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In cursul zilei de luni, tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, însoțiți de Jai Sukh 
Lai Hathi, ministrul muncii în 
guvernul Indiei, M. P. Mathur, 
ambasadorul Indiei la București, 
și Nijlingappa, ministrul princi
pal al statului Mysore, au vizitat 
uzina de avioane, uzina de tele
foane și o expoziție de artizanat 
din orașul Bangalore. Autorii oc
cidentali mai caută și astăzi să 
scoată în evidență mai mult as
pectele exotice din India și trec 
sub tăcere năzuințele indienilor de 
a-și făuri o industrie proprie, o 
viață omenească. Dar iată că in
dienii preferă să lucreze tocmai 
pentru aceste scopuri.

In anii care au trecut de la 
proclamarea independenței Indiei, 
Bangalore, oraș al santalului și 
al artizanatului, a devenit un
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La gospodăria colectivă din comuna Humele, raionul Costeștl, s-au însămînțat cu grîu aproape 800 
de ha. Printre fruntașii gospodăriei la lucrările agricole de toamnă se numără colectiviștii Gheorghe 
Neacșu, Anisa Vlad șl tractoristul loan Barbu. (Foto ’ R- Costin)
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Discuții despre recoltă intre colectiviști

Doar cîteva „mici“ deosebiri

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

domnule ministru princi-

domnule 
consilieri 
Bangalore,

primar,
ai corporației

La gospodăria colectivă din Mă- 
teșu de sus s-au obținut de pe 745 
ha cîte 3 900 kg porumb boabe la 
hectar, iar la gospodăria colectivă 
„Unirea' din Segarcea cîte 2 100 kg 
la ha, de pe o suprafață de 800 ha. 

* Trebuie spus că, în condițiile de 
anul acesta, cînd porumbul a fost 
aproape complet lipsit de ploaie, re
colta obținută de colectiviștii din 
Măceșu de sus este foarte bună. De 
fapt la această gospodărie s-au obți
nut an de an recolte bune de 
porumb. Dar și colectiviștii din Se
garcea au obținut recolte destul de 
bune. Totuși, nu ți-e tot una cînd 
scoți cu 1 800 kg la hectar mai pu
țin decît vecinul tău.

Că la gospodăria colectivă din co
muna Măceșu de sus producția de 
porumb este anul acesta mult mai 
bună, colectiviștii din Segarcea erau 
de acord : doar așa arată cîntarul. 
Dar nu puteau să admită că dife
rența de producție se datorește a- 
plicării unor metode de lucru deo
sebite de către cei de la Măceșu. 
„Asta nu se poate — spunea ingi
nera gospodăriei, Maria Milotinescu. 
Noi am lucrat cum
Pun prinsoare că la Măceșu nu s-a 
făcut nimic în plus față de lucră
rile aplicate la noi“.

Care să fie atunci cauza ?

individuali, și noi știm cum lucram 
atunci, nu scoteam nici cît să dăm 
la păsări. Acum, munca în colectiv 
și agrotehnica ne-au ajutat să scoa
tem o recoltă destul de bună.

într-adevăr, în ambele gospodării, 
lucrările de bază s-au executat 
bine. S-a făcut arătură adîncă la 
30—35 cm cu scormonitorul ; s-au 
băgat sub brazdă mari cantități de 
îngrășăminte organice ; în primă
vară ogoarele au fost grăpate de 
mai multe ori, încît s-au menținut 
ca uii strat de grădină. Semănatul 
s-a făcut la timpul optim și într-un 
pat germinativ bun.

mințel hibride pe întreaga supra
față, alegerea celor mai corespun
zători hibrizi pentru condițiile gos
podăriei.

DENSITATEA Și în legătură 
cu

scrie la carte.

Condiții naturale 
asemănătoare și aceleași 

lucrări de bază

Unde începe deosebirea?
SĂMÎNȚA Dar este

suficient 
faci lucrările de bază la timp 
un înalt nivel agrotehnic ? Din 
prie experiență, colectiviștii știu cît 
de mult contribuie la sporirea re
coltei folosirea seminței hibride. 
Cînd veni vorba despre aceasta, bri
gadierul Marin Pita de la G.A.C. 
din , Segarcea spuse cam cu jumă
tate de gură :

— Da, e adevărat că pe vreo 200 
de hectare am folosit 
mună. Dar parcă voi 
sămînță din asta ?

— Iată că aici n-ai

oare
să 

șl la 
pro-

sămîntă co- 
n-ați folosit

densitatea 
plantelor la hectar s-au purtat dis
cuții. Nu se poate lucra după șablon. 
Dacă pămîntul are multă umezeală^, 
densitatea poate fi mai mare. Dacă 
anul e secetos, e bine ca plantele 
să fie ceva mai rare. în cadrul dis
cuțiilor, brigadierul Petru Ștefan 
susținu că la G.A.C. „Unirea” ș-a 
respectat cu strictețe densitatea in
dicată pentru zona respectivă.

— E bine cum ați lucrat în con
dițiile unui an normal — interveni 
din nou inginerul Emil Alexandru. 
Dar cînd vezi de la prima prașilă 
că se anunță secetă, altfel se lucrea-

TEODOR MARIAN

centru important, unde au luat 
ființă numeroase întreprinderi a- 
parținînd sectorului de stat al e- 
conomiei.

La uzina de avioane „Hindus
tan“, oaspeții au vizitat secția de 
motoare și secția de asamblare a 
avioanelor. Directorul general, 
Redy, a urat oaspeților un 
călduros bun venit. In curtea uzi
nei și în ateliere, mii de munci
tori au aclamat cu însuflețire_pe 
conducătorii de stat din R. P. 
mină.

Marea uzină de avioane 
Bangalore are în momentul 
față patru sucursale situate 
diferite orașe ale statului Myso
re, la care lucrează în total 18 000 
de persoane. După proclamarea 
independenței Indiei, guvernul a 
preluat controlul acestei între
prinderi, subordonate în trecut 
unei societăți americane. Produc
ția s-a dezvoltat. Anul 1961 a 
marcat un punct de cotitură în 
industria aeronautică indiană : la 
uzina „Hindustan" a fost proiec
tat și creat primul avion super
sonic fabricat în India. Pe lîngă 
uzina de avioane funcționează și 
o fabrică de vagoane. în 1947 a 
fost proiectat aici primul vagon 
de cale ferată. în prezent, fabri
ca produce 1 600 de vagoane a- 
nual.

După vizitarea uzinelor, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit pentru explicațiile pri
mite, a apreciat buna organizare 
a producției și a transmis între
gului colectiv urări de succes și 
fericire.

In fața unei hale, am stat de 
vorbă cu un muncitor mai în 
vîrstă, L. Ramaiah. „Sînt bucuros 
— mi-a spus el — că am putut 
să-l văd pe președintele dv. și 
pe ceilalți oaspeți romîni. Am a- 
flat că a fost muncitor în ti
nerețe. Este bine că, îfyvremurile 
noastre tot mai des ajung Ta con
ducere oameni cu o bogată expe
riență a vieții și hotărîți să-și 
slujească poporul".

Inginerul B. Krishnamoosthy, 
muncitorul S. Vatraveru, contabi-

S. FARCĂȘAN

Ro-

din 
de 
în

Dragi prieteni,
în primul rînd, aș dori să vă mul

țumesc din toată inima pentru pri
mirea călduroasă și prietenească ce 
ați făcut-o delegației noastre în 
frumosul și pitorescul oraș Banga
lore. Permiteți-mi să vă transmit 
dv. și prin dv. tuturor locuitorilor 
acestui oraș un sincer salut de prie
tenie din partea poporului romîn. 
Vă sîntem recunoscători pentru cu
vintele calde, prietenești la adresa 
țării noastre și a poporului romîn, 
a politicii externe pașnice a Repu
blicii Populare Romîne, precum și 
pentru aprecierile făcute persoanei 
mele și aceleia a colegului meu, Ion 
Gheorghe Maurer.

Smtem bucuroși că avem prilejul 
de a vizita această țară prietenă, de 
a cunoaște în mod nemijlocit viața 
și activitatea poporului indian, as
pirațiile sale de viitor. în cele cî
teva zile de cînd sîntem în marea 
dv. țară am avut prilejul să admi
răm unele din străvechile monu
mente ale Indiei, frumusețea și bo
găția artei populare, vrednicia și 
aptitudinile creatoare ale poporului 
indian, eforturile sale îndreptate 
spre folosirea bogatelor resurse ale 
țării, spre ridicarea standardului 
său de viață. Ne bucurăm sincer de 
frumoasele realizări pe care le-au 
obținut muncitorii și inginerii, teh
nicienii și oamenii de știință de la 
fabrica de avioane, Institutul indian 
de științe și fabrica de telefoane, 
care lucrează cu pricepere și hăr
nicie, aducînd o contribuție de 
seamă la dezvoltarea economiei na
ționale a Indiei. Le urăm 
succese din ce în ce mai 
activitatea lor rodnică.

Aș dori să spun cîteva
despre țara noastră. Romînia este 
situată în sud-estul Europei. Ea are 
o suprafață de circa 240 000 kmp 
și o populație de peste 18 mili
oane și jumătate de locuitori. Romî
nia dispune de suprafețe întinse de 
păduri și pășuni naturale, de 
circa 10 milioane hectare teren a- 
rabil. Bogățiile principale ale țării 
sînt petrolul, cărbunele, minereul de 
fier, diverse minereuri neferoase și 
altele.

Vechea Romînie, dinainte de eli
berarea țării, era cunoscută ca o 
țară slab dezvoltată din punct de 
vedere industrial, dependentă de 
marile puteri industriale. Deși țară 
bogată, poporul trăia în mizerie, 
deoarece principalele sale bogății 
erau jefuite de marile monopoluri 
și trusturi străine, care în mod con
știent frînau dezvoltarea țării, ți
neau țara și poporul într-o stare de 
înapoiere ;■ Romînia avea înainte de 
război cel mai mare număr de anal- 
fabeți dintre țările din sud-estul Eu
ropei și un nivel de trai foarte scă
zut.

Odată cu eliberarea țării, poporul 
romîn și-a luat soarta în propriile 
sale mîini. în anul 1947 a fost pro
clamată Republica Populară Romî- 
nă. După instaurarea puterii popu
lare s-a trecut la înfăptuirea unei

tuturor 
mari în

cuvinte

vieți noi, fericite, la construirea so
cietății socialiste.

Marea Adunare Națională, orga
nul suprem al puterii de stat, are un 
număr de 465 de deputați. Ea este 
alcătuită din cei mai de seamă re
prezentanți ai poporului — munci
tori, țărani, intelectuali, femei.

Republica Populară Romînă este 
împărțită în 16 regiuni, 146 raioa
ne administrative și circa 4.300 co
mune, care sînt conduse de sfaturi 
populare, ca organe locale ale pu
terii de stat. Odată cu eliberarea 
țării au fost descătușate uriașele 
forțe ale poporului, care cu un 
avînt nemaicunoscut pînă atunci în 
istoria țării a pornit la construirea 
unei vieți noi, socialiste. în sfatu
rile populare au fost aleși peste 
140 000 de deputați, dintre care pes
te 78 la sută sînt muncitori și ță
rani, aproape 18 la sută intelectuali 
și peste 27 la sută femei. Pe lîngă 
sfaturile populare funcționează un 
număr de peste 17 000 comisii per
manente și peste 87 000 comitete 
cetățenești, în cadrul cărora acti
vează circa 540 000 de cetățeni.

în anul 1948 au fost naționalizate 
principalele mijloace de producție, 
ele devenind proprietate a întregu
lui popor. Economia țării a cunos
cut după eliberare o puternică dez
voltare. Primele planuri de stat a- 
nuale și cele două planuri cinci
nale pe care poporul romîn le-a 
realizat cu succes au transformat 
Romînia dintr-o țară cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură îna
poiată într-o țară industrial-agrară 
dezvoltată. Producția globală indus
trială a Romîniei era în 1961 de 
5,8 ori mai mare decît în 1938, so
cotit anul de vîrf în economia 
vechii Romînii.

Ritmul mediu de creștere a pro
ducției industriale a fost între anii 
1951-1959 de 12,7 la sută, iar în anii 
1960-1961 de 15,8 la sută. Numai 
între anii 1950-1961 producția in
dustrială a țării a crescut de 3,9 
ori, în timp ce producția industriei 
mijloacelor de producție a crescut 
de 4,6 ori, producția de oțel a țării 
a crescut de la 555 000 tone în 1950 
la 2 127 000 tone în anul 1961, iar 
producția de energie electrică a 
crescut de la 2 miliarde kWh ener
gie electrică în 1950 la peste 8 mi
liarde și jumătate kWh în 1961.

Un accent deosebit s-a pus în 
anii puterii populare pe dezvoltarea 
industriei petroliere, a industriei 
chimice și petrochimice.

Planul de stat pe anii 1960-1965 
prevede dezvoltarea în continuare 
a economiei țării. Astfel, se prevede 
un ritm mediu anual de creștere a 
producției industriale de 13 la sută. 
Producția globală industrială va 
crește în 1965 de 2,1 ori, producția 
de energie electrică de 2,7 ori, pro
ducția de oțel de 2,3. ori. față_.de 
1959. în planul de perspectivă ai 
Romîniei pe perioada 1970-1980 se 
prevede creșterea producției de oțel 
la peste 10 milioane tone. în mod 
corespunzător se vor dezvolta și ce
lelalte ramuri ale economiei națio
nale, ca industria constructoare de 
mașini, electrotehnica, chimia, pe
trochimia, industria carboniferă, 
producția de energie electrică, pre-

cum și industria ușoară și aliment 
tară.

Agricultura Romîniei a cunoscut 
și ea o dezvoltare serioasă în anii 
puterii populare. In primăvara a- 
cestui 
vizarea agriculturii. Țărănimea mun
citoare 
gospodării agricole colective pentru 
a lucra în comun pămîntul. De ase
menea, avem un număr de 590 
gospodării agricole de stat, care de
țin peste 13 la sută din suprafața 
agricolă a țării. Un accent deosebit 
s-a pus în anii puterii populare pe 
mecanizarea principalelor lucrări 
agricole. Astfel, în 1961 agricultura 
dispunea de peste 77 000 de tractoare 
convenționale de 15 cai putere față 
de numai 4 858 în 1938, iar pînă în 
1965 se prevede înzestrarea agricul
turii cu circa 150 000 de tractoare 
convenționale de 15 cai putere, 
70 000 de semănători pentru cereale, 
peste 43 000 combine pentru păioase. 
8 200 mașini de recoltat porumb șl 
alte numeroase mașini agricole, pre
cum și importante cantități de 'în
grășăminte chimice. Practic se poa
te spune că se va încheia procesul 
de mecanizare a agriculturii — asi
gurarea sută la sută cu mecanisme 
a agriculturii.

în mod corespunzător a crescut șl 
producția principalelor culturi agri
cole. Astfel, producția medie la hec
tar a crescut la grîu de la 800 kg 
în 1950 la 1 340 kg în 1961, produc
ția de porumb de la 740 kg în 1950 
la 1 670 kg în 1961. în planul de 
perspectivă pînă în anul 1980 se 
prevede creșterea de 2-3 ori a pro
ducției agricole globale față de anul 
1965. Datorită realizărilor însem
nate _ obținute. Republica Populară 
Romînă satisface pe deplin nevoile 
de hrană, îmbrăcăminte și încălță
minte ale populației și dispune în 
același timp de importante rezerve 
pentru export.

Volumul investițiilor făcute de 
stat în economie s-a cifrat în 1961 
la aproape 30 miliarde lei, de peste 
cinci ori mai mult decît în 195Ô, iar 
pentru 1962 este planificat un vo
lum de investiții de circa 32 de mi
liarde. Pe baza dezvoltării impetu
oase a industriei și agriculturii a 
crescut și venitul național al țării. 
Astfel, în perioada 1950—1961 veni
tul național al țării a crescut de a- 
proape trei ori. Aceasta a avut drept 
rezultat creșterea nivelului de trai 
material și cultural al poporului.

Salariul real a crescut în 1961 cu 
55 la sută față de 1955, volumul des
facerii mărfurilor pentru populație 
a fost în 1961 de peste 47 miliarde 
lei, cu 15 la sută mai mare decît 
în 1960. iar în semestrul I 1962 a 
fost de peste 25 miliarde lei, cu a- 
proape 13 la sută mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a anu
lui 1961. Pentru acțiuni social-cul- 

--turale s-a investit de către stat nu
mai în anul 1961 suma de 15,6 mi
liarde lei.

O atenție deosebită s-a acordat în 
această perioadă construcției de lo
cuințe. Se reconstruiesc orașele 
țării. Pe măsura creării de noi în
treprinderi industriale, pe harta

an s-a terminat colecti-

s-a unit în circa 6 500

Despre fertilitatea solului nu se 
putea spune nimic deosebit, deoa
rece pămînturile ambelor gospodă
rii sînt situate pe același platou și 
au aceeași calitate. Poate ploaia a 
ajutat! în această parte a Olteniei 
a fost secetă în vară.

Spre a analiza temeinic cauzele 
diferenței de recoltă, Comitetul ra
ional de partid Segarcea a organizat 
zilele trecute o consfătuire cu cadre 
de conducere și fruntași din cele 
două gospodării colective.'

Din tot ce-au spus colectiviștii în 
consfătuire rezultă că s-a lucrat 
bino și într-o parte și în alta. „De 
cîr a mă știu eu — a afirmat briga
dierul Petre Iancu de la G.A.C. 
„Unirea” — nu s-a lucrat așa bine 
pămîntul. Pe seceta asta, dacă eram

de 
Că

dreptate — 
îi răspunse brigadierul Gheorghe 
Mirea de la Măceșu. La noi, pe în
treaga suprafață s-a folosit numai 
sămînță dublu hibridă. Si asta a săl
tat mult recolta.

— Ai dreptate. Și la noi hibridul 
a dat mai mult — recunoscu Cornel 
Dobre, secretarul organizației 
bază de la G.A.C. „Unirea”,
n-am folosit peste tot sămînța hi
bridă are o vină și organizația de 
bază : n-am combătut unele păreri 
greșite.

Inginerul agronom Emil Alexan
dru de la Măceșu a arătat apoi că la 
ei s-a studiat fiecare tarla în parte 
și, în funcție de sol, de fertilitatea 
lui, de rezultatele experiențelor fă
cute timp de trei ani cu diferiți hi
brizi, s-a indicat ce hibrid să se cul
tive. Astfel, în gospodărie s-au fo
losit hibrizii dubli : 306, 206 și 405.

Astfel s-a văzut că un factor care 
a contribuit la obținerea unei pro
ducții mai mari a fost folosirea se-

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a III-a)
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Atacuri ale patrîoților din Venezuela

ex periență

SUCEAVĂ. Se finisează un nou bloc.

p

de za- 
a avut

prof.
Ră-
co-

Aca-

P.
loc 

s:m-

cazărmi din Caracas. Unități ale 
armatei de eliberare vénézuéliens 
au efectuat un atac asupra unui de
pozit de autovehicule militare din 
Caracas.

încheierea lucrărilor Consfătuirii 
de sudură și încercări de metale

TIMIȘOARA (coresp. „Soînteii"). — Ieri s-au încheiat 
lucrările Consfătuirii de sudură și încercări de metale 
din Timișoara.

în cele 4 zile de lucru au fost prezentate 13 refera
te generale, cuprinzînd 83 de comunicări științifice ou 
privire la procedeele și utilajele speciale de sudare, 
încercări mecanice ale metalelor, unele probleme ale 
învățămîntului, protecției muncii și tehnicii secu
rității, precum și la metodele de defectoscopie și con
trol la îmbinările sudate.

Referatele au fost larg dezbătute în cadrul dis
cuțiilor.

în încheierea consfătuirii, acad. Corneliu Mikloși a 
prezentat concluziile care s-au desprins la cea de-a 
IV-a Consfătuire de sudură și încercări de metale, 
subliniind necesitatea dezvoltării colaborării dintre 
institutele de cercetări și întreprinderile din țara 
noastră. Apoi, participanții au aprobat rezoluția cons
fătuirii.

Simpozlon 
Cibernetica 

progresul 
tehnic"

La Ateneul R. 
Romîne a avut 
luni seara un
Dozion pe tema „Ci
bernetica și progre
sul tehnic“, organi
zat în cadrul mani
festărilor din ciclul : 
„Cuceririle științifi
ce ale veacului nos
tru”. Au vorbit prof, 
univ. Remus 
dulet. membru 
respondent al 
demiei R. P. Romîne, 
prof. univ. Corne’.iu 
Penescu, prorector al 
Institutului politeh
nic din București, și 
ing. Ilie Papadache, 
șef de secție la In
stitutul de cercetări 
electrotehnice.

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE FIN- 
LANDA-ROMÏNIA a organizat la 13 
octombrie a.c., în orașul Turku, o 
expoziție de artă populară romî- 
nească. Expoziția a fost deschisă de 
primarul orașului, Harras Kytta, pre
ședinte al Partidului popular finlan
dez, care a vorbit despre înalta 
măiestrie a creatorilor de artă 
populară zomînească. El a relevat 
importanța cunoașterii reciproce a 
valorilor culturale ale poporului ro- 
mîn și ale poporului finlandez, ca o 
contribuție la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare.

NELSON MANDELLA, cunoscut 
luptător pentru eliberarea po
poarelor africane și lider al Con
gresului național african, din Repu
blica Sud-Africană, arestat pe baza 
legilor rasiste, a compărut, la 15 
octombrie, la procesul intentat lui la 
Pretoria. Poliția a întreprins măâurî 
speciale pentru a împiedica pătrun
derea în sala tribunalului a spriji-

nitorilor lui Mandella. Cu toate a- 
cestea, după cum anunță agenția 
Reuter, „Mandella a fost aclamat de 
toți cei 200 de africani care au ve
nit să asiste la proces”.

TRADIȚIONALA EXPOZIȚIE UNIO
NALA DE ARTĂ s-a deschis la Mos
cova la 15 octombrie. Aici sînt ex
puse și lucrările membrilor de o- 
noare ai Academiei de Arte a 
U.R.S.S., Rockwell Kent (S.U.A.), Cor
neliu Baba (Romînia), Pan Tian-sou 
(China), Karel Pokorny (Cehoslova
cia), Otto Hagel (R. D. Germană), 
Kisfaludi-Strobl Zsigmond (Ungaria). 
Expoziția cuprinde circa 700 de lu
crări de pictură, sculptură, grafică, 
precum și lucrări în mozaic și schițe 
de decoruri de teatru. Majoritatea 
lucrărilor expuse au fost realizate în 
ultimii doi ani. Noile peisaje, „Assisi” 
și „Veneția“ ale pictorului romîn 
Corneliu Baba, pe care moscovlții 
le-au văzut pentru prima oară, s-au 
bucurat de o apreciere unanimă.

Schimb de
Pe șantierul Combinatului 

hăr și ulei Oltenia-Podari 
loc un schimb de experiență cu te
ma „Executarea unui - siloz de mare 
capacitate cu cofraje alunecătoare 
acționate de pompe electrohidrau- 
lice”.

Schimbul de experiență a arătat 
că, datorită folosirii cofrajelor alu
necătoare acționate de pompe elec-

trohidraulice, pentru turnarea unui 
perete de siloz au fost necesare nu
mai 7 zile, față de circa 40 zile cît 
durează această operație în cazul 
cînd se execută după metoda clasi
că. în același timp se economisesc 
însemnate cantități de lemn necesar 
pentru cofraj, iar calitatea lucrări
lor este cu mult superioară.

(Agerpres)

CARACAS 15 (Agerpres). — O u- 
nitate a partizanilor din Venezuela 
a ocupat pentru cîteva ore orașul 
Hatillo, situat în apropierea capita
lei țării. Caracas, iar o altă unita
te a lansat un atac împotriva unei
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Uzina mecanică de mașini și utilaje miniere din Baia Mare. Mun
citorii Mihal Goja și Nicolae Raicu, doi dintre fruntașii în producție ai 
uzinei, sudind culbutorii pentru vagoneții de mină. (Foto : Agerpres)

Duminica și luni au avut loc șe
zători literare cu prilejul „Săptă- 
mînii poeziei".

o Numeroși iubitori ai poeziei din 
tînărul oraș Onești s-au întîlnit cu 
scriitorii Marcel Breslașu, Violeta 
Zamfirescu, Cezar Drăgoi și cu 
membri ai cercului literar „G. Ba- 
covia" din Bacău. Scriitorul Mar
cel Breslașu a vorbit celor pre- 
zenți despre poezia noastră nouă. în 
continuare, poeții au citit din lucră
rile lor. Aceiași scriitori s-au întîl
nit în cursul zilei de ieri cu citito
rii din orașul Roman.

• Colectiviștii din Mircești au avut 
în mijlocul lor pe poeții Dumitru 
Corbea, Veronica Porumbacu, Vlaicu 
Bîrna și Aurel Gurghianu. Șezătoa
rea s-a desfășurat în curtea casei 
memoriale „Vasile Alecsandri". Scri
itorii au citit din lucrările proprii

și din versurile lui Vasile Alecsan
dri. La șezătoarea literară de la că
minul cultural din Tg. Frumos, lo
calitatea unde s-a născut D. T. Ne- 
culuță, au citit lucrări originale scri
itorii Alexandru Șahighian, Ion Is- 
trati. Florin Mihai Petrescu.

• Sute de colectiviști din Beciche- 
recul Mic și Lenauheim au participat 
la șezătorile literare din cadrul 
„Săptămînii poeziei". La Beciche- 
recul Mic au citit versuri și au stat 
de vorbă cu membrii gospodăriei a- 
gricole colective despre poezia noas
tră de astăzi : Toma George Maio- 
rescu, Anghel Dumbrăveanu, Hara- 
lambie Țugui. La Lenauheim colec
tiviștii s-au întîlnit cu scriitorii 
Mioara Cremene, Franz Liebhardt, 
Andrei Lilin, Rusalin Mureșanu și 
Damian Ureche.

De o parie ți de 
două artere largi de 
lajie, în mijloc un 
covor de iarbă, flori 
bori ornamentali. Este aleea 
centrală a Uzinelor „23 
August'.

Om mai în vîrstă, flora
rul îți amintește : „Aveam 
pe vremuri o mică seră 
care deservea, la drept vor
bind, doar casa patronului. 
Cultivam, adică, numai flo
rile preferate ale doamnei 
Malaxa“...

Florarul ne arată acum 
serele uzinei care sînt în 
reconstrucție pe o suprafa
ță de 500 m.p. în a- 
propiere, pe un teren de 
pregătire, au înflorit 150 000 
de pansele și s-au înălțat 
de un cot 2 000 de ar
buști ornamentali din spe
cia „tuia“. în ciuda toam
nei, aceste flori vor înfru
museța în curînd spațiile 
verzi și aleile uzinei, așa 
cum firavele tulpini de as
paragus și cineraria, urzi
cuța ți mușcatele vor îm-

alfa 
circu
iting 

și ar-
F l I

podobi sala cantinei 
lele unor secții.

— Tot mai multe

și ha-

secții 
ne cer flori — ne relatea
ză directorul administrativ.

Cine sînt 
obișnuit să 
dă, alături 
strung și 
ză,

acei care s-au
va- 
de 

fre- 
imaginea

proaspătă a flo
rilor ? Să-i 
tăm în 
de pildă. Unul ar 
Nicolae Mandan, ajusforul, 
care în timpul liber vizi
tează expoziții de pictură 
și colecționează albume de 
artă plastică, altul ar pu
tea fi Ernest Cîrstea, recti
ficatorul îndrăgostit de fru
musețea munților, pasionat 
al excursiilor.

De altfel, să privim pu
țin în 
ținile 
vernil,

cău- 
secția

ibtantanw>
sculărie, 
putea fi

jurul nostru : ma- 
sînf vopsite în 
bancurile atelie-

rului de ajusfaj sînf albas
tre, pereții — crem, iar tava
nul, alb. E o îmbinare de 
culori odihnitoare în vre
me ce lumina — solară 
ziua — se transformă pe ne

simțite, seara, în 
lumina aproape 

neo- 
toale 

adău- 
A-

) a 
nului. La 
acestea 
gați florile, 

șezafe în ghivece pe sfîlpii 
de susținere, ele oferă a- 
cestui inferior plăcut un 
aer cald, familiar.

Lîngă gazeta de perete — 
o scrumieră așezată pe un 
trepied suplu, ca în foaie
rele teatrelor. Intr-adevăr, 
ar fi păcat să arunci scru
mul pe parchetul curat 
al halei. Dar, revenind 
la gazetă, observăm că 
reprezintă forma unui mi- 
crometru, în vreme ce, 
nu departe, panoul frun-

tașilor amintește imagi
nea unui comparator — a- 
mîndouă aparate de mă
sură foarte necesare în 
munca de precizie a scule
rului. Surprinde plăcut fi
nețea și migala execuției, 
ca și acest aspeçt de an
samblu în care frumosul se 
află la loc de cinste.

După ce am discutat cu 
strungari și frezori, după 
ce am văzut cu cîtă grijă 
se păstrează curățenia, am 
ajuns la concluzia că flo
rile cultivate în sere se în- 
tîlnesc la sculărie, ca și în 
alte secții, cu alte „flori“, 
sădite în conștiința oame
nilor. Grija față de bunul 
obștesc, gustul pentru fru
mos și, mai ales, dragos
tea față de munca și ma
șina la care lucrezi — iată 
adevăratele flori ale uzi
nei.

PAUL DIACONESCU
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Raikin sau rîsul care clădește
DR!JA DEOSEBITA KA DE LA PROIECTARE

Ancheta noastră

cons- 
reduc

de 
în

După publicarea primului articol pe tenia : „Cum pot fi folosite 
mai larg materialele noi de construcții pe șantierele de locuințe?” 
(„Scînteia" nr. 5675 din 8 oct. a.c.), la redacție au început să sosească 
numeroase scrisori. Publicăm azi una dintre ele :

unor lu- 
îmbunătă- 

lo-

șantierele 
Trustului regional 
de construcții-Plo- 
iești există o pre
ocupare • perma
nentă pentru uti
lizarea materiale
lor noi, cu ajuto
rul cărora 
tructorii 
timpul de execu
ție al 
crări, 
țese calitatea 
cuințelor și micșo
rează costul pe 
apartament.

Dintre materialele noi, masele 
plastice sînt folosite pe scară din ce 
în ce mai largă. La finisarea exte
rioară a blocurilor care se constru
iesc în Ploiești și Buzău, de pildă, 
s-au aplicat anul acesta zugrăveli 
cu vinacet. Culorile pastelate foarte 
frumoase care se obțin, rezistența 

i determinat să

nor asemenea materiale, constructo
rii sînt obligați să respecte tehnolo
gia de lucru stabilită. Prin urmare, 
preocuparea pentru introducerea și 
extinderea folosirii materialelor noi 
trebuie să înceapă, cum e și firesc, 
de la proiectare. Faptul că se fo
losesc încă cu .timiditate unele ma
teriale noi, se datorește și atitudi
nii unor proiectanți, obișnuiți cu 
metodele vechi de lucru. Exemple se 
pot da multe. Anul acesta, de pildă, pe 
șantierele trustului nostru trebuiau 
executate, conform prevederilor pla
nului tehnic, pardoseli din parchet 
lamelar o suprafață de 6 000

frumoase c 
zugrăvelilor, ne-au 
extindem folosirea acestui material 
la construcțiile de locuințe pe care 
le executăm.

La montajul instalațiilor de apă, 
se folosesc pe scară largă țevile din 
P.V.C., iar la parapeții scărilor — 
profile din același material. La con
strucția blocurilor-turn în structu
ră „fagure“ au dat bune rezultate 
cofrajele demontabile din placaj ba- 
chelitizat. Prin utilizarea acestor 
cofraje, pe șantierele din orașul 
Ploiești s-au economisit anul acesta 
sute de metri cubi de material lem
nos.

Praful hidrofob pentru izolarea 
teraselor, plăcile fibrolemnoase, 
parchetul lamelar și multe altele se 
numără, de asemenea, printre mate
rialele noi de construcții care se 
folosesc tot mai mult pe șantierele 
noastre.

Se știe că un rol important în ex
tinderea utilizării noilor materiale 
de construcții îl au institutele de 
proiectare. Dacă documentația teh
nică întocmită prevede folosirea u-

metri patrați și din dale de P.V.C. 
pe 1 400 metri patrați. Proiectele în
tocmite de Direcția de Sistematizare, 
Arhitectură și Proiectare a Con
strucțiilor Ploiești n-a prevăzut însă 
nicăieri executarea unor asemenea 
pardoseli. Și astfel constructorii nu 
au utilizat aceste materiale. Pe baza 
unor calcule economice, judicios în
tocmite, ar trebui ca proiectanții să 
prevadă cu mai mult curaj folosirea 
materialelor noi de construcții. La 
introducerea noilor materiale trebuie 
să se aibă în vedere, după părerea 
mea, nu numai prețul lor de cost, 
uneori mai ridicat, ci și pro
ductivitatea muncii sporită care se 
realizează prin utilizarea acestora, 
calitatea superioară și confortul a- 
partamentelor.

Pentru ca materialele noi să-și 
găsească o cît mai largă utilizare 
încă de la proiectare, considerăm că 
ar fi indicat ca proiectanții să țină 
o mai strînsă legătură cu construc
torii. în acest fel ei ar putea primi 
sugestii prețioase, ar putea cunoaște 
mai bine din practica șantierelor 
posibilitățile de introducere a unor 
noi materiale eficiente.

în legătură cu extinderea utiliză-
OqO--------------------------

rii materialelor noi de construcție 
vreau să mai ridic și alte proble
me. Așa cum s-a subliniat de altfel 
și în primul articol publicat în ca
drul anchetei ziarului, este vorba 
de faptul că o serie de materiale ne 
sînt livrate uneori cu întîrziere și 
în sortimente necorespunzătoare de 
către întreprinderile producătoare. 
Fabrica „Transilvania" din Oradea 
nu ne-a livrat întreaga cantitate de 
vinacet contractat. Din repartiția de 
40 de tone am primit pînă acum 
doar 13 740 kg.

în legătură cu vopselele noi tre
buie arătat că gama culorilor este 
încă săracă. Uneori se livrează șan
tierelor mai mult culori închise, 
care nu în toate cazurile pot fi fo
losite. mai ales la locuințe. în pre
zent avem unele cantități de vinacet, 
dar nu le putem utiliza deoarece 
nu dispunem de toate culorile nece
sare finisării blocurilor.

în planul tehnic repartizat trustu
lui nostru s-a prevăzut anul acesta 
executarea de vopsitorii la tîmplă- 
rie și la pereții interiori cu pelicule 
din romalchid. Acest material a dat 
rezultate bune. Totuși nu putem în
deplini această prevedere a planu
lui tehnic, deoarece fabricarea lui 
pe scară industrială întîrzie. Același 
lucru se întîmplă și cu alte mate
riale prevăzute în planul tehnic. 
Cu alte cuvinte se indică prin plan 
să se utilizeze anumite materiale, dar 
se întîrzie cu crearea condițiilor ca 
șantierele să le primească. Ar trebui 
să se analizeze această problemă 
spre a se găsi posibilități ca toate 
materialele noi să fie puse la înde- 
mîna constructorilor, operativ și în 
cantitățile necesare.

Ing. AUREL TIHON 
serviciului tehnologic 
Trustului regional 
construcții-Ploieștl

Spectacolele Teatrului 
de Miniaturi din Leningrad

Doar câteva „mici“ deosebiri

7? ‘

In Parcul Poporului din Craiova. 
(Foto : M, Alexandru)
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Sate electrificate

șeful 
al 
de

FOCȘANI (coresp. „Scinteii”). — Pînă 
in prezent, în raionul Focșani s-au ter
minat lucrările de electrificare în 77 de 
sate. Lucrările de electrificare continuă 
în comunele Tulnici, Gugești și Cîrli- 
gele. In comunele Slobozia-Ciorăști, Măr- 
tinești, Obilești, Răstoaca și 
început aprovizionarea cu 
necesare viitoarelor lucrări 
ficare.

Suvorov a 
materialele 
de electri-

o»o-

O poveste cu.»

După călduroasa primire făcută 
Teatrului de Miniaturi din Leningrad 

■ la Constanța și Iași, spectatorii bu- 
cureșteni au avut, la rîndul lor, pri
lejul de a admira și aplauda din 
toată inima arta unică, inimitabilă, 
a acestui teatru de mare și bineme
ritat prestigiu.

S-a spus adeseori că Teatrul 
Miniaturi din Leningrad este, 
fond, teatrul unui singur actor
Arkadii Raikin. Mai corect ar fi de 
spus că Raikin însuși este un teatru 
— un teatru complet, cu dramaturg, 
cu zeci de actori, cu regizori, deco
ruri, lumini, cu tot ceea ce alcă
tuiește farmecul și forța de atracție 
a artei teatrale. Prezența scenică a 
acestui artist este pur și simplu fe
nomenală, el umple cu personalita
tea sa copleșitoare nu numai podiu
mul scenei, dar și sala, fiecare un
gher al ei, inima fiecărui spectator. 
Premiera bucureșteană a dovedit și 
ea — dacă mai era nevoie de vreo 
dovadă 1 — că nu există spectator 
indiferent la arta lui Raikin, că sub 
bagheta magică a acestui vrăjitor 
publicul cel mai reținut rîde în ho
hote împreună cu artistul de ace
leași situații comice, batjocorește 
aceleași lipsuri și neajunsuri, se 
mînie împotriva acelorași rămășițe 
ale vechiului din viața obștească 
sau din conștiința oamenilor.

Trăsătura dominantă a acestui 
teatru — după cum a definit-o în
suși Raikin într-o çonvorbire recentă 
cu ziariștii bucureșteni — este pa
tosul cetățenesc, poziția activ mi
litantă în numele ideilor înaintate. 
De aceea, nepărăsind nici o clipă 
armele încercate ale umorului de 
bună calitate, acest teatru nu se 
mulțumește să sesizeze unul sau 
altul dintre aspectele comice, mai 
mult sau mai puțin semnificative, 
ale realității, ci se ridică întotdeau
na la nivelul generalizator al idei
lor cu largă rezonanță socială. Por
nind de la un fapt în aparență mă
runt — trimiterea unui cetățean de 
la o instituție la alta pentru obține
rea unei banale adeverințe — Rai
kin și colaboratorii săi te conduc, 
prin hiperbolizarea situației pînă la 
grotesc, la concluzia, care țîșnește 
firesc, fără urmă de didacticism, 
că nepăsarea față de oameni este 
una dintre 
boli.

De altfel, 
tescul este 
favorite ale
nian. O excepțională reușită în a- 
cest sens o constituie transpunerea 
modernă a povestirii lui Gogol 
„Nasul". Conducătorul unei insti
tuții rămîne într-o bună zi fără cap, 
iar colaboratorii săi apropiați și 
chiar inspectorul de la minister nu 
remarcă absolut nimic. Lucru pe 
deplin firesc, deoarece nici înainte 
respectivul nu dăduse vreodată do
vadă că l-a posedat. Decapitarea 
birocratului depășește amploarea 
simplei metafore scenice : el este 
decapitat nu numai de dramaturg 
și actor, ci șl de rîsul biciuitor al 
sălii.

Cu toată adresa lor satirică pre
cisă, cu toată neistovita forță a 
demascării, miniaturile lui Raikin 
respiră permanent un aer proaspăt 
de optimism viguros. Rîsul stîmit de 
aceste mici bijuterii satirice este nu 
atît un rîs care dărîmă, cît un rîs 
care clădește. Și aceasta deoarece 
întregul spectacol este străbătut de 
marele ideal social și etic care-i 
însuflețește pe artiști — idealul co
munismului. Nu un așa-zls „umor 
pozitiv", fad șl palid, zămislește to-

nalitatea esențialmente optimistă, 
plină de încredere în viitor, a spec
tacolului, ci tocmai prezența acestui 
ideal în numele căruia sînt biciuite 
lipsurile. Saltîkov-Scedrin — de la 
care, alături de Gogol, se revendică 
pe drept cuvînt arta satirică a lui 
Raikin — caracteriza de minune a- 
ceastă trăsătură distinctivă : „pen
tru ca satira să fie cu adevărat sa
tiră și să-și atingă țelul este nece
sar, în primul rînd, ca ea să-1 facă 
pe cititor să simtă acel ideal de la 
care pornește creatorul ei".

Prezența acestui ideal în 
colul Teatrului de Miniaturi 
abstractă, rece, ci profund 
și, de aceea, emoționantă, 
mele omului 
de viață, al 
duce teatrul 
neajunsurile, 
de omenie pe care-1 degajă fiecare 
scenă, fiecare moment, chiar și cel 
mai caricatural, este rezultatul unei 
împletiri complexe, de mare rafina
ment, a umorului cu lirismul, a 
grotescului cu tragicul. Sînt aici de 
menționat scurtul intermezzo „Viața 
unui mic-burghez" ori cupletul 
„Burlacul", în care demonstrația sa
tirică a inutilității unor vieți fără 
sens atinge culmile impresionante 
ale tragismului. Rîzi de aceste per
sonaje, dar e un rîs amar. Ome
nia care strălucește ca o pia
tră prețioasă, cu mii de fațete 
și sclipiri, pînă și în cele mai gro
tești momente ale acestei memora- 

antologil satirice, îți îndreaptă

specta- 
nu este 
umană. 
In nu- 

sovietic, al felului său 
moralei sale înaintate, 
lupta cu lipsurile și cu 
Umanismul, fiorul cald

pe o albie firească gîndul spre 
Chaplin, căruia nu întîmplător Rai
kin îi aduce un omagiu printr-un 
cuplet evocator.

Celebritatea lui Raikin se bazea
ză în bună parte pe uimitoarele 

. sale calități de transformist. Și în 
acest spectacol antologic am putu* 
admira aceste calități, mai ales în- 
tr-un asemenea tur de forță cum a 
fost sceneta „Hotel Inturist", în care 
actorul schimbă, cu o viteză care-ți 
taie răsuflarea și cu o fermecătoare 
autenticitate, rînd pe rînd, măstilp 
unui administrator de teatru, . l 
bătrîn portar, unui hindus, unui en
glez, unui japonez și... unei respon
sabile de etaj. Amintim, de aseme
nea, masca plină de savoare sati
rică a „eroului" din monologul „A- 
notimpurile". Dar ni s-a părut că 
artistul, cu bună știință, cu acea 
autoîngrădire pe care și-o impune 
totdeauna o mare personalitate ar
tistică, restrînge tot mai mult aria 
metamorfozelor de efect facil, ime-. 
diat, preferind în tot mai mare mă
sură să apară în fața publicului 
fără mască, folosindu-se numai de 
infinita varietate de expresii mimice 
pe care o capătă chipul său extrem 
de mobil, capabil să sublinieze 
pînă și cele mai imperceptibile tre
ceri de la o stare psihologică la alta, 
de la o idee la alta.

S-ar putea crede că într-un teatru 
cum e Teatrul de Miniaturi din Le
ningrad restul ansamblului actori
cesc nu are însemnătate decît în 
măsura în care valorifică persona
litatea artistică dominantă. Este șl 
nu este așa. Adevărul e că nu nu- 

ansamblul îl valorifică pe Rai- 
dar și Raikin valorifică ansam-

blul și pe fiecare dintre partenerii 
săi,

cele mai periculoase

mari- 
la doi 

care,

O veche glumă 
nărească se referă 
campioni de înot 
solicitafi să salveze un 
om de la înec, se cear
tă pe punte pentru sta
bilirea celui mai bun stil 
de inot.

Locuitorii din Gheor
ghieni nu se îneacă. S-ar 
putea spune că dimpotri
vă. N-au apă suficientă. 
Iar campionii solicitat! de 
ei să-l scape de necaz 
nu sînt înotători, ci... 
ingineri constructori. Unii

lucrează la Trustul re
gional de construcții din 
Tg, Mureș, iar alfii la 
întreprinderea de gospo
dărie raională din Gheor- 
ghieni. Ar ti trebuit să 
instaleze în colaborare o 
conductă de apă care 
să aprovizioneze o parte 
a orașului. De luni 
zile însă se ceartă 
tru stabilirea celui 
potrivit sistem de

Această „dispută
fillcă" obligă pe locuito
rii unor străzi să par-

♦ apă
curgă sute de metri pen
tru o găleată cu apă.

— Nu-i nimic — spun 
specialiștii celor două în
treprinderi, reluzlnd să-și 
recunoască vreo 
nare cu marinarii 
veste. Din asta 
îneacă nimeni.

— Dar nici nu 
nimeni I — spun 
rli din Gheorghieni, care 
preferă apa de la robi
net, celei... bătute în 
piyă..x (După o scrisoare 
de la Bêla Thormân — 
funcfionar).

bea apă 
locuifo-

de 
péri
mai 

lucru. 
jfiin-

asemă- 
din po- 
nu sa

intereseze
de posibilitățile

Blana

mii »

Serviciul de aprovi
zionare și desfacere al 
întreprinderii forestiere 
Novaci are o tradifie : 
plata locațiilor. In fie
care lună, datorită unei 
nechibzuite planificări a 
vagoanelor pentru trans
portul lemnelor de foc 
pe calea ferată, în
treprinderea cheltuiește 
6 000—7 000 lei drept lo- 
cafii și amenzi.

Despre ce este vorba I 
Fără să se 
precis 
gurilor de exploatare,

ursului din
serviciul de aproviziona
re și desfacere planifică 
vagoane... ca să fie. Și 
lună de lună, lemnele nu 
sosesc In gară la timp, 
iar vagoanele stau zile 
întregi nefolosite.

— Nu-i mare pagubă I 
— răspunde serviciul de 
aprovizionare gării Co- 
păcioasa, care are în fie
care lună necazuri din 
această pricină. Plătim 
doar la timp amenzile.

Intr-adevăr, amenzile 
sînt plătite la timp. Iar

pădure
aceasta, după cite se 
pare, liniștește conștiin
ța tovarășilor de la ser
viciul de aprovizionare și 
desfacere.

Și vagoanele continuă 
să fie planificate după 
același sistem.

Nu s-ar putea oare ca 
serviciul aprovizionare șl 
desfacere al întreprinde
rii forestiere Novaci să-și 
organizeze munca in așa 
fel încît să nu mai vindă... 
blana ursului din 
dure ?

Discuții despre recoltă între colectiviștii din Măceșu de sus șl Segarcea.
In legătură cu lucrările de între

ținere, brigadierul Ștefan Vîlcea de 
la Măceșu a arătat că asupra recol
tei de 
prașila 
spun : 
nuală 
mare ?
are o 
ales în 
gadierul a explicat pe larg cum pe o 
suprafață de 40 ha s-a făcut o ex
periență dîndu-se și a cincea pra
șilă, cînd porumbul era aproape le
gat. Ce se întîmplase ? Din cauza 
secetei, pămîntul era brăzdat de cră
pături adînci. Cu sapele, colectiviș
tii au tras țărînă și au astupat aces
te crăpături, împiedicînd astfel eva
porarea apei din adînc. Pe suprafa
ța aceasta s-au obținut în medie 
la ha cîte 4 200 kg porumb boabe.

Cine va câștiga întrecerea?
rodnice, 

folositor, 
în înche- 
vicepreșe- 

„Uni-

(Urmare din pag. I-a)

ză. După cite văd din cele ce ați 
spus, n-ați ținut seama de cerințele 
fiecărui hibrid astfel ca, în funcție 
de aceasta să stabiliți densitatea la 
hectar. La unii hibrizi ați lăsat 
prea multe fire. Noi, cînd am văzut 
că seceta ne dă tîrcoale, am chib
zuit mult la densitate. Am lăsat 
26 000, cel mult 28 000 de plante la 
ha. în felul acesta, suprafața de hră- 
nire a unei plante a fost mai mare 
și s-a realizat o uniformitate a la
nului.

— Cred că are dreptate tovarășul 
inginer — spuse vicepreședintele 
gospodăriei „Unirea”, Constantin 
Colciu. Aș mai adăuga doar că la 
noi în unele locuri porumbul a fost 
prea des, iar în altele prea rar.

— Dar răritul cînd l-ați făcut ? 
■— întrebă inginerul de la Măceșu.

— Cînd să-1 facem, la a doua 
prașilă — se auziră mai multe voci.

— Iată, noi n-am așteptat pînă 
la prașila a doua. Cînd timpul este 
secetos n-are rost să lăsăm atîtea 
plante care să ia hrana și umezeala 
din pămînt pînă la a doua prașilă. 
Am rărit porumbul de la 
prașilă. în felul acesta am 
firele de porumb care au 
după rărit să prindă putere 
început, să reziste

O GRÄPARE
ȘI O PRAȘILĂ

ÎN PLUS

porumb a avut influență și 
a patra manuală. Poate unii 
ce contează o prașilă ma- 
cînd porumbul e deja 
Dar o astfel de lucrare 
mare însemnătate mai 
condiții de secetă. Bri-

la secetă.

prima 
ajutat 
rămas 
de la

Se știe ce mult 
influențează a- 
supra recoltei 
lucrările de în
treținere. Ingi

nera Maria Milotinescu a relatat pe 
larg ce lucrări s-au executat la 
G.A.C. „Unirea”. După semănat s-au 
dat trei prașile mecanice și trei ma
nuale, s-a făcut răritul.

— Noi am mai făcut o lucrare — 
interveni președintele de la Măceșu. 
Cînd s-a ivit colțul porumbului, am 
dat o grapă. Grăparea asta a făcui 
minuni. Scoarța care se făcuse la 
suprafața terenului nu numai că 
ajuta să iasă apa din pămînt, dar 
ținea porumbul ca în clește. După 
grăpare, porumbul a crescut văzînd 
cu ochii.

Discuțiile au fost 
schimbul de experiență 
„Să fiu drept — a spus 
iere Constantin Colciu, 
dintele gospodăriei colective 
rea“, la început credeam că. voi, cei 
de la Măceșu, n-ați lucrat mai bine 
pămîntul decît noi. Acum, fiecare 
dintre noi ne-am schimbat părerea. 
Ca vecini, să ne întîlnim mai des 
și să discutăm. Stă doar în putința 
noastră să sporim recoltele și tre
buie să le sporim căci e spre folosul 
gospodăriei colective și al fiecărui 
colectivist. în anul viitor, vom apli
ca și noi metodele voastre de mun
că. Și chiar vom încerca să vă în- 
trecem Deocamdată, hai să ne în- 
trecem la semănatul grîului”.

Acum, în cele două gospodării 
vecine se lucrează de zor la semăna
tul grîului. Primele sute de hectare 
au și primit sămînța. Colectiviștii 
se gîndesc însă și la recolta viitoare 
de porumb. Ei sînt hotărîți să folo
sească din plin mijloacele puse la 
dispoziție de S.M.T. și forțele pro
prii pentru a executa arături adînci 
pe toată suprafața ce va fi semă
nată în primăvară.

hiperbola satirică, gro- 
unul dintre mijloacele 
variatului arsenal raiki-

Turneul orchestrei „Barbu Lăutaru"
In continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în mai multe regiuni 
ale țării, orchestra „Barbu Lăutaru” 
a Filarmonicii de stat „George 
Enescu” prezintă săptămâna aceasta 
concerte la Baia-Mare, Satu-Mare, 
Oradea, 
Romînă.

Arad, Timișoara, Bocșa
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ARKADn RAIKIN în rolul „Burlac*.
(Desen de D. HARITON)

----------------------------- 0*0-----------------------------

azvîrlind — ca un reflector 
— un puternic fascicul de lumină 
asupra talentului flegmatic și, în 
același timp, cu o undă luminoa
să de omenie al lui T. A. Novi
kov, asupra aparițiilor de o savu
roasă bonomie ale lui V. N. Liaho- 
vițki, asupra scurtelor dar elocven
telor demonstrații de artă actori
cească ale lui O. N. Malozemova, 
R. M. Roma, I. L. Petrușcenko, V. Z. 
Gorșenina, M. I. Maksimov, V. V. 
Merkușev, I. I. Minkovici.

Entuziasmul cu care publicul nos
tru a primit neuitatul spectacol al 
Teatrului de Miniaturi a fost sporit 
și de emoționantul „cadou" pe care 
l-au făcut artiștii leningrădeni : ei 
au învățat nu numai cuvinte și fra
ze, dar întregi scenete și monologuri 
în romînește (menționăm, de pildă, 
sus-amintitul monolog „Anotimpu
rile" în care Raikin a făcut o veri
tabilă demonstrație de redare a nu
anțelor unui rol într-o limbă străină, 
fără ca accentul să constituie vreun 
obstacol). De asemenea, prezența 
pe scenă sau în culise a lui Mircea 
Crișan, care a fost un tîlmăcitor 
inteligent și original, secundîndu-1 
cu modestie și sobrietate pe Raikin, 
a ajutat chiar și celor care nu cu
nosc limba rusă să urmărească cu 
ușurință spectacolul. De altfel, tîl
măcitor e un cuvînt impropriu, de
oarece Mircea Crișan a fost, ade
sea, introdus, prin procedee inge
nioase, în însăși țesătura scenică a 
diferitelor momente.

Cu privire la arta acestui teatru 
și, mai ales, a marelui său animator 
ar mai fi multe de spus. Căci e o 
artă pe cît de simplă în aparență, 
pe atît de bogată și complexă în 
realitate. Ca orice adevărată artă. 
Ca însăși viața din care își soarbe 
forțele.

VICTOR BIRLÄDEANU

Cinematografe)
TEATRUL De OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : LAKMË — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA 1 

LYSISTRATA — (orele 19,30).
TEATRUL DE MINIATURI DIN LE

NINGRAD condus de A. RAIKIN (Sala 
C.C.S.) — (orele 20).

ORCHESTRA SIMFONICA „GEWAND
HAUS“ din Leipzig. Dirijor : Heinz 
Bongartz (Ateneul R. P. Romîne) — 
(orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CA- 
RAGIALE" (Sala Comedia) : ORFEU IN 
INFERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CIOCIRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BUCĂTĂREASA — (o- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BULAN
DRA“ (Bd Schitu Măgureanu 1) : MA- 
MOURET — (orele 19,30). (Sala Studio — 
Str. Alex. Sahla 76) COSTACHE ȘI 
VIAȚA INTERIOARA — (orele 19,50).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MARIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL. PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : OCEANUL — 
(orele 20). (Sala pentru copil) : SALUT 
VOIOS — (orele 18).

TEATRUL EVREIESC DE STAT • O 
SEARA DE FOLCLOR MUZICAL EVRE
IESC — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20). (Sala Victoriei) : MUZICA 
BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu): 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚĂ șl ROCHIȚA CU FIGURI — 
(orele 16). (Sala Academiei) : ALFABET 
ImpARAT — (orele 16).

CIRCUL DE STAT: PUNCT, TURISTIC
— CIRCUL ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : ClND COPACII 
ERAU MARI : 1 Mal (9; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). NOUA ZILE DINTR-UN AN : 
Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , I. C. Frlmu 58,45; 11,15; 13,45; 16,30;
19,15 ; 21,45), Gh. Doja (10 ; 12,30 ; 16 J 
18,30 ; 21), G. Coșbuc (10 ; 12,15 ; 15,30 ; 18; 
20,30). CASA DE LA RĂSCRUCE; Maghe
ru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucu- 
reștl (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Miori-, 
ța (10; 12; 16,30; 18,45; 21). MAXIMCA: V. 
Alecsandrl (15; 17; 19; 21). AVENTURILE 
LUI HUCKLEBERRY FINN — cinema-, 
scop : Elena Pavel (9,45; 12; 14; 16,18; 
18,30; 20,45), Alex. Sahla (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21). CRISTINA ȘI BERZELE : 
Tineretului (10,30 ; 12,50 ; 15,30 ; 17,10 :
18,50; 20,30). OBRĂZNICĂTURĂ : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 15,15 ; după-amlază 17 ; 19 ; 
20,45), V. Roaită (10.15; 12; 16; 17,30; 19 ; 
20,30). O VIAȚA : Victoria (10,30 ; 12,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). CARTIERUL VI
SELOR; Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Olga Banele (15,30; 18; 20,30), 30 Decembrie 
(11; 15; 17; 19; 21). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (10;
11.15) . M-AM SATURAT DE CĂSNICIE : 
13 Septembrie (12,45; 16; 18,15; 20,30). OA
MENII FOCULUI ALBAȘTRU - ȘTIIN
ȚA ȘI TEHNICĂ nr. 10/1962 — FUNTIK 
ȘI CASTRAVEȚII rulează în continuare

de la orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. AC'ORD FINAL : 
Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). START 
CĂTRE NECUNOSCUT : înfrățirea între 
popoare (15,30; 18; 20,30). TINTIN ȘI MI
STERUL „LINEI DE AUR" : Cultural 
(10,30; 15; 17; 19; 21), Munca (11; 15; 17; 
19; 21). ȘAMPANIE ȘI MELODII : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele 21), Donca Simo (16; 
18,15; 20,30). DRUMURI DESPĂRȚITE : 
8 Martie (15; 17,05; 19,10; 21,15), Volga ; 
(10; 12; 16,30; 18,45; 21), Libertății (10;
12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). LACRIMI TlR- 
ZII : C-tin David (15,30 ; 18 ; 20,30). 
PESCUITORI IN APĂ TULBURE : U- 
nirea (16 ; 18,15 ; 20,30). DRUM DE ÎN
CERCARE: Flacăra (16; 18,15; 20,15), Moși
lor (16; 18,15; 20,30). LAZARILLO De TOR- 
MES: T. Vladimirescu (15,45; 18; 20,15). 
OMUL AMFIBIE : Popular (15; 17; 19; 21). 
BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele serii : 
Arta (16 ; 19,30). VINTUL SUDULUI : 

20). ÎNVIEREA 
Eminescu (16;

ÎN PACIFIC : 
20). OMUL CU 

(16; 18,15; 20,30).
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Intre 1—15 noiembrie a.c., în 
unitățile agricole socialiste din ' 
întreaga țară se vor deschide 
cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic. Pentru buna lor des
fășurare și pentru a da posibili
tate cursanților să aprofundeze 
cunoștințele dobîndite, Consiliul 
Superior al Agriculturii a editat 
în tiraje de masă manuale 
privind principalele ramuri de 
producție ale agriculturii : „Cul
tura plantelor de cîmp", „Creș
terea animalelor", „Legumicul
tura", „Viticultura" și „Pomi
cultura".

Manualele sînt redactate de co
lective de specialiști cu înaltă ca
lificare, pe baza experienței acu
mulate în unitățile agricole so
cialiste și în stațiunile experi
mentale. Fiecare manual prezintă 
principalele metode de care de
pinde creșterea producției în ramura respectivă.

De cîteva zile aceste manuale au început să fie 
trimise la raioane. Organele de partid și de stat, 
consiliile agricole sînt chemate să organizeze te
meinic difuzarea lor. Pe baza repartițiilor făcute, 
unitățile respective să le ridice imediat, încît

cursanții să le obțină înainte de începerea cursu
rilor. J

Comitetele regionale și raionale de partid au da
toria să vegheze ca acțiunea de difuzare a manua
lelor să decurgă în cele mai bune condiții.

16 Februarie (16; 18; 
— ambele serii ; M.
20) . 49 DE ZILE 
Ilie Pintllie (16; 18;
DOUA FEȚE : 8 Mal ..................... tUlûu,.
DEPARTE DE PATRIE : Luceafărul (15; 
17; 19; 21). COCOȘUL SPERIE MOAR
TEA : G. Bacovla (15,30; 18; 20,15). O IN- 
TIMPLARE EXTRAORDINARA — am
bele serii : Drumul Serii (16; 19,15). SC - 
RE și UMBRA : Aurel Vlalcu (15; 17; lt
21) . pirații AERULUI cinemascop : B. 
Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil : „CEVA 
FOARTE COMPLICAT“ — povestire de 
Octav Pancu-Iașl. Desenează Iura Darie. 
19,30 — Oaspeți străini despre țara noas
tră. 19,50 — Transmisiune de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ „COSTACHE 
ȘI VIAȚA INTERIOARA", de Paul 
Everac. In pauze : „Din actualitatea 
.tehnlco-ștlințlfică sovietică". Rubrica : 
„Șah“. în încheiere : ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a răcit în 

Ardeal șl Moldova și s-a menținut rela
tiv călduroasă în sudul țării. Cerul a 
fost schimbător, mal mult acoperit. Au 
căzut ploi locale în Moldova, Dobrogea 
șl Bărăgan. Vîntul a suflat moderat din 
nord, cu intensificări în sud-estul țării. 
Temperatura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 7 grade la Cîmpulung-^x» 
dovenesc șl 22 de grade la Turnu-Mă- 
gurele șl Roșiorii de Vede. In București : 
vremea s-a menținut relativ călduroasă, 
cu cerul schimbător. Vîntul a suflat mo
derat din sectorul nordic cu Intensifi
cări. Temperatura maximă a fost de 
19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 șl 19 octombrie. In țară : vremea con
tinuă să se răcească, mai ales în prima 
parte a Intervalului. Cer schimbător, mal 
mult noros. Ploi locale vor cădea în 
cea mal mare parte a țării. In munți — 
lapovlță șl ninsoare. Vîntul va sufla po
trivit din sectorul nordic. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 2 șl 
plus 8 grade, local mai coborîte în nor
dul țării, iar maximele între 8 șl 18 gra
de. In București : vremea continuă să 
se răcească, mal ales în prima parte a 
Intervalului. Cer schimbător, mai mult 
noros. Temporar ploaie. Vînt potrivit.
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Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. I-a)

țării au apărut numeroase orașe noi. 
în anii puterii populare s-au con
struit, de asemenea, sute de mii de 
case noi la sate din fondurile pro
prii ale țărănimii. Numai în perioa- 

• da planului de șase ani se prevede 
construirea din fondurile statului a 
unui număr de circa 300 000 de a- 
partamente, sarcină care va fi rea
lizată și desigur și depășită.

în Romînia a fost complet lichi
dat analfabetismul și s-a introdus 
învățămmtul general obligatoriu de 
opt ani. Azi funcționează în Romî
nia 7 637 grădinițe pentru preșcolari, 
cu 375 000 de copii, circa 15 000 de 
școli de patru și opt ani, cu peste 
2,5 milioane de elevi, aproape 600 
școli medii de cultură generală de 
11 ani cu circa 270 000 de elevi, pre
cum și un număr de 164 facultăți 
cu aproape 100 000 de studenți.

Din anul școlar 1960—1961 statul 
acordă gratuit manualele școlare 
pentru toți elevii din clasele 
I—Vil-a, în Romînia învățămîntul 
de toate gradele este gratuit, iar 
statul acordă burse unui număr în
semnat de elevi și studenți. De alt
fel se poate spune că cea mai mare 
parte a studenților primesc burse. 
Dacă în 1938. m vechea Romînie 
existau numai cîteva teatre, azi 
funcționează un număr de circa 60

de teatre dramatice, opere și teatre 
muzicale, zece filarmonici, șapte or- 

. chestre simfonice. în toate regiunile, 
în orașe și sate și în numeroase în
treprinderi industriale funcționează 
ansambluri populare de cîntece și 
dansuri și alte formații artistice.

Iată, dragi prieteni, foarte pe 
scurt, cîteva din realizările pe care 
poporul romîn le-a obținut în anii 
puterii populare

Problema cea mai arzătoare a zi
lelor noastre este apărarea păcii, 
în conformitate cu politica exter
nă pașnică a Republicii Populare 
Romîne considerăm că conducătorii 
de stat trebuie să manifeste înțe
lepciune. răbdare și perseverență 
pentru rezolvarea tuturpr diferen
delor existente, pe calea tratative
lor. Ne exprimăm convingerea că 
cel mai rațional și eficace mod de a 
rezolva neînțelegerile dintre state 
este calea tratativelor, ceea ce co
respunde întru totul intereselor tu
turor popoarelor iubitoare de pace.

Republica Populară Romînă spri
jină fără rezerve propunerile pre
zentate de Uniunea Sovietică la Or
ganizația Națiunilor Unite privind 
dezarmarea generală și totală, îm
piedicarea răspîndirii armelor nucle
are și interzicerea tuturor experien
țelor cu arme nucleare. Romînia 
consideră că propunerile făcute de 
statele neutre la conferința pentru

dezarmare de la Geneva, la care 
India a avut o contribuție importan
tă, constituie o bază serioasă pentru 
încheierea unui acord, pentru rezol
varea acestor probleme vitale.

Colaborarea dintre Romînia și In
dia s-a dezvoltat continuu și rodnic 
în ultimii ani în folosul celor două 
popoare. S-au intensificat schimbu
rile comerciale și culturale dintre 
cele două țări. Sîntem convinși că 
există numeroase posibilități de a 
lărgi relațiile dintre țările noastre, 
iar discuțiile pe care le vom avea 
cu oamenii de stat ai Indiei vor con
tribui la întărirea și dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre țările și 
popoarele noastre, la întărirea cau
zei comune a păcii.

în încheiere, permiteți-mi să vă 
mulțumesc pentru bunăvoința și a- 
tenția cu care m-ați ascultat. Urăm 
din toată inima succes cetățenilor 
din Bangalore în munca lor con
structivă pentru dezvoltarea Indiei.

Fie ca munca dv. să fie încununa
tă de succese cît mai mari, să ducă 
la progresul continuu al 
bunăstarea materială și 
spre care năzuiește poporul

Să înflorească prietenia 
indiană 1

Trăiască pacea în lumea întrea
gă !

Deschiderea Expoziției
industriale britanice

tării, la 
culturală 
indian.
romîno-

Manifestare de prietenie indiano-romina la Bangalore
potrivit frumoasei tradiții indiene, 
ghirlande de flori.

Oaspeții romîni au vizitat secțiile 
..........  de fizică, de construcții aeronautice 

lor pentru țara noastră, despre prie- șî de biochimie. La încheierea vizi- 
tenia dintre cele două popoare.

La uzina de telefoane — unde oas
peții au fost întîmpinați cu en
tuziasm de mii de muncitori și teh
nicieni — directorul general Kangi 
Lai le-a expus istoricul dezvoltării 
uzinei. Ea a fost creată în 1948, fiind 
prima uzină de acest fel din India. 
Pe lîngă telefoane se produce echi
pament pentru liniile de telecomu
nicații, aparataj telegrafic etc.

Conducerea uzinei a oferit în dar 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu 
serie 
unor

La plecare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a mulțumit pentru 
primirea călduroasă și a transmis 
tuturor lucrătorilor uzinei cele mai 
bune urări.

Tot în cursul dimineții, oaspeții 
romîni au vizitat o expoziție a obiec
telor de artizanat, la care sînt pre- 
zentate lucrări ale meșteșugarilor 
din întregul stat Mysore.

Luni după-amiază a fost vizitat 
Institutul indian de științe, centru de 
cercetări în care cei care au absol
vit școli superioare pot să-și con
tinue studiile pentru aspirantură. în 
cadrul acestui institut desfășoară o 
intensă activitate științifică absol
venți ai facultăților de fizică, bio
chimie, construcții aeronautice, con
strucții de motoare cu combustie 
internă, metalurgie etc.

Oaspeții au fost primiți de 
prof. Khrishnan, directorul institutu
lui, și de ceilalți 
cerii institutului

(Urmare din pag. I-a)

Iul C. S. Nair și alții mi-au spus cu
vinte frumoase despre sentimentele

Mănescu telefoane din prima 
realizată după proiecte ale 
ingineri indieni.

membri ai condu- 
care le-au oferit,

tei au semnat în cartea de onoare a 
institutului.

Am stat de vorbă cu cîțiva dintre 
cei care lucrează la Institutul indian 
de științe. K. Srinivasan, specialist 
în chimie organică, și E. G. Srinath, 
biochimist, știau multe lucruri des
pre țara noastră, dar erau foarte 
dornici să afle și mai multe.

— Care sînt principalele voastre 
produse, cum e dezvoltată petrochi
mia și în general industria grea ? 
— iată numai cîteva din întrebările 
pe care mi le-au pus și pe care le 
pun atîția indieni. Cuvîntarea ros
tită seara la primărie de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a răspuns 
interesului pe care-l au indienii față 
de experiența țării noastre.

In sala municipalității din Ban
galore a avut loc o mare întîlnire 
cetățenească în cinstea conducători
lor de stat romîni. în piața din fața 
clădirii, numeroși locuitori ai ora
șului i-au așteptat pe oaspeții 
romîni și i-au salutat cu multă căl
dură și prietenie.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
Republicii India, oaspeții au primit 
din nou frumoase ghirlande de flori. 
Primarul orașului Bangalore, Khri- 
shna Iyer, a prezentat apoi persoa
nele oficiale prezente.

în sală se aflau peste 2 000 de re
prezentanți ai vieții politice, econo
mice și culturale a orașului Ban
galore și a statului Mysore. Conform 
tradiției, .înainte de începerea întîl- 
nirii cetățenești, o tînără indiană a 
cîntat un çîntec de bun venit. Au 
urmat cîteva melodii interpretate 
de o formație folclorică.

Luînd cuvîntul, primarul orașului 
Bangalore, Khrishna Iyer a urat

bun venit oaspeților. El a rele
vat ca o coincidență remarcabilă 
și fericită faptul că în 1947 a fost 
proclamată independența Indiei și 
a luat ființă Republica Populară 
Romînă. Khrishna Iyer a subliniat 
dezvoltarea rapidă a Republicii 
Populare Romîne în domeniile eco
nomic, social, industrial și cultural.

După ce a prezentat pe scurt 
viața și personalitatea tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer, primarul orașu
lui Bangalore a continuat : „Noi re
marcăm că, în relațiile sale externe, 
Republica Populară Romînă duce o 
politică de pace și înțelegere re
ciprocă, bazată pe principiile co
existenței pașnice și colaborării con
structive între țările cu sisteme so
ciale diferite. Avem convingerea că 
țările noastre pot coopera avantajos 
pentru ambele părți în multe do
menii.

Străduința dv. generoasă de a ne 
ajuta în explorarea și exploatarea 
resurselor petroliere ale țării noas
tre a fost recunoscută în mod pu
blic de către iubitul nostru prim- 
ministru Nehru, și acest gest priete
nesc din partea dv. a apropiat țările 
noastre”.

în încheiere, primarul orașului 
Bangalore a transmis poporului ro
mîn salutul și urările de 
cetățenilor orașului.

A luat apoi cuvîntul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
fost ascultat cu mult interes de toți 
cei prezenți.

Cuvîntarea a fost subliniată cu 
aplauze puternice.

Ajutorul de primar al orașului 
Bangalore, Kappanu, a 'mulțumit to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
pentru cuvîntarea rostită.

în încheierea întîlnirii cetățenești 
s-au intonat din nou imnurile 
stat ale Republicii Populare 
mîne și Republicii India.

bine ale

tovarășul 
care a

de 
Ro-

o®<

Întîlnire cu participant la Consfătuirea 
de sudură și încercări de metale

O parte din participanții la cea 
de-a IV-a Consfătuire de sudură și 
încercări de metale, care a avut loc 
la Timișoara, oameni de știință, ca
dre didactice, ingineri specialiști 
romîni și din unele țări socialiste 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai pre
sei centrale și locale.

în numele comitetului de orga
nizare a consfătuirii, prof. dr. ing. 
Ștefan Nădășan. președintele Comi
tetului pentru tehnica nouă, a 
subliniat însemnătatea acestei con
sfătuiri pentru generalizarea și a- 
plicarea în producție a celor mai 
noi realizări in domeniul sudurii și 
încercării de metale, obținute în 
țările socialiste.

„Felicit pe organizatorii 
consfătuiri pentru felul 
desfășurat lucrările — 
prof. dr. Laszlo Gillemot (R. P. Un
gară). Numărul mare 
prezentate de ingineri tineri denotă 
că în R. P. Romînă există o preo
cupare sistematică pentru creșterea 
cadrelor tinere”.

„în comparație cu lucrările pre
zentate la cea de-a IlI-a Consfă
tuire, am fost plăcut surprins de 
progresele făcute în domeniul au
tomatizării în tara dv., îndeosebi în 
domeniul sudurii — a spus ing. W. 
Raidt (R. D. Germană). Am avut 
ocazia să vizitez și alte țări și con
stat cu plăcere că R. P. Romînă se 
situează printre țările de frunte în 
domeniul tehnicii sudurii”.

Acad. K. Hrenov, de la Aca
demia de Științe a R.S.S. Ucrainene, 
a declarat : „Buna organizare a con
sfătuirii ne-a permis să cunoaștem 
multe din realizările obținute în 
țara dv. Oamenii de știință și in
ginerii romîni au realizări impor
tante în domeniul sudurii și încer
cărilor de metale. Atît lucrările 
consfătuirii, cît și expozițiile vizi
tate au arătat că tehnica și știința

acestei 
cum s-au 
a declarat

de lucrări

se dezvoltă în R. P. Romînă pentru 
binele și fericirea poporului”.'

Un alt oaspete de peste hotare, 
ing. L. Komora (R. S. Cehoslovacă), 
a spus printre altele :■ „Consider 
foarte utilă această consfătuire, 
care asigură atît pentru noi, cît și 
pentru colegii din celelalte țări so
cialiste posibilități de 
colaborării științifice 
progresului tehnic”.

Dr. ing. S. Kocanda 
nă) a declarat : „Am remarcat prin
tre lucrările științifice îndeosebi pe 
acelea care se referă la probleme 
de oboseală a materialelor, dome
niu foarte avansat în țara dv. A- 
cest lucru a reieșit din comunică
rile prezentate, precum și din ex
poziția de instalații și de mașini 
vizitată, din care o parte sînt con
struite în R. P. Romînă și dau re
zultate din cele mai bune”.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
ing. Emil Marinescu din partea Co
mitetului de Stat al Planificării, 
prof. I. V. Kudriavțev — U.R.S.S., 
Alexandru Domșa, rectorul Institu
tului politehnic din Cluj, ing. Radu 
Bogdan, de la Institutul de meca
nică aplicată al Academiei R. P. 
Romîne, ing. J. Koutzky, candidat în 
științe — R. S. Cehoslovacă, dr. ing. 
Baumgartl — R, D. Germană, ing. 
Dumitru Cismaș, director general al 
Direcției generale de metrologie, 
standarde și invenții, ing. Iosif Io- 
nescu, directorul Institutului de 
cercetări pentru protecția muncii al 
Consiliului Central al Sindicatelor.

In încheiere, acad. Corneliu Mik- 
loși a mulțumit participanților pen
tru contribuția adusă în cadrul con
sfătuirii la rezolvarea unor proble
me științifice și tehnice, care își 
găsesc o largă aplicare 
producției industriale.

dezvoltare a 
în interesul

(R. P. Polo-

INFORMAȚII
• în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii, luni după-amiază, la Ti
mișoara, a avut loc o adunare publică 
închinată aniversării a 1250 de ani de la 
nașterea marelui poet chinez Du Fu.

Despre viata și opera marelui poet 
chinez Du Fu a vorbit scriitorul Eusebiu 
Camilar, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

O Duminică, 14 octombrie a.c., Teatrul de 
Stat din Tg. Mureș a prezentat în pre
mieră piesa „Febre“ de Horia Lovinescu. 
Piesa, pusă în scenă de regizorul Ana- 
tol Constantin, de la Teatrul National din 
Cluj, este interpretată de Sinka Kâroly, 
Tarr Lăszlo, Köszegi Margit, artistă 
emerită, Mende Gaby, Tôth Tamâs și

Medici specialiști in satele din
în micile 

răsfirate în 
Brașov, se deplasează zilnic brigăzi 
formate din medici specialiști. A.vînd 
la dispoziție aparataj și instalații

localități îndepărtate, 
munții din regiunea

Sărbătorirea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice prilejuiește în continuare nu
meroase manifestări.

în cursul zilei de luni, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-romîne 
a vizitat Fabrica de confecții Bucu
rești. Apoi, membri ai delegației au 
fost oaspeții unor instituții și întreprin
deri din Capitală : Consiliul national 
al femeilor. Uniunea scriitorilor, Insti
tutul de proiectări București, Institutul 
de filozofie al Academiei R. P. Romîne, 
spitalul „I. C. Frimu“ și Uzinele „Re
publica".

în Capitală, la Casa prieteniei ro
mîno-sovietice A.R.L.U.S. a fost pre
zentat montajul literar-cinematografic 
„Alexei Tolstoi".

Numeroși studenți și elevi au parti
cipat în sala Teatrului tineretului la o 
seară de satiră și umor sovietic, la care 
și-au dat concursul scriitorul Dumitru 
Almaș și un grup de actori.

„Știința și tehnica sovietică în slujba 
păcii și progresului" se intitulează sim
pozionul care a avut loc în sala Stu
dio a teatrului bucureștean „I. L. Ca- 
ragiale".

La clubul „Grivija Roșie" a avut loc 
conferința „Coexistenta pașnică, linia

★

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice fri R. P. Ro
mînă, G. E. Cebotariov, a organizat 
luni seara, în saloanele Ambasadei, 
o întîlnire tovărășească cu prilejul 
sărbătoririi Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mîne, delegația de cineaști sovietici 
și artiștii Teatrului de miniaturi 
din Leningrad aflați în țara noastră.

------------------------o*o

generală a politicii externe a U.R.S.S. , 
tinută de ziaristul Z. Florea.

La clubul uzinelor „Independența“ 
din Sibiu, cîteva sute de cetățeni au 
luat parte la conferința intitulată „Co
munismul — viitorul luminos ai ome- 
nirii .

în regiunea Suceava, la manifestă
rile care au avut loc în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovîefice au parti
cipat pînă acum circa 15 000 de oa
meni ai muncii.

Consiliul regional A.R.L.U.S. și Con
siliul regional al sindicatelor Maramu
reș au initiât un concurs de masă, do
tat cu premii, ce se desfășoară în tot 
timpul Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice. Concursul are ca obiective cu
noașterea de către oamenii muncii a 
problemelor legate de dezvoltarea 
impetuoasă a economiei sovietice, a 
succeselor obținute de știința și teh
nica sovietică și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie romîno-sovietice.

La cinematografele din orașele Ro
man și Piatra Neamț a început Festi
valul filmului sovietic. în alte 100 de 
localități din mediul rural se desfă
șoară în prezent ziua filmului sovietic.

★
Au participat membri ai C.C. al 

P.M.R. și ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii A.R.L.U.S., ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură.

A fost prezentată noua realizare 
a cinematografiei sovietice, filmul 
„Șapte dădace".

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

de către
al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

Luni 15 octombrie 1962, ministrul 
finanțelor și planificării al Republi
cii Arabe Unite, dr. Abdel Moneim 
El Kaissouny, a fost primit de că
tre Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

La primire a fost de față Gogu

ex-Rădulescu, ministrul comerțului 
terior.

Ministrul finanțelor și planificării 
al R.A.U., dr. A. M. Kaissouny, a 
fost însoțit de însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R.A.U. la București, Saad 
Mortada.

o®o------------------------

Expoziții bienale
PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii"). — 

In sala coloanelor a Palatului cul
turii din Ploiești s-a deschis a treia 
expoziție bienală de artă plastică a 
artiștilor amatori din regiunea Plo
iești. Sînt prezentate peste 100 lu
crări de pictură și 
de artiștii amatori 
timii doi ani.

Atrag atenția
de strungarul Dumitru Dumitrescu 
de la Uzina metalurgică din Sinaia, 
Geta Calmuschi, învățătoare în co
muna Fîntînele, raionul Mizil,

de artă plastîcă
Gheorghe Jilăveanu, tehnician în 
schela Băicoi, Dumitru Iurea, tîm- 
plar în orașul Ploiești și alții.

★

grafică, realizate 
ploieșteni în ui-.

lucrările expuse

CRAIOVA (coresp. „Scinteii"). — 
La Craiova s-a deschis de curînd o 
expoziție de artă plastică organiza
tă de Casa regională a creației popu
lare, în cadrul celui de-al III-lea 
concurs bienal de artă plastică.

Sînt expuse 150 de lucrări de 
pictură, sculptură șl grafică, care a- 
parțin artiștilor amatori din regiune.

în pavilionul din parcul Herăstrău 
s-a deschis luni dimineața Expoziția 
industrială britanică.

La inaugurare au luat parte Gogu 
Rădulescu. ministrul comerțului ex
terior, Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, Dumitru Mosora, ministrul in
dustriei construcțiilor, Sergiu Bul
gacoff. prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Mihail Cio
banu, președintele Camerei de Co
merț a R. P. Romîne Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de Stât, 
membri ai conducerii unor ministe
re economice, conducători ai unor 
instituții centrale și întreprinderi 
de stat pentru comerțul exterior, 
ziariști romîni și englezi.

Au participat lordul Kilmarnock, 
președintele Camerei de Comerț din 
Londra, R. Berger, director al Con
siliului britanic pentru promovarea 
comerțului internațional, A. Hoare 
și T. Beck, membri în consiliul Ca
merei de Comerț din Londra.

Au fost prezenți J. D. Murray, tri
mis extraordinar și ministru pleni
potențiar al Marii Britanii în R. P. 
Romînă, șefii altor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Luînd cuvîntul, lordul Kilmar
nock, președintele Camerei de Co
merț din Londra, și-a exprimat sa
tisfacția de a participa la deschide
rea primei expoziții industriale bri
tanice organizate în Romînia. Vor
bitorul a relevat apoi dezvoltarea 
relațiilor comerciale din ultimii ani 
dintre R. P. Romînă și Marea Bri- 
tanie. Faptul că 76 dintre princi
palele firme britanice prezintă pro
duse la această expoziție — a spus 
vorbitorul — demonstrează în mod 
practic că noi, englezii, sîntem în- 
tr-adevăr dornici să dezvoltăm legă
turile comerciale cu țara dv. Inte
resul crescînd al ambelor noastre 
țări pentru dezvoltarea comerțului 
este, de asemenea, reflectat de în
ființarea secției romîne a Camerei 
de comerț londoneze, care numără 
mai mult de 700 de membri.

Expoziția — a spus în continuare 
vorbitorul — exprimă dorința 
noastră de a vinde mai mult utilaj 
englez în Romînia ; noi sîntem, de 
asemenea, interesați de a cumpăra 
mai mult de la dv. Vizitele recente 
în Marea Britanie ale unor delegații 
economice romîne au stîrnit un viu 
interes în rîndul oamenilor de afa
ceri britanici.

Mulțumind pentru sprijinul pri
mit în organizarea expoziției, lor
dul Kilmarnock a transmis urările 
ministrului comerțului din Marea 
Britanie, dr. Erroll, ca această ex
poziție să contribuie la creșterea și 
dezvoltarea în continuare a comer
țului anglo-romîn.

A luat apoi cuvîntul Mihail Cio
banu, președintele Camerei de Co-

inert a R. P. Romîne. După ce a 
salutat deschiderea la București a 
primei Expoziții industriale britani
ce, vorbitorul a arătat că R. P. Ro
mînă promovează cu consecventă o 
politică de dezvoltare a relațiilor 
comerciale cu orice țară pe princi
piul egalității părților și avantajelor 
reciproce, subliniind că orice dorin
ță sinceră de colaborare a găsit șj 
găsește întotdeauna în țara noastră 
rezolvarea corespunzătoare. Ritmul 
rapid în care se dezvoltă economia 
națională a țării noastre deschide 
noi perspective comerțului nostru 
exterior. în continuare, vorbitorul a 
arătat că Anglia tinde să ocupe un 
loc tot mai important printre cei 
peste 80 de parteneri comerciali ai 
țării noastre. Vorbitorul a arătat că 
pe măsura unei tot mai bune cu
noașteri a produselor romînești — 
petroliere, de prelucrare a lemnului, 
alimentare, textile, de confecții, în
călțăminte — posibilitățile de ex
port în Anglia vor continua să 
crească. De un real folos pentru oa
menii de afaceri englezi prezenți 
aici ar fi vizitarea celui de-al 4-lea 
Pavilion de mostre, unde sînt pre
zentate cele mai noi produse ale 
industriei bunurilor de consum.

în încheiere, M. Ciobanu a arătat 
că această expoziție contribuie _ la 
lărgirea pe mai departe a relațiilor 
comerciale romîno-britanice, repre- 
zentînd astfel un prețios aport la în
tărirea colaborării între popoarele 
noastre.

Asistența a vizitat apoi expoziția, 
în care prezintă produse 76 dintre 
principalele firme britanice.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
26 octombrie și poate fi vizitată în
tre orele 8,30—13,30 de către dele
gați din întreprinderi și ministere, 
iar între orele 16,30—19,30 de către 
public. Duminica expoziția este des
chisă pentru public între orele 8—19.

★
Luni seara, conducerea Expoziției 

industriale a Marii Britanii a oferit 
o recepție în saloanele restaurantul 
lui „Athenée Palace".

Au participat Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, Con
stantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, Mihai 
Suder, ministrul economiei forestie
re, Sergiu Bulgacoff, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mihail Ciobanu, președintele Came
rei de Comerț a R. P. Romîne, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere economice, instituții centrale 
și ai întreprinderilor de stat pentru 
comerț exterior, ziariști.

Au luat parte lordul Kilmarnock, 
președintele Camerei de Comerț din 
Londra, J. D. Murray, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 

. Marii Britanii în R. P. Romînă, și 
membri ai legației.

(Agerpres)'

Cu prilejul turneului orchestrei simfonice 
„Gewandhaus“

o«o

CLUJ Seminarul activiștilor culturali
CLUJ (coresp. „Scinteii"). — Zilele 

acestea a avut loc la Zalău, în or
ganizarea Comitetului regional pen
tru cultură și artă, seminarul activiș
tilor culturali din regiunea Cluj.

Pe marginea referatului și a pla
nului de măsuri, participanțil la se
minar au dezbătut munca desfășu
rată în ultimele luni de căminele 
culturale, bibliotecile și cinemato
grafele din regiune, și sarcinile a- 
cestora în perioada de iarnă.

Seminarul a fost completat, dumi
nică, cu participarea activiștilor cul
turali la o zi de odihnă a colecti
viștilor din comuna Someș-Odorhei. 
După ce au vizitat construcțiile gos
podăriei, fermele de animale, expo
ziția cuprinzînd produsele agrico
le obținute în acest an și grafice 
privind dezvoltarea gospodăriei, ac
tiviștii culturali au participat la un 
program artistic. în cadrul acestuia, 
formații artistice de amatori din di
ferite comune ale raionului — co-

ruri, echipe de dansuri, brigăzi ar
tistice de agitație — au prezentat 
un program cultural în cinstea frun
tașilor gospodăriei.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit luni, în saloanele 
restaurantului Ambasador, un 
teii cu prilejul turneului în 
noastră al orchestrei simfonice 
wandhaus" din Leipzig.

Au participat Virgil Florea, 
președinte al Comitetului de
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor

-------------------------------090-------------------------------

coc- 
țara 

„Ge-.

vice- 
Stat

Externe și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți ai A- 
sociației oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale și ai 
O.S.T.A., dirijori, artiști instrumen
tiști și alți oameni de cultură șl 
artă.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești. (Agerpres)

Doamna O’Regan față eu fericirea

volei
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Luni a 

fost ultima zi a preliminariilor campio
natului mondial 
urma rezultatelor 
patru qrupe, pentru turneul final care 
va începe la 18 octombrie la Moscova 
s-au calificat următoarele 8 echipe : 
R. P. Polonă, Brazilia, R. P, Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Japonia, R. D. Ger
mană, tl.R.S.S, și R. P. Romînă.

Selecționata tării noastre a susținut 
meciul decisiv pentru calificare împo
triva echipei Olandei. După cum trans
mite corespondentul TASS, jucătoarele 
olandeze și-au apărat șansele cu multă 
ardoare. Ele au condus în setul al doi
lea cu 6-2, iar în setul trei cu 10-6, dar 
de fiecare dată romîncele, prin atacuri 
foarte puternice la fileu. în care au ex
celat Doina Ivănescu și Domnica Costic, 
și-au impus superioritatea cîștiqind în- 
tilnirea cu 3-0 (15-4. 15-9, 15-12).

Rezultatele înreqistrate în celelalte 
qrupe : R. P. Polonă — Austria 3-0 (15-2, 
15-3, 15-2) : R. S. Cehoslovacă — R. P. 
Ungară 3-1 (12-15, 17-15. 15-8, 15-5) i
R. D. Germană — R. P. Chineză 3-2

feminin de volei. In 
înregistrate în cele

(13-15, 15-6, 9-15, 15-9, 15-12) ; Japonia — 
R. P. D. Coreeană 3-0 (15-2, 15-6, 15-11) i 
U.R.S.S. — R. F. Germană 3-0 
15-1, 15-3).

în eliminatoriile campionatului 
lin, selecționata R, P. Romîne a 
tat ieri cea de-a treia victorie 
cutivă, victorie care-i asigură calificarea 
în turneul final, indiferent de rezultatul 
meciului de azi cu R. P. Ungară. Volei
baliștii noștri au învins cu 3-0 (15-10, 
15-8, 15-0) echipa Italiei. Tot în grupa 
a Il-a de la Leningrad, R. P. Ungară a 
cîștigat cu 3-1 (11-15, 15-5, 15-7, 15-1) 
meciul cu selecționata Belgiei.

In celelalte grupe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Iugoslavia — Aus
tria 3-0 : Brazilia — Finlanda 3-0 ; R. D. 
Germană — R. P. Albania 3-0 ; U.R.S.S.
— R. P. Chineză 3-0 ; R. P. Bulgaria — 
R. P. Mongolă 3-0 ; R. S. Cehoslovacă
— Izrael 3-0.

Sînt calificate de pe acum pentru 
turneul final : Iugoslavia, Brazilia, R. 
Romînă, R. P. Ungară, U.R.S.S., R. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă,

(15-3 !

mascu- 
repur- 
conse-

P. 
P.

în practica

(Agerpres)

munți
examineazăsanitare moderne, ei 

populația sătească împreună cu me
dicii din circumscripțiile sanitare 
respective.

Noii campioni
Duminică la Timișoara au fost 

desemnați noii campioni republicani 
la lupte clasice. La cat. muscă tit
lul de campion a revenit lui 
vulescu care l-a învins prin 
Ion Baciu. Primul loc la cat. 
a fost atribuit lui I. Cernea,
terminât la egalitate cu M. Sultz. El

D. Pîr- 
tuș pe 

pană 
care a

de lupte clasice
a primit titlul deoarece a avut mai 
puține puncte penalizare decît ad
versarul său. Iată învingătorii la 
celelalte categorii : Marin Cristea 
(cocoș) ; Marin Bolocan (ușoară) ; 
I. Țăranu (semlmijlocie) ; N. Baciu 
(mijlocie) ; Gh. Popovici (semigrea) 
șl N. Martinescu (grea).

Publicațiile americane agită în ultima 
vreme, în chip insistent și suspect, pro
blema fericirii. Un magazin ilustrat a 
publicat chiar o anchetă cu tema : „Cum 
vă imaginați paradisul ?“ Cînd se vor
bește atîfa despre fericire, începi să de
vii bănuitor, și e aproape cu neputin
ță să nu te gîndești la milioanele de 
șomeri, la „locuințele" și șobolanii din 
Harlem, și chiar la Marilyn 
S-a sinucis ca să nu moară. Am 
la toate acestea cifind-o pe 
O'Regan.

Doamna Betty O'Regan
rește. După ce călătorește,
Și după ce scrie, publică. Nu de mult 
doamna Betty ne-a vizitat țara, iar re
zultatul a fost un articol apărut în 
„Journal American“. Interesul lui izvorăște 
fără îndoială din zeiul cu care sîntem 
ajutați să înțelegem cît de mult pierdem, 
lipsindu-ne cu premeditare de nume
roasele avantaje ale modului de viață a- 
merican. Ceea ce o preocupă pe doam
na Betty e, de asemenea, chestiunea fe
ricirii, raportată, de data aceasta, la 
viafa femeilor din București a căror soar
tă îi stoarce reflecții amare.

„Nu există pilule — scrie textual 
doamna O'Regan — care să te facă fe
ricit", Nu șfim despre ce pilule vor
bește doamna Betty. Probabil însă că 
se referă la hapurile care aduc pe lume 
copii schilozi, și despre care presa mon
dială a vorbit cu afîta lux de amă
nunte. Sau despre hapurile de „euforie” 
care se vînd în Statele Unite sub recla
ma că-fi asigură 
re" cu o singură 
care uiți că n-ai 
proprietarul afară 
rămas copiii fără 
avut bani de taxe. Dacă despre asta e 
vorba, asemenea pilule nu există într- 
adevăr la București. Este o lipsă a noas
tră, și o recunoaștem. Ba, mai mult, nici 
nu vrem s-o îndreptăm.

„Nu există parfumuri, continuă doam
na O'Regan, care să facă pe bărbați să 
lase totul de o parte șl să te iubească". 
Nu avem calitatea — și nici dorința — 
de a discuta despre concepțiile d-nei 
Betty în materie de dragoste. Ne îngă
duim însă să-i reamintim ce spunea a- 
cum două mii de ani Ovidiu în „Ars 
amandi" (Arta de a iubi) : „dacă unei 
femei, ca să se facă dorită, nu i-au ră
mas decît dresurile și parfumurile, nu 
mai e nimic de sperat". Povestea asta a 
parfumurilor pare s-o obsedeze pe do am-.

Monroe, 
reflectai 
Doamna

călăto- 
scrie.

frei ore de „ferici- 
înghițifură. Trei ore în 
de lucru, că fe-a dat 
din casă sau că ți-au 
școală, fiindcă n-ai

1

Befiy,

AUREL BARANGA

dovadă că revine : „pofi săna ..
cumperi — scrie domnia sa, sfîșiafă de 
fristete •*— tot felul de parfumuri, numite 
„Liliac", „Levănfică" și „Garoafa". Și ele 
— culmea, scrie ea revoltată — chiar 
miros a liliac, levănțicS și a garoafă". 
De această catastrofă nu ne-am dat sea
ma, într-adevăr. Să-ti cumperi un parfum 
„Liliac" și să miroasă a liliac, să des
chizi un flacon de „Levanfică“ și să mi
roasă a levanfică, să ceri la parfumerie 
o sticlă „Garoafa“ și să-ti dai seama a- 
casă, cu stupefacție și revoltă, că mi
roase a garoafe, e, fără îndoială, inad
misibil. la gîndiți-vă, vă supun spre me
ditație problema, ce fericire ar fi să 
cumperi un parfum „Crinul“ și să miroa-

FOILETON EXTERN"

sticlă de „Tubero- 
orhidee... nu ar fi

nu mă uita , o 
ze“ și să miroasă a 
cu foful altceva ?

Doamna O'Regan 
există parfum care să semene cu 
mea“, cu „Aleargă după mine" sau „Oh I 
la, la" care să vină în ajutorul tovară
șului timid, într-o noapte caldă, înăbuși
toare, după ce ați scăpat amîndoi de la 
vreo ședinfă de ia Uzina hidro
electrică". Ce păcat că doamna Betty se 
oprește la trei mărci de parfumuri, pen
tru uzul timizilor de 
electrice. Ce serviciu 
ne-ar fi recomandat 
pentru timizii din alte domenii de acti
vitate ca siderurgie, mine, industrie chi
mică etc.

Dar îndeajuns cu parfumurile, fiindcă 
doamna Betty are și alte motive puter
nice ca să deplîngă traiul femeilor de 
la București. „Dar să lăsăm toate acestea 
la o parte, scrie domnia-sa, și să rele
văm alt aspect : există un calm provocat 
de lipsa de reclame și de faptul că 
ziarele nu tratează niciodată aspectele 
excitante ale vieții“. Poate cineva neqa că 
doamna Betty are dreptate ? Unde sînt 
reclamele filmelor cu asasini și violuri 
de pe Broadway ? Unde sînt colportorii 
de fotografii licențioase, de reviste por
nografice, unde sînt anunțurile „discre. 
te" și care sub firma : „casă de masaj" 
sau „institut de înfrumusețare pentru 
domni și doamne, deschis toată noaptea"

insistă însă : „Nu
„Vina

la uzinele hidro- 
ne-ar fi făcuf dacă 
și alte parfumuri

camuflează o vastă industrie a prostitu
ției semi-oficiale ? într-adevăr unde sînt 
„aspectele excitante“ care „înfrumuse
țează" viafa transoceanică : ultimele me
tode pentru narcotizarea instantanee a 
unui casier de bancă; ce ne facem fără 
barurile pentru inverfiți despre care în
suși „New York Times“ scria deunăzi că 
au luat o asemenea extindere încît au 
ajuns să facă o concurentă neloială loca
lurilor „familiare“ ; ce ne facem fără toa
te aceste „aspecte excitante" ale vie
ții ? Într-adevăr, sîntem tare departe de 
„înălfimea morală" a societății pe care 
o reprezintă distinsa publicistă ameri
cană. Sintern departe de preocupările 
unei anumite prese care, prin reclama 
deșănțată făcută crimelor și scandaluri
lor din „lumea bună“, caută să abată a- 
tentia cititorului de rînd de la crimele 
pe care le comite capitalismul, de la 
scandalul pe care-l constituie însăși exis
tenta orînduirii bazate pe exploatare.

Existenta devine într-adevăr chinui
toare, cum spune în continuare doamna 
Betty cînd „rareori apare intr-un ziar re
latarea unei crime“. In fata acestei reve
lații încep să mă întreb, alarmat, cum de 
am Trăit pînă acum ? Cum e posibilă 
viata fără titluri ca acestea, întinse pe o 
întreagă pagină de gazetă : „Unspre
zece lovituri de pumnal și țoale morta
le" sau „Cel mai mic asasin din Statele 
Unite : opt omoruri cu mitraliera la 
virsta de patru ani“ — cum să mai 
trăiești pe lumea asta ?

Crede(i însă că nefericirea 
termină aici ? „Pentru a mai 
tiseala, notează la sfîrșitul

noastră se 
ușura plic- 
articolului 

doamna Betty — nu există in ziare nici 
măcar anunfuri mortuare“. Gata, m-am 
lămurit de unde îmi venea în ultima 
vreme melancolia și spleenul. Cum să 
trăiești și să te bucuri, dacă nu citești 
cu satisfacfie c-au murit alt ii ? Cum 
să-mi mai priască la prînz ciorba, dacă 
nu o sorb, cu oc'nii pe pagina plină de 
anunfuri îndoliate ?

Ah, doamnă Betty, cîtă dreptate ai... 
Mă gîndesc în clipa asta la marile delicii 
pe care ți le dau catastrofele aeriene, 
la voluptățile cutremurelor de pămînt, 
la marile epidemii pustiitoare, la imensa 
și subtila satisfacție pe care t<-o dau tai
funurile măturînd într-o noapte orașe și 
sate — și de ce s-o ascund — la 
nemaipomenita fericire a războaielor... 
Doamnă Betty, ai venit într-un moment 
greu al existenței noastre... .Eram calmi, 
liniștiți, fără să ne dăm seama de ce 
sîntem triști. Doamnă Betty, ne-ai redat 
gustul vieții.
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Lucrările Consiliului de Securitate
• Uganda al 110-lea membru al O.N.U. • Cuvîntarea reprezentantului

R. P. Romîne
SANAA 15 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în fața unei mari adunări 
care a avut loc duminică după-a- 
miază la Sanaa, capitala Yemenu
lui, primul ministru al guvernului 
Republicii Arabe Yemen, Abdaiah 
As-Sallal, a anunțat că armata 
yemenită a eliberat localități
le Saada și Maarib din nordul 
țării. Primul ministru a declarat că 
pînă în prezent 20 de țări au recu
noscut Republica Arabă Yemen și 
a lansat un apel tuturor țărilor 
lumii cerîndu-le să recunoască re
gimul republican. „Declarăm în
tregii lumi, a subliniat As-Sallal, că 
am eliminat pentru totdeauna mo
narhia. Revoluția yemenită a fost 
declanșată pentru a înlătura un re
gim care constituia o rușine pen
tru națiunea arabă și pentru în
treaga omenire și cei care încearcă 
să-l restaureze acționează împotriva 
umanității”.

★

CAIRO 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
piloții saudiți Abdel Latif Yagmur 
și Ahmed Musa Avad, care au fugit 
recent în R.A.U. din Arabia Sau- 
dită, au declarat în cadrul unei 
conferințe de presă la Cairo că ei 
au primit misiunea să transporte la 
Nidjan pe emirul Hassan, conducă
torul contrarevoluționarilor yeme- 
niți, împreună cu o încărcătură de 
armament și aur. Ei au hotărît să-l 
aducă pe emir în Egipt. Insă în ul
tima clipă sarcina pilotării avionu
lui a fost încredințată unui pilot 
american,

NEW YORK — Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu, transmite :

La 15 octombrie. Consiliul de 
Securitate a examinat și aprobat în 
unanimitate cererea Ugandei de a 
fi primită în O.N.U. Odată cu ra
tificarea acestei hotărîri, Uganda a 
devenit cel de-al 110-lea membru 
ales al Națiunilor Unite, numărul 
țărilor africane ridicîndu-se la 32, 
iar al grupului afro-asiatic la 55. 
Toți membrii Consiliului de Secu
ritate și-au exprimat satisfacția pen
tru faptul că un nou stat afri
can și-a cîștigat independența.

------------------------o»o

Delegatul Ghanei 
asupra existenței 
teritorii care au 
independență.

Luînd cuvîntul,
în numele delegației R. P. Romîne, 
a arătat că eliberarea Ugandei face 
parte din procesul istoric care a 
chemat popoarele la o viață nouă, o 
viață în care omul se bucură de 
considerație, de respect și demnitate 
umană, fără deosebire de rasă. Pro
clamarea la 9 octombrie a indepen
denței de stat a Ugandei constituie

a atras atenția 
în Africa a unor 
și ele dreptul la

Mihail Hașeganu,

«

Sosirea la Berlin a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Polone

BERLIN 15 (Agerpres). — La 15 
octombrie a sosit în capitala R. D. 
Germane delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Polone în 
frunte cu W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., și J. Cyvan- 
kiewicz, președintele Consiliului 
Miniștri al R.P. Polone.

în întîmpinarea delegației, 
piața din fața Gării de Est și 
străzile învecinate, s-au adunat mii 
de locuitori ai capitalei R. D. Ger
mane. Delegația a fost ■ întîmpinată 
de W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
W. Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., prim-vice-

de

în
pe

Greva metalurgiștilor din Milano continuă de aproape o lună. Zi
lele trecute au avut loc noi demonstrații ale metalurgiștilor. In foto
grafie : Aspect de la una din aceste demonstrații.

președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, și de alți con
ducători ai R. D. Germane.

Cu acest prilej a avut loc 
mare miting la care au luat cuvîn
tul W. Ulbricht și W. Gomulka.

Salutînd pe oaspeții din Polonia, 
W. Ulbricht a declarat că R. D. Ger
mană, în strînsă colaborare cu Uni
unea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, își consacră toate forțele 
asigurării păcii și construirii socia
lismului. W. Ulbricht a subliniat 
necesitatea reglementării pașnice a 
problemei germane, prin încheierea 
tratatului de pace german.

în cuvîntarea de răspuns, W. Go
mulka a subliniat că rezolvarea 
problemei germane este cheia secu
rității în Europa. Politica imperia
liștilor, care duce la agravarea în
cordării, tendința militariștilor vest- 
germani de a dobîndi arma nu
cleară, provocările neîncetate ale 
forțelor războiului rece în Berlinul 
occidental — toate acestea constituie 
un obstacol în calea slăbirii încor
dării și în calea coexistenței paș
nice. Din această cauză luptăm pen
tru încheierea tratatului de pace cu 
Germania, pentru rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental.

un

încheierea victorioasă a unei etape 
dureroase din istoria acestei țări. 
Nu există nici o îndoială, a subli
niat reprezentantul R. P. Romîne, 
că independența va deschide popu
lației Ugandei largi perspective 
pentru dezvoltarea și progresul mul
tilateral, în ciuda obstacolelor pe 
care această populație Ie va mai a- 
vea de trecut ca urmare a domina
ției coloniale.

în numele delegației romîne, M. 
Hașeganu a adresat un salut po
porului și guvernului Ugandei cu 
ocazia independenței sale, precum și 
urări sincere de succes în opera de 
construcție economică și socială și 
în întărirea independenței naționale 
a țării.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, a de
clarat că poporul sovietic, împreu
nă cu toate popoarele iubitoare de 
pace din lume, salută cu o profun
dă satisfacție proclamarea noului 
stat independent al Africii, Uganda.

s«'»»

Vedere dintr-un «ou cartier al Moscovei.
o«o
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ViZiTA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al P. M. R. ÎN R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — De

legația de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă de tova
rășul Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic, care se 
află în R. P. Polonă, s-a întîlnit la 
13 octombrie cu membri ai condu
cerii C.C. al P.M.U.P.

La 14 octombrie, delegația de ac
tiviști ai Partidului Muncitoresc Ro
mîn a sosit la Wroclaw. Membrii 
delegației au vizitat monumentele 
istorice și noile construcții ale ora
șului.

------------------------------------ O®O-

Plenara lărgită a
BUDAPESTA 15 (Agerpres). 

După cum anunță agenția M.T.I., 
11 și 12 octombrie a avut, loc ple
nara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

în rezoluția adoptată pe baza ra
portului tov. J. Radar, privind mo
dificarea unor prevederi ale pro
iectului Statutului partidului, ple
nara propune congresului P.M.S.U. 
să includă în statut prevederea că 
pe viitor congresele P.M.S.U. să 
fie convocate după fiecare patru 
ani, Comisia Centrală de Control să 
fie aleasă nu de către Comitetul 
Central, ci de către congres. Pentru 
discutarea problemelor importante 
cu caracter politic și organizatoric, 
se spune în rezoluție. Comitetul 
Central poate convoca ședința co-

ooo

Succese ale muzicienilor romîni 
hotarepeste

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 
Concertele orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enescu“ 
se bucură de un deosebit
R. P. Ungară.

La concertul dat la 10 
sub bagheta artistului 
George Georgescu, au fost prezenți 
Kallay Gyula, Biszku Bêla, Fehèr 
Làjos, Fock Jeno, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., Szir- 
mai Istvan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
cum și personalități ale vieții cul
turale și artistice din capitala R. P. 
Ungare. La sfîrșitul programului, 
conducătorii de partid și de stat ai 
R. P. Ungare au felicitat călduros 
ansamblul orchestrei Filarmonicii, 
pe maestrul George Georgescu și pe

succes în

octombrie 
poporului

la

violoncelistul Radu Aldulescu, solis
tul concertului.

In seara de 13 octombrie, amba
sadorul R. P. Romîne la Budapesta, 
Mihail Roșianu, a oferit o recepție 
în cinstea orchestrei la care au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Ministeru
lui Culturii din R. P. Ungară, oa
meni de artă și cultură din Buda
pesta.

*
VIENA 15 (Agerpres). — In zilele 

de 13 și 14 octombrie, maestrul 
George Georgescu a dirijat două 
concerte ale Filarmonicii din Viena. 
Cu aceste concerte s-a deschis sta
giunea oficială a acestei filarmonici.

Concertul de duminică 14 octom
brie a fost în întregime radiodifu
zat și s-a bucurat de un deosebit 
succes.

C. C. al P. M. S. U
mună a celor trei organe conducă
toare alese de congres (Comitetul 
Central, Comisia Centrală de Revi
zie și Comisia Centrală de Control). 
La ședința comună toți membrii a- 
cestor organe se bucură de vot egal.

De asemenea, au fost discutate ra
portul tov. G. Kallai și propunerile 
Biroului Politic în legătură cu ce
rerea prezentată spre examinare Co
mitetului Central de către tov. G. 
Marosan. în rezoluția cu privire la 
acest caz se arată, printre altele, că 
această cerere a lui G. Marosan este 
îndreptată împotriva unității politi
ce a partidului și că demisia sa din 
postul de membru al Biroului Po
litic constituie o poziție antiparti' 
nică.

Comitetul Central al P.M.S.U. a 
hotărît să-l scoată pe tov. G. Ma
rosan din Biroul Politic, să-l elibe
reze din funcția de secretar al Co
mitetului Central și să-l excludă 
din Comitetul Central.

IN JURUL CRIZEI POLITICE
A.

DIN FRANȚA

U.R.S.S. va lansa noi variante de rachete purtătoare 
cu mai multe trepte pentru obiecte cosmice

30

Uniunea Sovietică va experimenta In 
ale Oceanului Pacific noi variante de rachete purtătoare 
trepte pentru obiecte cosmice, 
rachetelor este prevăzută pentru intervalul 16 
a. c.

octombrie —»

se spune : | 
și iulie 1960,

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
două regiuni 
cu mai multe

Lansarea 
noiembrie
In comunicatul agenției TASS în legătură cu aceasta
„După cum a mai anunțat agenția TASS, în ianuarie 

precum și în septembrie—octombrie 1961. Uniunea Sovietică a lansat 
într-o regiune a Oceanului Pacific puternice rachete purtătoare fără 
ultimele trepte pentru obiecte cosmice.

In cadrul planului lucrărilor de cercetări științifice și experimentale 
de proiectări pentru explorarea continuă a spațiului cosmic, oamenii 
de știință șl proiectanțil sovietici au pregătit, pentru a fi experimentate, 
noi variante de rachete purtătoare cu mai multe trepte pentru obiecte 
cosmice. Lansările experimentale de aceste rachete 
ultimele trepte vor fi efectuate în două regiuni ale 
mărginite de următoarele

de asemenea fără 
Oceanului Paclllc,

coordonate :
IREGIUNEA NR. I

grade 52' 00" ; 5 grade
Longitudine vestică: 165 grade 25' 00"; 164

10' 00"; 4 gradeLatitudine nordică : 6 
21' 30" ; 6 grade 07' 00" ; 
grade 36' 30" ; 166 grade 16’ 30" ; 167 grade 08' 00".

REGIUNEA NR. 2
Latitudine nordică : 36 grade 38' 00" ; 33 grade 40' 00" ; 31 grade 

28' 00" ; 34 grade 25' 00" ; Longitudine estică : 175 grade 50’ 00" ; 171 
grade 10' 00" ; 173 grade 03' 00" ; 177 grade 45' 00".

Pentru efectuarea măsurătorilor necesare, spre regiunea de cădere 
a penultimelor trepte ale rachetelor purtătoare vor fi trimise nave spe
ciale ale flotei sovietice, înzestrate cu aparatele de măsurat necesare.

In scopul asigurării securității navigației și zborurilor avioanelor 
în cursul lansărilor de rachete purtătoare în regiunea Oceanului Pa
cific, agenția TASS este împuternicită să comunice că guvernul Uniunii 
Sovietice solicită guvernele țărilor, ale căror nave și avioane se pot 
afla în cursul intervalului de timp sus-menționat în apropierea regiunii 
de cădere a penultimelor trepte ale rachetelor purtătoare, să ceară 
autorităților de resort să dea căpitanilor navelor și comandanților avioa
nelor instrucțiuni de a nu intra în zonele maritime și aeriene din Ocea
nul Pacific, mărginite de coordonatele sus-menționate”.

--------------------------OfflO------------------------------------------------------------------

SCURTE
MOSCOVA’. La 14 octombrie, 

Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Nina Hrușciova, au oferit un prînz 
în cinstea ambasadorului R. P. Chi
neze în U.R.S.S., Liu Siao, și a soției 
lui, în legătură cu apropiata lor ple
care în patrie. Prînzul a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească, caldă și 
cordială. Nikita Hrușciov șl
Siao au rostit toasturi în care a 
fost exprimată năzuința 
de a dezvolta și întări și pe viitor 
prietenia frățească de nezdruncinat 
sovieto-chineză.

Liu

comună

ȘTIRI

în Franța se desfășoară o mare 
bătălie politică. Flecare francez își 
dă seama că rezultatul ei va avea 
o mare- însemnătate pentru evoluția 
ulterioară a situației politice din 
Franța.

In mod oficial, totul a început la 
12 septembrie, cînd președintele de 
Gaulle a anunțat consiliului de mi
niștri intenția sa de a obține modi
ficarea constituției pe calea unui 
referendum.

In fapt, despre revizuirea consti
tuției s-a vorbit în tot cursul verii. 
Prin aceasta, s-a făcut un fel de 
pregătire a opiniei publice cu pri
vire la „intențiile pe care le-ar avea 
șeful statului". Dar, încă înainte ca 
aceste intenții să devină cunoscute 
oficial, numeroase partide sau or
ganizații democratice și-au mani
festat opoziția față de revizuirea 
proiectată.

De Ia 12 septembrie, evenimen
tele au început să se precipite. La 
19 septembrie, consiliul de 
a aprobat proiectul șefului 
La 20 septembrie, acesta a 
discurs radiotelevizat, în 
justifica proiectul ; la 2 octombrie, 
a fost stabilită oficial data pentru 
tinerea referendumului : 28 octom
brie. în aceeași zi, opoziția a de
pus o moțiune de cenzură împotriva 
guvernului Pompidou, învinuindu-1 
de încălcarea constituției. In noap
tea de 4 spre 5 octombrie, moțiunea 
a fost adoptată cu 280 de voturi, cu 
39 de voturi peste cele necesare 
pentru răsturnarea guvernului.

înainte de deschiderea dezbateri
lor, președintele a ținut din nou un 
discurs radiotelevizat, în care a a- 
tacat partidele politice și a ame
nințat că va pleca de la putere 
dacă referendumul nu va întruni o 
majoritate de voturi favorabilă pro
iectului său. La 6 octombrie, șeful 
statului a dizolvat Adunarea națio
nală și a cerut guvernului Pompidou 
să rămînă în funcțiune, în pofida 
votului de cenzură. La 10 octombrie, 
consiliul de miniștri a hotărît ca 
alegerile parlamentare să aibă loc 
în zilele de 18 și 25 noiembrie.

Iată, în mare, desfășurarea calen
daristică a evenimentelor. Și acum, 
cîte ceva despre tezele care se în-

fruntă și miza care este în joc 
această mare bătălie politică.

MAI 1NT1I,
PROBLEMA FORMEI

în este violată. Or, aceasta 
însăși a statului șl prima

miniștri 
de stat, 
tinut un 
care-și

Guvernul pretinde că procedura 
de revizuire a constituției preconi
zată, adică fără o dezbatere și ho- 
tărîre parlamentară, ar fi perfect 
legală, că președintele republicii ar 
avea, potrivit constituției, dreptul 6ă 
recurgă la referendum. Mai mult 
chiar, că procedura ar fi democra
tică, doar de la 
terea.

Care este însă 
întîi, din punctul 
mei și al respectării legislației 
prevederile înscrise în constituție 
arată că aceasta poate fi revizuită 
numai prin două proceduri. Dar am
bele presupun o examinare și dez-

popor emană pu-

realitatea ? 
de vedere al

Mal 
foi-

Corespondentă din Paris

batere în parlament și un vot cores- 
punzător al ace-stuia. Prin ’ urmare, 
o modificare a constituției care n-a 
urmat o asemenea cale este prin 
ea însăși anticonstituțională.

De asemenea, în ce privește re
curgerea la referendum, constituția 
prevede că acesta nu poate avea 
loc decît în cazuri foarte precise 
și limitate și în nici un caz pentru 
revizuirea constituției. Recurgerea la 
referendum în scopul revizuirii con
stituției este deci o încălcare a a- 
cesteia ; în plus este vorba de o 
metodă antidemocratică, deoarece 
ea ocolește parlamentul, împie
dică discutarea proiectului de că
tre deputați, răpește deci parlamen
tului posibilitatea de a se pronunța.

Acesta este punctul de vedere 
al tuturor partidelor politice (cu 
excepția U. N. R., partidul de gu- 
vernămînt care-1 susține pe preșe
dintele de Gaulle). Este grăitor că 
aceeași este și opinia unor foști pie- 
ședinți ai republicii, a președintelui 
senatului, Monnerville, a tuturor pro
fesorilor Facultății de drept din Pa
ris, care, așa cum a spus recent 
Paul Reynaud, „slnt de acord că

constituția 
este baza 
victimă va fi poporul care este în
șelat".

Dar toate aceste puncte de vede
re nu au fost luate în considerare 
de guvern.

Deci, în ce privește forma, este 
vorba de o procedură care încalcă 
normele democratice și deschide 
poarta aplicării unor metode de 
vizuire arbitrară a constituției.

ÎN CE CONSTA
FONDUL PROBLEMEI

re-

Discuția asupra fondului chestiunii 
este, desigur, și mai importantă, și 
mai vie, decît aceea asupra formei. 
Modificarea constituției ar con
sta în aceea că președintele 
republicii nu ar mai fi ales de par
lament, cum s-a făcut în Franța 
timp de 100 de ani, nici de către un 
colegiu format din deputați, consi
lieri generali și delegați ai consilii
lor municipale (în total 80 000 de e- 
lectori), cum prevede constituția în 
vigoare, elaborată de actualul re
gim, ci prin vot universal, direct.

Susținerea acestui proiect este în
soțită, în propaganda partidului la 
putere, de atacuri extrem de violen
te la adresa partidelor și a sindica
telor. Totodată se scot în evidență 
virtuțile unei așa-numite „democra
ții directe", adică prin supunerea 
cît mai multor măsuri plebiscitului, 
fără examinarea lor de parlament.

In aceste condiții apărătorii nor
melor democratice arată — desigur, 
în grade și cu nuanțe diferite, potri
vit cu apartenența lor politică — că 
aci nu este vorba doar de fap
tul dacă alegerea președintelui re
publicii să se facă sau nu prin vot 
universal, ci de ceva mult mai com
plex, mai vital, și anume de însăși 
soarta instituțiilor republicane. I 
tr-un asemenea referendum nu 1 
da cîtuși de puțin posibilitate 
porului să-și spună cuvîntul, ci 
mai dimpotrivă. Se știe că prin 
temui referendumului nu se poate 
lăspunde decît prin „da" sau „nu", 
așa încît sub o aparență democra
tică, ar avea loc în fapt zădărnicirea 
unei reale dezbateri populare. Cum 
spune ziarul „L’Humanité’ — „este 
vorba de a se cere francezilor să

dea o dată pentru totdeauna o Iscă
litură In alb unul stăpîn absolut șl 
Incontestabil". Aceasta ar însemna 
un pas mal departe pe calea limi
tării atribuțiilor parlamentului, a în
lăturării sale din viata politică ; ar 
însemna că președintele își poate 
atribui o independență față de par
lament, prevalîndu-se de faptul că 
el s-ar considera un ales al poporu
lui, ceea ce ar deschide poarta în
tăririi nelimitate a puterii personale.

„Ceea ce nl se propune — a de
clarat în fața senatului președintele 
acestuia, Monnerville — nu este 
democrație, ci mal curînd un bona- 
partlsm fulger''. In legătură cu a- 
ceasta se reamintește că istoria 
Franței a cunoscut astfel de prece
dente — Napoleon al III-lea a a- 
juns împărat, ștrangulînd Republi
ca, printr-o procedură asemănătoa
re cu aceea a referendumului pre
conizat azi.

CE FORȚE SE ÎNFRUNTA 1

Prin- 
s-ar 
po- 
toc- 

: sis-

In favoarea revizuirii constituției 
în sensul cerut de președinte și 
deci pentru „DA" la referendum se 
pronunță de fapt numai partidul 
Ü.N.R. S-ar putea deci crede că bă
tălia opoziției n-ar fi grea. Trebuie 
avut însă în vedere că U.N.R, par
tidul la putere, este sprijinit de 
imensa forță financiară și economi
că a monopolurilor, că dispune de 
aparatul de stat și de largi posibi
lități de influențare a opiniei pu
blice. Radioul și televiziunea sînt 
în bună măsură monopolul adepților 
regimului. împreună cu o mare par
te a presei, ele au jucat un mare 
rol în dezorientarea 
maße de cetățeni.

împotriva reformei 
nale, pentru „NU" la 
sînt toate partidele politice și orga
nizațiile care se pronunță pentru 
apărarea cauzei democrației.

Partidul Comunist Francez, care 
a arătat încă din 1959 viciile actua
lei constituții și s-a ridicat împotriva 
regimului puterii personale, a fost 
primul care a pronunțat un „NU" 
categoric, împotriva intenției șefului 
statului. Totodată, partidul socialist 
(S.F.I.O.), partidul socialist unificat 
(P.S.U.), U.D.S.R., partidul radical, 
M.R.P (partid catolic) și „indepen
denții" (grupare de dreapta) s-au 
pronunțat în unanimitate sau cu o 
foarte mare majoritate pentru „NU" 
la referendum.

Această poziție a partidelor poli-

unor largi

consfltațio- 
referendum.

tice față de referendum este un fapt 
nou de mare însemnătate. Ce-i 
drept, există unele încercări de a 
reface defuncta „forță a treia’, care 
a dovedit în repetate rînduri că nu 
poate duce decît la frînarea efortu
rilor necesare spre o adevărată de
mocrație. Astfel, S.F.I.O., partidul ra
dical, M.R.P. și „independenții“ au 
format un fel de cartel care ar dori 
să înlăture clasa muncitoare și par
tidul ei de la lupta comună. Desi
gur, o asemenea orientare nu poale 
decît să scindeze forțele care se 
pronunță p.entru „NU".

Important și semnificativ este fap
tul că o împletire a eforturilor în 
vederea respingerii proiectului gu
vernamental se conturează, dacă 
nu la nivelul conducerii partidelor, 
cel puțin jos, în mase. Fiecare zi 
aduce vești despre realizarea sub 
diferite forme a unității de acțiune 
— de la semnarea de petiții în uzi
ne și cartiere de către muncitorii 
aparținînd diferitelor grupări poli
tice sau fără de partid și pînă la 
încheierea unor acorduri pe plan 
departamental. In Landes, La Ro- 
chefort-sur-Mer, la Voulte, ca să nu 
cităm decît cîteva exemple, toate 
forțele republicane au notărît sâ 
ducă o campanie comună. Consi
liile generale ale departamentelor 
Senei, Nord Nièvre, Tarn, s-au 
pronunțat pentru „NU". Tot ast
fel s-au pronunțat primarii și con
silierii 
(Isère) 
berta (Lozère), majoritatea consi
lierilor municipali 
din Brive (Corrèze), Hirson (Aisne), 
Coveron (Loire-Atlantique) etc. 
derațiile P.C.F., S.F.I.O., P.S.U. 
partidului radical din Alpii 
Sus au lansat un apel comun de a 
se vota „NU". La Saint-Dié (Vosges) 
comuniștii, socialiștii și radicalii vor 
duce o campanie comună.

Mai sînt puține zile pînă la 
referendum. Nu este vorba de a 
face profeții sau pronosticuri, dar 
un lucru e sigur, și anume că vor 
crește și mai mult rîndurile marii 
mișcări de opoziție față de puterea 
personală. Lupta legată de alegerile 
parlamentare, care va urma imediat 
după referendum, nu va fi mai pu
țin înverșunată. Pentru democrații 
francezi începe o perioadă de bă
tălii grele ; ei sînt hotărîți să facă 
totul pentru cîștigarea lor în inte
resul democrației, al republicii.

generali din Sassenage 
și din St. Germain-de-Cal-

din- Lyon, cei

Fe- 
Și 

de

HENRI VELAY

WASHINGTON. Ministrul aface
rilor externe al R.F.G., 
s-a întîlnit cu 
S.U.A., Rusk, cu care a avut o con
vorbire.

SAIGON. La 
sud) a sosit o 
tere turboreactive americane desti
nate operațiunilor împotriva parti
zanilor.

MOSCOVA. Președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen, care, împreună 
cu soția, s-a aflat la odihnă în Cri- 
meea, la invitația lui N. S. Hruș
ciov. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a sosit la Mos
cova. Urho Kekkonen și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîmpinate 
pe aeroportul 
Hrușciov cu soția și alte personali
tăți. La 15 octombrie, a avut loc la 
Kremlin o întrevedere între pre
ședintele Finlandei și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

WASHINGTON. La 15 octombrie 
a sosit la Washington, într-o vizită 
oficială, Ben Bella, șeful guvernului

------------------------ o® o

Schröder,
secretarul de stat al

Saigon (Vietnamul de 
escadrilă de elicop-

Vnukovo de N. S.

R.D.P. Algeria. El urmează să se în- 
tîlnească cu președintele Kennedy.

TEL AVIV. Agenția France Presse 
relatează că mecanicii de locomo
tive din Israel au declarat o grevă 
în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice. Circulația feroviară din 
țară este complet paralizată.

ROMA. Celebra artistă italiană 
Irma Grammatica a încetat din 
viață la Florența în vîrstă de 92 
de ani.

CONAKRY. Prima conferință a 
juriștilor din țările Asiei și Africii 
se deschide în capitala Guineei. Se 
vor discuta probleme legate de li
chidarea colonialismului, lupta îm
potriva neocolonialismului și baze
lor militare străine, problema aju
torului economic străin.

PARIS. La Toulouse s-a încheiat 
tradiționalul concurs de canto. La 
acest concurs a luat parte și teno
rul romîn Ion Buzea, care a ocupat 
locul trei, obținînd medalia de 
bronz.

RĂSPLATĂ PROMPTĂ
Cu pafru luni în urmă, 

cînd în Peru s-a produs 
o lovitură de stat și pu
terea a fost preluată de 
o juntă militară, eveni
mentul a fost primit de 
Washington, cum se spu
ne, „în furci'. Pe malurile 
Pofomakului au fost au
zite atunci expresii tari : 
„E un regim anticonstitu
țional I', „Să-i aplicăm 
sancțiuni I“ Mai mult, 
prinfr-o declarație oficia
lă, S.U.A, s-au angajat să 
suprime ajutorul militar 
acordat acestei țări.

In scurtă vreme a de
venit însă limpede că su
părarea afișată trebuia 
doar, de ochii lumii, să 
ascundă o dragoste dis
cretă. S-a aflat astfel că 
junta militară din Peru a 
fost sprijinită în 
rea loviturii de 
unele cercuri 
nord americane, 
dînd cărfile pe 
ta militară

organiza- 
stat de 
influente 

Recent, 
față, jun-

peruviană a 
anunțat că S.U.A. î-au a- 
cordat un ajutor militar 
de 22 000 000 de dolari.

Explicat ia dărniciei Was
hingtonului nu e greu 
de găsit : la recenta con
ferință a O.S.A., ministrul 
Peruvian al afacerilor ex
terne a dat dovadă de un 
zel deosebit în sprijinirea 
planurilor americane pri
vind o intervenție împo
triva Cubei. Aceasta a 
mișcat mult Departamen
tul de Sfat, mai ales că 
unii delegafi la 
fă i-au provocat

Și răsplata 
prompt.

conferin- 
deziluzii. 
a venit

V. O.

vreunui atac armat 
emigrantilor cubani.

S.U.Ä. au făcut cu
noscut Angliei că nu 
pot garanta securitatea 
vaselor engleze tn Ma
rea Caraibilor împotri
va 
al

O«o

Pirații în Marea Caraibilor 1...
(desen de NIC. NICOLAESCU)
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Atac pirateresc 
asupra unui 
vas cuban

asupra 
cuban în 
de insu-
Blanco,

HAVANA 15 (A- 
'gerpres). — în 
noaptea spre 14 
octombrie, un vas- 
pirat necunoscut 
a tras 
unui iaht 
apropiere 
la Cayo
situată la 23 km 
spre nord-vestul 
orașului Cardenas 
(provincia Matan- 
zas). In urma a- 
cestui atac bandi
tesc au fost uciși 
doi din cei patru 
cetățeni cubani 
care se găseau pe 
bordul vasului. 
Pirații s-au retras 
spre nord.


