatelor ne informează că, în ultimul timp, conducerile întreprinderilor menționate au luat măsuri pentru scurtarea termenelor de imobilizare a vagoanelor, buna întreținere a utilajului de descărcare, reorganizarea echipelor de mungitori în funcție de volumul de transport etc.

C. FRÏNCU — com. Fă- 
câeni, raionul Fetești :Potrivit hotărîrii în vigoare pregătirea șoferilor profesioniști pentru necesitățile economiei naționale se face în cadrul Ministerului Transporturilor și Te. lecomunicațiilor. Durata de pregătire este de 9 luni, din care 6 luni în școlile de conducători auto și 3 luni practică în producție ca ajutor de șoier. în a- ceste școli sînt admiși tineri între 17—25 ani, absolvenți a 4—7 clase elementare. în cadrul regiunii București, asemenea școli iunctionează la Roșiorii de Vede și Tr. Măgurele.
GH. BENGA — Cluj:Reierindu-se la scrisoarea dvs. Siatul popular al orașului Cluj ne iace cunoscut că s-a întocmit un plan de reproiilare a rețelei comerciale din cartierul central al orașului,

care prévede și îmbunătățirea rbțelei de desfacere din., sectorul legume- fructe. în cursul acestui an, se vor mai construi șl
P. PASCARU — Schela 
Berea, raionul Buzău :Muncitorii în specialitatea „operatori (sondori) la extracția țițeiului care au sub supraveghere un grup de minimum 4 sondori“—■ ne informează Direcția generală foraj-extracție țiței din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei — au dreptul la un • concediu suplimentar de 6 zile la care se adaugă, de asemenea, și concediul în raport cu vechimea neîntreruptă în cîmpul muncii de 3-5 sile.
Z. CIULEI — raionul Grt- 
vița Roșie — București :Propunerea dvs. a fost bine venită. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor ne face noscut că hărțileafișate în vagoanele trenurilorS-au și luat măsuri pentru editarea unei noi hărți corespunzătoare situației actuale.
S. IOAN — Loco :Zilele trecute — ne comunică Ministerul Comerțului Interior — au fost trimise spre desfacere magazinelor de specialitate rezistențe de 110 V pentru frigiderul „Fram". Zilele acestea se vor pune în vînzare și baterii rotunde de 1,5 v pentru aparatele de radio „Tesla“ cu tranzistor!.

cu-
C.F.R.vor fi înlocuite.

sfat de Lipscani vindeadrum. Deunăzi am 
vorbă cu A. Z. Pe 
și în alte locuri 
„leacuri miraculoase“ (niște 
simple buruieni oferite de el 
naivilor). De vreun an a in
trai din nou „în rîndul lu
mii“ — lucrează la între
prinderea „Acumulatorul" 
din Capitală.

— Mărturisesc — ne-a 
spus — că îmi era rușine 
de mine, de faptul că oa
menii din cartier mă arătau 
cu degetul : — Uite-I și pe 
vîntură-lume ăsta, spuneau 
despre mine. Căpătasem șl 
o poreclă, care, trebuie să 
recunosc, îmi caracteriza 
bine felul de viață. Nu mi-a 
fost ușor să mă deprind cu 
disciplina producției, Dar 
colectivul în care muncesc 
m-a ajutat mult. Sînt bucu
ros că acum lucrez cinstit. 
Parcă m-am născut din nou“.

Tovarășii din conducerea 
întreprinderii mi-au vorbit 
frumos despre comportarea 
în muncă a lui A. Z. „El va 
fi propus în curînd pentru 
a urma cursurile unei școli 
de calificare. Are posibilita
tea să devină un om de nă
dejde,,.“

Acesta este drumul pe 
care trebuie călăuziți oame
nii de felul celor 
sus, fie că-i înfîlnim 
scani, în Obor sau 
locuri din Capitală
țară. La aceasta trebuie să 
vegheze înfr-o măsură fot 
mai mare colectivitatea, 
pinia publică.

cînd un om zdravăn ca el 
ar putea munci undeva în
tr-o fabrică ? Și el însuși — 
cum 
cini, 
nici 
cetățean ?

Printre figurile obișnuite pe 
„scara din dos" a Lipscani
lor se află și Maria lonescu, 
domiciliată pe strada Robă- 
neșfi nr. 28 A, Vinde „ba
lene, balene“. Soții Moldo- 
veanu și-au făcut o întrea
gă industrie.,, casnică de 
plase și le desfac aici. Mai 
pot fi întîlniți și alții, de a- 
ceeași teapă.

„Sînt puțini"... ni s-a spus 
la sfatul popular. Poate. 
Fapt este însă că sînt. Și de 
aceea e necesar ca oa
menii aceștia înapoiați, 
lipsiți de cea mai elementa
ră conștiință 
să fie educați, 
rolul principal 
înșiși cetățenii, 
încurajeze sau 
îndeletniciri. Și poate că a 
le întoarce pur și simplu 
spatele atunci cînd ne oferă 
,chilipiruri“ nu este calea 

mai bună. Dimpotrivă, 
vor fi mai mulți fre
care le vor atrage a- 
îl vor sfătui să se 
de o muncă serioa- 
afît vor fi el mal 

puțini. Deoarece fără îndo
ială că majoritatea sînt oa
meni recuperabili, care mai 
devr.eme sau mai fîrziu vor 
încerca satisfacția muncii

nu se rușinează de ve
de trecători ? Nu are 

un pic de mîndrie de

din zi 
deservi- 
oameni, 

orice : 
textile și încălțăminte, ga
lanterie și mărunțișuri, arti-, 
cole de menaj, de parfu
merie, de papetărie, arti
zanat, produse alimentare — 
cum s-ar zice, potrivit ex
presiei vînzăforilor din a- 
cest cartier comercial, „tot 
ce dorești — pe Lipscani 
găsești".

Dar mai găsești pe Lip
scani, cu fotul nedorit, și 
altceva. Ceva de pe vre
muri care, contrasfînd 
ternie cu ceea ce este 
In Jur, amintește parcă 
» Uliță mare“...

Mergi pe stradă. Ochii îți 
fug de la .0. vitrină la alta. 
Deodată, deasupra zgo
motelor străzii, răsună un 

ț glas strident ; „Balene, 
balena I". Și, ca la coman- 

j.dă, un altul : „Naftalină, ia „ ____________ ._
i naftalină 1“, Un al treilea a- crează la fabrica de gea-
parțlne unul Individ care se muri de pe strada Agricul- , „ .
' ...........................................I tori din Capitală. Cum sa ̂ insjife, vor reuși să-și ctș-

fac „comerț“ 
drumului ? 
ocupație, 

venituri ilicite, 
pe naivi și dau străzii

în mij- 
OameHI 

alergîrid 
ei în-

cetățenească, 
Desigur că 
îl au aici 

care pot să 
nu asemenea

oaoRitm i ' ‘ la calitateamai intens, atenție ------ 1 semănatului
(Urmare din pag. I-a)

strazu, iși are domiciliul in 
sfr. Biserica Răzvan nr. 3. E 
cîț un munte. Vorba ceea, 
să sfarme piatră în mînă. 
Dar nu vrea să mupcească 
nicăieri. „Ocupația“ îi con
vine de minune : vinde în 
strșdă, tot ce dorește, pre
tinde pe mărfuri cît dorește. 
Nu are nici o răspundere, 
nû, i se cere socoteală pen
tru faptul că mănîncă fără

de pe în ori
mai Lip. alte din

^?5_ha cît are în plan. Cauzele acestei 
rămîneri în urmă sînf mai multe. Din 
cele 10 tractoare ale brigăzii a 3-a de 
la S.M.T. Videle, condusă de Andrei 
Marin, lucrează numai 5, restul fiind 
defecte. Mai sînf și alte exemple care 
arată că conducerea S.M.T. Videle nu 
ia măsuri operative pentru înlăturarea 
defecjiunilor ivite în timpul lucrului și 
pentru aprovizionarea brigăzilor cu 
carburanți și lubrifianți, la locul de 
muncă.

Acolo unde controlul calității lucră
rilor este bine organizat, unde ingine
rii și tehnicienii agronomi sînt fot 
jrnpLul Pa C.împ' sa ,ac nurnai lucrări 
de bună calitate, La gospodăria colec
tivă din Crevenic, inginera Angela 
Alexandrescu nu a recepționat arătura 
de calitate slabă executată pe o su
prafața de 10 ha, obligîndu-i pe trac
toriștii din brigada a 6-a, condusă de 
Constantin Tănase, să execute lucra
rea a doua oară. Măsuri asemănătoare 
pentru evitarea unor lucrări de proastă 
calitate s-au mai luat și la gospodăriile 
colective din Negreni, Rușii lui Asan 
și în alte părți. In alte locuri însă, 
conducerile gospodăriilor colective și

inginerii agronom! nu acordă 
cuvenită calității lucrărilor. La 
Merenii de Jos, președintele a

tige stima colectivității.
ția dubioasă a soțului el, Unii au și pornit pe acest

f «Mi et- tw & Jnlași timp, numai o zl-muncă. Ajutați de ingfneț, brigadierii’' și soco.tit.orji au explicat, pe îndelete, colectiviștilor că ziua-muncă nu e'zl timp, ci- unitatea de măsură pentru tot felul de lucrări ce se execută în gospodărie. Un colectivist .face o muncă mai ușoară, altul — una mai grea ; unul lucrează mai mult, altul mai puțin. Prețuirea muncii fiecăruia se face în zile-muncă. Astfel s-au lămurit oamenii cum se face socoteala zilelor-muncă.In scopul stabiliriisarcinilor, brigadierii se adună seara pentru cîteva minute la sediul gospodăriei. Aceste scurte întîlniri cu președintele și cu inginerul au un mare rol nu numai pentru că în cadrul loi se rezolvă operativ di- ierite probleme, dar și pentru că ele ajută la întărirea disciplinei în muncă, la educarea oamenilor. Iată un exemplu din multele care pot fi date. Un brigadier, a cărui brigadă rămăsese în urmă cu lucrările, a spus la o astfel de ședință că a terminat prașila la iloarea-soarelui. Dar. din controlul ce-1 făcuse în cursul zilei pe teren, conducerea gospodăriei știa prea bine că n-o terminase. Brigadierul a iost aspru criticat, arătîndu-i-se cît de păgubitoare este neexecutarea lucrărilor la timp Sînt cazuri zile de întîrziere pot promiterea recoltei, brigadier l-au trecut chiar în oamenii terminat

G. GRAURE

atenția 
G.A.C. 

. . ,-------_ hotărît
să dea numai un om pe semănătoare, 
ca să facă „economie“ de zile-muncă. 
Dar nu va fi oare mai mare paguba 
dacă semănatul nu este de bună ca
litate ?

Au trecut aproape două săptămîni 
de la începerea campaniei de însă- 
mînțărl în regiunea București. în a- 
ceastă perioadă suprafețele de teren 
pregătite înainte de începerea campa
niei au fost însămînfate. în momentul 
de față, însă, ritmul de pregătire a 
terenului este mai încet decît cel al 
însămînțatului, Tn multe locuri (la Pru- 
naru, Letca Veche etc.) aproape ju
mătate din numărul semănătorilor nu 
sînt folosite din cauză că terenul nu 
este pregătit. Această situație arată că 
e necesar să se ia măsuri pentru folo
sirea tractoarelor la pregătirea terenu
lui și în timpul nopții, prin organizarea 
lucrului în două schimburi, E necesar, 
de asemenea, ca organele de partid și 
de stat să ia măsuri energice de lichi
dare a lipsurilor semnalate, îndrumînd 
conducerile S.AA.T,-urilor și ale gospo
dăriilor colective să folosească din 
plin toate mijloacele de lucru pentru 
executarea semănatului Ia timp și la un 
înalt nivel agrotehnic.

o«o-------------------

CfPMw«1 Cinematografe^)
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET al 
. P. ROMINE : EVGHENII ONEGHIN 
■ (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT De OPERETA : 

DARUIȚI IUBITELOR LALELE : — (ore
le 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA - (orele 19.30). (Sala Studio) : SI
CILIANA — (orele .19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ 
Magheru) : CIOCIRLIA — 
(Sala Studio) : BUCĂTĂREASA 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Bd. Schitu Măgur'eanu I) : 
MAMOURET - (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahia 76) : CRED IN 
TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : CINE A UCIS 
— (orele 20). (Sala pentru copii) : BĂIA
TUL DIN BANCA DOUA - (orele 18).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI SI UMBRE - (o- 
rele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : DE 
LA A LA Z — (orele 20).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIED
RICHSTADT,PALAST“ (R.D.G.) - Sala 
Palatului R. P. Romine — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTĂ 
RUCUREȘTIUL“ - (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : MU
ZICA. BAT-O VINA - (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAIMU
ȚĂ și ROCHIȚA cu FIGURI - (orele 
16). (Sala Academiei) : ALFABET ÎM
PĂRAT — (orele 16).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC - CIRCUL I - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : FESTIVALUL
FILMULUI SOVIETIC — LA 30 DÈ ANI: 
Republica (0 ; 10 ; 12:15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 : 
21.15). CASA DE LA RĂSCRUCE : 1 Mai 
(9 ; 12 ; 14 : 16,45 ; 19 : 21) .

DRUMURI DESPĂRȚITE : 
(9.45 ; 12 ; 14 15 ;1G.3O ; 18,45 ; 
Frirnu (9,30 : 11 45 ; 14 ; 16,15 : 
Alex. Sahia (10 ; 12,15 : 16,30 ; 
23 August (10; 12,15; 14,15;
21). AVENTURILE LUI HUCRLEBERRY 
FINN — cinemascop : Elena Pavel (9.45 ; 
12 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 : 20,45) înfrățirea 
între popoare (10.30 ■ 15.30 ; 18 : 20.30). B. 
Delavrancea (16 ; 18 ; 20). LAZARILLO 
de TORMEȘ : Unirea (11 : 14.30 . 16,45 : 
19 ; 21,15), G. Bacovla (15.30 ; 18 : 20,15) 
CARTIERUL VISELOR : V. Alecsandrl 
(15 : 17 ; 19 : 21) București (9,30 ; 11.45 : 
14 : 16.45 : 19 -, 21). O VIAȚA : Tineretului 
(9.15 ; 11,30 : 13,45 . 16 ; 18,15 . 20.30), V. 
Roaftă (10 : 12,10 ;. 14,20 : 16.30 : 18,45 : 21) 
PACE NOULUI VENIT : Lumina (10 .
12 ; 14 ; :.16 18,30 ; 20;30). ANUI 1918 :
Victoria (10,15 12.30: 14,45: 18.45 18 45 <
20.45). O INTU-IPLARE EXTPAQRDTNA 
RA - ambele serii : Central 10,30 13.30 :
16.30 ; 19.30). PROGRAM SPECIA1 PEN 
TRU COPII : 13 Septembrie (10 • 11.15). 
ȘAMPANIE Șl MELODII : 13 Sentembpic 
(12,45 : 16 : 18.15 . 20.30) ' Miorița (10 ; 12 : 
14; 16,39: 18,45 - 21) Libertății (10 : 12: 
14 ; 16,30 . 18,30 20.3(1). CHEIA IGNO
RANTUL INVAȚA — VREAU SA ȘTIU

TOT nr. 22 : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 oină la oțele 
21). START CĂTRE NECUNOSCUT ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(16 ; 18 ; 20,15). FRUNZE ROȘII Cultu
ral (15,30 ; 17,15 ; 19 ; 20 45). DRUM DE 
ÎNCERCARE : Gh. Doja (10 : 12 . 14,15 : 
16,30 ; 18,45 ; 21) Floreasca (16,30 : 18.30 ;
20.30) , G. Coșbuc (10 : 12 : 15 ; 17 ; 19 . 21). 
CÎND VINE DRAGOSTEA rulează In 
continuare - de la orele 9 30 pînă la o- 
rele 21 la cinematograful Alex. Popov. 
ZBOARA COCORII ; 8 Martie (15 : 17;. 
19 : 21). ALARMA PE INSULA : Grivita 
(15,30 ; 18 ; 20,30), COPILUL ȘI ORAȘUL : 
C-tin David (15,30 ; 18 ; 20130). SOARE SI 
UMBRA ; T. Vlșdimirescu (1(1 ; 18 ; 20). 
NUMAI O GLUMA : Munca (16 ; 18.15 ;
20.30) . UN PUMN DE NOTE - cinema
scop : Popular (15 ; 17 t 19 ; 21). ÎMPO
TRIVA ZEILOR • Arta (16 ; 18 ; 20).
DARCLËE : Moșilor (16 ; 18 ; 20). ALEK
SANDR NEVSKI : Donea Sirno (16 ; 18,15;
20.30) , GENERAȚIA SALVATA : 16 Fer 
bruarie (16 ; 18 ; 20). ACORD FINAL : M. 
Eminescu (15 : 17 ; 19 ; 21), VÎNTUL SU
DULUI : Ilie Pintilie (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
SOARTA UNUI OM : 8 Mai (16 ; 13.15 ;
20.30) . LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL;
Volga (1Q ; 12 ; 15 ; 17 : 19 : 21). OMUL CU 
DOUA FEȚE : Luceafărul (16 ; 18,15 ;
20,30). FRAȚII KOMAROV - VlNATOA- 
REA DE LUPI ; Olga Banele (16 ; 18,15 ; 
20,30). FANTOMELE DIN SPESSART ! 
Drumul Serii (16 ; 18,15 ; 20,30). 49 DE
ZILE TN PACIFIC : 30 Decembrie (16 ; 
13; 20). URME TĂCUTE: Aurel Vlalcu 
(15 ; 17 ; io ; 21).

R.duri, de pildă, pereții s-au făcut dfn 
f chirpici, iar întregul'schelet al aco- ' perișului, din lemnul aflat în pădurea comunală. Grinzile, căpriorii, șipcile făcute din lemn de salcîm au • fost atît de bine fasonate de colec-, tiviști, că par aduse de la fabrică. La acoperișul unor construcții se folosește stuf său paie. Iată, de ce, la toate construcțiile ce se execută în acest an — două grajduri, o maternitate, o îngrășătorie, o magazie și o puierniță — cheltuielile nu depășesc 100 000 lei. Păcat că la primul grajd s-a folosit un proiect greșit (și nu din vina colectiviștilor), care lasă spațiul de la mijlocul grajdului prea larg în detrimentul spațiului destinat pentru animale, operative a Colectiviștii au pus bazele fermei de animale. Au acum peste 80 de vaci și vițele, aproape 400 de oi, 40 de scroaie și scrofițe. Chiar în ziua cînd am fost în gospodărie, brigadierul zootehnic pleca să aducă un nou lot de animale pentru prăsilă și inginerul îl tot dăscălea cum să le îngrijească pe drum.Dezvoltarea fermelor de animale ridică o problemă de căpetenie — asigurarea bazei furajere. îndrumați de inginerul agronom, colectiviștii au dus o campanie susținută pentru strîngerea și buna gospodărire a furajelor: Fînul și paiele au fost depozitate cu grijă. în timpul verii animalele de muncă au fost hrănite cu iarba cosită de pe diferite petece de pămînt. Nu s-a permis să se consume din furajele destinate hrănirii animalelor în timpul iernii. Un fapt mărunt în aparentă (un colectivist a dai la cai un snop de ovăz ca să nu se mai ducă după mohor și alte ierburi) a prilejuit o ședință cu brigadierii și conductorii de atelaje, în cadrul căreia s-a combătut cu tărie tendința de a se consuma din furajele strînse pentru iarnă.La însilozat folosindu-se și golurile de vii dovleci, colete resturi de la grădina de legume Acum în gospodărie e „vîrf” de muncă, se recoltează culturile de toamnă și se seamănă grîul. Consiliul de conducere al gospodă-

cînd două-trei duce la com- Firește, pe nădușelile. Și aceea a mobilizat aseara■la lucru, iar a doua prașila. zi
CHIBZUIALĂ 

GOSPODĂREASCĂ — 
CHELTUIELI MAI PUȚINELa marginea dinspre răsărit a Pănceștilor s-gu ridicat primele construcții gospodărești. Sînt construe ții trainice și ieftine. Aici, în afară de seîndura folosita la confecționa rea ferestrelor și ușiloT și ceva ciment la temelii, absolut totul s-a făcut din materiale locale. La graj-

s-a depășit planul, porumb cultivat prin și în cultură dublă, și frunze de sfeclă,

ilel se preocupă și de probleme ale dezvoltării gospodăriei în viitor. Cea mai importantă dintre ele este refacerea viilor. Colectiviștii plănuiesc să creeze o școală de viță pentru producerea materialului să- ditor necesar completării golurilor și înlocuirii treptate a soiurilor inferioare cu soiuri valoroase, mai ales de struguri de masă.
★In rezolvarea multor probleme, consiliul de conducere este îndrumat și sprijinit de organizația de bază, care cere membrilor de partid să fie exemplu în muncă și să antreneze masa largă a colectiviștilor în lupta pentru sporirea producției agricole, pentru întărirea gospodăriei. Organizația de bază urmărește să se tină regulat ședințele consiliului de conducere și a- dunările generale, în'cadrul cărora se discută probleme importante organizatorice și economice ale gospodăriei. Președintelui gospodăriei Ion Gh. Zetu, vicepreședintelui și altor membri de partid li se cere să prezinte în fața biroului și adunării generale a organizației de bază informări despre felul cum se realizează planul în diferite sectoare. în urma discuțiilor, se stabilesc sarcini concrete privind munca organizației de partid și propuneri pentru consiliul de conducere al gospodărie^ sau pentru adunarea generală, tele G. A. C„ Ion prezentat în fața ganizației de bază un gătură cu realizarea construcții (la ședință membri ai echipei de s-au stabilit măsuri pentru grăbirea lucrărilor).Desigur, organizația de partid din această gospodărie poate și trebuie să facă mai mult, mai ales pentru lămurirea unor probleme în legătură cu normele și evidenta zilelor muncă, pentru combaterea unor neglijente în păstrarea avutului obștesc, în îngrijirea animalelor în felul acesta se vor obține noi suc cese în întărirea organizatorică și economică a gospodăriei colective.

N. ENUȚA

De pildă, vicepreședin-_ . ..... or-le-de
Amăriuței, biroului referat în planului au participat construcții și

(Sala
(orele 19,30).

—■- (o-

Masheru
21). î. c.
18.45 : 21)
18.45 : 21).

16,30; 18.45;

TELEVIZIUNE : Tn jurul orei 15,30 : 
transmisie de la stadionul „Giulești“ a 
meciului amical de fotbal dintre echipele 
Rapid-București și Lokomotlv-Sofia. Ove
le 19.00 — . Jurnalul televiziunii. 19.20
— Filrnul pentru copil : ,.Vreau să știu 
tot nr, 21 - o producție sovietică. 10.30
— Transmisiune dé la Teatrul de Opez' 
și Balet al Republicii Populare Romtn- 
/.EVGHENII ONEGH1N“ de P. I. Ceil 
kovskl. In pauze : Emisiune de arc..- 
plastică : Iuri Pimenov : Poșta televiziu
nii. Tn încheiere : ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ierl

cerul
sudul .......... t
sernnalat burniță
cu intensificări locale in estul tării din
la, orele 14 a tnregisj£at valori cuprinse 
grade la ClrnpultinS Mpscei.

" -vtfinetț.s-a răc 
rlăbll mal mult

In țară : vremea s-a răcit, ușor, 
a fost variabil mal mult noros în 
și estul țării Cu totul Izolat s-a 

' -Vîntul a 'suflat slab. 
, . ;■.■■■ inord și nord vest. Temperatura aerului 

la orele 14 a Înregistrat valori cuprinse 
între 22 grade la Sintlicplau Mare și 8 
grade la ClmpultțnS Mjisçel.

In București: vremea s-a răcit ușor, 
cerul a fost variabil mat mult noros. 
Temperatura maximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12. 13 
șl 14 octombrie. în țară : vremea se 
menține schimbătoare cu cerul temno- 
rar noros. Ploi locale vor cădea în sud- 
vestul țării, vint slab. Tempenatura în 
general staționară. Minimele vor ii 
cuprinse între 0-10 grade Iar maximele 
între 13 ”3 grade. Local brumă.

Tn Flu-urești : vremea se menține 
schimbătoare cu cerul noros. vînt slab, 
temperatura staționară.
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ÎNTRECEREA PĂPUȘARILOR AMATORI

ȘI FRUMUSEȚILE PATRIEI

LIMBI STRĂINE

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

Faceți cunoștință
Andrei Tarkovski

.<■'■<■ r.

crea-

Muzeul de Arta al R. P. Romîne
ri.7—MIBHȘginală de aventuri

(Agerpres)'

ÎWOTOB BSBLÄDEANU

vede, chiar și din suin revistă a părerilor
dialogurileasistă, „

,Urmări-• în mai

(Foto : Agerpres)

CAMIL RESSU : Prinz pe cimp (1315)

comitetului raional comune și sate a- este slab organi-

Scrisoare dintr-un raion

Literatura ori Din Leipzig a sosit miercuri în Capitală orchestra simfonică „Gewandhaus", care va întreprinde timp de o săptămînă un turneu în țara noastră. Orchestra este dirijată de Heinz Bongartz, laureat al Premiului de Stat.Formația simfonică din Leipzig își va începe turneul în orașul Ploiești- După aceea va prezenta cîte un concert la Brașov, Sibiu, Craiova și trei concerte în Capitală.

„Scînteii”

fără iden- ales supără naivitatea între cetă- ,involuntar’’,

cîteva zeci de volume în timp la biblioteca comunală găsești de volume. Căminele culturale aceste sate erau, de asemenea,

Turneul în (ara noastră 
al orchestres simfonice 

„Gewandhaus“ 
din Leipzig

.......rpr la tradițiile și perspectivele de teatru ale ansamblului pe conduce, la corelația dintre comic în spectacolul de es- la colaborarea Teatrului de

RADU APOSTOL 
coresp,

cerut
, . ■ m-ar 

mult Tarkovski

cu regizorul

Popularitatea acestui gen este pe cît de veche, pe atît de incontestabilă. De-a lungul timpului, el a trecut prin felurite transformări, re- flectînd însăși evoluția societății și literaturii ; modelele clasice ale genului au perpetuat însă tradiția înfățișării unor peripeții pline de neprevăzut prin care trec eroi înzestrați cu noblețe sufletească în lupta împotriva necinstei și a nedreptății (lupta aceasta fiind însă plasată de unii scriitori, din pricina limitelor viziunii lor, într-o zonă oarecum abstractă — a ciocnirii dintre bine și rău — desprinsă de viața și condițiile reale ale societății respective). în vremea noastră, fabricanții maculaturii de duzină care inundă piața lumii capitaliste au diformat genul pînă la completa lui degradare („comics’-urile de tristă faimă), prefăcîndu-1 într-o proslăvire, mai mult sau mai puțin mascată, a gangsterismului și sadismului, într-o orgie deșănțată de crime și monstruozități, care nu mai are nimic comun cu adevărata literatură de aventuri.De o deosebită valoare este contribuția pe care au adus-o la dezvoltarea genului unii creatori de seamă ai literaturii realist-socialiste, care i-au conferit nu numai un alt conținut, îzvorît din concepțiile mo- ral-politice superioare ale noii societăți, dar și o nouă strălucire artistică. Printre autorii unor roma
ne de aventuri de recunoscută valoare literară șl eduoativă se numără figuri de talia unor Alexel Tolstoi, Marietta Șaghinian, Iuri Gherman etc.Șl la noi s-au remarcat, în ultimii ani, încercări — unele Interesante, promițătoare — de a se pune bazele genului, căci despre tradiții pro- prlu-zise ale Iul în literatura noastră cu greu s-ar putea vorbi. Aceste cărți sînt, în majoritatea lor, inspirate din realitățile orîndulril noastre socialiste, în care problema

la centrul de comună sînt programate și se desfășoară un șir de activități interesante și instructive.De această comună aparțin și satele Băbești și Dabolț. Cum se desfășoară aici munca cultural-educa- tivă de masă ? E în contrast izbitor fată de centrul comunei. Ea se limitează la programe artistice prezentate sporadic de către elevii școlilor și la cîteva conferințe pe care le țin învățătorii, multe dintre ele fără vreo legătură cu specificul satului și cu problemele care-i preocupă pe colectiviști, Bibliotecile sătești din aceste două sate dispun doar de ce ■mii din închise pentru că directorii plecaseră în concediu.

și părerile cititorilor

nemațografie. Mi-am 
scuze și i-om spus că 
interesa mai t..A.' 7_.l 
senior.,,

sa fie întruchipați 
imagine poetică cu 
sare. Și sînt bucuro 
finuă Tarkovski — ci 
meu film s-a bucura 
:ces la Festivalul d<

și lipsurile pe care Subliniind că Teatrul îi consideră printre în primul rînd pe ma- satirei ruse Gogol și Saltîkov-Șcedrin, artistul sovietic a reliefat ca trăsături caracteristice ale acestui teatru umanismul și patosul cetățenesc.

trebări ale participanților. Brigada artistică de agitație prezintă scurte programe dedicate fruniașilor. Trebuie totuși spus că asemenea .manifestări, mult apreciate de colectiviști, au fost prea puține. De un mare interes se bucură de asemenea serile de calcul, joile tineretului, concursurile ghicitoare, jurnalele vorbite și alte manifestări — mai ales cele de scurtă durată, care au loc la cercurile de citit sau la locul de muncă, în brigăzile de cîmp și la fermele de animale.La sediul gospodăriși din Micu- la, la ferme și la ateliere sînt afi-

nimeresc în grupa 
un peda

gog foarte atent șl de o 
rară inteligență. El m-a în
vățat să iubesc arta filmu-

vorăsc și lipsuri în motivarea unor acțiuni, unor transformări ale personajelor. De ce Pierre ia hotărîrea de a se preda securității tocmai în timpul spectacolului de operă și nu în alte împrejurări, mai verosimile pentru cititor ? Oare simplul prolog din „Paiațe" a putut elibera, brusc, ceea ce pînă atunci fusese ținut în frîu ? Este o explicație oarecum naivă. Mă întreb, de asemenea, de ce n-a acordat autorul mai mare a- tenție aprofundării psihologice a u- nor personaje care joacă un rol- cheie în carte”. Chiar și un personaj cum e căpitanul Ovezea, în general bine realizat, este mult prea „de cabinet“, artificial (deficiență care se observă și la eroii altor cărți de a- venturi) și, din această cauză, nu îndeajuns de emoționant în acțiunile sale.Firește, unei cărți de aventuri, în care principalul îl constituie acțiunea, nu i se poate cere o mare complexitate a caracterelor, o aprofundare maximă a lumii interioare a personajelor, ca în romanul psihologic. Dar aceasta nu înseamnă renunțarea la exigențele privind individualizarea eroilor, motivarea gîndurilor și faptelor lor. Insuficienta grijă pentru individualizare duce- Ia schematism și șablon, la faptul că, în mod concret, eroi de tipul căpitanului Ovezea din „Urmărirea abia începe" și căpitanului Oancea din „Oameni fără identitate“ seamănă izbitor între ei, în multe dintre comportările și reacțiile lor, ba chiar și în unele aspecte ale biografiilor.Remarcînd ca fapt pozitiv preocuparea autorilor pentru zugrăvirea acțiunilor organelor de stat întru a- părarea cuceririlor poporului, a a- vutului obștesc, mulți cititori accentuează, totodată, necesitatea lărgirii 
ariei tematice a romanelor de aventuri în vederea cuprinderii unor aspecte cît mai variate și mai interesante ale realității noastre. Autorii cărțiloi' de aventuri și-ar putea îndrepta atenția și spre munca, plină de peripeții și care se pretează la romanul de aventuri, a unor oameni ce înfrîng numeroase greutăți și obstacole, cum sînt, de pildă, geologii, aviatorii, montatorii liniilor 
de înaltă tensiune. Oare munca ar* 
teologilor, care scot la iveală m|r*

apărut : „Bicaz și

Editura științifică pregătește 
mai multe manuale pentru cei ce 
vor să studieze limbi străine fără 
profesor : rusă, franceză, precum 
și edifii noi ale manualelor de 
limba engleză și spaniolă. Vor 
apărea o serie de dicționare — la- 
tin-romîn, rus-romîn, italian-ro-

Am stat de vorbă și au tovarăși din biroul comitetului raional de partid. Cu toții au fost de acord că, față de condițiile existente în iie- cctre sat și comună, se poate desfășura o muncă cultural-educativă de masă mult mai intensă.— Cum se explică atunci — l-am întrebat pe țov. Ludovic Mîrza, pri- mul-secretar al — că în unele ceasta muncă zaiă ?— Cunoaștem în parte situația — ne-a răspuns el. Am analizat-o în ultima vreme în cadrul biroului comitetului raiapal și am dat indicații să se ia măsuri...Este un fapt pozitiv, însă nu-i deajuns. Numai prlntr-o permanentă muncă de. îndrumare concretă, pe teren, activitatea căminelor culturale din cuprinsul raionului poate și trebuie să se ridice la nivelul cerințelor actuale ale satului colectivizat.

Școlari din Capitală la Cen
tri»! de lectură a presei sovie
tice.

educării omului nou, a formării conștiinței înaintate, în lupta împotriva vechiului, se află în centrul atenției obștești.In ultima vreme numeroși cititori ne-au comunicat păreri care se referă la unele probleme ale acestui gen, pornind de la apariții mai recente — romanele „Urmărirea abia începe“ de Theodor Constantin și „Oameni fără identitate" de Chirii Tricolici.Literatura originală de aventuri este chemată să joace, cu mijloacele sale specifice, un rol însemnat în educarea oamenilor muncii, mai a- les a tineretului. „E bine — scria loan Iușan, lăcătuș la Uzinele „Unirea“ din ' Cluj, referindu-se Ia cele două romane amintite mai sus — că scriitorii ne înfățișează oameni și fapte care scot în evidență eforturile grele, pline de perspicacitate, perseverență și, adesea, de eroism, pe care le depun lucrătorii din miliție și securitate în apărarea cuceririlor poporului nostru". „în asemenea cărți — sublinia Dumitru Boțîr- lăianu, tehnician la Uzinele „23 August“, continuînd parcă rîndurile de mai sus — cel mai important este faptul că ni se dezvăluie forța morală a orînduirii noastre”.Valoarea educativă a acestui gen constă în mesajul etic pe care îl transmit faptele și oamenii zugrăviți în paginile cărților. Literaturii realist-socialiste îi este profund străină ideea așa-numitei „aventuri pure", paravan cu care unii autori și critici burghezi caută să camufleze vidul și absurditatea specifice u- nei însemnate părți a cărților de a- venturi editate în Occident. Fără a renunța la farmecul pe care îl degajă extraordinarul și neprevăzutul aventurii, scriitorii de la noi care s-au dedicat acestui gen, deloc facil, sînt chemați să cultive îndrăzneala, tenacitatea, iscusința, pers- sociale, lipite artificial, picacitatea puse în slujba unor cau- Dorința legitimă a unor autori de

scris împreuna 
„Aniarctida — o 
pariată“. în prezent 
ză la un scenariu 
marele pictor rus 
Rubliov.

Recent, în Capitală s-a desfășurat faza orășe
nească a celui de-al Ill-lea festival „1. L. Caragiale" 
la care au participat 17 echipe de teatru de păpuși 
ale sindicatelor, caselor de cultură și căminelor cuL 
turale. Ieri, la Casa de cultură a raionului 16 Fe
bruarie a avut Ioc premierea celor mai buni păpu
șari amatori. Premiul I a fost acordat echipei de 
teatru de păpuși de la Institutul de studii, experi
mentări și proiectări pentru stuf, celuloză și hîrtie, 
artiștilor amatori de la Institutul de endocrinologie 
„C. I. Parhon", artiștilor amatori de la Casa de cul
tură din raionul N. Bălcescu, echipei Casei de cul
tură a raionului 16 Februarie și artiștilor amatori ai 
Căminului cultural din comuna Dragomirești Deal. 
Cu acest prilej a avut loc un spectacol susținut de 
artiști amatori.

NOI LUCRĂRI DESPRE MONUMENTELE

Iul. S-au născut primele 
proiecte, am făcut primele 
propuneri, primele încercări. 
Romm știe să observe la 
studenții săi particularitățile 
fiecăruia, fine cont de ele 
și le modelează cu multă 
grijă. Cînd lucra cu noi ni 
se părea că e întotdeauna 
țînăr și că pentru e| nu e- 
xlstă diferențe între gene
rații.

Tarkovski și-a realizai fil
mul său de diplomă după 
un scenariu scris în colabo
rare cu Andrei Koncialov- 
ski, în vîrstă de 22 ani. ab
solvent al institutului. Cei 
doi tineri cineaști s-au apro
piat unul de altul și s-au 
împrietenit în institut. Ei au 

scenariul 
țară înde- 

lucrea- 
despre 
Andrei

Am poposit zilele trecute în cîteva comune din raionul Satu Mare. Pretutindeni colectiviștii string acum rodul muncii lor, însămînțează grîul și' secara, se ocupă de terminarea ultimelor adăposturi pentru animale. Deși sînt atîtea treburi de făcut, oamenii găsesc timp să meargă seara la cinematograf, să asculte conferințe la căminul cultural, să citească la bibliotecă broșuri șl cărți agrozootehnice etc.Primul popas l-am făcut la Ardud, o comună mare cu o gospodărie colectivă veche. Preocupările colectiviștilor dé a dezvolta gospodăria se oglindesc și în activitatea căminului cultural.— Avem ce învăța la cămin, spun colectiviștii de aici.îndrumat de organizația de partid, consiliul căminului organizează manifestări interesante și instructive.Am asistat la o manifestare obișnuită din programul săptămînal al căminului. Elena Decuseară, inginer agronom la gospodăria colectivă, a ținut o expunere despre măsurile ce trebuie luate acum, toamna, pentru fertilizarea unor suprafețe mai mari de teren. Participapții au pus apoi o serie de întrebări. Din această discuție vie s-au desprins o serie de propuneri concrete. în ultimul timp s-au mai ținut la cămin asemenea expuneri pe teme, cum sînt : „Asigurarea furajelor pentru animale pe timpul iernii", „Ce înseamnă să fii îngrijitor de animale", „Folosirea rațională a zilelor-mun- că în gospodăria colectivă“ și altele.De o largă popularitate se bucură în comună o inițiativă luată de conducerea căminului, cqre a căpătat denumirea „sărbătoarea colectiviștilor fruntași". Asemenea 'manifestări prilejuiesc adevărate schimburi de experiență. Fruntașii vorbesc despre rezultatele obținute și metodele folosite, răspund la diferite în-

în editura „Meridiane” au ieșit de sub tipar noi 
lucrări de popularizare a frumuseților patriei. în co
lecția „Monumentele patriei noastre” s-a publicat 
lucrarea „Ulpia Traiana” de acad. C. Dahcoviclu. In 
colecția „Orașe șl priveliști” c

Împrejurimile".
PENTRU CEI CE ÎNVAȚĂ

Și Tarkovski povestește 
despre sine, despre via
ța sa-

în copilărie a învățat pic
tura la școala de arfe, însă
visa să devină dirijor. Stu
dia în același timp și la
școala de muzică. Apoi s-a 
înscris la Institutul de orien
talistică. A învățat aici un 
an și jumătate și a plecat a. 
poi în Siberia, cu o expedi
ție de geologi, în calitate de 
colector. în Siberia a scris 
prima povestire din viața sa, 
pe care n-a arătat-o însă 
nimănui, multă vreme. După 
aceea, o întîmplare : unul 
din tovarășii săi, student la 
Institutul de cinematografie, 
l-a invitat să vizioneze niște 
filme realizate de sfudenți. 
l-au plăcut și a hotărît să 
se înscrie la facultatea de 
regie.

Așa a ajuns în cinema
tografie.

— La institut — continuă 
Tarkovski — am avut noro
cul să 
lui Mihail Romm,

Renumitul artist sovietic Arkadii Raikin, conducător artistic al Teatrului de miniaturi din Leningrad — al cărui turneu în țara noastră se bucură de un frumos succes — s-a întîlnit zilele trecute, în cadrul u- nei conferințe de presă, cu ziariști din Capitală. La întîlnire au luat parte și reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai OSTA, ai Teatrului satiric-muzical „C. Tănase”.Cei prezenți l-au pus artistului numeroase întrebări referitoare la primele sale contacte cu publicul mînesc, genului care-1 liric și tradă, miniaturi cu dramaturgii etc.Publicul dumneavoastră — a arătat Arkadii Raikin — mi-a plăcut pentru spontaneitatea și receptivitatea sa. A rîs împreună cu noi de neajunsurile le-am biciuit, de miniaturi înaintașii săi rli clasici ai

mm, romm-german, care vor cu
prinde între 30 000—50 000 de cu
vinte. Se pregătesc și o scrie de 
dicționare liliput : rus-romîn, 
francez-romîn, german-^romîn. en- 
glez-romîn, romîn-rus, romîn- 
francez, romîn-german, romîn-en- 
glez, avînd fiecare aproximativ 
12 000 de cuvinte.

a crea o acțiune întortocheată, care să țină viu interesul cititorului, are însă uneori rezultate contrarii : o încîlcire a firelor al cărei efect final este pierderea contactului cu realitatea, îndepărtarea de veridic, în legătură cu aceasta mai mulți cititori au ridicat problema raportului între inventivitate și verosimil ca o problemă-cheie a genului. De felul cum autorul reușește s-o rezolve statornicind un echilibru firesc între desfășurarea antrenantă plină de neprevăzut a acțiunii și motivările logice și psihologice depinde interesul cu care se urmărește cartea. Un amalgam de fapte neverosimile, acumulate la întîmplare, fără o strînsă legătură lăuntrică între ele, poate îndepărta pe cititori. Unul dintre aceștia, Gheorghe Oprea, tehnolog la Uzinele „23 August”, observa, pe drept cuvînt, că întreaga poveste a substituirii lui Iancu Popescu din „Urmărirea abia începe“ este atît de neverosimilă încît are un iz de recuzită, la fel ca și recunoașterea asasinului după umbra proiectată pe perete. Iar Ilie Șer- ban, inginer la aceeași uzină, remarcă în „Oameni fără identitate" insuficienta motivare a faptului că Virgil Dumitriu se lasă atît de ușor atras în rețeaua spionului Dișescu, precum și lipsa de pregătire psihologică a „zguduirii“ care-1 trezește pe Dumitriu — fapt care face să scadă din consistența personajului.De o atenție îndreptățită se bucură din partea cititorilor și problema personajelor pe care ni le înfățișează autorii cărților de aventuri. Relevînd faptul că în unele dintre romanele mai sus citate întîlnești cîteva figuri izbutite de oameni înaintați — îndeosebi căpitanul de miliție Ovezea în „Urmărirea abia începe* — mulți dintre cititori remarcă importanța exemplului pe care-1 constituie acești eroi pentru tineri și adolescenți. La vîrsta primelor elanuri, adolescenții și tinerii simt nevoia firească a zugrăvirii unor eroi pe care să și-i la drept model în viață. Dar, în această privință, autorii genului mai au încă datorii neachitate față de cititorii lor. „Caracterele unor personaje — remarcă studentul Pavel Ioan din Oradea cu privire la romanul „Oameni fără identitata" -— nu stat su- 
ftciont de bine zugrăvite. De alei iz*

șata cu regularitate liste cu cărțile pe care bibliotecarul le recomandă colectiviștilor. Biblioteca comunală organizează periodic expoziții de cărți și consfătuiri cu cititorii.Ni s-a părut demnă de reținut inițiativa colectivului acestei biblioteci de a prezenta colectiviștilor, săptămînal, recenzia unei cărți agrozootehnice, fie la căminul cultural, fie la locul de muncă. Cu acest prilej, conținutul cărții este prezentat într-o formă atractivă. Asemenea prezentări de cărți sînt făcute de inginerul agronom al gospodăriei și de profesorii care predau științele naturii și lecțiile de „Agricultură" la școala de 8 ani din comună. Cărțile sînt astfel alese îrțcît ele să împărtășească cunoștințe noi colectiviștilor în strînsă legătură cu lucrările pe care aceștia urmează să le efectueze în perioada imediat următoare. Astfel, numai în acest an au fost prezentate aproape 20 de cărți agrozootehnice.Halmeul este, de asemenea, o comună mare. Gospodăria colectivă de aici este în plină dezvoltare. La căminul cultural și la biblioteca de

■— Ce urmăriți în 
ția dv. ?

— Dacă ar frebui să răs
pund cu up singur cuvînt 
— răspunde Tarkovski ~ aș 
spune : poezia. Cinemato
grafia mă atrage nu prin 
logica subiectului, d prin 
logica sentimentelor, nu atît 
prin caracterul ei rational, 
cît prin cel emoțional. Am 
convingerea că și arta ci
nematografică își 
are specificul ei. 
Am în vedere 
nu specificul for
mei, ci pe cel

„Avem ce învăța la cămin..." ® Cartea la îndemîna fiecărui colectivist 
© De ce numai la centrul comunei ?

al conținutului o- 
perei cinemafo. 

BEBJACUPM mmiXINSXSXBJfuriile vieții de odinioară pe meleagurile țării noastre, nu poate servi drept subiect al unor pasionante romane de aventuri ? Și cîte alte teme nu oferă realitatea, teme care să îngăduie autorilor dezvăluirea trăsăturilor înaintate ale omului nou, educat de orînduirea noastră ! în munca unor oameni care practică profesiuni prin natura lor periculoase pot fi descoperite conflicte vii, interesante, care să releve formarea conștiinței noi, călirea caracterului în lupta cu piedicile și greutățile. De asemenea, lupta pentru reeducarea unor elemente înapoiate, gata să se prăbușească pe panta descompunerii, dar salvate la timp prin acțiunile pline de tact și, în a- celași timp, de fermitate ale organelor de stat și opiniei publice, poate furniza scriitorilor subiecte atractive.Unii dintre cititori n-au scăpat din vedere nici problemele stilului și ale limbii în care sînt scrise cărțile de aventuri, problemă deosebit de importantă tocmai avînd în vedere larga răspîndire a acestei literaturi în rîndurile tineretului, căruia trebuie să-i ofere modele de exprimare curată, limpede, frumoasă. Observînd la „Urmărirea abia începe” o grijă mai evidentă pentru stil — autorul alternînd limbajul sacadat al momentelor de acțiune cu ce) mai lent, analitic al momentelor cînd sînt descrise sinuozitățile deducțiilor ca- re-i duc pe anchetatori spre adevăr — cititoarea Iulia Drăguțoiu, muncitoare tricotoare din Oradea, subliniază că se mai întîlnesc în carte, din păcate, neglijențe de stil supărătoare. Izbitoare stîngăcii stilistice se găsesc și în „Oameni fitate”, dar ceea ce mai aici sînt platitudinea și unora dintre țeni, la care Pierre.Precum se mara trecere exprimate, exigențele cititorilor față 
de acest gen sînt pe măsura intere
sului și popularității de care el se bucură. Scriitorii care lucrează în 
acest domeniu, deloc lesnicios, să nu-șl cruțe eforturile pentru a justi
fica cu adevărat, din plin, așteptă
rile, reallzînd cărți de tot mai înaltă 
valoare literară și educativă.

ta

în cadrul Festivalului filmu
lui sovietic, mîine va fi pre
zentată, la cinematograful „Re
publica", remarcabila realizare 
a regizorului Andrei Tarkovski 
„Flăcări și flori" (titlul origi
nal : „Copilăria lui Ivan"). Cu 
acest prilej, publicăm un in
terviu luat cineastului sovietic 
pentru ziarul „Scînteia" de 
către corespondentul Agenției 
de presă „Novosfi", E. Dvor
nikov.

Pe regizorul filmului „Co
pilăria lui Ivan", care cu o 
lună în urmă a primit „Ma
rele premiu" la Festivalul 
internațional al filmului de 
la Veneția, l-am întîlnit la 
cafeneaua „Național" din 
Moscova. Stătea în fața u- 
nei cești de cafea și răsfoia 
o carte a lui D. Danin des
pre fizica contemporană. 
Parcă ar fi fost un sfudenf 
setos de cunoștințe, preocu
pat de teoriile și ipotezele 
unor savanfi eminenți. Tar
kovski arată foarte tînăr. Un 
ziar italian l-a apreciat vîr- 
sfa la 22 de ani — cu opt 
ani mal puțin decît are în 
realitate. înainte de orice 
altceva, cineastul ml-a spus, 
cu vădită bucurie :

— Știți, la 30 septembrie 
ml s-a născut un fiu, Arseni. 
Sînfefi primul ziarist care a- 
flă acest lucru.

— Tarkovski senior este 
tatăl meu — a zîmbit An
drei. Este poet și traducă
tor, specialist în poezia re
publicilor noastre din Asia 
Centrală și Transcaucazia. 
Cîndva am studiat și eu la 
Institutul de orientalistică, 
însă nu l-am terminat.

ze nobile, a luptei pentru dreptate și adevăr, pentru apărarea intereselor obștești.Romanele de aventuri sînt, prin excelență, romane de acțiune și de această trăsătură specifică trebuie ținut neapărat seama în aprecierea lucrărilor acestui gen. Nu poate fi conceput un bun roman de aventuri iară o acțiune antrenantă, bine condusă, în care ingeniozitatea autorului în mînuirea și împletirea diferitelor fire, în folosirea surprizei, să se desfășoare din plin. Se cuvine subliniat că atît romanul rea abia începe“ cît și mică măsură — „Oameni fără identitate" sé caracterizează printr-o acțiune vie, în general bine închegată, cu elemente de neprevăzut, care fac lectura pasionantă.Cu toate aceste calități evidente, se remarcă uneori, în cărțile respective, stagnări în desfășurarea acțiunii. Chiar și în „Urmărirea abia începe“ abundența de supoziții, pe lîngă faptul că duce la stagnare în dezvoltarea acțiunii, pare a exprima o insuficientă încredere a autorului în puterea de pătrundere a cititorului, căruia îi este descrisă, cu insistență, întreaga desfășurare a deducțiilor menite să aibă drept rezultat descoperirea vinovaților. Or. aceste cărți trebuie să-l pună în mai mare măsură pe cititor în situația de a reflecta el însuși la faptele povestite, de a se strădui să ajungă la diferite concluzii în ce privește cheia problemei. Una din însușirile celor mai bune modele clasice ale genului este tocmai faptul că stimulează imaginația cititorului, deducția finală constituind ea însăși un element important de surpriză. De menționat, în cursul cărții lui Theodor Constantin, că unele stagnări în desfășurarea acțiunii se datoresc și încărcării multor pagini cu considerente politico-
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valoarea unor dispozitive simple
barelor 

am
de
reuși să economisim 

metal la tona 
datorită construcției vetrei,

experiență, cu spirit gospodăresc, muncitorii Glcă Constantin, 
oțel a Uzinelor „Vulcan“-București, pun in . valoare noi rezerve

Badea,Gheorghe Neacșu șl Constantin
Interne ale producției prin aplicarea de

Oameni cu
de la turnătoria de __ .....
procedee tehnologice avansate. Iată-i, montînd miezurile Interioare de la o piesă Importantă ce urmează să fie turnată. 

(Foto : M. Cioc)

Prin extinderea tehnologiei inairitate
la o înaltă productivitate a muricii

Paj. 3

R1LOR
După cum se știe, trt cursul lunii septembrie au 

avut loc in toate regiunile țării ședințe de lucru 
pe ramuri de producție, consacrate dezbaterii ci
frelor de plan pe 1963. Nu peste mult timp, sarci
nile de plan pe anul viitor vor fi discutate pe 
larg în întreprinderi. Dezbaterile vor constitui un 
prilej de manifestare a inițiativei creatoare a mun. 
citorilor, tehnicienilor și inginerilor, de scoatere la 
iveală a rezervelor interne ale producției nefolo
site încă, de analizare a posibilităților și căilor pen
tru punerea lor în valoare. Despre cîteva dintre 
aceste rezerve și posibilități se vorbește în pagina 
de față.

mai sînt surse 
de economisire a metalului

La .Uzinele „Industria Sîrmei'' din Cîmpia Turzii, metalul este, prin natura producției, materia 
primă de bază. Muncitorii și tehnicienii de aici știu să-l prefuiască. Din cele peste 1 400 000 lei 
economii suplimentare la prețul de cost, realizate in primele 8. luni din acest an, cea mai “ 
parte s-a obținut prin mai buna gospodărire a metalului. Mai există în uzină rezerve în 
domeniu ! La 
cipalele secții

această întrebare răspund afirmativ muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni din 
ale uzinei.

mare 
acest 
prin-

Producția modernă nu se împacă i nu se poate împăca cu tehnologii nvechite, cu mijloace rudimentare le lucru. Tocmai pentru că însăși iractica din uzina noastră ne-a de- nonstrat de multe ori acest adevăr, nuncitorii, tehnicienii și inginerii li-au îndreptat atenția spre promo- zarea permanentă în producție a :ehnologiei avansate.Un calcul tehnico-economic irătat cît de avantajoasă este me- ;oda de sudură automată sub ie flux : prin sudarea manuală un netru de cordon la tablă de 36 mm iurează 270 de minute ; în timp ce prin sudura automată e nevoie de numai 130 de minute. Deci se dublează productivitatea, fără să mai vorbim de faptul că se realizează o calitate superioară a sudurii. In primele 8 luni ale anului s-au realizat prin sudură automată 56146 metri liniari cordoane de sudură, față de 1961 cînd s-au realizat, în aceeași perioadă, numai 29 266 metri.S-ar putea crede că în acest domeniu nu am mai avea prea mult

ne-astrat

de făcut. Lucrurile nu stau însă așa. Ne dăm seama că în a- ceastă direcție mai există mari posibilități și colectivul uzinei e ho- tărît să le valorifice cît mai bine, încă de pe acum se experimentează metoda de sudare în baie de zgură a diferitelor piese din tablă groasă pentru utilaje chimice. Ne propunem, de asemenea, să studiem și să aplicăm metoda avanșată de sudare verticală a tablei pînă la 30 mm grosime în mediu de bioxid de carbon.O altă metodă avansată care și-a dovedit eficacitatea și se aplică în uzină este crăițuirea rădăcinii cor- doanelor de sudură prin metoda electropneumatică (arc-aer). Ce considerăm noi că ar trebui făcut pentru a se valorifica mai bine rezervele și avantajele acestei metode ? Ar fi necesar să se studieze și să se aplice în producția curentă automatizarea sau cel puțin semiauto- matizarea procedeului de crăițuire electropneumatic. Calculele inițiale arată că prin acest procedeu s-ar
Un punct slab în activitatea 

noastră: rebuturile
Sini 'tovarăși în uzi

na noastră, e drept pu
țini la număr, care 
susțin că procentul de 
rebuturi admis n-ar co
respunde posibilităților. 
Așa încearcă ei să mo
tiveze depășirea aces
tui procent în primul 
semestru. Or, faptele 
au dovedit că n-au 
dreptate. Pe trimes
trul III turnătoria 
s-a încadrat în coefi
cientul admis ; în luna 
august a fost chiar cu 
0,3 la sută mai mic. 
Părerea mea și a altor 
muncitori și tehnicieni 
din întreprindere este 
următoarea : chiar în 
condițiile actuale există 
încă serioase 
tăți de 
simțitor procentul de 
rebuturi.

Ce ar 
înainte de toate să se 
stabilească cu mai mul
tă rigurozitate rețetele 
de elaborare a șarjelor 
și să se respecte întoc
mai aceste rețete. îm
bunătățirea aprovizionă
rii turnătoriei cu fontă 
și cu alte materiale ne 
permite să întocmim 
rețete de elaborare a 
șarjelor, diferențiate pe 
repere. Bineînțeles că, 
strins legat de aceasta, 
e nevoie ca și prepara
rea amestecurilor de

pOsibili- 
a se reduce

trebui făcut ?

formare să se facă pe 
baze științifice, ținîn- 
du-se seama de confi
gurația și mdrimèa pie
selor respective.

Nimerit ar fi, de ase
menea, să se acorde 
mai multă atenție re
generării pământurilor 
de formare. Uneori, 
dintr-un spirit de eco
nomie greșit înțeles, se 
folosesc în proporții 
prea mari pământurile 
arse, care și-au pierdut 
proprietățile inițiale. Și 
astfel crește procentul 
de rebuturi.

într-adevăr, tn uzina 
noastră capacitatea de 
uscare a formelor și 
miezurilor n-a crescut 
în raport cu volumul 
de piese turnate. Dar 
nu-i mai puțin adevă
rat 
se 
ie. 
duc 
forme și miezuri de di
mensiuni mari, odată 
cu forme și miezuri de 
dimensiuni mici. Ce se 
întîmplă în acest caz ? 
în timp ce piesele mari 
nu se usucă bine, cele 
mici se usucă prea 
mult, se ard. So- 
cot că ar trebui să 
se introducă sistemul 
de uscare pe grupe de 
repere, care au același

că nici uscarea nu 
face cum trebu- 
Uneori se intro- 
în același uscător

regim sau un regim 
apropiat de uscare.

Ar mai fi. ceva de 
spus. Laboratorul nos
tru contribuie prea 
puțin la elaborarea u- 
nei fonte de calitate 
corespunzătoare rețetei. 
Activitatea lui se redu
ce de obicei la a- 
naliza compoziției pie
selor turnate, în loc 
să efectueze o analiză 
operativă, preventivă a 
șarjei 
cuptor, 
cauză 
ori că 
în proporție corespun
zătoare, sau deloc, cu
tare sau cutare 
mente componente, 
gur că laboratorul 
tru trebuie să-și 
bunătățească munca, 
dar e nevoie ca el să 
fie înzestrat și cu apa
ratele necesare pentru 
a putea face analiza 
șarjelor.

De asemenea, o îndru
mare și o asistență 
tehnică permanentă din 
partea tuturor maiștri
lor ar da posibilitate 
muncitorilor să lucreze 
din ce în ce mai bine, 
să reducă și mai mult 
rebuturile.

CONSTANTIN PASCU 
maistru, turnătoria 
Uzinei metalurgice 

Bacău

aflate încă în 
Din această 

ne trezim une- 
metalul nu are

ele- 
Si- 

nos- 
îm-

putea obține o creștere a productivității muncii cu mai bine de 35 la sută și o reducere a consumului de electrozi cu 20 la sută. La introducerea acestei metode au un cu- vînt de spus cadrele tehnice din uzina noastră.In sectoarele calde — turnătoria de oțel, turnătoria de fontă și forjă — se aplică în mod curent numeroase procedee tehnologice avansate. Să luăm, de pildă, metoda de turnare în cochile. Ea se aplică în prezent la turnarea pieselor de serie mare. Dar, după părerea noastră, există posibilități să folosim această metodă și la alte piese. Ne propunem ca anul viitor să turnăm în cochilă greutățile și șaibele de curea pentru unitățile de pompaj. Dealtfel am și început să facem studii în acest scop. Vom obține o mare economie de metal și manoperă.La noi în uzină s-a înlocuit în- tr-o mare măsură forjarea liberă cu metoda forjării în matrițe, în scopul fabricării unor piese cît mai apropiate de cele economii deIn primele 8 luni ale anului, au fost forjate după această metodă mai bine de 350 tone de piese. Socotim că mai sînt și alte repere care pot fi trecute de la forjarea liberă la cea în matrițe. Din practica altor uzine am reținut cît de eficientă este metoda de forjare în matrițe cu figuri multiple. Pentru început vom aplica această metodă la 50 de tone de piese, urmînd să ajungem la un volum sporit. Dealtfel, matrițele respective se și află în curs de execuție la sculărie.Se poate spune că rezervele Interne ce pot fi valorificate prin a- plicarea tehnologiei moderne de fabricație sînt practic inepuizabile. De bună seamă că, în cadrul dezbaterii cifrelor de plan pe 1963 în uzină, muncitorii șl tehnicienii vor face și alte propuneri în acest sens. Dorința întregului colectiv este să pășească mal hotărît pe calea

finite, realizării de metal și manoperă.

In sectorul nostru se montează continuu agregate de înaltă tehnicitate. Dar dorința întregului colectiv este ca și mașinile existente — multe la număr — să fie folosite cît mai bine, să lucreze cu randamente mai mari. Cum ? Prin introducerea unor dispozitive simple, prin modernizarea acestor mașini.Multe lucruri bune s-au făcut în sectorul nostru în acest domeniu, ca urmare a propunerilor și inițiativei muncitorilor și tehnicienilor. S-ar putea cita numeroase exemple. Numai prin introducerea unor dispozitive de prindere pneumatică a pieselor la unele strunguri, productivitatea muncii a crescut cu circa 5 la sută. Am vrea să insistăm însă asupra a ceea ce ar mai trebui făcut.După părerea noastră, și la linia nate se pozitive matică.în planul de modernizare pe anul viitor sînt propuse 5 asemenea dispozitive, dar mai rămîn încă trei strunguri neechipate. De ce să nu se aplice și la acestea strîngerea pneumatică ?La noi în sector există o mașină de rectificat arbori cu came. Această mașină nu-i prea bine folosită. Ea ar putea fi ușor modificată prin aplicarea unul dispozitiv și folosită la rectificarea profilului arborelui cu came, descon- gestionîndu-se actuala mașină automată supusă la

de piese mici tur- pot introduce dis- de prindere pneu- Este adevărat că

sarcini prea mari. Mal sînt de altfel și alte mașini la care s-ar putea adapta diferite dispozitive pentru a le mări randamentul sau aexecuta la ele alte operații.E drept, tehnologii noștri, proiectanții se preocupă de ridicarea randamentului mașinilor. Dar uneori se gîndesc numai la modificări și modernizări mai mari, scăpînd din vedere faptul că și lucrările mai mici aduc o creștere substanțială a productivității muncii. O socoteală simplă arată că numai prin introducerea unor dispozitive de strîngere pneumatică la cele circa 30 de strunguri revolver, ar duce la o creștere cu 5-10 la sută a randamentelor și la o calitate ridicată a pieselor. Propunerea însă ee tărăgănează pe motiv „că sînt alte lucruri mai importante de iăcut“. Nimic de zis. Dar propria experiență ne-a arătat cît de mare e valoarea unor dispozitive simple. Aplicarea lor la un număr cît mai mare de mașini reprezintă în cadrul sectorului nostru o rezervă importantă a producției care trebuie valorificată cît mai bine. Credem că atît conducerea uzinei, cît și direcția generală din minister, au un cuvînt de spus în această privință.

„în secția noastră — ne 
relatează tov. Mihai Mursol, 
maistru la secția bare trase 
— s-au economisit de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent materii prime și materia
le în valoare de peste 
400 000 lei. Mai avem însă 
multe rezerve de economi
sire a metalului, în momen
tul de față, la bancul de tras 
se produc bare cu grosimi 
de 23—32 mm. Dacă am 
introduce la acest banc și 

32—38 mm, lucru pe deplin 
cel puțin 

de pro-

metale feroase. De asemenea, dacă toți 
torii ar executa corect nodurile cu cheia spe
cială, s-ar economisi peste 200 kg de metal
anua

munci-

înfreprinderea de prefabricate din 
dotată anul acesta cu o 
bare de metal. Mașina stă 
luni, întreprinderea plătind

beton Galați a fost 
întins, curățat și tăiat 

bine de 4 
pentru ea.

mașină de
însă nemonfată de mai 
în schimb amortismente
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LOLS

— Nea Marine, taie-m! șl mie bucata asta de fieri
— N-am cu ce, nu vezi că s-a rupt coada ciocanului f

(Din ziarul „CONSTRUCTORUL")

extinderii tehnologiei moderne.
Ing. ROMEO VÎRGOLICI 

șeful serviciului tehnic 
Ing. CORNELIU TORCÄTORU 

tehnolog
Uzinele „Vulcan“-București

trasul 
posibil, _... __ T.
100 kilograme de 
duse. La recoacere, 
nu se poate asigura o omogenizare a tempera
turii în cuptor. Și deci nu se obține o recoa
cere uniformă. Astfel, o parte din oțeluri crapă. 
Ele sînf trecute la rebut. Eu cred că aceste pier
deri pot f: înlăturate dacă s-ar asigura o etan
șeitate perfectă a vetrei cuptorului cu cuva. în
călzirea încărcăturii ar fi uniformă".

„Colectivul nostru a redus - 
mult numărul de șarje cu a- 
bateri de analize chimice — 
ne spune tov. Traian Cristea, 
inginer în secția oțelărie. 
Sînfem sub procentul admis 
de rebut și declasate. Dar 
la noi se mai pierde mult 
metal din 
prelungite, 
evita printr-o dozare 
corespunzătoare a 
turilor, lucru ce ar 
să fie în atenția 
fier vechi. Și încă 
deri de metal din pricina 
cate de neverificarea materialului refractar sau 
de executarea necorespunzătoare a lucrărilor de 
zidire și montare a podurilor de turnare. O can
titate însemnată de metal se pierde prin poliza
rea și strunjirea lingourilor la suprafață. în bună 
măsură, am putea evita o asemenea pierdere prin 
respectarea întocmai a procesului tehnologic la 
topire și turnare“.

„Laminorul cțe profile — 
arată Iov. loan Banu, lamina
tor și secretar al organizației 
de bază din secție — e sin
gura secție din uzină unde 
nu s-au realizat consumurile 
specifice planificate. Cauzele 
sînt multiple. Primim tncă de 
la oțelărie lingouri cu supra
fețele necorespunzăloare. Dar 
multe 
tal se 
ciențe 
odată

de laminare din pricina nea-

din pierderile de me- 
datoresc unor defi- 

inlerne, din secție. Nu 
se înfîmplă să avem

cauza oxidărilor
Le-am putea 

mai 
încărcă- 

trebui 
maistrului 

ceva.
depozitul de 

Uneori avem pier- 
erupțiilor provo-

rul- 
finif 
sfa- 
mal

rebufuri pe linia 
fenției în pregătirea instalației. Adesea, la de
bitarea materialului, tot din neatenție se taie 
bucăți mari care merg la deșeuri.

Discutînd aceste probleme în adunarea de 
alegeri a organizației de bază, în consfătuirile 
de producție, s-a stabilit printre altele să se ur
mărească în fiecare lună procesul da producția 
a 15 șarje de oțel nealiat, aliaf-arc șl de 
menți — de la lingouri și pînă la profilul 
dat la magazie. în felul acesta vom putea 
bili unde există pierderi și ce posibilități
avem pentru a reduce consumurile specifice da 
metal. Ne-am propus, de asemenea, să recondi
ționăm lunar cel puțin 1 000 kg țagle rebufafe"« 

„Și la laminorul de sîrmă 
există încă surse de econo
misire a metalului — ne-a 
declarat inginerul Vasile 
Purcaru. Uneori, laminatele 
nu sînt încălzite corespunză
tor. Atunci apar rebuturi in
termediare. Acestea ar putea 
fi înlăturate dacă s-ar monfa 
încă un arzător la cuptorul 
de propulsie nr. 2, ceea ce 
ar permite o încălzire cores
punzătoare a metalului. Se
parat de aceasta s-ar asigu
ra un mers constant al liniei 
fîndu-Se astfel suprapunerile, 
rile. Avem posibilitatea ca

-

economie

aw
Schimbul condus de sondorul șef Alexandru Pană, da la întreprinderea de fora) Craiova, puntnd tn valoare o serie 

de rezerve interne, și-a adus o contribuție de seamă la forarea, cu 10 zile mai devreme, a sondei nr. 135. In fotografie : 
sondorul șef Alexandru Pană Împreună cu mecanicii Constantin Moșu șl Marin Stana controltnd funcționarea pompei de 
presiune/ (Foto : Agerpres)

APOSTOL NEAGU 
GHEORGHE NEGREA 

maiștri, sectorul motor 
al Uzinelor de tractoare 

Brașov

„în legătură cu mai buna 
gospodărire a metalului și 
evitarea pierderilor am și eu 
cîteva sugestii — ne spune 
tov. Ștefan Ungureanu, nor- 
mator în secția zincafor. Fi
rele ce rămîn trase pe toa
tă lungimea instalației, la o- 
priri, sînf aruncate la de
șeuri. Dacă acestea ar fi reu- 
tilizale la mai multe porniri, 
atît la instalațiile de zincare 
elecfrolifică cît și la zin- 
carea la cald, s-ar obți- 

anuală de aproape 15 000 kg de

de laminare, evi- 
ovalizările, bavu- 
fără eforturi prea 

mari să valorificăm lunar cel puțin 2 500 kg da 
sîrmă de oțel moale declasată, prin sudarea 
jumătăților de colac cap la cap".

★

lată numai cîteva propuneri șl sugestii car», 
studiate și aplicate de conducerea uzinei, ar 
mări mult economiile de metal ale colectivului.

AL. MUREȘAN
coresp. „Scinteil’*

Spicuiri din presa localăZiarul „Drumul socialismului" din 
Deva a adresat unor mineri de la 
Teliuc întrebarea : „Ce propuneți 
pentru îmbunătățirea calității mine
reului" ? Iată o parte din răspunsu
rile publicate în ziar :Jenică Popa, miner, șef de bri
gadă la sectorul I : „Propun să se 
facă o decopertare mai bună, adică 
să se excaveze pămîntul pînă la 
zona utilă. Uneori această operație 
costă mai mult, dar se cîștigă și mai 
mult prin îmbunătățirea calității 
minereului".Constantin Coloji, maistru miner 
la sectorul II : „Cred că ar fi bine 
ca fiecare maistru miner să urmă
rească personal, zilnic, felul cum se 
execută pușcarea selectivă. De ase
menea, e nevoie ca în fronturile de 
lucru la care conținutul de metal al 
rocilor este mai scăzut, să se puște 
cu foarte mare atenție și să fie folo
site cantități mici de exploziv“.

»'

Procentele planificate nu pot fi considerate o limităIn ultimii ani fabrica noastră și-a mărit simțitor capacitatea, a fost înzestrată cu mașini și utilaje moderne. în cadrul ei a intrat în funcțiune și un centru modern de finisaj textil. El cuprinde secții de albitorie, vopsitorie, ajustaj ; în scurt timp va începe din plin producția și la noua secție de imprimerie. Avem deci toate condițiile să producem numai țesături de calitate superioară.Sigur că de la an la an, realizările colectivului nostru în domeniul îmbunătățirii calității au fost tot mai mari. E destul să spunem că anul acesta indicii de calitate planificați au fost realizați și chiar depășiți atît la țesăturile de calitate „extra“, cît și la cele de calitatea I. Aceasta nu înseamnă însă că nu mai avem posibilități de a ridica și mai mult calitatea produselor. După părerea noastră, procentele planificate nu trebuie considerate limită. Există posibilități să realizăm mai multe produse de calitate „extra”, să reducem simțitor procentul de cupoane, numărul defectelor de finisaj.Ne vom referi la cîteva dintre

aceste rezerve. Nu rare sînt cazurile cînd țesăturile ies pătate de la albitorie. Căile de rulare a depunătoarelor de țesătură în bazin nu sînt căptușite ; de aceea, uneori ruginesc, pătînd țesăturile. Neajunsul ar putea fi înlăturat dacă s-ar căptuși căile de rulare cu material plastic sau cu metal inoxidabil.Tot la albitorie ne mai dau 

multă bătaie de cap impuritățile metalice minuscule care pătrund în calandrele de apă. Ele produc „ciupirea" țesăturilor, dăunînd calității. Or, fiecare bucată de țesătură rebutată, fie ea cît de mică, înseamnă irosire de materii prime, de muncă cheltuită de mai multe filatoare și țesătoare. Socotim că e bine că a fost montat în spatele calandrului un ecran luminos prin care pot fi observate „ciupiturile” din țesătură, pentru a se opri ma

șina și înlătura corpul metalic. Dar ce folos ? Această măsură rezolvă doar în parte problema; Este nevoie de montarea unui dispozitiv electromagnetic care să semnaleze prezența corpului metalic în țesătură, înainte ca aceasta să intre în calandru. S-ar înlătura complet posibilitatea „ciupirii" țesăturilor.De altfel, discutînd și cu alți muncitori, am ajuns la concluzia că se simte necesitatea unor astfel de dispozitive nu numai la albitorie, dar și la vopsitorie și apretură. Nu este vorba de o chestiune tehnică prea complicată. Conducerea întreprinderii și direcția generală tutelară din Ministerul Industriei Ușoare ar trebui să urgenteze rezolvarea acestei probleme, ca și a aceleia privind introducerea unui dispozitiv de întindere a țesăturii înainte de uscarș. Ar putea fi înlăturate astfel cutele și dungile ce mai apar uneori pe țesătură în timpul albirii.Mai vrem să semnalăm un • lucru. In Întreprindere avem o

mașină modernă de fixat țesături, care le. dă proprietatea de a nu se contracta la spălat. Cu ajutorul el am putea produce cantități în* semnate de țesături superioare. Dar, din păcate, această mașină nu e folosită decît sporadic. Motivul ? Organéle comerciale și fabricile de confecții au neglijat contractarea în cantități suficiente a unor asemenea țesături. Nu este oare păcat ca o mașină, în care s-au investit bani o'e către stat, să nu fie folosită în interesul îmbunătățirii calității produselor ?Am enumerat doar cîteva dintre rezervele pe care le avem și care ne îndreptățesc să afirmăm că indicii de calitate stabiliți nu trebuie considerați o limită. Ar mai fi de adăugat și posibilitățile nelimitate pe care le avem pentru a lărgi și îmbunătăți gama coloristică a țesăturilor, pentru a spori numărul modelelor de țesături imprimate, a îmbunătăți tu- șeul, prezentarea lor ș.a.m.d. De asemenea, întreprinderea noastră are capacitate suficientă pentru a produce cantități mari de țesături neșifonabile. Este nevoie însă de sprijinul ministerului și al Institutului de cercetări textile, pentru 
a fi puse la punct cele mai bune

procedee de neșifonabilizare a u- nor țesături mai dificile.Cîteva cuvinte și despre calitatea țesăturilor crude pe care ni le livrează diferite întreprinderi din țară. Fabrici cum sînt „Țesătura” — Iași, „Cazanele” din Orșova și altele merită toată lauda pentru calitatea țesăturilor pe care ni le trimit. Nu același lucru se poate spune însă despre Fabrica textilă „Ardeleana” din Satu- Mare și „întreprinderile textlle”- Galați. Acestea ne trimit deseori produse cu defecte de țesut, defecte care se accentuează în timpul diferitelor operații de finisare. Și de aci — multe cupoane și fîșii, pentru a înlătura porțiunile din țesătură cu defecte de fabricație. Acum cînd în fiecare fabrică și uzină se fac pregătiri, pentru producția anului viitor, colectivul nostru ar dori să cunoască măsurile pe care înțeleg să le ia conducerile acestor întreprinderi pentru îmbunătățirea calității țesăturilor.
ELENA CUȘMIR, muncitoare, 
ȘTEFAN BAICU, maistru, NAE 
CONSTANTIN, Inginer, din pos
tul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteii” de Ia întreprinderea 

textilă „Dacia”-București
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LuniiManifestările consacrate prieteniei romîno-sovietice au continuat miercuri în întreaga țară, fiind urmărite cu interes de mii de oameni ai muncii.Miercuri, în cea de-a doua zi a (Festivalului filmului sovietic care se desfășoară la cinematograful „Republica" din Capitală, a rulat filmul „Casa de la răscruce" în regia lui S. Rostoțki. Regizorul Gheorghe Vitanidis a prezentat publicului care a luat parte la ultimul spectacol al zilei pe membrii delegației de cineaști sovietici care ne vizitează tara cu această ocazie.Salutul cineaștilor sovietici a fost adus de M. Fadeev, conducătorul delegației, și de actrița Klara Luciko, , care deține unul din rolurile din film .Publicul a aplaudat cu căldură realizarea cineaștilor sovietici.
★în Capitală, la Institutul politehnic, tov. Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. și membru al Consiliului General A.R.L.U.S., a ținut conferința „Prietenia romîno- sovietică mai puternică decît oricînd", iar la Casa prieteniei, Titus Cristu- reanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț a R. P. Romine, a vorbit despre „Succesele U.R.S.S. în întrecerea economică pașnică cu S.U.A.". Conferințe asemănătoare au avut loc și la casa de cultură a tineretului „Grivița Roșie" și casa raională de cultură „23 August“.La Deva (regiunea Hunedoara), Baia Mare, Satu-Mare și Sighet (regiunea Maramureș), ca și în unele orașe și sate din regiunea Oltenia, numeroși oameni ai muncii au luat parte la festivități de deschidere a Lunii prieteniei romîno-sovietice.în regiunea Suceava s-a deschis Festivalul filmului sovietic. Pentru popularizarea realizărilor cinematografiei sovietice, în 328 comune și sate din regiune s-au organizat cu

ajutorul cinematografelor sătești’ filmului sovie-al caravanelor „Ziua tic". Și
delegației Aso- sovieto-romînă de tractoare sectoarele uzi-

★Miercuri, membrii ciației de prietenie au vizitat Uzinele din Brașov. înnei, unde au fost primiți cu căldură, oaspeții s-au interesat îndeaproape de condițiile noi de muncă și viață ale muncitorilor. în aceeași zi, membrii delegației au vizitat orașul Sibiu și Uzinele textile Cis- nădie. După vizitarea Muzeului Bruckenthal, membrii delegației au participat la adunarea festivă consacrată deschiderii Lunii prieteniei romîno-sovietice care a avut loc la clubul Uzinelor „Independența“-Sibiu.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale economice 
a Republicii Arabe UniteIn Capitală a sosit o delegație guvernamentală economică a Republicii Arabe Unite, în frunte cu Hu- sein Khaled Hamdi, ministru adjunct la Ministerul Economiei din R.A.U.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Nicolae Angliei, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ilie Voicu, secretar general, și de funcționari superiori din minister.Au fost de față Saad Mortada, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Unite în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

IUL LtfrRAMIIE IEÄ1ERME

împotriva tinereia R. P. D. Coreene se pună capăt agresiuniiRezultatele alegerilor de deputați în AdunareaPopulară SupremăPHENIAN 10 (Agerpres). — După cum anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, la Phenian a fost dat publicității Comunicatul Comisiei electorale centrale cu privire rezultatele alegerilor Adunarea Populară R.P.D. Coreene, care 8 octombrie 1962.
de deputați Supremă au avut loc

la în a la
în comunicat se arată că în toate cele 383 circumscripții electorale participarea la vot a fost de sută la sută. Toți alegătorii au votat pe candidații propuși pentru a fi aleși deputați în Adunarea Populară Supremă. In Adunarea Populară Supremă au fost aleși 383 de deputați.—I------ o® o————ȚĂRILE AFRO-ASÎAT1CE, cer normalizarea comerțului internațional

★Miercuri dimineața, la Casa Ziariștilor din Capitală, membrii delegației de cineaști sovietici, care se află în țara noastră cu prilejul Festivalului, filmului sovietic, s-au întîlnit cu reprezentanți ai presei din Capitală.Oaspeții sovietici au fost salutați din partea ziariștilor de N. Mo- raru, membru în Biroul Comitetului de conducere al Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă.M. A. Fadeev, conducătorul delegației, a înfățișat pe larg ziariștilor activitatea studiourilor cinematografice sovietice și a vorbit despre interesul spectatorilor din țara sa față de film. Oaspetele a relevat de a- semenea, succesul d® care se bucură • în Uniunea Sovietică filmul romî- nesc. Artistele Roza Makaganova și Klara Luciko au vorbit apoi despre rolurile pe care le-au creat, despre proiectele de viitor și au înfățișat strădaniile actorilor, și regizorilor sovietici pentru crearea unor filme de înaltă ținută artistică, legate de actualitate.

-------- O®O--------

Plecarea delegației 
parlamentare italieneMiercuri dimineața a părăsit Capitala delegația Comisiei pentru industrie și comerț a Camerei Deputa- ților din Italia, care ne-a vizitat țara la invitația Comisiei economico-fi- nanciare a Marii Adunări Naționale a R. P. Romine.La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de deputați ai Marii Adunări Naționale, membri ai Comisiei economico- financiare și ai Grupului parlamentar romîn pentru relațiile de prietenie Romînia-Italia, de funcționari superiori din Marea Adunare Națională, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior.Au fost de față dr. Alberto Pa- veri Fontana, ministrul Italiei în R. P. Romînă, și membri ai legației. (Agerpres)

------ o®o------
Expoziția „Imagmi

(Agerpres)
dm China populară“Miercuri după-amiază s-a deschis în sala Dalles din Capitală expoziția pictorilor Eugen Popa și Gina Hagiu Popa intitulată : „Imagini din China populară", organizată de Uniunea artiștilor plastici.

o®oCongresul international de patologie infeețioâsăLucrările celui de-al III-lea Congres internațional de patologie in- fecțioasă au continuat miercuri cu dezbaterea celei de-a 4-a probleme înscrisă pe ordinea de zi : „Cortico- terapia în bolile infecțioase, micro- biene și virotice". Raportul și cora- poartele prezentate de L. Heilmeyer (R. F. Germană), G. P. Rudnev (U.R.S.S.), M. Balș și M. Voiculescu (R.P.R.) au analizat mecanismul de acțiune a hormonilor glandei suprarenale (cortizon, Acth etc.) asupra bolilor infecțioase, efectele favorabile și nefavorabile ale acestui tratament, indicațiile și contraindicații- le, "regulile generale de administrare a hormonilor corticoizi și rezultatele obținute în vindecarea unor boli infecțioase.în continuare au fost prezentate numeroase comunicări. Analizînd rezultatele obținute prin corticoterapie într-un număr de boli infecțioase, acad. A. F. Bilibin (U.R.S.S.) a scos în evidență experiența dobîndită în clinica sa în tratamentul diverselor

maladii. infecțioase mai .importante. Conf. dr. N. Cajal și colaboratorii (R.P.R.) au demonstrat efectul cortizonului în diferite infecții virotice experimentale. Ocupîndu-se de tratamentul cu deltacortizon, I. Dinu și colaboratorii au făcut recomandări cu privire la rolul și utilizarea a- cestui medicament.
★Problema corticoterapiei în diverse boli infecțioase a constituit obiectul a numeroase comunicări. Gh. Lupașcu și colaboratorii (R. P. Ro- mînă) au comunicat rezultate obținute în tratamentul hepatitei epidemice. F. De Rittis și colaboratorii (Italia) au analizat unele date statistice privind tratamentul cu pred- nison în hepatita epidemică ; V. T. . Bușilă și colaboratorii (R. P. Ro- mînă) s-au referit la efectele tratamentului cu hormoni corticali a- supra 'icterului și asupra tulburărilor gastrointestinale din cursul hepatitei epidemice ; M. Manoliu și colaboratorii (R. P. Romînă) la tra-

tamentul hormonal prelungit în formele grave și îndelungate de hepatită epidemică. în domeniul neuro- virozelor, J. Ondracek și colaboratorii (R. S. Cehoslovacă) au comunicat rezultatele corticoterapiei în meningo-encefalita virotică și poliomielită. Despre tratamentul cu hormoni côrticali în febra tifoidă a vorbit L. Weingärtner (R. D. Germană). La discuții a participat un mare număr de cercetători romîni și străini.
■kdimineața, grupuri deMiercuri participant la Congres au vizitat institute de cercetări medicale din Capitală, printre care Institutul de Endocrinologie. Institutul de Geriatrie, Institutul „Dr. I. Cantacuzino" și Institutul de Inframicrobiologie.Seara, congresiștii au asistat la concertul dat în cinstea lor în sala Ateneului R. P. Romine de orchestra de cameră a medicilor din București.Lucrările Congresului continuă.(Agerpres)
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Steaua U.T.A. 4-1
La numai cîteva zile după partida reu

șită făcută in compania Farului, echipa 
Steaua a confirmat și în jocul de ieri 
cu U.T.A. forma bună în care se află. 
Jucătorii bucureșteni și-au depășit ad
versarii în toate compartimentele, iar 
dacă timp de 70 de minute nu au putut 
marca vreun punct, singurul „vinovat” a 
fost Coman, portarul arădean, care a 
salvat poarta echipei sale. în prima 
parte, jocul poate fi caracterizat prin- 
tr-o luptă continuă între : Constantin, 
Tomeș, Raksi, Tătaru. Caçoveanu, susți
nuți de halfii Jenei, Crișan și apăra
rea oaspeților (Metcaș, Neamțu, Szucs) 
și toți ceilalți jucători arădeni veniti în 

• ajutorul lor. Rezultatul de egalitate de 
pe tabela de marcaj, care nu reflecta 
just raportul de forte de pe teren, a 
început să se modifice din minutul 70. 
„Tonul” l-a dat Ivănescu. care de la 30 
de metri de poartă a șutat în bară. To
mes care a urmărit faza a înscris cu 
capul. La numai 60 de secunde la un 
nou atac al echipei Steaua, Tomeș rea
lizează al doilea gol în urma unei com
binații reușite la care au participat Con
stantin, Cacoveanu, Raksi. Ritmul de 
joc al echipei bucureștene crește și 
spectatorii asistă la o adevărată avalan
șă de combinații si șuturi spre poarta 
echipei din Arad. Numai cu mina a mai 
putut opri unul din fundașii arădeni mar
carea celui de-al treilea gol în minutul 
77. Lovitura de la 11 metri o execută 
Constantin. Coman respinge, dar tot 
Constantin este acela care marchează. 
După 6 minute Tătaru șutează imparabil 
și scorul devine 4-0. Trecuseră 13 minute 
de' la înscrierea primului gol. Un singur 
atac, în ultimele secunde ale jocului a 
dat posibilitate arădenilor să marcheze 
prin Metcaș. Scor final 4-1, pentru 
Steaua. Dacă în viitoarele meciuri, a- 
părarea echipei Steaua, în special linia 
fundașilor, își va corecta jocul, iar îna
intarea își va menține forma arătată, 
fotbaliștii militari vor avea un cuvînt 
greu de spus în lupta pentru primele 
locuri din clasament. în meciul de ieri, 
U.T.A., întîlpind un adversar care a 
controlat jocul de la un capăt 1a celă
lalt al partidei, n-a strălucit decît în 
anărare (70 minute, atît a rezistat) și prin 
cîț°va acțiuni 
și Florut.

e-Șisu- La redacție a sosit 
o scrisoare

arbi- favo-
ieșiri

Stînd de vorbă cu mal multi muncitori ai Uzinei metalurgice Sinaia, aceștia au insistat asupra slabei munci de educație ce se desfășoară în secția de fotbal, arătînd că în această direcție n-a intervenit cu hotărîre nici consiliul asociației sportive.După atitudinea reprobabilă a unor jucători fată de arbitru și fată de adversari în meciul cu Metalul, nu s-a ținut nici o ședință, n-au fost sancționați și nici măcar criticați cei ce au terenul de sport Consiliul asociațieiconfundat

izolate întreprinse de Sasu

C. MANTU

La redacție a sosit o scrisoare de la un spectator de fotbal. „în trecere prin Sinaia — ne relatează el — m-am dus să asist la meciul dintre echipa locală „Carpați“ și „Metalul" Tîrgoviște, formații din campionatul categoriei B, despre care auzisem că joacă un fotbal frumos. Dar am rămas decepționat...”. Autorul scrisorii exprimă nemulțumirea majorității spectatorilor față ——........................de jucătorii chipei gazdă față de uniiporteri înflăcărați ai formației „Car- pați" care au adus injurii fotbaliștilor oaspeți și trilor dintr-un singur motiv : riții lor au pierdut jocul.*Sînt oare admise asemenea pe terenurile de sport ?în țara noastră, tinerii sportivi sînt educați să aibă o comportare demnă în întrecerile la care participă, să respecte adversarul și arbitrii, într-un cu vînt — să dea dovadă de disciplină. Cercëtînd pe teren cele semnalate de corespondentul nostru voluntar, • am constatat că, din păcate, în rîndurile echipei de fotbal „Carpați“-Sinaia sînt și fotbaliști cu apucături învechite, care, atunci cînd echipa lor pierde, provoacă scandal. Cine nu-1 cunoaște în Sinaia pe Tatomir ? Jucător cu experiență, „decanul" de vîrstă al echipei „Carpați” ș.a.m.d. Dacă pe teren echipa nu stă bine și e pe punctul de a pierde meciul, atunci intră în acțiune Tatomir. Mai întîi se supără pe adversari și... pe arbitri. Discuțiile și protestele nu mai contenesc. „Decanul” echipei dă tonul — iar ceilalți îl urmează.

cu un maidan.sportive și antrenorul I. Moldoveanu consideră manifestările fotbaliștilor din Sinaia ca întîmplătoare ! Și cum ar putea fi altfel cînd după toate abaterile săvîrșite în meciul cu Metalul, tov. I. Toader, responsabilul secției de fotbal, declară : „Cred că băieții noștri sînt prea cuminți”. Dar oare comitetul de partid uzinei nu are nimic de spus ?Comportarea demnă, civilizată terenul de sport a fotbaliștilor iată ce trebuie să-i preocupe primul rînd pe membrii Consiliului asociației sportive „Carpați”, pentru a se evita în viitor situațiile penibile de pe terenul din Sinaia.Ar fi timpul ca și Consiliul regional U.C.F.S. să ia măsuri corespunzătoare ; cit. privește Federația de specialitate, ea ar trebui șă cerceteze mai îndeaproape condițiile în care se dispută uneori partidele programate la Sinaia, spre a asigura ca echipa „Carpați”-Sinaia să fie intr-adevăr formată din „băieți cuminți”.

alpe
în

I. DUMITRIU

Ș A H I Echipa U.RcSaSk—campioană olimpică
VARNA 10 (Agerpres). — La Varna 

s-a încheia! cea de-a 15-a ediție a 
Olimpiadei de jah. Pentru a 6-a oară 
consecutiv, echipa U.R.S.S., alcătuită din 
marii ■ maeji'i Botvinnik, Petrosian, Tal, 
Spaski, Kcres si Gheller a cîșligai titlul 
de campioană a lumii.

în ultima rundă, selecționata de șah a

R. P. Romine a obținut o frumoasă vic
torie cu — în meciul cu echipa 
R. S. Cehoslovace, reilșjnd astfel să se 
claseze pe locurile 8-9 ,1a egalitate de 
puncte cu echipa R. D. Germană, din 37 
de țări participante la această mare 
competiție șahisfă.

Pe tro 1 ui — 
Spartak Brno 1-0
BRNO 10 (Agerpres). —
Ieri la Brno echipa Petrolul Ploiești a 

obținut victoria cu 1—0 (0—0) în meciul 
retur cu Spartak din cadrul competiției 
de fotbal „Cupa orașelor tîrguri”. Punc
tul victorios a fost realizat in minutul 
7! de Tabarcea.

In urma acestei victorii Petrolul ur
mează șă întîlnească îți qrupg respectivă 
cîștigătorul dublei tntîlniri Lokomotiv 
Leipzig—Novisad (Iugoslavia).

DELHI 10 (Agerpres). — TASS : „Normalizarea comerțului internațional reprezintă o condiție importantă pentru realizarea unui progres economic de către țările slab dezvoltate din Africa, Asia și America Latină“ a declarat prof. Dass Gup-

ta, cunoscut economist din India. El a spus că împărtășește și sprijină întru totul propunerea guvernului sovietic prezentată spre dezbatere sesiunii Adunării Generale a O.N-U. Occidentului subordona mondial și de
Tendința de a-și comerțul a împie-

dica dezvoltarea sa normală, a subliniat Dass Gupta, îngrijorează profund țările slab dezvoltate. Această tendință constituie una din piedicile care stau în calea creării unei economii naționale sănătoase în aceste țări.

CEA MA! MARE FABRICĂ
DE GHEAȚĂ USCATĂ D8N EUROPALa Moscova se construiește una dintre cele mai mari fabrici de gheată uscată din Europa. Ea va produce 50 000 kg de gheată uscată în 24 de ore. Fabrica este aproape în întregime automatizată și va fi deservită de numai zece oameni.

AU PREFERAT LIMBA RUSĂAnul acesta elevilor din liceele suedeze li s-a oferit posibilitatea să aleagă limbile străine pe care doresc să le învețe. Numeroși elevi au preferat limba rusă — o limbă importantă îndeosebi pentru studierea problemelor tehnice și științifice, astfel și-au motivat ei preferința pentru limba rusă.
MERCENARII SE REÎNTORC

IN KATANGA
NAȚIUNILE UNITE. într-un raport publicat la New York, șefulViceconsulul și statuia------ :— ---------- ț

Se numește Jorge Conill Valls, 
student din Barcelona. Poliția lui 
Franco l-a arestat de curînd îm
preună cu alți doi .tineri luptători 
antifranchiști : Marcelino Jime
nez Cubas și Antonio Mur Pei- 
ron. Ei 
dictaturii, au 
de rezistență 
minerilor din 
și răspîndit 
luptători antifranchiști au fost 
condamnați la ani grei de închi
soare.

Autoritățile franchiste au ce
rut însă executarea prin îm
pușcare a lui Jorge Conill pentru 
că acesta a aruncat în aer un 
monument al dictatorului fascist 
din Spania. Pentru a salva viața 
lui Jorge Conill Valls cîțiva tineri 
italieni au pus la cale răpirea vi
ceconsulului franchist la Mila
no. Dîndu-se drept secreta
rul primarului din Milano, unul 
dintre tineri l-a invitat pe vice
consulul spaniol să ia masa cu 
primarul orașului. Urcat într-o 
mașină și legat apoi la ochi, Vi
ceconsulul franchist a'fost ținut 
timp de 3 zile ostatec. Numai 
cînd s-a aflat că pedeapsa cu 
moartea cerută pentru Jorge Co
nill a fost schimbată în 30 de 
ani închisoare, viceconsulul a 
fost eliberat.

Ministerul informațiilor fran
chist s-a grăbit să facă o preci
zare — iritat că în rîndul celor 
ce s-au ridicat în apărarea lui 
Jorge Conill s-a aflat și cardina
lul Montini, arhiepiscop al ora
șului Milano. După cum trans
mite agenția U.P.I.. cardinalul 
Montini a adresat un mesaj lui 
Franco în care îi cerea să cruțe 
viața studentului patriot.

In sus-menționata precizare, se 
menționează că s-a intervenit „să 
nu fie aplicată o pedeapsă cu 
moartea, care nu fusese pronun
țată". Dar această pedeapsă — 
pentru, deteriorarea unei statui 
— fusese, cerută de autoritățile 
franchiste ! Și numai interven
țiile sau mai bine-zis protestele 
opiniei ptiblice între care răpirea 
viceconsulului au făcut să 
salvată viața lui Jorge Conill.

s-au ridicat împotriva 
organizat un grup 
în timpul grevei 

Asturia, au tipărit 
manifeste. Cei trei

operațiunilor O.N.U. în Congo, Robert Gardiner, arată că mercenarii se reîntorc în Katanga. Acest raport se bazează pe o serie de documente care au căzut în mîinile forțelor O.N.U., printre care listele de plată ale jandarmeriei katan- gheze și extrase din registrele de imigrare ale Katangăi. Acești mercenari, se arată în raport, sînt brăcați civil.
DUPĂ SUSPENDAREA

îm-
GĂRANȚill.OR CONSTITUȚIONALE

ÎN VENEZUELAPotrivit relatărilor agenției Associated Press, la 9 octombrie poliția din Caracas a ocupat tipografiile ziarelor „La Hora" și „darin” ca urmare a unei hotărîri a guvernului prin care este interzisă apariția celor două ziare. în același timp a fost introdusă cenzura asupra restului presei.
FOTOGRAFIEREA PLANETEI

SATURN

cuîn seara zilei de 8 octombrie, 
prilejul unei eclipse a planetei Sa
turn, astronomii japonezi au reușit 
să observe în mod distinct timp de 
o oră această planetă îndepărtată 
și să o fotografieze. In fotografia 
făcută de cercetători de la Observa
torul astronomic al Universității din 
Kyoto și publicată în ziarele din 10 
octombrie, sînt bine vizibile discul 
Saturnului și inelele care îl încon
joară.

Evenimentele care se petrec în Ye
men atrag atenția opiniei publice 
internaționale.

După cum s-a mai anunțat, în noap
tea de 26 spre 27 septembrie, în a- 
ceastă mică țară situată în sudul Pe
ninsulei Arabice, ca urmare a acțiunii 
hotărîte desfășurate de armată, regimul 
monarhic a fost înlăturat, iar Yemenul 
a fost proclamai republică. Președin
te al Consiliului comandamentului re
voluționar, șef al 
mandant suprem al 
armatei a fost 
mit colonelul 
dallah Sallal.

într-o serie __________
declarații făcute de 
șeful noului guvern se arată că gu
vernul va acționa pentru lichidarea 
moștenirii lăsate de vechiul _ regim 
reacționar și pentru reconstrucția țării, 
în ce privește politica externă a Yeme
nului, șeful guvernului a arătat că ea 
este o „politică de pace și de neutra
litate pozitivă“ și că această politică 
„se bazează în primul rînd pe colabo
rare cu toate statele care respectă 
independența Republicii Yemen“.

în ce privește colaborarea cu țările 
arabe, noul ministru al afacerilor ex
terne, Mohsin Ahmed al Aini, a de
clarat între altele : „întindem mîna 
tuturor țărilor arabe, fără excepție. 
Noi nu avem nici un fel de intenții a- 
gresive, întrucîf ne trebuie o pace 
îndelungată pentru a putea transforma 
țara noastră".

înfr-adevăr, necesitatea unor largi 
transformări sociale, subliniafă de gu
vernul Republicii, este pe deplin evi
dentă. Poporul Yemenului, care a luptat 
cu bărbăție vreme îndelungată împotri
va colonialismului și imperialismului, 
pentru cucerirea independenței sale nu 
și-a putut înfăptui în cadrul vechiului 
regim feudal absolutist aspirațiile sale 
spre progres. Yemenul a fost menținut 
ca o țară agrară înapoiată, în care ma
sele populare aveau parte de mizerie 
și ignoranță. Odată cu crearea Repu
blicii Arabe Yemen, noul guvern a tre
cut la înfăptuirea unor reforme. Astfel, 
s-a adoptat hofărîrea cu privire la tra
tamentul gratuit în spitale, a început 
discutarea planului economic de dez
voltare a țării, au fost eliberați din în
chisori peste 3 000 de deținuți condam
nați de vechiul regim. Atît proclama
rea Republicii, cît și măsurile luate au 
fost primite cu satisfacție de popor.

Evenimentele din Yemen au stîrnif 
însă neliniște și enervare în cercurile 
imperialiste, îndeosebi în cele brita
nice. Presa din slujba acestora a dez
lănțuit o furibundă campanie împotriva 
Yemenului, nedîndu-se înlături de la 
insfigații fățișe privind organizarea u- 
nei intervenții împotriva acestei țări, 
în planurile lor, cercurile imperialiste 
mizează pe rudele fostului rege șl în 
special pe Seif Ul-Islam Hasan, frate
le fostului imam ; acesta a părăsit re
cent New Yorkul sosind în Arabia

nu-
Ab-

de

guvernului și co-

COMENîAmUL ZILEI

DIT H"
Răsfoind presa străină

Au trecut opt ani de cînd Curtea Supremă a S.U.A. a dat o ho- 
tărîre împotriva segregației rasiale in școli. Cu toate acestea, în 
prezent, în unele state din Sud, ca de exemplu Carolina și Alabama, 
nici un copil negru nu poate merge la școală cu cei albi. La fel se 
petrec lucrurile și în statele Georgia, Louisiana, Arkansas, Florida și 
Texas, unde trăiesc peste jumătate din cei 19 milioane de negri ame
ricani.

Incidentele care au avut loc de curînd în Mississippi, cînd tînărul 
James Meredith a vrut să meargă la universitate, au produs un larg 
ecou în lumea întreagă. Odată mai mult, s-a dezvăluit adevărata 
față a „democrației" americane.

scrie revista and World negru care

Saudifă ; el s-a autoproclamaf imam șl 
cu ajutorul regatelor Arabia Saudifă și 
Iordania — ambele aflate sub domina
ția monopolurilor engleze și america
ne — a început uneltirile împotriva 
noului regim republican.

Cele mai recente știri arată că 
trupele Arabiei Saudite și Iordaniei, 
aflate sub comandament comun, au 
trecut frontiera Yemenului. Intre sub
unitățile Yemenului și trupele agresoa
re au loc lupte, care s-au soldat cu 

un mare număr de 
morfi și răniji.

Astfel, Arabia 
Saudită și Iordania ■ 
au pornit la o in
tervenție armată di

rectă în tînăra Republică Yemen. Este 
de la sine înțeles că cele două regate 
n-ar fi trecut la agresiune, dacă nu ar 
fi avut sprijinul cercurilor imperialiste 
din fările occidentale. Ajutorul mili
tar masiv acordat interven)ionișiilor 
este concludent în această privinfă. în 
comunicatele guvernului yemenit se 
arată că aviația a descoperit — și bom
bardat — concentrări de trupe infer- 
venționiste care dispuneau de mari 
cantități de armament greu de prove
niență engleză. Din nou cercurile impe
rialiste nu se dau în lături de la 
orice mijloace, inclusiv folosirea
armelor, pentru a se amesteca în tre
burile interne ale unei fări suve
rane și a căuta să înăbușe o revoluție 
populară. Agresiunea împotriva Yeme
nului, nou act imperialist de încălcare 
a voinței unui popor, este menită să 
agraveze încordarea în Orientul Arab 
și în lume, lată de ce ea trezește pro
testul popoarelor iubitoare de pace.

într-un comentariu consacrat eveni
mentelor din Yemen, ziarul „Pravda“ 
scrie : „Situația din Peninsula Arabică 
devine din ce în ce mai îngrijorătoare. 
Strădulndu-se să stăvilească mișcarea 
revoluționară, puterile imperialiste re
curg la meSode bine cunoscute opiniei 
publice internaționale după evenimen
tele din Iran, 
Uneltirile imperialiștilor 
Arabică Implică urmări 
pacea și securitatea 
această regiune și 
lume. Sînt necesare 
mai hotărîte pentru 
agresiunea împotriva 
rabe Yemen. Orice fel de imixtiu
ne străină în treburile interne 
ale Yemenului este intolerabilă".

Popoarele iubitoare de libertate și 
progres privesc cu simpatie năzuințe
le poporului yemenit spre o viață mai 
bună și își exprimă solidaritatea cu 
cauza lui dreaptă. Alături de acestea, 
poporul romîn își ridică glasul de pro
test împotriva agresiunii imperialiste în 
Yemen, cere imediata ei încetare și 
urează poporului yemenit succes în 
lupta pentru consolidarea independen
ței și propășirea patriei sale.

A. BUMBAC

Guatemala și Congo... 
în Peninsula 

serioase pentru 
popoarelor din 
din întreaga 
măsurile cele 
a se curma 
Republicii A-

mai. Ei sînt cetățeni de categoria a doua, oricare ar fi hotărîrile luate de Curtea Supremă a Statelor Unite. Kennedy și guvernul său au . putut verifica în practică justețea acestor cuvinte. Ei au venit la putere cu dorința de a recîștiga terenul pierdut în țările neutre... Dar nu este deloc ușor să duci o astfel de „cruciadă" în timp ce sub ochii diplomaților africani de la O.N.U., frații lor americani de aceeași culoare cu ei, sînt victime ale discriminării rasiale..."„Conflictul care a avut loc în turul cazului Meredith — scrie fean- Maurice-Hermann în ziarul „Libération" — pune S.U.A- și administrația Kennedy în fața unor probleme deosebit de însemnate. Kennedy, împotriva căruia republicanii duc o campanie înverșunată și care este combătut cu violență de extrema dreaptă a partidului democrat, s-a gășit în situația de a lua atitudine împotriva „democraților" din sud, cu riscul de a slăbi propriul său partid prin combaterea aripei de dreapta, rasistă și segregațio- nistă.Poziția administrației îi poate a- duce lui Kennedy voturile negrilor

dith a putut pătrunde în universitate.„Pentru întîia dată de la războiul civil (americanii au sărbătorit anul acesta centenarul lui) — scrie publicistul francez K. S. Karol în ultimul număr al săptămînalului „L'Ex- press" — trupele federale au trebuit să deschidă focul pentru a împrăștia mulțimea dintr-un stat sudist. Doi morți, sute de răniți, șapte camioane incendiate, un general

James Meredith — americană „U.S. News Report" — este primul a produs o fisură fățișă în bariera rasială ...............are ^9 are un ani în și a fost lăsat la vatră în 1960 avînd gradul de sergent. Pentru a obține dreptul de a intra la Universitatea din statul Mississippi, lui Meredith i-au trebuit un an și jumătate de , arestat — acesta este primul bilanț litigii în fața instanțelor judecătorești. Dar el și-a dat seama că de abia atunci au început greutățile.Meredith a încercat de 4 ori să se înscrie la universitatea „Ole Miss“. Și de patru ori a fost respins. La 20 și 25 septembrie, guvernatorul statului în persoană a harat calea negrului. Barnett, în calitate de guvernator, a preluat obligațiile pe care le dețin oficialitățile universitare și a acționat în locul acestora...".'în cele din urmă, prin intervenția forțelor armate ale S.U.A., J. Mere-

a școlilor din Mississippi. El de ani, este călătorit și copil. A slujit timp de 9 forțele aeriene ale S.U.A.

Pentru a patra 
zi consecutiv, luni 
au avut Ioc la Mi
lano mari demon
strații studențești 
în semn de pro
test împotriva 
sentințelor repre
sive pronunțate de 
tribunalele fran- 
chiste în procesul 
unor studențl a- 
cuzați de activi
tate împotriva re
gimului lui Fran
co. La demonstra
ția de luni seara 
din Milano, rela
tează agenția 
U.P.I.i au partici
pat sute de stu- 
denți.

al încercăiii de forțe dintre guvernul Statelor Unite și Barnett, guvernatorul statului Mississippi.In continuare autorul articolului descrie observațiile făcute de el în cursul mqi multor călătorii făcute în Statele Unite. La fel ca toată lumea — scrie el — acolo m-am ciocnit de problema rasială. Aproape 11 la sută din populația acestei țări este constituită din oameni de culoare. Din cei 19 milioane de negri, un milion și jumătate locuiesc în statul New York unde, potrivit datelor oficiale, ei sînt cel mai bine integrați.Dar chiar la New York îți este cu neputință să nu fii martorul unor cazuri de discriminare rasială. Pe culoarele Palatului Națiunilor Unite pot fi auzite povestirile diplomați- lor africani cărora din cauza culorii pe care o are pielea fuzat intrarea într-un sau restaurant.Cît despre Harlem grilor la New York — N. R.) un cartier suprapopulat, unde mizeria sare imediat în ochi ,iar insalubritatea domnește pretutindeni.Harlemul este totuși un paradis în comparație cu cartierele negre din alte mari orașe americane. Nu exlsiă ceva mai deprimant decît să vezi „negro slums" (cocioabele negre) din Chicago. Șomajul este mult mai grav printre negri decît printre ceilalți locuitori : din trei persoane fără lucru în Statele Unite, două sînt negri. Cu locuințe proas
te și salarii proaste, negrii au 
prea puține prilejuri, de a de
păși stadiul învăjămtntului prl-

lor li s-a re- anumit hotel(cartierul ne- este

duce lui Kennedy voturile care au drept de vot.Un factor care, în orice pune guvernului american dine fermă față de rasiști, tuația internațională, Dacă rasismului sub ochii opiniei publice din străinătate, alarmată de scandalul care s-a produs în S.U.A. în- . tr-o chestiune atît de puțin compatibilă cu principiile democratice, ar însemna pierderea încrederii tuturor popoarelor de culoare, ar fi un adevărat cataclism pentru Washington.Mai este încă un aspect care dă de gîndit guvernului american șl anume — fascismul american. A- ceasta este cu totul altceva decît demența rasială manifestată prin linșaje, procesiuni de oameni mas- câți cu glugi și infantilism mintal, caracteristice sudului S.U.A. In ultimul timp, s-au înmulțit incendierile de biserici, ceremoniile nocturne ale Ku-Klux Elanului, manevrele de intimidare împotriva negrilor și a prietenilor lor albi. Dar, în același timp, acționează — șl nu numai în sud — grupuri fasciste pentru care rasismul nu este decît acompaniamentul unor manifestări politice ul- traconservatoare. ultrașovine, mac- carthiste și care își îndreaptă atacurile nu numai împotriva comunismului mondial, ci șl a celor mai modeste măsuri liberale din interiorul 
S.U.A. — ca securitatea socială sau 
impozitul asupra venitului 1'

caz im- o atitu- este si- ar ceda
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Afișe din două lumi

Rasiștii sud-africani 
înfierați în Comitetul 

Politic SpecialNEW YORK 10. De la trimisul special Agerpres, C. Răducanu. în Comitetul Politic Special a început în după-amiaza zilei de 8 octombrie examinarea primului punct de pe ordinea' de zi — despre politica de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane.Primul vorbitor în Comitet a fost delegatul Ghanei care a condamnat politica rasială de discriminare pe care o pontinuă guvernul Republicii Sud-Africane și a cerut luarea unor măsuri severe mergînd pînă la sancțiuni și boicot asupra tuturor produselor sud-africane pentru a determina guvernul sud-african să-și schimbe politica sa. Delegatul Ghanei a subliniat că puterile N.A.T.O. înzestrează cu echipament militar guvernul sud-african pentru ca aceasta să poată asigura terorizarea celor 12 milioane de africani de către cele două milioane de europeni.
------o®o------

Sesiunea F. A. O.ROMA 10 — Corespondentul A- gèrpres transmite :La Roma se desfășoară în aceste zile * sesiunea plenară a F.A.O. — organizație a O.N.U. pentru alimentație și agricultură.La ședința de deschidere raportul asupra situației generale a agriculturii mondiale a fost prezentat de directorul general al F.A.O., B. R. Sen.In după-amiaza de 9 octombrie șeful delegației R. P. Romîne, Alexandru Covor, a prezentat realizările Republicii Populare Romîne în sporirea producției agricole și îmbunătățirea alimentației populației și perspectivele de viitor pe baza planului economic general de dezvoltare. Cuvîntarea șefului delegației romîne a fost ascultată cu un viu interes de adunare.

o mare a- unitățij po-propunerea

Ședințele din 9 și 10 octombrieNEW YORK 10 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la ședința plenară din după-amiaza zilei de 9 octombrie a Adunării Generale a O.N.U., președintele Republicii Guineea, Seku Ture, a condamnat manevrele colonialiștilor, care caută să întîrzie înfăptuirea istoricei declarații cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și a propus ca actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. să adopte o nouă rezoluție care să fixeze ziua de 24 octombrie 1963 (cea de-a 18-a aniversare a întemeierii O.N.U.) ca ultim termen pentru acordarea independenței tuturor popoarelor coloniale.Seku Ture a acordat tenție sarcinii realizării poarelor africane.Seku Ture a sprijinitprivitoare la convocarea unei conferințe mondiale în problemele comerțului internațional.El și-a încheiat discursul cu cuvintele : Noi condamnăm forțele care ne trag înapoi. Noi luptăm împotriva greutăților economice, a foamei și bolilor. Alegerea noastră 
este făcută : sîntem pentru progres 
în întreaga lume, pentru fericirea 
și solidaritatea tuturor popoarelor. 
Trăiască pacea !Reprezentantul Nigerului, Noma 
Koka, a condamnat cursa crescîndă a înarmărilor. El a criticat cu asprime guvernul Portugaliei pentru reprimarea sălbatică a mișcării pa- trioților angolezi și a cerut să se acorde libertate deplină poporului Rhodesiei de sud.Cea mai mare parte a ședinței Adunării Generale a O.N.U. din dimineața zilei de 10 octombrie' a fost consacrată decernării premiilor Națiunilor Unite pentru cercetări în domeniul maladiilor canceroase. A- ceste premii au fost introduse în baza unei inițiative a R. S. S. Bieloruse la a 14-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. (în 1959). Adunarea Generală a decernat aceste 

premii unui număr de șapte savanți din S.U.A., U.R.S.S., Franța și Anglia.Delegatul Argentinei. singurul vorbitor care a luat cuvintul în ședința de dimineață, s-a ocupat de problema încetării experiențelor cu arma nucleară. După părerea Argentinei, în prezent există suficiente mijloace naționale pentru detectarea exploziilor, astfel încît s-ar putea ajunge la o înțelegere asupra controlului, acceptabilă tuturor țărilor. în continuare el a vorbit despre necesitatea respectării drepturilor statelor vecine.
OS-O-

Z,A sosit timpul să ne ridicăm glasul'
LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA ACȚIUNILOR S.U.A. FAȚĂ DE CUBANEW YORK 10 (Agerpres). — „A 

sosit timpul să ne ridicăm glasul de 
protest împotriva țipetelor din Con
gres chemînd la o acțiune militară 
împotriva Cubei. Nu numai că noi 
nu avem nici un drept să trecem la 
o acțiune militară împotriva unei 
alte țări numai pentru că nu ne 
place guvernul ei, dar noi sîntem și 
legați prin diferite tratate, inclusiv 
Carta O.N.U. și Carta Organizației 
statelor americane, de a nu interve
ni împotriva voinței lor în afacerile 
altor țări“, astfel începe o scrisoare apărută în ziarul „New York Times“ și semnată de Harold Thatcher din Forty—Fort, statul Pennsylvania.

★LONDRA 10 (Agerpres). — Un grup de cunoscuți militanți pe tă- rîmul culturii din Anglia avertizează ■S.U.A. într-o scrisoare apărută în ziarul. „Times“ că agresiunea împotriva Cubei va duce la „o serioasă criză internațională“.

Parada militară 
de la SzczecinVARȘOVIA 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția P.A.P., la 9 octombrie, în orașul polonez Szczecin, festiv pavoazat cu drapele și panouri, a avut loc o paradă militară a unor unități ale Forțelor Armate Unite ale Tratatului de la Varșovia. La paradă au defilat unități motorizate, trupe aeropurtate, unități de tancuri și maritime militare ale Armatei poloneze, Armatei sovietice și Armatei populare naționale a R. D. Germane, care au participat la aplicațiile comune.

ZZ

Noi, ca și majoritatea covîrșitoare 
a poporului englez, scriu ei, con
damnăm intimidarea unei țări mici 
de către o mare putere. Argumentele 
americane în favoarea agresiunii (a- tacului împotriva Cubei — n.r.) sînt 
absolut inacceptabile.Autorii scrisorii protestează în mod hotărît împotriva încercărilor S.U.A. de a atrage Anglia și alte țări în boicotul comercial împotriva Republicii Cuba.Printre semnatari se numără dramaturgul John Osborne, scriitorii John Priestley, Paul Johnson, Richard Hogarth, Wedgewood Benn, membru în Comitetul executiv național al partidului laburist, și alții.

RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). 
— „A apăra Cuba — înseamnă a 
apăra principiile autodeterminării și 
neamestecului, înseamnă a salva 
propriul nostru viitor, viitorul co
piilor noștri ! Brazilieni, alăturați-vă 
cu toții fraților noștri curajoși din 
Cuba ! Imperialismul nu va trece”!, scrie ziarul brazilian „O Semana-

Un afiș are semnificațiile lui... 
Mă opresc adeseori să citesc afi
șele expuse pe panourile bulevar
delor din Moscova. Alături de 
bogatul repertoriu al Teatrului 
Mare sau al Teatrului Mic 
Academic de Stat văd afișe 
pe care stă scris cu litere 
mari „trebuiutsia” („se caută”). 
Întreprinderea „ZIL” angajează 
strungari și electricieni, mecanici 
și sudori etc... Uzina „Dinamo" 
are nevoie urgentă... „Trebuiut
sia"... cuvîntul acesta răsună ca 
un acord la simfonia vieții coti
diene sovietice. Citindu-l, îmi ră
sare în minte o altă imagine, din 
lumea aflată peste ocean. Un 
oficiu de plasare la New York... 
Compania căilor ferate oferă 
cinci locuri de mecanici. In 
fața oficiului e o coadă de cîte- 
va sute de șomeri. Care dintre 
ei se va număra printre cei cinci 
„fericiți” ?... In așteptare, oamenii 
răsfoiesc ziarele căutînd o veste 
îmbucurătoare. Să le parcurgem 
împreună cu ei :

Ministerul Muncii din S.U.A. 
anunță că numărul șomerilor din 
industrie și transporturi se ridica 
luna trecută la 4,5 milioane. E. 
Mccharty, președintele unei co
misii senatoriale, declară că nu
mărul șomerilor americani de
pășește în prezent populația 
unei țări cum este Norvegia... 
Economiștii americani socotesc 
că în viitorii ani mașinile auto
mate vor lua locul a zece mili
oane de muncitori.

Mi-l închipui pe șomerul John 
din New York rătăcind flă- 
mînd și copleșit de grija zilei de 
mâine în căutarea unui afiș pe 
care să găsească cuvintele „Se 
caută...". Nu. John nu va găsi un 
asemenea afiș și, resemnat, va lua 
probabil loc la o altă coadă. De 
astădată la misiunea d-lui Adley 
Cremorne, care împarte, șub for
mă de pomană, un polonic cu 
supă, un colț de piine și progra
mul de duminica al bisericii din 
apropiere. La ușa misiunii atîrnă 
o placarda — afișul pentru 
muncitori al bulevardelor din 
New York — pe care scrie „Je
sus saves" (Hristos ajută). Pe 
cine ajută ? Oamenii de dedesubt 
privesc impasibili.

Dar să ne întoarcem pe pămân
tul Uniunii Sovietice. Ce va spu
ne oare șomerul John daca s-ar 
afla pe unul din . bulevardele 
Moscovei în fața afișelor intitu
late imperios „Trebuiutsia" ? Se
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va interesa probabil de progre
sul automatizării în industria so
vietică și va întreba cu legitimă 
curiozitate : pe cîți muncitori au 
înlocuit pînă în prezent agrega
tele automate pe liniile de pro
ducție ? 1 se va răspunde că pro
cesul de automatizare, care a și 
cuprins mii de uzine și fa
brici, nu produce nici un șomer, ba, dimpotrivă, pînă la finele sep- 
tenalului numărul muncitorilor 
va crește cu 12 milioane.

La Uzinele de automobile „Li- 
haciov", mașinile automate se 
extind de la o secție la alta. 
Si. totuși uzinele angajează mun
citori. Vedeți anunțul în clișeul 
alăturat.

La Uzinele de rulmenți nr, 1 
liniile automate stîrnesc admira
ția tuturor vizitatorilor. Știți 
cîți muncitori învață la uzinele 
de rulmenți ? Sînt aproape două 
mii de elevi și studenți. Fiecare 
al doilea învață. La dispoziția lor 
sînt cantinele, bibliotecile, clubu
rile culturale, cercurile de lite
ratură și locuințele care se cons
truiesc în noile cartiere ale Mos
covei într-un ritm de 4 milioane 
de metri pătrați pe an. In 4—5 
ani, constructorii sovietici ridică 
— socotind în metri pătrați de

spațiu locativ — o nouă Mosco
vă cit aceea dinainte de Revoluție.

...Dacă John, șomerul din New 
York, s-ar afla la Moscovă ar 
constata că muncitorul sovietic 
are nu numai un program redus — 7 ore de muncă — ci și orizon
turile cele mai luminoase.

A. MUNTEANUno".

Partizanii păci! din Belgia au organizat o demonstrație de stradă la Anvers. în lotogralie mulțimea 
protestlnd Împotriva militarismului vest-german șl a creării de baze militare vest-germane pe teritoriul 
belgian.

Sträbätind continentul india
Am vizitat nu de mult India și mi-am putut da seama la fața locului că dobîndirea independenței a însemnat și pentru această mare țară a Asiei începutul unei ere noi, pline de. perspective. în India se fabrică azi utila] industrial, automobile, medicamente, se dezvoltă o puternică industrie extractivă.în fața tinerii republici stă o sarcină grea, aceia de a recupera în- tr-un timp cit mai scurt ceea ce a pierdut în timpul dominației coloniale. In perioada acestei dominații, poporul Indiei, de peste 400 milioane, cu o civilizație milenară a fost oprit din dezvoltarea sa economică firească.Planurile cincinale de dezvoltare economică ale Indiei tind să lichideze rămînerea în urmă a economiei.Cel de-al treilea plan cincinal prevede dezvoltazea în continuare a industriei, acordîndu-se un loc important industriei de petrol și gaze, în care scop se intensifică lucrările de explorare pentru descoperirea de noi rezerve de hidrocarburi, precum și lucrările de foraj, extracție și prelucrare a țițeiului.Primul contact cu India, care se întinde de o parte și de alta a tropicului de nord, avînd un teritoriu imens și atît de variat în aspecte, te face să crezi că-ți va trebui mult timp pentru a cunoaște poporul a- cestei-minunate țări atît de îndepărtată geografic de țara noastră. Dar pentru a cunoaște sufletul acestui popor, pașnic și deosebit de prietenos este suficient să stai de vorbă cu oamenii pe care-i întîlnești și să le urmărești eforturile lor pentru un viitor luminos, aspirațiile lor de progres, setea lor de cultură și de instruire profesională.Asemenea oameni am întîlnit pretutindeni : în orașe, pe șantiere și în schelele petroliere pe care le-am vizitat. Am constatat cît de aprbape 

de noi se simt acești locuitori ai îndepărtatei Indii.

de ing. EUGEN RADU STOIAN 
director general adjunct 

în Ministerul Industriei Petrolului 
șl Chimiei

Peste tot am fost primiți ca adevă- rați prieteni, veniți dintr-o țară prietenă. Salutul cu care am fost întâmpinați în India are în el ceva fermecător : indianul își împreună palmele sub bărbie și în direcția inimii, cu o ușoară înclinare a capului. Oamenii sînt comunicativi, îți acordă cu plăcere prietenia lor fie că îi vizitezi pe țărmul Oceanului Indian, pe malul fluviului Brahmaputra sau sub poalele munților Himalaia.Tendința de înnoire o vezi pretutindeni. Treptat se înlocuiește sistemul de măsuri englez cu sistemul metric; moneta divizionară care împărțea rupia în 16 părți se înlocuiește treptat cu moneta care împarte rupia în 100 de părți ; se introduce în școli limba hindi, cea mai răspîndită în India, pentru ca noile generații să vorbească o limbă națională, pe lîngă limba maternă proprie diferitelor populații.Coexistînd cu aceste înnoiri, paralel cu viața clocotitoare de azi, vechea artă și cultură indiană înfruntă veacurile, prezentînd în fața vizitatorilor străvechile și renumitele monumente indiene de o uluitoare frumusețe, impunătoare prin măreția lor și impresionante prin migala artistică care îți relevă gustul și în- demînarea poporului care le-a creat.Din New-Delhi, capitala Indiei, presărată cu grădini și parcuri, cu monumente vechi și cu clădiri moderne, mașina te poartă pe șosele asfaltate care se răsfiră pe lungimi de sute de kilometri. Cele 60 de mile pe oră cu care străbați cîmpia însorită sub un cer cu adevărat tropical îți aduc prin fereastra deschisă a automobilului imagini inedite, de un colorit încintător, pe 

care cu greu îl poți descrie, dar care îți rămîne în minte pentru totdeauna. Străbați sate cu locuitori pestriț îmbrăcați, predominînd albul îmbrăcăminților de pînză, și pe a- locuri al turbanelor și varietatea nuanțelor de pe sariurile femeilor — țesături lungi în care se înfășoară cu multă artă — printre culorile vii ale abundentei vegetații tropicale.Admiri priveliștile colorate și surprinzi în obiectivul aparatului de fotografiat, o faună neobișnuită pentru noi, văzută aevea poate numai în grădina zoologică. Nu lipsesc maimuțele și căprioarele, a căror vioiciune este greu de fixat pe peliculă, și gîndul te duce la jungla care începe la mică distanță și în care trăiesc tigri, leoparzi, rinoceri, elefanți, reptile. Pe cer rotesc vulturi, pajure, ereți, corbi.Natura în India este magnifică și te copleșește.Marile orașe, Bombay și Calcutta, așezate pe coasta de vest și de est a Oceanului Indian, te uimesc prin forfota mulțimii de pe străzi și a vehiculelor. Te încîntă clădirile aspectuoase de pe litoral și grădinile lor ca și priveliștea marină ce se desfășoară în fața ochilor. Marile porturi duc o viață agitată, activă.în instituții, în agențiile de voiaj încăpătoare și elegante, zumzetul oamenilor se împletește cu zumzetul ventilatoarelor din plafon, care j-eu- șesc să corecteze zi și noapte căldura specifică climei tropicale.Te impresionează în mod deosebit copiii Indiei, vioi, veseli și zîm- bitori, cu ochii ageri și inteligenți, prietenoși și gata oricînd să se joace cu tine, deși te-au văzut pentru prima dată. Cu gîndul la multele și noile școli construite recent în India și privind la acești copii, la milioanele, de copii ai Republicii India, care s-au născut și trăiesc într-o țară, liberă și independentă, capeți sentimentul siguranței în viitorul luminos al acestui mare popor.

■---- o®'

O
inflatîa — 

boală endemică10 octombrie s-a deschis laLaLlandudno conferința anuală a partidului conservator britanic. După cum transmite agenția France Presse, prima zi a lucrărilor conferinței a început prin dezbateri asupra situației economice și financiare a țării. Ministrul de finanțe, Reginald Maudling, a recunoscut că situația economiei britanice este precară și că „Regatul Unit este ros de boala endemică a inflației“, preconizîpd drept unic remediu împotriva acestei stări de lucruri reducerea continuă a veniturilor populației și în special a salariilor oamenilor muncii.Delegatul Iain Gow a subliniat că după zece ani de guvernare a conservatorilor lira sterlină, care pe vremuri valora 20 de șilingi în valută forte, nu mai valorează astăzi decît 13 șilingi și jumătate.
.i ' Indiei în ve- sale economice, care colabo- noastre cu India s-a ac- mod deosebit în ultimul industria de petrol, însemnat rod al colabo-

Ca și celelalte țăii socialiste, R.P. Romînă plivește cu .multă simpatie și sprijină eforturile derea dezvoltării t Una din ramurile în rarea țării centuat în timp esteCel mai rării romîno-indiene în domeniul petrolier îl constituie rafinăria de la Gauhati. Proiectată în întregime și livrată de țara noastră, această rafinărie a fost instalată cu concursul specialiștilor noștri și a fost inaugurată la 1 ianuarie 1962.Totodată, zeci de ingineri și tehnicieni indieni a-u petrecut între 3 și 12 luni în Romînia, pentru specializare și practică în șantierele și rafinăriile noastre și în institutele de proiectări și cercetări.Specialiști romîni de foraj lucrează și în alte regiuni ațe Indiei : în statul Punjab, unde romînii și-au început activitatea încă din 1957, descoperind pentru prima dată rezerve de hidrocarburi în localitatea Jawalamukhi, în statul Gujarat, (la nord de Bombay) și lîngă orașul Ahmedabad.în munca comună, între muncitorii romîni și cei indieni s-au sudat adevărate prietenii, care simbolizează marea prietenie dintre poporul jomîn și poporul indian.Succesele obținute sînt deopotrivă succesele petroliștilor romîni și ale celor indieni, ca și succesele proiectanților și cestor instalații, dit în halele noi din Ploiești.în curînd alte nești de foraj își vor începe activitatea în diverse localități ale Indiei.Relațiile statornicite în ultimii ani între petroliștii romîni și indieni sînt caracteristice colaborării prietenești dintre cele două popoare care iubesc pacea și progresul și luptă pentru ele. Fără îndoială că apropiata vizită în India a conducătorilor poporului și statului nostru va duce la o nouă dezvoltare a acestei colaborări în interesul atît al Indiei cît și al R.P. Romîne, precum și al cauzei păcii și colaborării internaționale. •
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constructorilor a- care s-au plămă- ale Uzinei „1 Mai"trei instalații romî-

In Franța a 
campania pentru

început 
referendumPARIS 10 (Agerpres). — La ședința din 10 octombrie a Consiliului de Miniștri al Franței s-a ho- tărît ca alegerile în Adunarea Națională franceză să aibă loc la 18 noiembrie (primul tur de scrutin) și la 25 noiembrie (al doilea tut de scrutin).

„PROIECTUL PREZIDENȚIAL — 
O VIOLARE A CONSTITUȚIEI"PARIS 10 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la 9 octombrie în fața senatorilor francezi, președintele Senatului, Gaston Monnerville, s-a pronunțat din nou împotriva proiectului de revizuire a Constituției franceze, preconizat de generalul de Gaulle prin referendumul de la 28 octombrie. Președintele Senatului a calificat acest proiect al președintelui Republicii Franceze drept „o violare a Constituției". Fiecare dintre dumneavoastră, a declarat Mon-

MOSCOVA. La 10 octombrie N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a întors la Moscova din călătoria întreprinsă în Turkmenia, Tadjikistan și Uzbekistan.
SOFIA. Recent, în orașul Burgas din R. P. Bulgaria a avut loc o seară festivă închinată frăției de arme romîno-bulgare. Cu acest prilej a conferențiat maiorul Dimitar Martenov. A fost prezent locotenent- colonelul Nicolae Pleșa, atașatul militar al R. P. Romîne la Sofia, care a rostit un cuvînt de salut.După conferință a fost prezentat filmul romînesc „Pagini de vitejie“.
Volum de nuvele romi nești 

la Paris
PARIS. Corespondentul Agerpres, T. Vornicu, comunică : Librăriile franceze au în vitrine de cîteva zile un frumos volum, editat de Casa Seghers sub titlul „Nuvele romî- nești". Culegerea aceasta face parte dintr-o colecție destinată marilor antologii literare, de pictură, muzică, teatru, cinema.
COPENHAGA. Armatorii danezi insistă pentru libertatea navigației pe mări, se spune în declarația Asociației armatorilor din Danemarca, publicată la 10 octombrie în toate ziarele din Copenhaga. în tratativele cu guvernul țării, asociația a subliniat că este necesar să se renunțe la adoptarea unor hotărîri care să interzică navelor daneze să participe la transportarea încărcăturilor în Cuba.

Demonstrații studențești
Ia Istanbul 

ANKARA. După cum anunță corespondentul din Istanbul al agenției France Presse, la 9 octombrie la Istanbul au avut loc noi demonstrații ale tineretului, îndeosebi ale studenților. Aceste demonstrații s-au desfășurat sub lozincile : „Nici un fel de amnistie foștilor adepți ai lui Menderes !", „Noi vom urma calea trasată de Atatürk“. Poliția a intervenit pentru a împrăștia pe mani- festanți.
WASHINGTON. în după-amiaza

nerville, este dator de a apăra și de a salvgarda Republica, întrucît ceea ce ni se oferă nu poate constitui un regim republican, ci un fel de bonapartism. Senatul trebuie să răspundă prin „nu" plebiscitului.PARIS 10 (Agerpres). — în seara zilei de 9 octombrie, Christian Fou- chet, ministrul însărcinat cu informațiile de pe lîngă al Franței, a rostit radio și televiziune discurs prin care a oficial campania 
primul ministru la posturile de din Paris un deschis în mod de pregătire și desfășurare a referendumului de la 28 octombrie în problema modificării actualei constituții a Franței, în încheierea discursului său ministrul francez a declarat că în cazul cînd generalul de Gaulle nu va obține la referendum numărul de voturi, necesar în sprijinul său, a declarat Fouchet, el va depune mandatul de șef al statului.
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zilei de 9 octombrie între președintele S.U.A., J. Kennedy, și ministrul afacerilor externe al. Franței, Couve de Murville, a avut loc o întrevedere. După cum precizează agenția, în cursul întrevederii „au fost discutate problemele Berlinului, Laosului. Congo-ului și Cubei“.
GENEVA. La 9 octombrie, sub președinția reprezentantului sovietic, S. K. ■ Țarapkin, a avut loc la Geneva ședința Subcomitetului celor trei puteri ■ pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară. în ședință, răspunzînd delegaților S.U.A. și Angliei, S. Țarapkin a subliniat că încheierea unui acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară trebuie să pornească de la ideea folosirii mijloacelor naționale de detectare a exploziilor nucleare și nu să prevadă inspecția obligatorie, formă a spionajului.

Avioane „U-2" au încălcat 
frontierele Republicii IndoneziaDJAKARTA 10 (Agerpres). — „în numele a cinci milioane și jumătate de țărani din Indonezia, protestăm cu hotărîre față de guvernul Statelor Unite în legătură cu repetatele încălcări ale frontiereloi’ Republicii Indonezia de către avioane americane „U-2“, se spune în declarația Frontului Țărănesc din Indonezia, dată publicității la Djakarta. Zborurile avioanelor „U-2“ deasupra teritoriului indonezian, se spune în continuare în declarație, demonstrează încă o dată esența agresivă a imperialismului american.Céa-mai-mare federație sindicală din Indonezia — Sobsi — a protestat, de asemenea, împotriva acestor zboruri provocatoare. în declarația dată publicității de această federație se spune că aceste provocări nu pot fi considerate altfel decît ca acțiuni ostile fățișe ale S.U.A. împotriva Republicii Indonezia.

Pe vechile poziții rigideBONN 10 (Agerpres). — După vacanța de vară, la 9 octombrie a avut loc la Bonn prima ședință a Bundestagului vest-german, la care cancelarul Adenauer a făcut o declarație guvernamentală în problemele politicii externe și interne.Adenauer a cerut puterilor occidentale să manifeste „fermitate” și „hotărîre” față de Uniunea Sovietică. Absolut contrar realității cancelarul a afirmat că „statutul celor patru puteri pentru întregul Berlin există ca și pînă acum din punctul de vedere al dreptului internațional”.Adenauer „a avertizat” împotriva încheierii tratatului de pace cu R.D.G. Bonnul — a arătat vorbitorul — nu intenționează să manifeste în problema germană nici un fel de i- nițiativă, care, după cum a declarat el, în momentul de față „nu are sens”.Adenauer a căutat să „justifice” uriașele cheltuieli ale R.F.G. pentru cursa înarmărilor.
—o®o-—

Fascișfii primesc riposta 
cuvenităBERLIN 10 (Agerpres). — După cum relatează agenția A.D.N., la 6 octombrie o bandă fascistă din Berlinul occidental a pătruns printr-un tunel de 30 de metri în Treptow, cartier al Berlinului democrat, și a năvălit într-o locuință particulară. Trei bandiți erau înarmați cu puști automate. Organele securității din R. D. Germană au luat din timp măsuri și au dat riposta infractorilor. Unul din criminali a fost grav rănit, iar ceilalți arestați.în tunel au fost găsite cartușe de proveniență engleză, franceză și vest-germană, încărcătorul de la o pușcă automată engleză de tip „Stan MK-3" și alte obiecte de fabricație

Arestarea ilegală 
a deputatului congolez ObcnycLEOPOLDVILLE 10 (Agerpres). — La 10 octombrie, pe aeroportul Ndjili din Leopoldville, a fost ares-, tat pe cînd cobora din avion Christoph Gbenye, președintele Partidului „Mișcarea națională congoleză“ (partidul lui P. Lumumba) care s-a întors dintr-o călătorie făcută în S.U.A. Funcționarii serviciului de siguranță .care au sosit pe aeroport, însoțiți de trei polițiști, l-au transportat la închisoarea Ndolo, cu toate protestele acestuia, fără a-i prezenta mandatul de arestare. După cum se știe, Gbenye este deputat și se bucură de imunitate parlamentară.Comunicînd ziariștilor știrea despre arestarea lui Gbenye, parlamentarul Thomas Mukuidi, liderul Partidului Solidarității Africane, a declarat că aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a
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