
,nV»'a \
Y
V 
\

5»

I «
DIN

30 BANI

tI
1

frît

P.H.R.
Joi 18 octombrie 1962 j 6 PAGINI

C'e'

PROLETARI TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

(Agerpres).
I!

gou și blum de oțel. In felul acesta ei îmbunătățesc și calitatea produselor. Exploatarea minieră Cavnlc. Echipa de mineri fruntași condusă 
de Vasile Tuplță, într-o pauză. (Foto : Âtrerprei)
------------------- OoO-----------------------------------------—•
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Călduroasa primire făcuta oaspeților în capitala Indiei
DELHI 17 (Agerpres). — De la 

trimisul special al Radiodifuziunii, 
Eugen Preda :

La 17 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, împreună cu to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, au sosit la Delhi —« 
capitala Indiei — în continuarea vi
zitei în țara prietenă, la invitația 
președintelui Republicii India, dr, 
Radhakrishnan.

La ora 12, ora locală, pe aeropor
tul Palam a sosit, escortat de un 
grup de avioane cu reacție ale for
țelor militare aeriene indiene, avio
nul cu care au călătorit conducătorii 
de stat romîni, însoțiți de ministrul 
muncii al guvernului central indian, 
Jai Sukh Lai Hathi, ambasadorul 
Republicii India la București, Mat- 
hur, și ambasadorul R. P. Romîne 
la Delhi, Iancu Horațiu.

Pe aeroport, pavoazat cu drapelele 
de stat ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii India, era aliniată 
o gardă de onoare formată din sub
unități ale forțelor armate terestre, 
maritime și aeriene ale Republicii 
India. în semn de salut, o baterie de 
artilerie a tras 21 de salve de tun.

Solii poporului romîn sînt întâm
pinați cu căldură de președintele 
Republicii India, dr. Sarvapalli Rad
hakrishnan, de vicepreședintele Za
hir Hussein, și de primul ministru 
Jawaharlal Nehru. Primarul orașu
lui Delhi oferă conducătorilor de 
stat romîni tradiționalele ghirlande 
de flori. După prezentarea membri
lor guvernului indian, s-au intonat 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii In
dia.' Comandantul gărzii de onoare 
a prezentat raportul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a trecut în 
revistă garda de onoare.

Conducătorilor de stat romîni 
le-au fost prezentați apoi alți înalți 
demnitari indieni, precum' și mem
brii corpului diplomatic aflați pe ae
roport.

Președintele Republicii India, dr. Radhakrishnan, s-a apropiat de mi
crofon și a rostit un cuvînt de bun 
sosit.Sîntem fericiți, a spus președintele Indiei, dr. Radhakrishnan, să vă avem pe dv. și persoanele care vă însoțesc în mijlocul nostru. Din vizita pe care ați întreprins-o într-un număr de orașe din India v-ați putut da seama de stima adîncă și bunăvoința pe care poporul nostru le nutrește pentru dv. și țara dv.Noi dăm o înaltă apreciere luptei dv. curajoase pentru libertate și străduințelor pe care le depuneți pentru a îmbunătăți condițiile sociale și economice în țara dv. Ați obținut într-un timp foarte scurt succes in sarcina pe care v-ațl propus-o. Prețuim interesul pe care îl manifestați și ajutorul pe care îl acordați în dezvoltarea industriei noastre petroliere.

ta sosirea pe aoroportul Palam din Delhi. (Telefoto : Agorpre«)Contactele personale contribuie la’ întărirea relațiilor de prietenie în-> tre popoare. Sînt sigur că dv., prii mul ministru al țării dv., și minis-, trul de externe, precum și persoa-, nele care vă însoțesc, veți considera vizita dv. la noi plăcută și folositoare și sper că această vizită va strînge legăturile dintre noi. Din toată inima, fiți bine venit, domnule președinte.
Răspunzînd, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus :Vă mulțumim sincer pentru caldele cuvinte adresate nouă și poporului romîn. Permiteți-mi să vă transmit dv. și prin dv. locuitorilor capitalei Indiei prietene, marelui popor indian, salutul nostru cald din partea Consiliului de Stat al Repu-, blicii Populare Romîne, a guvernului Republicii Populare Romîne șl a poporului romîn.Vă sîntem recunoscători pentru amabila invitație de a vizita marea și frumoasa dv. țară, de a avea convorbiri prietenești cu conducătorii Indiei, de a lua cunoștință de realizările poporului indian, de năzuințele sale de progres șl o viață mai bună. Sîntem convinși că prilejul de a avea noi întrevederi cu oamenii de stat ai Indiei va deschide noi posibilități pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor și colaborării dintre popoarele șl țările noastre.Locurile vizitate pînă acum au lăsat asupra noastră impresii puter-

nice, 'de neuitat. 'Aș vrea să mulțumesc pentru atenția cu care am fost înconjurați și primirea deosebit de prietenească pe care ne-au făcut-o nouă, reprezentanți ai poporului romîn, persoanele oficiale și populația orașelor Bombay, Bangalore, Agra.Dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre se bazează pe interesele comune ale construcției pașnice. Fie ca această prietenie să se dezvolte spre binele nostru comun, spre binele păcii în întreaga lume.în încheiere, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adresat urări pentru prietenia romîno-indiană, pentru pace în întreaga lume.
De la aeroport, străbătând Bule

vardul Păcii, arteră principală a 
capitalei Indiei, coloana de mașini 
oficiale s-a îndreptat spre reședința 
președintelui Republicii India, unde 
sînt găzduiți oaspeții romîni în 
tâmpul șederii la Delhi. '

Capitala Indiei cuprinde două 
părți : Old Delhi (Vechiul Delhi), cu 
o populație de 2 600 000 de locuitori, 
care are aspectul tipic al aglomeră
rilor urbane din India, șl New Delhi, 
(Noul Delhi) cu 260 000 de locuitori, tn care se află instituțiile oficiale, 
palatele de reședință ale înalților. 
demnitari, precum și numeroasa 
grădini.

Clădirea de reședință a președin
telui Republicii India este construită 
din piatră roșie, cu coloane in stil 
antic, cu cupola în forma templelor,

budiste. In momentul cînd tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej împreună 
cu dr. Radhakrishnan au sosit la 
reședință, alături de drapelul porto- 
caliu-negru al președintelui Republi
cii India s-a înălțat șl drapelul roșu- 
galben-albastru al Republicii Popu
lare Romîne.

In piața din fața reședinței, înca
drată de clădirile diferitelor, minis
tere, se aflau zeci de mii de dameni 
care au făcut o primire 'entuziastă. 
conducătorilor de stat romîni. Pe 
aleea de la intrarea reședinței, pe o 
distanță de mai bine de un kilometru, 
alți numeroși locuitori ai capitalei 
Indiei au salutat pe tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer, manifestând pentru priete
nia romîno-indiană. De la intrarea 
în piață și pînă la reședință convo
iul de mașini a fost escortat și de o 
unitate de lăncieri călare din garda 
președintelui.

In cursul zilei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Corne
liu Mănescu au făcut o vizită pre
ședintelui Republicii India, dr. Sar
vepalli Radhakrishnan.

După-amlază, conducătorii de stat 
romîni au avut convorbiri cu primul 
ministru al Indiei, Jawaharlal Ne
hru.

Seara, președintele Republicii In
dia, dr. Radhakrishnan, a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților romîni.

Pregăfirl 
pentru iarnă

Slderurglștll din 
Hunedoara au pus 
in practică nume
roase măsuri care 
să asigure func
ționarea din plin 
a agregatelor pe 
timpul iernii. Pînă 
în prezent, an fost 
terminate 120 de 
lucrări prevăzute 
in planul pregăti
rilor de Iarnă. Pe 
platoul de încăr
care a furnalelor 
s-a construit o ca
bină, de unde se 
va supraveghea 
funcționarea insta
lațiilor de alimen
tare a agregatelor. 
La silozurile de mi
nereu șl cocs, ca 
și la furnale au 
Eost amenafate noi 
instalații de Încăl
zire pentru a feri 
materiile 
îngheț.

Reîntoarcerea orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „G. Enescu" 

Miercuri 'dimineața s-a ■ înapoiat In 
Capitală orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „George Enescu“, care a 
întreprins un turneu de zece zile In 
R. P. Ungară. Artiștii primei noastre 
orchestre simfonice, sub conducerea di
rijorilor George Georgescu șl Mircea 
Basarab, au dat între 6 și 15 octombrie 
o serie de concerte in orașele Debre
țin, Miscolc, Budapesta, Györ și Béké- 
sesaba, 
succes.

bucurîndu-se de un frumos 
(Agerpres)

VACCIN ANTIPOLIOMÏELITIC
începînd din primul frl- 

mesfru al anului viitor, co
piilor și populafiei adulte, 
pînă la vîrsta de 30 de 
ani din fara noastră, (peste 
10 milioane de persoane) li 
se vor administra pentru 
prima dată vaccin antipo- 
liomielitic de fabricație ro- 
mînească.

Pregătirile pentru pro-

Violonistul 
Igor Oistrah 
în CapitalăMiercuri seara a sosit în Capitală cunoscutul violonist Igor Oistrah.In cadrul turneului el va da un recital și va fi solistul unqr concerte ale Filarmonicelor din Iași și București.

RONÎNESC
în fără a vacclnu- 
început din vara

ducerea 
lui, au 
anului 1961, cînd s-a con
struit pe lingă Institutul dr. 
Cantacuzino din București 
un pavilion special pentru 
experienfe. Virușii de să- 
mînfă au fost puși la dis
poziție de către Institutul 
de poliomielită de la Mos
cova. (Agerpres)

de prietenieDelegația Asociației de prietenia sovieto-romîne, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea Lunii prieteniei romîno-sovietice, a părăsit miercuri Bucureștiul.Oaspeții au fost conduși la plecare, pe aeroportul Băneasa, de tovarășii acad. P. Constantinescu-Iași și Marin Florea Ionescu, vicepreședinți al Consiliului General A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru cultură și artă, Octav Livezeanu,
Filme didactice 

pentru elevi
Pentru a-l ajuta pe elevi In procesul 

de învăjămînt, întreprinderea cinemato. 
grafică de sfat a orașului București or« 
ganizează, începînd din săptămîna vil« 
toare, prezentări de filme didactice la 
8 cinematografe din raioanele Capi
talei. Elevii vor viziona de două ori pe 
săpfămînă filme care li vor ajuta să-și 
însușească mai bine cunoștințe despre 
botanică, biologie, zoologie, geogra
fie, fizică, chimie etc.

re-

Plecarea delegației Asociației 
sovieto-romîne vicepreședinte al I.R.R.C.S., deprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai Consiliului General A.R.L.U.S., oameni de cultură, activiști ai organizațiilor de masă.Au fost de față G. E. Cebotariov, însărcinat cu afaceri ad-interlm al U.R.S.S. la București și membri ai ambasadei.Cu același avion a plecat la Moscova delegația de cineaști sovietici, care a asistat la tradiționalul festival al filmului sovietic. (Agerpres)

în aceste zile, în fața oamenilor muncii din agricultură stau sarcini deosebit de importante : terminarea grabnică a semănatului griului și executarea tuturor lucrărilor a- gricole la un înalt nivel calitativ, upă cum dovedesc experiența gospodăriilor fruntașe și cercetările științifice, semănatul ia timp și de bună calitate are o însemnătate hotărîtoare pentru obținerea de producții sporite. Care este situația semănatului acum cînd se apropie sfîrșitul epocii optime ?Din datele comunicate Consiliului Superior al Agriculturii rezultă că în cursul săptămînii trecute ritmul însămînțărilor s-a intensificat în majoritatea regiunilor. Succese însemnate au fost obținute în regiunea Galați, unde gospodăriile colective și gospodăriile de stat însă- mînțează cu grîu ultimele suprafețe, în această regiune, în urma măsurilor luate de organele regionale de partid și de stat, activiștii comitetelor raionale de ‘partid și specialiștii din cadrul consiliilor agricole ajută conducerile gospodăriilor colective să rezolve operativ, la fața locului, problemele legate de eliberarea terenului, executarea arăturilor și însămînțărilor. Realizări însemnate la semănatul cerealelor de toamnă au fost obținute și în regiunile București, Dobrogea și Argeș.Din aceleași date rezultă însă că într-o serie de regiuni — Maramureș, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana și altele — regiuni din zona unde față de condițiile naturale semănatul trebuie să fie terminat mai devreme, a- ceastă lucrare se execută într-un ritm cu totul nesatisfăcător. Căror cauze se datorește această rămî- nere în urmă ? în unele locuri din aceste regiuni mai persistă practica învechită, dăunătoare, de a se însămînța tîrziu. în loc să le combată, folosind exemple concrete din experiența gospodăriilor fruntașe, specialiștii din consiliile agricole raionale și din unități au lăsat ca lucrurile să meargă de la sine. Așa se face că există un mare decalaj între suprafețele recoltate, arate și cele semănate. în regiunea Cluj, unde se făcuseră lucrări de pregătire a terenului pe aproape 80 000 de hectare, pînă la 16 octombrie nu se însămînțase decît jumătate din această suprafață. De altfel, unele consilii agricole raionale și unele cum în ul-

mai serios de mersul lucrărilor a- gricole de toamnă.în toate regiunile rămase în urmă cea mai serioasă piedică în executarea semănatului o constituie tărăgănarea lucrărilor de recoltare și de eliberare a terenului. Din această cauză, multe tractoare nu pot fi folosite cu întreaga capacitate la arat și semănat. Așa stau lucrurile în regiunea Crișana unde nu se realizează decît 50 la sută din viteza de lucru planificată, în regiunea Banat și altele.Mai trebuie arătat, de asemenea, că există unele lipsuri în activita-
Zilele acestea — hotărîtoare 

pentru terminarea însămtnțărilor

cu

tea conducerilor S.M.T., care nu iau operativ măsuri pentru înlăturarea defecțiunilor ivite la tractoare și pentru buna aprovizionare la locul de muncă în cîmp a brigăzilor cu carburanți. • -Concentrarea eforturilor pentru terminarea semănatului în timpul optim și la un înalt nivel agrotehnic trebuie să fie privită de organele de partid și de stat, de consiliile agricole și conducerile S.M.T. ca o acțiune de cea mai mare însemnătate pentru sporirea recoltei și întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective.Pentru recuperarea rămînerii în urmă este necesar ca, paralelgrăbirea semănatului, pe suprafețele deja pregătite, să se ia măsuri ca în timpul cel mai scurt toate te- , renurile destinate a fi semănate cu grîu să fie eliberate de culturi. Așa cum arată experiența gospodăriilor fruntașe, acolo unde nu sînt suficiente mijloace de transport, este bine să se scoată cocenii la marginea terenului, pentru ca tractoarele să poată intra la arat.Buna organizare a muncii tractoriștilor și îndeosebi organizarea schimbului doi, executarea reparațiilor în timpul cel mai scurt sînt obligații care trebuie îndeplinite cu cëa mai mare grijă de conducerile G.A.S. și S.M.T. în regiunea Maramureș au fost luate măsuri pentru a se t '

rite întreprinderi și instituții ca să lucreze în schimbul doi. Trebuie însă urmărit ca toate tractoarele., inclusiv cele din schimbul doi, să lucreze cu randament maxim. _Grăbirea semănatului trebuie să meargă mînă în mînă cu executarea unor lucrări de cea mai bună calitate — chezășie a obținerii unor recolte mari în 1963. Așa cum a recomandat Consiliul Superior al A- griculturii, grîul și celelalte cereala de toamnă trebuie semănate într-un teren bine pregătit, respectîndu-se cu strictețe adîncimea de semănat, în urma controlului executat _ de către organele Consiliului Superior al Agriculturii s-a constatat că în unele unități agricole din regiunile București, Oltenia, Iași, Bacău se fac lucrări de ca< litate necorespunzătoare. Fiecare tractorist și șef de brigadă, președinții de G.A.C. și mâi ales inginerii agronomi trebuie să se simtă răspunzători de calitatea semănatului. Este necesar să se execute. un control permanent pe teren, luîndu-se măsuri operative în vederea înlăturării oricăror deficiențe.Organele și organizațiile de partid sînt chemate să desfășoare o intensă muncă politică în rîndul tractoriștilor și al celorlalți oameni ai muncii de pe ogoare, ară-* tîndu-le necesitatea executării la timp și de calitate a lucrărilor a- gricole de toamnă, pentru obținerea unor recolte mari. Comitetele regionale și raionale de partid să îndrume și să controleze îndeaproape activitatea pe care o desfășoară în această privință comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și raionale și organele lor, consiliile agricole. Este necesar să se cunoască îndeaproape felul cum se muncește pe teren, să se ia măsuri operative pentru lichidarea lipsurilor care se ivesc.Zilele acestea sînt hotărîtoare pentru terminarea însămînțărilor. Folosind zilele bune de lucru, făcînd lucrări de cea mai bună calitate se va pune o temelie puternică viitoarei recolte.

și șef de 
.C. și mâi

comitete raionale de partid, sînt Huedin, Gherla etc., abia ... timul timp au început să se ocupe
trimite tractoriști de la dife-

Expoziție de pictură bulgară
Sub auspiciile Comitetului de stat 

pentru cultură și artă, miercuri la amia
ză s-a deschis în sala Dalles expoziția 
pictorilor bulgari Zlatiu Boiadjev, artist 
al poporului, Bencio Iordanov Obreșcov 
ți Gheorghi Dimitrov Baev.

La festivitatea de deschidere care a a- 
vut loc în prezenta celor trei pictori 
bulgari, au luat parte artiștii poporului 
Ion Jalea, 
plastici, și 
Consiliului 
tul de stat 
zentanti ai 
terne șl ai

Au fost de față Ivan Kinov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei, șefii altor misiuni 
diplomatice acreditați în R.P. Romînă si 
alți membri ai corpului diplomatic. Au 
luat cuvîntul pictorii Chintilă Spiru si 
Bencio Iordanov Obreșcov. (Agerpresl.

președintele Uniunii artiștilor 
Boris Caragea, președintele 
artelor plastice din Comite- 
pentru cultură și artă, repre- 
Ministerului Afacerilor Ex- 
I.R.R.C.S., oameni de artă.

Construcții noi Ia OneștiConstructorii de pe șantierele de locuințe din orașul Onești au dat în folosință oamenilor muncii, delà începutul anului și pînă acum, 630 de apartamente.In prezent se lucrează la înălțarea blocurilor cu 9 etaje, care străjuiesc noul bulevard al orașului. Paralel cu construcțiile de locuințe, au fost înființate și noi unități comerciale.în prezent se află în curs de mobilare 19 diverse magazine. La finisarea lor s-au folosit pardoseli din mozaic de marmură.Constructorii se pregătesc să înceapă lucrările și la cel de-al 6-lea bloc ridicat prin metoda cofrajelor glisante. La cele 5 blocuri înălțate pînă acum, prin această metodă, se execută montajul planșeelor prefabricate.
prime de

L-am căutat deunăzi 
la telefon pe un cunos
cut, director la un mi
nister. Mi-a răspuns se
cretara lui,.printr-o în
trebare :•— Cine ești dumnea
ta ?

I-am spus, dar. n-a 
fost de-ajuns. A mai 
fost nevoie da încă o 
întrebare : .

— In ce chestiune ?
I-am răspuns și la 

asta — vag, deoarece 
nu era de competența 
ei. Dar secretara nu s-a 
lăsat. Ea trebuie să știe 
totul în amănunt. Alt
fel riști să-ți închidă 
telefonul în nas. După 
vreo cinci minute de el își instruiește secre- pect. 
explicații, mi-a 
condescendent :

— Tovarășul director 
e în ședință. Revino 
mata...

Am mai revenit de 
cîteva ori și totul s-a 
desfășurat după același 
tipic. Pînă la urmă se
cretara m-a repezit, 
mi-a spus că am chef 
de vorbă dar că ea nu 
are timp de pierdut — 
într-un cuvînt, m-a pus 
la punct.

Am hotărît să nu-mi 
mai caut cunoscutul, ca 
să nu mai dau de se
cretară. Trebuie să re
cunoașteți că e obositor, 
pentru ea.

Intr-o zi l-am întîl-, 
nit pe stradă.

M-a oprit el :
— Ce mai faci omu

le ? De ce nu dai un 
semn de viață ?

■<— Este imposibil să

spus

te găsesc la minister — 
i-am . spus. Tot timpul 
ești în ședințe.

Omul a părut stu
pefiat.

— Aș, de unde ! 
N-am mai avut o șe
dință de nu știu cînd.

— Cum așa ? Secre
tara te dă mereu ab
sent la telefon.

Nu mai țin minte ce

rezolvat, le este necesar, 
ajutorul ‘unei secretare 
sau alt funcționar teh
nic — și nu puțini din
tre aceștia își îndeplinesc îndatoririle con
știincios, fiind apreciați 
și de publicul cu care 
vin în contact. Nu 
trebuie să se ajungă 

la manifestările 
ale acelor,

însă 
abuzive 
secretare care ajung să 
se considere factori de 
conducere în instituția 
respectivă. îndeosebi 
cînd este vorba de ore
le de audiență fixate 
pentru public, ele tre- 

m-am buie riguros respectatei 
Există' și un alt as- 

________ y._______ Pe alocuri con
tam să se comporte stați că funcționează 
astfel, să pună mereu secretare chiar acolo 
placa „e în ședință?" unde nu se\simte nea- 
Și încă ceva. Dacă se- parat necesitatea unui 
cretara cutează să pună asemenea ajutor în 
stavilă între el și un muncă. Este de datoria 
om care-i este cunoscut 
lui, oare ce se întâmplă 
cu un necunoscut, ce 
șanse are el de a vorbi 
la telefon cu directorul 
de vreme ce la . „vamă" 
stă secretara? La fel 
procedează și alții, pe 
semne, căci și alte In comportarea orl-
secretare iți vorbesc la cărui' lucrător, indife-

j rent munca sa {n.
clusiv a ajutoarelor
tehnice, este necesar să 
se reflecte considerația, 
respectul față de cetă
țeni, atitudinea civili
zată față de public care 
trebuie să caracterizeze 
activitatea unei institu
ții socialiste.

IjKtantance/
mi-a răspuns. Fapt este 
că, ascultîndu-l, 
gîndit : nu. cumva chiar

telefon în același mod, 
se interpun între cetă
țean ?i funcționar ca 
un obstacol de netrecut, 
respingînd pe oricine 
„din principiu", chiar 
fără a mai consulta pe 
cel chemat.

Firește că oamenilor 
care prin natura muncii 
lor sînt foarte ocupați, 
au multe probleme1 de

conducerilor de între
prinderi,' de instituții, 
să stabilească în mod 
judicios ilnde , e într- 
adevăr nevoie de o 
secretară și. unde pre
zența ei nu este justifi
cată.',

In comportarea orl-

EM. MIHÄILESCU



Pag. 2
ohnmoBB S C î N T E I A Nr. 5685

Ritmicitatea producției

Se descind universitățile populare
Montajul este una. din secțiile de bază ale Atelierelor de reparat material rulant „16 Februarie* din Cluj. Adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază de aci, care a avut loc cu cîteva zile în urmă, făcînd bilanțul activității acestui colectiv îp perioada care a trecut de. la ultimele alegeri, a'scos. în ;evidență. rezul- . țațele pozitive ale muncii politico-organi- ... ....zatorice a comuniștilor îndreptate spre tor Fotésçu, Erdôs Elemer. Florea Ânghe- mobilizarea muncitorilor și tehnicienilor * luș :'și_ alții. secției la îndeplinirea sarcinilor de pro- Deși comuniștii au amintit ducție. Lună de lună, : colectivul secției montaj și-.a depășit; sarcinile de plan-; s-a îmbunătățit calitatea reparațiilor ; numai ...în primele 8 luni ale anului s-aii realizat' - dit spirit de răspundere, orientând discu- economii la prețul de cost în valoare de țiile în primul rînd spre dezvăluirea pro- peste 3 000 000 Iei. Prin' rezultatele obținute în producție ca și prin munca politică desfășurată, comuniștii Vasile Cium- brudean, Vasile Pop, Nicolae Deak, Kelemen Stefan, Alexandru Teglaș și alții au adus un aport însemnat la aceste realizări.în cadrul adunării s-a arătat că biroul organizației de .bază a analizat temeinic principalele probleme ale producției, a îndrumat comitetul de secție sindicală în vederea unei mai bune organizări a întrecerii socialiste, a orientat munca politico- educativă de masă spre realizarea planului la toți indicii. Totodată, privind lucrurile în perspectivă și arățînd. că mai sînt mari rezerve interne slab folosite, participan- ții la discuții au subliniat că există pe deplin posibilitatea ca în anul 1963 să fie îndeplinite sarcinile sporite ce le re- Vin din planul întreprinderii. Tocmai de aceea au fost pe larg dezbătute problemele referitoare la ritmicitatea produc-

ției, Și aceasta desigur n-a fost întîmplă- tor. Deși planul a fost realizat, aceasta s-a făcut de cele mai' multe ori, îndeosebi în primul semestru al anului,, cu eforturi deosebite la'.sfîrșit de ltihă.— Munca „în asalt“ — iată principalul neajuns spre a, cărui, remediere trebuie să ' ne concentrăm‘eforturile, au arătat în cadrul discuțiilor-■ tov. Vasile Tălpălar.u, Vic-că destule . greutăți sînt provocate dè întârzierea cu care unele întreprinderi furnizoare livrează bandajele pentru locomotive, ei au dove-
priilor, lipsuri ale întreprinderii: cazuri de pregătire necorespunzătoare a producției pentru luna următoare, ceea ce impune lucrări' de remediere ; dese întîrzieri în dirijarea pieselor spre secțiile prelucrătoare ; deficiențe în aprovizionarea cu scule.■ In hotărîrea adunării de alegeri au fost incluse un șir de propuneri ale participan- ților la discuții menite să contribuie, la. asigurarea unei producții ritmice. La fiecare sfîrșit de decadă, biroul zației de bază și conducerea a secției vor analiza felul cum s-a desfășurat procesul de producție ; biroul organizației de bază va propune conducerii secției desfășurarea unei acțiuni sistematice în vederea ridicării calificării profesionale a muncitorilor ; munca politică de masă va fi orientată în sprijinul realizării ritmice a sarcinilor de producție.

în întreaga 
zile cursurile 
organizate de 
arta regionale 
pîndirea cunoștințelor științifice — 
colaborare cu consiliile locale ale sindi
catelor.

© La uzinele „23 August’’ din Capitală 
a avut loc recent deschiderea universi
tății populare, la care s-au înscris 200 
de muncitori. Anul acesta, universitatea 
funcționează cu 2. cursuri paralele. Un 
curs cuprinde disciplinele : socialism
științific, bioloqie, construcții de mașini, 
geometrie și desen tehnic. în cadrul ce
lui de-al doilea curs se predau : eco
nomie industrială, construcții de mașini, 
algebră, trigonometrie, desen tehnic, cos
monautică. în ultimele zile s-au des
chis in. Capitală 20 de universități popu
lare pe lingă marile întreprinderi.

O Numeroși oameni ai muncii din 
Hunedoara au participat la deschiderea 
cursurilor universităților populare orga
nizate pe lingă Combinatul siderurgic și 
întreprinderea de construcții siderurgice. 
Au început să funcționeze universități 
populare și la Alba Iulia, Deva, Simeria, 
Vulcan și in alte localități ale regiunii.

® La uzinele „1 Mai” din Ploiești s-au 
deschis două universități populare. De 
asemenea, s-au mai organizat universități 
populare și la Trustul regional de con
strucții, la schela Berea, în raionul Bu
zău, la Fabrica de ciment din Fieni, la 
I.F.È.T. Nehoiu și în alte întreprinderi 
din regiunea Ploiești.

tară se deschid in aceste 
universităților populare 

comitetele de cultură și 
— comisiile pentrii. răs- 

in

organi- tehnică

AL. MUREȘAN coresp. „Scînteii”
în

Tn anul de învățămînt de partid care a în
ceput de curînd, numărul cercurilor și for
melor de învățămînt este mai mare decîf în 
anul trecut. Avem în prezent 86 cercuri — cu 
15 mai mult decît 'în 1961/1962 ~~ în care 
studiază 1 860 tovarăși, ceea ce reprezintă*.cu 
260 tovarăși mai ' mult. " Sporirea numărului 
cursanților 'se dător'e'șfă' în ’ primul -rînd 'creș- - 
ferii numărului de* noî’ membri' și candidați - 
de partid și, de asemenea,' încadrării unui 
număr mai mare de tovarăși din activul fără 
partid și dintre iifemișfi.

Pentru prima oara an.ul acesta formele de 
învățămînt au fost organizate pe schimburi. 
Aceasta va face ca participarea cursanților 
la cercuri, să fie mai masivă, ca un număr mai 
mate de muncitori să-și îmbogățească cuno
ștințele.

Deoarece și în uzina'noastră a crescut nu-, 
mărul membrilor de partid care au urmat

diferite forme de învățămînt și au o 
bună pregătire politico-ideologică, s-a 
măsura de a se crea mai multe forme de 
diu de nivel superior, Astfel, de unde pînă 
acum a existat doar un curs de studiere a 
bazelor, mar.xism-leninismului, în acest ah vom 
avea 10 cercuri,'. Separat,, .im număr de 62 

- de -tovarăși au ..'fdy-:. récôrjijincf.ati să studie- 
. za la școala, serală'de 2 ani . și la; Universi

tatea de . marxisnțvlenihism. A luat, de ase
menea, extindere Studiul problemelor eco
nomice. Pentru conducerea cercurilor de eco
nomie concretă ai) ,fost stabiliți propagandiști 
din rîndul inginerilor și altor cadre cu pre
gătire corespunzătoare.

A fost reorganizat și s-a deschis zilele a- 
cestea punctul de consultații din uzină.

mal 
luat 
stu-

IONEL ARAMA 
propagandist 

la Uzinele ,(Progresul”-Brăila

*
Vf v

BtaiÂJ

Paraschiva Scurtu cu o parte d)n tinerele țesătoare calificate do ea
(Foto i M. Androescn)

VAGONUL 9, LOCO
TTnalnte de a se așeza își mai 
•^controls odată biletul : vago-.

9, locul 8. 
încă libere.

ceferist

nul
erau
moțăia un 
nuință de invidiat 
prins cu drumurile, 
cînd și oriunde. Paraschiva Scurtu se 
gîndi să ațipească și ea. Era în pi
cioare din zori, Ti stăteau acum în fața 
cîteva ore bune de drum. Rămase în. 
balonzaid, era cam răcoare, își potrivi 
basmaua prinsă sub bărbie și-și sprijini 
capul de spătarul banchetei.

Deodată însă, cu puțin înainte de a 
se pune acceleratul în mișcare, com
partimentul se umplu. Noii călători erau 
puși pe vorbă, mai ales doi dintre ei, 
doi tinerei de o limbuție molipsitoare. 
Unul, îmbrăcat într-o jachetă de molo-

Restul
Doar

cu 
a 
de

locurilor 
înfr-ur> coif 

acea obiș- 
omului de- 
a ațipi ori-

PUPA APARIȚIA
ARTICOLULUI :în „Scîntela“ nr. 5634 a părut articolul „Apărătorii sănătății poporului", în- care e- rail prezentate. ■ unele aspecte ale asistenței medicale. Articolul comenta o serie de exemple pozitive și negative reieșite-din scrisori trimise de oanțeni,. ai ..muncii. ,. -.Iu legătură. aii. acest articol, am .. primit,, la. redacție mai multe „răspunsuri de la diferite organe de stat "și instituții, precum' și scrisori de la cetățeni.■ Ministerul Sănătății' și Prevederilor Sociale, Direcția generală a asistenței medicale curativo-profilaotice, ne informează. _qă. p.robj,e.m.ele ridicate în articol, au. fost dezbătute cu întregul colectiv al direcției, luîndu-se unele măsuri menite să asigure asistenței me- älöälö* ' un- 'nivel' corespunzător. Astfel, au fost instituite brigăzi de medici specialiști de cea mai înaltă, calificare, care au fost -trimise în regiuni pentru a analiza, îndruma și controla modul în care se a- cordă populației asistența medicală.pectele articol.pentru

IN ȚARA OAȘULUI : De fusta mamei (fotografia din stingă). La horă, deocamdată spectatoare (fotografia din dreapta). 
(Foto : M. Alexandru)

a- TEATRUL DE OPERĂ Șl BALET AL
R.P. ROMINE : BOEMA — (orele 19,80).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
VÎNZĂTORUL DE PĂSĂRI — (orei* 
19,30).

ORCHESTRA SIMFONICA „GEWANEU 
HAUS“ din Leipzig. Dirijor ; HEINZ 
BONGARTZ (Sala Palatului R. P. Ro
mine) — (orele 20).

TEATRUL DE MINIATURI DIN LE
NINGRAD condus de A. RAIKIN (Sal* 
C.C.S.) — (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL _____
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU ÎN IN
FERN — (orele 19,30). ■
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sal* 
Magheru) ; PYGMALION — (orela 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (oral* 
20).

TEATRUL 
LANDRA“ 
MENAJERIA DE STICLĂ — (orele 18,80). 
(Sala Studio 
FOTBAL —

TEATRUL
GIULEȘTI: 
(orele 19,30).

TEATRUL
COPII (Sala . . ____ r___
— (orele 20). (Sala pentru copil): EMIL 
ȘI DETECTIVII — (orele 18).

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

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) 1 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚA și ROCHIȚA CU FIGURI — 
(orele 16). (Sala Academiei) : CĂLUȚUL 
COCOȘAT — (orele 16).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC — CIRCUL ! (orele 20).

acestor cercetări. Au trecut de la publicarea articolului a- proape două luni. Nu socotesc membrii comitetului executiv că ar fi fost timpul să informeze pe cititorii pTa rezultatelor cetări ?Nici răspunsul executiv al Sfatului popular raional Vînju-Mare nu este satisfăcător, deoarece el nu precizează ce s-a întreprins pentru ca defecțiunile organizatorice ivite în acordarea asistenței medicale să fie evitate pe viitor. Nu

Sandu, nici eora Maria Stan- ciu, sau felceiul Petre Pop, nu s-au prea grăbit să vină la locuința bolnavului. Sînt e- xemple de purtare neomenoasă, de indiferență șl blazare cu totul străine de nobila profesiune de medic. Forurile de resort ar trebui să precizeze mai clar în grija cui cad cei imobilizați la pat, care trebuie să continue tratamentul post-operator.Multe din scrisorile carene sosesc la redacție vorbesc despre măsurile care se iau cu operativitate în -unele unități sanitare pentru ca munca să se de-sfășoare cît mai bine, despre conștiinciozitatea, competența profesională, spiritul de abnegație al unor medici, felceri, surori. Chiar zilele trecute am reținut bucurie, din poșta vintele de adresate Crețu de „11 Iunie“ lectivului din localitate și, mai seamă, unor tovarăși la Spitalul de boli contagioase din Cluj, care au salvat viața soției' sale. Atunci cînd totul se credea pierdut, o mînă de oameni inimoși de la acest din urmă spital n-au precupețit timp și eforturi pentru a 'pune bolnavă din nou pe picioare. „Vă rog să publicați un articol cu mulțumirile noastre adresate doctorilor Vasile Raflrolu, Constantin Pîrvu, Ersilia Luca, Olga Suciu și sorel Olga Tocaciu“ — scrie in încheiere autorul scrisorii.într-adevăr, asemenea oameni fac cinste corpului nostru medical. E3te o datorie de onoare a tuturor organelor sa- 
__ ______  --r- t-__ -,__ ___ __ -- _____ ■ uitare, a organizațiilor de la maternitatea orașului. în sigură îngrijirea medicală a partid din toate instituțiile și Tăs.puns -se arată că cele sesizate sînt cunoscute de comitetul executiv și că se fac cercetări, măsurile luate în privința îmbunătățirii asistenței medicale în sectorul obste- trică-ginecologie urmînd a nl sg comunica după încheierea

mintit sau din alte scrisori primite la rodacție arată necesitatea ca organizațiile de partid, conducerile unităților sanitare, să se ocupe mai îndeaproape de problemele de comportare și de etică profesională, de dezvoltarea unei înalte conștiințe cetățenești a. tuturor celor chemați să apere sănătatea poporului.în articol a fost criticat, între alții, medicul Gh. Șuță de la Spitalul Brîncovenesc, ccrre a rupt biletul de internare al unei bolnave aduse cu salvarea. în- adresa de răspuns primită din partea conducerii spitalului se arată : „Pe această cale ținem săcă atitudinea transferat lecerit la Brîncovenesc, față de o bolnavă adusă de urgență cu salvarea, este fărg. precedent. Acc-astă atitudine'^nu corespunde sarcinilor trasate șl nici tradiției spitalului...'.Am primit șt din partea celui criticat o scrisoare. „Calitatea mea de medic — ne scrie dr. Șuță — mă obligă să f______  ________ înlăhir din activitatea mea ori-ței medicale de urgență, emi- ce fel de manifestări necon-fîndu-se instrucțiuni, scrise a- țrolate egre s-ar putea răs-

ECOURIprecizăm dr. Gh. Șuță,Spitalul

Ele au iurmărit și as- negative . reieșite din S-au mai luat măsuri îmbunătățirea asisten-

ziarului asu- acestor cer-Comitetului „I. L. CARA-
(Sala Studio) :

„LUCIA STURDZA BU-
(bd fehlte Măgureanu nr. 1)

— str. Alex. Sahla nr. 76)': 
(orele 19,30).

MUNCITORESC C.F.TL- 
OAMENI ȘI UMBRE —

PENTRU TINERET ȘI 
pentru tineret) : OCEANUL

se poate ca a- cești tovarăși să nu știe că pe cetățeni îi interesează dacă. __ sfatul popularia în toate circumscripțiile sanitare asemenea măsuri ca medicii să respecte programul cu rigurozitate, să fie la post ori de cîte ori cetățenii le solicită ajutorul.Mai ora de așteptat ca atît la Bacău, cît și la Vînju-Mare, să fi luat poziție și comitetele orășenesc și raional de partid, Jnformînd redacția a- supra măsurilor pe care le-au luat sau intenționează să le id pentru ca activitatea în u- nitățile sanitare să se desfă- ■ șoare la un nivel coreepunză- zațiile dè partid sînt chèmate să exercite, alături de organele sanitare, un control mai exigent în acest sector.In scrisorile Iot, cititorii continuă să atragă atenția a- supra unor defecțiuni organizatorice care se mențin, asupra atitudinii neglijente a u- nor cadre. O problemă impor- ' tantă ridică, de exemplu, colectivistul Carol Pop din Ca- tane, raionul Băileștl : cine a-

cu multă zilei, cu-sinceră mulțumire de tov. CI____la întreprinderea din Cisnădie co- Spitalului Unificat localitate și,unor
Gheorghe

cu 
de

SSinoiEia

țîndu-39 instrucțiuni, sițrlse a- trolate care s-ar putea Tăs- supra modului în care trebuie fringe înțr-un fel sau altul a-aă se procedeze .în cazurile supra ^p’aciănților. Articolul tor. Căci organele șl oiganl-grave, pentru ca pe viitor să' se evite cu desăvîrșire orice tărăgănare în. îndeplinirea formalităților de internare a bolnavilor ; . de asemenea, s-au mai luat măsuri pentru respectarea programului de lucru în circumscripțiile sanitare etc, .Fără îndoială că, paralel ou .urmărirea aspectelor de strictă specialitate, în atenția permanentă a brigăzilor și a colectivelor din unitățile respective trebuie să stea și educarea în spirit socialist a cadrelor medicale, controlul a- pliaării măsurilor stabilite de Ministerul. Sănătății, și .Prevederilor Sociale. Aceasta cu atît- mai mult cu cît o seamă de exemple din articolul a-

durhnedvoâstiă, pentru care vâ mulțumesc, m-a ațutaț să pătrund; mai adînc în esența nobilei mi-am ăles-o...“.Unele răspunsuri primite la redacție sînt însă nemulțumitoare. Așa este, de exemplu, adresa primită din partea Comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc Bacău, referitoare la criticile aduse medicilor Popa și Marțian de

profesiuni ■ pd care

unul om operat după ce a ieșit din spital ? Tovarășul Carol Pop a suferit o intervenție grea. Reîntors în comună, urma să continue tratamentul conform indicațiilor primite la spital. Cu toate stăruințele bolnavului, nici medicul Al.
unltățile de acest fel de a cultiva asemenea nobile trăsături de abnegație și devotament în rîndurile tuturor celor pe care cetățenii s-au obișnuit să-l numească „apărători ai sănătății poporului*.

NOUA 
publica
21.30) , I.
17,45; 20,3( 
18,30; 21), G. Coșbuc (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . CASA DE LA RĂSCRUCE : Ma
gheru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
1 Mal (10; 12; 15,30; 18; 20,30), București 
(9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Miorița 
(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; 16,15; 
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; 21,15). CRISTINA ȘI BERZELE; 
Tineretului (10,30; 12,10). VALS PENTRU 
UN MILION : Tineretului (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), V. Roaltă (15; 17; 19; 21). 
OBRĂZNICĂTURA : Lumina (rulează In 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
15,15; după-amiază 17; 19; 20,45), V.
Roaltă (10,15; 12). O VIAȚA : Victoria 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
CARTIERUL VISELOR ; 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 SATU
RAT DE CĂSNICIE : 13 Septembrie
(12,45; 16; 18,15; 20,30). OAMENII FOCU
LUI ALBASTRU — ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NICA nr. 10/1962; — FUNTIK ȘI CAS
TRAVEȚII rulează în continuare de Ia

I orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. ACORD FINAL : 

I-Maxim Gorki (11;-15; 17; 19; 21). VOLGA.
VOLGA : înfrățirea între popoare (15,30; 
18; 20,30). TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI 
DE AUR": Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21), 
Munca (11; 15; 17; 19; 21). ȘAMPANIE ȘI 
MELODII : Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 9 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). Li
bertății (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 713
CERE ATERIZAREA : C-tin David (15,30; 
18; 20,30). PESCUITORII ÎN APĂ TUL
BURE : Unirea (16; 18,15; 20,30). DRUM
DE ÎNCERCARE : Flacăra (16; 18.15; 
20,15), Moșilor (16; 18,15; 20,30). LAZA-
RILLO DE TORMES : T. Vladimlrescu 
(15,45; 18; 20,15). OMUL AMFIBIE ; Popu
lar (15; 17; 19; 21). BĂTĂLIE ÎN MARȘ 
— ambele serii: Arta (16; 19,30). ÎN
VIEREA ------- " - ■
(16; 20), 
Plntllie 
FEȚE : 
bruarie 
TRIE : ___
SEȘTE CIRCUL: G.’Bacovia"(’15?T7;“19; 
21). O ÎNTIMPLARE EXTRAORDINARĂ 
— ambele serii ; Drumul Serii (16; 19,15). 
VÎRSTA DRAGOSTEI : Aurel Vlaicu (11; 
13; 15; 17; 19; 21). PIRAȚII AERULUI 
cinemascop : B. Delavrancea (16; 18; 20).

ZILE DINTR-UN AN : Re-
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;

C. Frlmu (9,30; 12,15; 15;
)), Gh. Doja (10 : 12,30; 16;

muncii, femela în R.P.R. are drept la 
concediu de naștere, înainta șl după, 
de atîta și afîta...* Concediu de naș
tere ? și-a zis de la locul său Paras- 
chiva, Păi spune atunci, omule, cum o 
duceau muncitoarele. Mi-amintesc eu 
din '35, cînd mi s-a născut băiatul. Lu
cram la războaie, 
durerile. Direct la 
m-au dus. Așa să le spui, să priceapă 
fetele noastre ce-i 
naștere“. Pe ele, în seri de iarnă, Pa- 
raschiva le-a învățat să brodeze, să 
tricoteze. Apoi din toate lucrușoarele 
acelea s-a încropit o mică expoziție. 
Pe urmă, înfr-o bună zi, s-a măritat 
Ioana Filip. Iar Filip ? Antohi I l-au dus 
flori la sfat. Una cîte una s-au măritat 
și altele, au părăsit căminul. Acum 
mai rămas doar trei. Parcă i-ar fi 
mas Paraschivei casa pustie, 
mă mai gîndesc I

Muzicuță 
întuneric.

care. Un curs da partid. A deprins 
metode noi de muncă — marșruful, 
preluarea mașinii din mers, a fost pri
ma care a trecut să lucreze la mai 
multe războaie. Familia i s-a mărit. O 
fată, zece, o sută... Totul în acești din 
urmă cincisprezece ani, care nu puteau 
fi puși în nici un fel de cumpănă cu 
cei aproape patruzeci dinainte. „Cam 
qîtă pînză ați țesut în viața dumnea
voastră ?" o întrebase un ziarist, mirat 
apoi că ea nu știuse să-i răspundă. 
„Peste o jumătate de milion de metri“, a 
anunțat-o tot el după niște calcule pri
tocite îndelung cu șeful de sală. „Știți 
ce înseamnă asta ? Ați țesut cel puțin 
cîte o cămașă pentru fiecare locuitor 
al raionului I" „Poate, l-a răspuns ea, 
dar știți, pe noi ne preocupă acum în 
principal calitatea".

Muzicuță iar a început să cînte. 
Frumos cîntă, o să le placă bănățe
nilor, se gîndi Paraschiva. Cel în ja
chetă îi dădu un ghiont și-l întrerupse. 
„Mă, ce-ai să faci tu din prima leafă ?" 
Muzicuță făcu. „Cum, nu ne-am înțe
les că începem să strîngem bani pen
tru motocicletă?!“ „Așa e, pentru mo
tocicletă“. „Păi sigur, dai toți banii pe 
motocicletă. Te știu eu. Și la bătrîni 
n-ai să trimiți nimica", îl moraliza prie
tenul. „Mai bine-ai tăcea. Cîntă I“

I ani ies la pen-
cugetă călătoarea de pe 
Iarăși gîndul ăsta

niciodată plăcere.
ani. Și

Uite, la nuci, cum s-or fi făcut ele 
In toamna‘asta acolo, în Bala de Sus, 
chiar nu se gîndise. Mai descoperi, a- 
proapè cu surprindere, că nici o amln- 

• Hire'de-a ei din copilărie nu se leagă
mist"... așa parcă? A luatJî Paraschiva niai direct de livezile din Bala. Erau 
cuvîntul. Fetele mai finére nu préà multe livezile, dar toate ale boierului, 
știu cum era cînd patronul te strivea 
sub amenzi. Le-a vorbit Vasăzică des- , ......... «—• --
pre răspundere, iar pe vreo cîteva flărriînde acasă... Băfrînii au azi peste 
le-a mustrat zdravăn pentru neglijență 80 de ani șl o așteaptă în fiece toam- 
la războaie. Una dintre cele"'criticate nă. pe Paraschiva în prag. Ea sosește 
a recunoscut: „Are dreptate tanti-Pa- 'ca întotdeauna, le aduce daruri și le 

Fără familiarism, tovarășă, povestește despre oraș, despre fete, 
despre casa ei din blocurile de la 
Bucureștii-Noi. Nucile din Bala... își 
repetă acum Paraschiva, cojind meticu
los pielița fragedă a fructului. De gus
tul nucilor din Bala nu-și amintește. 
Nu-și amintește din copilărie decît 
foamea. A ajuns în Capitală într-o zi 
de toamnă tîrzie a anului 1933, pe Gri- 
vifa. „Cum o să fie acolo ?“ își în
trebase bărbatul înainte de plecare. 
„O pîine fot o să avem" îi răspunsese 
omul ei, muncilor înfr-o brutărie, zîm
bind șters. N-au prea avut-o. Paraschiva 
a trebuit să-și caute de lucru. A intrat 
ucenică fesătoare. Nu era nimeni s-o 
învefe, s-o ajute. „în cincisprezece zile 
să te deprinzi cu mașinile, dacă nu"... 
Chiar din prima zi și-a zdrobit un de
get la război. Nu s-a plîns. Mai avea în 
față doar paisprezece zile, dacă nu... 
Așteptau altele la poartă. Lucra de la 
șase dimineafa la șase seara. In „se
zon“ și mai mbit, Zi după zi, vreme 
de ani. N-avea carnet de calificare, 
nici o hîrfie la mînă. Nimic. „Mai 
spune, tanti, mai spune", o roagă fe
tele nou venite de la „profesională", 
asculfînd povestea ei dintr-o altă lume. 
N-are ce să 
aceeași, fără 
gust. ■

Ar vrea să 
așa-i zboară 
face drumul 
reu în minte primul ei drum. Pleca
rea de atunci, din urmă cu 29 de ani... 
Ar ațipi acum, dar nu poate, Accele
ratul parcă stă pe loc, roțile bal alene, 
în, gol. E obișnuită cu bătaia grăbită 
a războaielor. Bătaia înceată a roților 
n-o lasă să ațipească. Odată și-a ci
tit . într-o revistă propria Viață. Era 
după ce- i. se înniînase Ordinul Mun
cii clasa. I. S-a „minunat, citind re
portajul, cît .de repede s-au scurs ul
timii ei cincisprezece ani. Din '47 cînd 
a devenit comunistă'. Parcă i s-ar fi 
umplut dintr-odafă viața. Ce-ar putea 
spune altceva ? Carto nu știa. Și a în
vățat. A urmat două școli de califl-

raschiva“. „I
respectă ședința", a intervenit grav de 
la locul său reprezentantul raionului 
U.T.M. Fata se corectă iute „Tovarășa 
Scurtu ne critică uneori aspru, dar. pe 
dreptate. Chiar dacă pe moment cîte 
una 
știm 
tanti

8 îi plăcea curajul, lipsa lor de griji, 
acea seninătate care ei, în tinerețe, 
îi lipsise, Așa erau și fetele de la ^Da
cia"; Toate astea tinere erau așa. Nu 
era ’una pe care să n-o cunoască. Și 
nu numai din seefia ei', fesătoria. Multe 
fele îi trecuseră ei prin mînă în ulti
mii doisprezece-cincisprezece ani. „Cîfi 
copii ai fu, Paraschivo ?“ o întrebase 
înfr-o zi firăreasa. „Păi ce, nu-l știi pe 
băiatul meu, de la mecanicul-șef ?" 
„Un băiat și vreo 200 de fete, atîfia 
copii' ai crescut fu“. Chiar 200 poate 
nu calificase Paraschiva. Dar oriunde 
te întorceai în fesătorie, dădeai peste 
cîte o fată din „ale" Paraschivei. îi 

-zbură acum gîndul spre ele.;. Pe Ma
ria Tomescu o confirmaseră ieri la ra- fata 
ion. Candidată de partid. Ca și Pa
raschiva cü vreo 29 de ani în urmă, 

ciclist cu guler de lînă, îl contrazicea venise prin '54 simplă fată de la fără, 
mereu pe celălalt, numit, Muzicuță. 
Orice ar fi zis Muzicufa era întîmpi- 
nat cu un nu categoric, pentru ca în 
clipa imediat următoare să i se dea lo
tuși dreptate. „Astea or fi locurile 
noastre" presupuse Muzicuță. „Fugi, 
mă, cum o să fie astea ?” îi apostrofă 
prietenul său cu voce tare.'Dar se a- 
șeză și adaugă îndată : „Ai luat locuri 
bune, Lingă fereastră. Numai că acuși 
pică bezna și degeaba le-ai mal luat 
lîngă fereastră". Paraschivei îi plăcu 
siguranța și felul lor glumef. împreună 
cu ceilalți călători le ascultă, vrînd- 
nevrînd, zîmbind ușor, cam toată po
vestea viefii. Nu erau economi la 
vorbă. Erau deschiși și prietenoși. Spu
neau că merg să lucreze ca exca'vato- 
rlșfi pe un șantier din Banat. Isprăvi
seră școala profesională și intrau a- 
cum în viață. Se lăudară, Muzicufa fiind 
mereu cel contrazis, cu notele lor de 
la practică, cu foile lor de .repartizare, 
arătîndu-le tuturor din compartiment. 
Dacă șantierul are echipă artistică, cel ' 
în jacheta de motociclist îi va ferici pe 
oameni cu talentul 'ui de dansator. Iar 
Muzicuță — cu harul lui de a cînta la 
micul instrument de la care I se tră
gea dealtfel porecla. îl scoase din- 
tr-un buzunar al pantalonilor și-l duse 
la buze. „Taci, mă, lumea vrea să se 
odihnească“, 
dar după o 
repertoriul.

Paraschiva 
de care cei 
firește Seama. Călătoarei de pe lacul

îi porunci tovarășul său, 
clipă tot el îi comandă

îi urmărea cu o simpatie 
doi limbul! nu-și dădură

A șlefuit-o ca țesătoare și tot ea i-a 
pus întîia oară în mînă statutul par
tidului. îi veni în minte șl Ioana Filip. 
„Tot Filip și Filip — se mustră Paras
chiva — parcă n-aș ști că e acum An
tohi“. Fusese doar de față și la cu
nunia 
vița", lăcătușul. Măritată ! Cînd pășise 
întîia

; cît o 
și iată-le pe amîndouă acum tovarășe 
în aceeași organizație de partrd.

7$^ r fi bănuit pe atunci cît de mare îi 
■^“•va fi în,fr-o zi familia? Soțul îi 

pierise în război și ea rămăsese singu
ră cu băiatul,, pe. vremea aceea de-o 
șchioapă. Nu. s-a remăritat. Anii au 

■ trecut, și-au lăsat fulgii în părul ei și 
au îmbogăfît-p. Cum .citise de curînd 
într-o carte că. oamenii în.fr-adevăr bor 
gați nu sînt aceea care au primit mult, 
ci, dimpotrivă, aceea care s-au dăruit 
din plin celor din junii Ipr, Uite, abia 
s-a desprins de. București, nici nu și-a 
început concediul ' ca lumea, și fot la 
fetele ei îi e-gîndjjt. „Gind- te facem 
utemisfă ?“ i-a. spus cineva. oda.tă, vă,- 
zînd-o pe Paraschiva nelipsită de Ja 
adunările .generale U.T.M. Nu, n-are." 
sarcină specială ca membră a comi
tetului de .partid, să fie lîieteu. la a- '■ 
ceste adunări. .Ea are în. grijă comisia ■ 
de femei, a căreia pfeȘedintă èsfe. Dar 
de adunările de tineret nu se poate 
lipsi. N-o s-o uite pe cea în care s-a 
discutat despre „înalta calitate a pro
duselor — mîndrie a fiecărui ute-

ei cu băiatul ăla de la ,,Gri-

oară în secfie era,’vorba ceea, 
lingură, A crescut-o, a sfătuit-o ;

i

mai 
tată.

dintre noi se mai bosumflă, noi 
că numai din inimă ne-o spune 
Paraschiva", se poticni din nou 
în „familiarism". Dar nimeni nu 
spuse că ședința nu era respec-

^jffUrenul opri la Tifu. Ceferistul, care 
■®- mofăise tot timpul, nefulburat de 

verva celor doi tinerei, deschise ochii 
exact în clipa în care garnitura trăgea 
la peron. Miraculoasă însușire pe care 
o au ceferiștii și oamenii mult de
prinși cu drumurile. „Pleci, tăticule, nu 
bei cu noi un must?“ îl strigă din urmă 
Muzicuță. „Fii,, mă, om serios, de unde 
ai tu must ?" îl contrazise celălalt, dar 
se ridică în picioare și scoase la 
iveală'din geamantan două sticle. 
„De-iacas de la mine, dé lîngă întor- 
sura Buzăului“; recomandă el celor din 
compartiment licoarea și-i pofti să se 
servească. Apărură dinfr-o pungă de 
plastic și niște nuci noi, curățate, cu 
pielița străvezie și diafană.' „Fă, mă, 
onorurile", îi porunci scurt lut Muzi
cuță. Abia cînd ajunseră cu .tratația în 
dreptul Paraschivei surprinseră pre
zența mddestă a călătoarei ;de pe lo
cul 8, cu părul argintiu sfrîns în basma 
și înfățișarea blîndă de mamă,

„bțici nu v-am întrebat — spuse cel 
în jachetă (fiindcă nu se cădea să 
oferi ceva unei persoane cu care n-ai 
schilpbaf măcar o vorbă) — mergeți 
departe ?“ „Lîngă -Baia de Aramă, îh- 
tr-o comună". „Aha, e de. la țară, co
lectivistă sau învățătoare“ — o cata
loga băiatul cu iuțeală tinerească și o 
mai întrebă la nimereală :' „S-au făcut 
csvâ nuci pe la' dumneavoastră ?" Cu 
atîta siguranță o întrebase, îneîf Paras
chiva, minunîndu-se, îl răspunse 
moale i „Ca în toți anii".

i

Unul lăncu Niciu, la care băfrînii ei s-au 
spdiit muncind. Șapte guri de copil

le mai spună. Anii erau 
culoare. Zilele — fără

ori

TOSeste doi 
sie, riico 

locul 8. 
nu-i. făcea 
mai are; doi ani. Și apoi?... 
o să se obișnuiască fără fete, fără 
pafru războaie ale ei, fără fot 
ce înseamnă viața ei cea de toate zi- 
léle ? Desigur, și în organizația 
bază din cartier e destulă treabă, 
trebui să miște grupa de partid __
bloc ; probleme, nu-i vorbă, sînt ele 
dacă le cauți. Nu le cauți tu pe ele, 
te caută ele pe tine. Sună la ușă. 
totuși... Chiar și lucruri mai fără impor
tanță și tot îți lasă un gol, o părere 
de rău. Se obișnuise să-și petreacă o 
parte din timp la căminul de fete al 
întreprinderii. Acum vreo doi-trei ani 
zumzăia căminul de ele. Era mereu in
vitata lor. Dar și neinvitată venea în 
vizită. Ii plăcea să stea cu ele de vor
bă; Despre măritiș, despre cum se 
cresc copiii, despre viața după căsăto
rie. „Uite : asta și asta vor să știe 
fetele — anunțase Paraschiva într-o 
ședință de comitet de partid. Le mai 
zic și eu cîte ceva, dar mă gîndesc 
că ar trebui aduși tovarăși mai pregă
tiți“. A venit un conferențiar. A vor
bit frumos, curgător. „Conform codului

care 
Atît 

Cum 
cele 
ceea

de
Ar 

din

Și

acolo m-au apucat 
spital, la Filantropia

acela „concediu de

cîntă în surdină,

la să

sieși,

au 
ră- 
nu

pe

ÆT'k'înd acceleratul opri în Cra- 
^**"iova, călătoarea de pe locul 

8 .....................
oraș 
din 
Ea va 
pleca mai departe prin Turnu-Severin, 
spre Baia de Aramă. își luă geamanta
nul și ie ură tuturor călătorie plăcută. 
Nimeni nu-i răspunse, nu întoarse 
capul. AAoțăiau cu toții. Era aproape 
două de noapte... închise cu grijă ușa 
compartimentului, aruneînd o ultimă 
privire mesei pe care stătea amuțită 
muzicufa și alături de ea sticla de must, 
băută pînă la drojdie.

în clipa aceea, băialul în jachetă de 
motociclist deschise brusc ochii și-și 
înghionti vecinul, „la vezi. Muzicuță, 
ce gară o fi asta ? Că n-am trecut de 
Timișoara...?“ Muzicuță coborî supus 
geamul și aerul rece, înviorător al 
nopții, năvăli în compartiment. Năvăli
ră și niște voci vesele. Să ne trăiești I 
La mulfi ani I Bine ai venit I Sora, și 
fratele, și copiii lor, nepoții, cu flori 
în brațe, o înconjurau pe Paraschiva. 
„Măi, se 
Ți-aduci 
colo, din 
am tratat-o cu o nucă I* Scoase capul 
afară și celălalt. „Fugi, mă, ziua ei I 
Tu nu vezi cîfi o înfîmpină ? Eu cred 
că e vreo delegată ceva“.

Dar dacă e să spunem adevărul, Mu
zicuță era de astă dată contrazis cu 
totul pe nedrept. Călătoarea de pe lo
cul 8 împlinea tn ziua aceea 53 de 
ani.

se ridică încetișor. Avea în 
un frafe și o soră. Unul 

ei urma s-o aștepte în gară, 
întrerupe 24 de ore, apoi va

întoarse surprins Muzicuță, 
aminfe de tovarășa aia de 
colț ? E ziua ei, mă, și noi

VICTOR VÎNTU

— ambele serii : M. Eminescu
49 DE ZILE IN PACIFIC : Iile 
(16; 18; 20). Z~~-------
8 Mai (16; 18,15; 20,30), 
(16; 18; 20). DEPARTE DE PA- 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). so

OMUL CU DOUĂ
16 Fe-

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20
— Pentru ti:---- --------------- ■- ■-
Transmisie de 
Pavilion de 
documentar : 
TEAZ“ — o producție 
din R.D. Germană.
ușoară instrumentală. In jurul orei 21,00
— transmisiune din Studioul de con
certe al Radiotelevlzlunii. CONCERTUL 
SIMFONIC POPULAR AL ORCHESTREI 
DE STUDIO A RADIOTELEVIZIUNII. 
Partea a Il-a. Dirijor Carol Litvin. So
liști ; soprana Elena Dima-Torolman și 
tenorul Cornel Stavru. In încheiere — 
poșta televiziunii și ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a deveiiit 

schimbătoare în toate regiunile țării. 
Cerul a lost variabil, mai mult noros în 
jumătatea de sud a țării, unde în cursul 
dimineții a continuat să plouă intermi
tent. In regiunea de munte și izolat în 
Ardeal s-a semnalat ceață, vîntul a su- 

’ ’’. prezentind unele 
Tem- 
înre-

- ____  .a
la Baia Mare șl 

Vremea a fost 
mult noros. în 

Intermitent. 
Temperatura

Timpul probabil pentru zilele de 19,20 
și 21 octombrie : Vreme schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Ploi 
locale vor cădea mal ales în sudul tării. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
In creștere ușoară. Minimele vor ii 
cuprinse Intre 0 șl io grade, iar maxi
mele între 10 șl 20 de grade. Dimineața 
bruma locală. In București : Vreme în 
ușoară încălzire, cu cerul mal mult 
noros. Temporar ploaie. Vint slab pînă 
la potrivit.

tineretul
la 

mostre. _ _
„TRAMVAIUL CEL VI- 

a studiourilor 
20,30 — Muzică

școlar. 19,45 — 
cel de-al 4-lea 

20,15 - Filmul

flat în general slab, prezentind 
Intensificări în sud-estul țării, 
peratura aerului la ora 14 
gistra valori cuprinse între 8 grade la 
Strehala șl 17 grade — --
Cluj. In București : 
umedă, cu cerul mal ...» 
cursul dimineții a plouat 
Vîntul a suflat slab, 
maximă a fost de 12 grade.
-■------ *■'----- — £*wa*v* M OllUiC UC

șl 21 octombrie : Vreme schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Ploi
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Săptămâna poeziei

Bo

dedin Artistul poporului George Georgescu la pupitrul Filarmonicii din Viena. (Teleloto : Agerpres)
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acest prilej
Demostene

Prof. dr. GAVRIL ISTRATE 
Președintele Comitetului regional 

pentru cultură și artă Iași

obștească a
Vechile tradiții culturale progresate ale lașului au fost preluate în anii puterii populare și ridicate pe o treaptă mai înaltă în desfășurarea revoluției culturale din țara noastră. Activitatea culturală nu se mai limitează, ca în trecut, între barierele Nicolinei și Păcurarilor. Cultura, ca și învățămîntul, cunoaște o mare înflorire, cuprinzînd mase din ce în ce mai largi de oameni ai muncii. S-a dezvoltat mult baza ei materială. In anii care au urmat după eliberare, în regiunea Iași s-au creat două teatre dramatice — pe lîngă Teatrul Național care exista I— un teatru muzical și altul de păpuși, o orchestră simfonică, două orchestre populare, 9 muzee și case memoriale. O contribuție deosebită 

la propagarea culturii în rîndul oamenilor muncii aduc acum cele 807 Cămine culturale, .711 biblioteci, aproape 200 cinematografe sătești, 6 
case raionale de cultură, peste 1 200 (formații artistice de amatori. Viața Culturală a regiunii este astăzi mai intensă ca oricînd.Necesitatea de a dezvolta continuu activitatea cultural-artistică, potrivit cu exigențele oamenilor muncii, cu cerințele complexe legate de formarea conștiinței lor socialiste pune Sarcini mari în fața comitetului regional pentru cultură și artă. Acesta este chemat să conducă efectiv munca tuturor instituțiilor cultural-ar- tistice, răspunzînd de realizarea sarcinilor ce le revin ; el elaborează planul întregii activități cultural-ar- tistice din regiune și ia, în acest domeniu, măsuri pentru rezolvarea problemelor care intră în competența sfatului popular regional, căruia îi este subordonat.Comitetul regional de partid îndrumă comitetul nostru să-și desfășoare activitatea — ca o cerință e- sențială — bazîndu-se pe sprijinul obștesc, din ce în ce mai larg, al celor mai valoroase forțe ale intelectualității locale. Fac parte din comitet și din comisiile acestuia eminenți oameni de cultură și știință, academicieni, profesori universitari, artiști, conducători ai instituțiilor culturale, reprezentanți ai organizațiilor obștești și de masă — cadre legate direct de problemele culturii și creației artistice, de munca culturală de masă. Componența largă, reprezentativă, a comitetului, atragerea la diversele sale acțiuni și a altor intelectuali din regiune asigură posibilitatea de a examina multilateral problemele, de a găsi cele mai potrivite soluții și de a le rezolva operativ și eficace. Pentru a găsi în comun cele mai bune forme de antrenare a intelectualității la activitatea culturală, pregătim o consfătuire a intelectualilor ieșeni.Ne-am propus, ca un obiectiv ^din cele mai importante, să îmbunătățim sistematic activitatea cultural- 
educativă de masă, punînd accent pe ridicarea nivelului ei calitativ în strînsă legătură cu sarcinile economice actuale și folosind din plin baza materială creată în anii puterii populare. Comitetul a analizat în prima sa ședință munca culturală de masă în sprijinul consolidării gospodăriilor agricole colective. Membrii comitetului au făcut sugestii pentru lărgirea sferei de cu-

prindere și îmbogățirea conținutului activității cultural-educative la sate, pentru folosirea mai bună a filmelor documentare agricole și îmbunătățirea muncii de răspîndire a cărții étc. Pentru realizarea a- cestor propuneri, a planului și măsurilor elaborate, ne folosim sprijinul oamenilor de cultură.Mulți dintre intelectualii regiune au fost atrași la munca de 
răspîndire a cunoștințelor politice, 
culturale, științifice.într-o singură duminică, 200 de conferențiari din Iași au făcut expuneri la sate pe probleme ale politicii internaționale. Analizînd recent muncă brigăzilor științifice, comisia pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice din cadrul comitetului a luat măsuri concrete pentru a mări numărul brigăzilor științifice și a îmbunătăți conținutul activității lor. In prezent se lucrează la constituirea de noi brigăzi științifice permanente, care vor merge bilunar în mijlocul sătenilor. în Iași, numărul brigăzilor științifice va spori de la 22 la 50, iar la centrele de raion se va dubla. Numeroși intelectuali lucrează la redactarea a peste 30 de conferințe pe baza planului tematic stabilit de comisia pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. Multe din temele conferințelor destinate satelor se referă la măsurile agrotehnice care trebuie luate, în condițiile specifice ale regiunii noastre, pentru mărirea producției a- gricole, la răspîndirea experienței în muncă a unor gospodării colective fruntașe. în perioada de iarnă, cînd colectiviștii au mai mult timp liber, un rol deosebit trebuie să-l ocupe răspîndirea cunoștințelor a- grozootehnice.în ce privește mișcarea artistică 
'de amatori, Casa regională a creației populare, casele raionale de cultură lucrează acum la stabilirea unui repertoriu adecvat cerințelor satului colectivizat. Ne îngrijim ca 
instituțiile de artă, actorii, muzicie
nii, artiștii plastici, scriitorii să spri
jine mai mult formațiile de amatori. Anul acesta peste 80 de formații de

amatori din regiune șl din lași au fost îndrumate de oameni de artă de la Teatrul național, Operă și Filarmonică. Casa regională a creației populare lucrează acum cu scriitori din regiune la definitivarea celor mai bune lucrări pe care ei le-au scris în cadrul unui concurs local pentru piese destinate formațiilor artistice de amatori. Problemele legate de ajutorul pe care trebuie să-1 acorde instituțiile de specialitate artiștilor amatori vor forma obiectul unei analize în cadrul comisiei pentru artă a comitetului nostru..Pe de altă parte, urmărind să îmbunătățească activitatea de educa
ție artistică a oamenilor muncii, comisia a organizat și o discuție cu președinții comitetelor sindicale din întreprinderile orașului Iași. Ei au făcut o serie de propuneri interesante pentru îmbogățirea repertoriului organizarea spectacole muncitori.luat măsuri de înfăptuire a acestor propuneri, instituțiile culturale programed pentru lunile viitoare cicluri de manifestări artistice destinate unul public foarte larg.Comisia pentru artă pregătește în prezent o analiză a modulul cum este prezentată creația romînească contemporană în instituțiile de artă din Iași. Pentru a se aprofunda probleme legate de aceasta, comisia a format un colectiv din cîțiva membri al săi și intelectuali din oraș. Ei lucrează în prezent la un referat amplu, cuprinzînd concluzii, sugestii și măsurile necesare. Referatul va fi pus în discuția comitetului în luna noiembrie. La și celelalte comisii lor. Comitetul caută astfel să pună pe deplin în valoare nu numai priceperea și competența oamenilor de artă șl cultură care lucrează direct în comisiile sale, ci și a altor Intelectuali din regiune. Totodată, el se străduiește să imprime activității sale un stil de muncă viu, creator și eficace, tmbinînd munca de rezolvare operativă, concretă, a sarcinilor de actualitate cu luarea unor măsuri de perspectivă care să contribuie efectiv la desfășurarea unei vieți culturale intense, bogate, pe măsura necesităților și a posibilităților existente în regiunea Iași.

instituțiilor de artă, unor concerte-lecții, populare etc. pentru După consfătuire s-au

fel procedează în activitatea

9 Poeții Eugen Jebe- 
leanu, Camil Baltazar, 
Emil Glurgiuca, Petre 
Solomon, Ion Gheor
ghe, Alexandru Gheor- 
ghiu-Pogonești s-au în- 
tîlnit cu iubitorii de 
poezie din Buești-Slo- 
bozia, Roseț, Giurgiu și 
din localitatea natală a 
poetului Dimitrie 
lintineanu.

® Poeți din Capitală 
și de la cercul literar 
„Orizonturi noi" din Si
biu s-au întîlnit cu ță
ranii din comuna Răși
nari. Cu 
scriitorul

Botez a vorbit despre 
poezia nouă care se 
leagă strîns de năzuin
țele constructorilor so
cialismului și continuă 
cele mai bune realizări 
ale liricii noastre cla
sice. Apoi, vorbitorul și 
poeții Cezar Baltag, Mi
hai Gavril și alții au 
recitat din lucrările lor. o La casa de cultură 
din Odorhei, în prezența 
a peste 500 de oameni ai 
muncii din oraș, poeții 
Ioanichie Olteanu, Ni- 
culae Stoian, Ion Ra- 
hoveanu și Szekely Ia- 
nos au recitat versuri.

Noie

AAai muk respect 
pentru putlicAuditorii^ concertului de marți seara au fost neplăcut surprinși de deficiențele de organizare datorate Oficiului de Spectacole și Turnee Artistice. Dintre toate ușile de acces în sala Ateneului, a fost deschisă (cu mare întîrziere) o singură ușă, ceea ce a provocat o aglomerație inadmisibilă, busculade, proteste. Lipsă de personal pentru control ? Nicidecum, căci toate se petreceau în văzul unui grup de controlori care tn loc să se îngrijească de deschiderea unei a doua uși dădeau sfaturi spectatorilor... să se grăbească. Lipsa de organizare s-a manifestat și în sala Ateneului : a fost tipărit un număr insuficient de programe. Și nu este pentru prima dată cînd se întîmplă a- cest lucru. Credem că ar trebui odată pentru totdeauna reglementat accesul fotografilor : unii dintre el se plimbă prin sală în timpul desfășurării concertului, stingherind pe interpreți și pe auditori.Respectul față de public impune înlăturarea unor a- semenea deficiențe.

„Simț al contemporaneității,
patos cetățenesc, înalt nivel artistic“

Pentru Alexandr Sleln 
pifata noastră nu este un 
necunoscut. S-a mal plimbat 
pe străzile el acum cinci ani, 
cînd a venit să- asiste la pre
miera piesei „Hotel Astoria".

—- Găsesc Bucureșfiul într-un 
mare progres — ne-a spus au
torul „Oceanului“. Noile an
sambluri arhitectonice bucură 
ochiul mai ales prin varieta
tea și armonia lor de culori.

Convorbirea s-a îndreptat, 
cum era șl firesc, spre reali
zările șl problemele actuale 
ale literaturii sovietice.

— Deoarece în prezent se 
pregătește consfătuirea unio
nală a tinerilor scriitori, v-am 
ruga să ne spuneți cîteva cu
vinte despre afirmarea tinere
lor talente în literatura sovie
tică din ultimii ani.

Anii de după Congresul 
al P.C.U.S, au însem- 
nu numai perioada u- 
avînt general al litera- 
noastre, dar și a unei

Ca- 
oraș DE VORBA CU ALEXANDR STEIN DESPRE 

REALIZĂRILE ȘI PROBLEMELE ACTUALE 
ALE LITERATURII SOVIETICE

drește cu mai puține nume 
noi, cu adevărat interesante. 
De ce ? Gorki a spus că dra
maturgia este cel mai greu gen 
al literaturii. Aici autorul tre
buie să acționeze asupra pu-

Studentl din anul IV al Facultății de agricultură de la Institutul agronomic „N. Bălccscu" din Capitală, 
In laboratorul de fitotehnle (stînga). O grupă de studențl din anul III de la Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza“ din Cluj primesc explicații despre funcționarea unei tocători de siloz (dreapta).

XX 
nai 
nul 
furii 
adevărate eflorescente de ta
lente adevărate, interesante, 
în toate genurile literare. După 
părerea mea, recolta cea mai 
bogată s-a strîns în proză, 
unde au apărut asemenea scrii
tori viguroși, originali ca Akse
nov, Gladilin, Kazakov, Konef- 
ki și multi alții. Poezia, de ase
menea, a cunoscut o afluenfă de 
nume care s-au impus Imediat 
atenției prin glasul lor proas
păt, ca RojdeSfvenski, Vozne- 
senski, Evfușenko, Ahmadul
lina, Korjavin. Un suflu înnoi
tor străbate și cinematografia. 
Alături de regizori tineri care 
s-au impus atenfiei publice, au 
apărut și tineri scenariști de 
mare talent cum sînt Olșans- 
ki, Hrabrovi)ki,
Unul dintre cele mai bune 
filme din ultima vreme, „Din
colo de bariera llici", se 
daforește colaborării dintre un 
fînăr regizor, Hujiev, și un tî- 
năr scenarist, Șpalikov, aflat la 
primul său scenariu. Părerea 
mea personală este că, în com
parație cu celelalte genuri, 
dramaturgia noastră se mîn-

blicului aproape numai cu aju
torul cuvînfului. Totuși, și în 
dramaturgie au apărut cîfeva 
talente remarcabile. L-aș numi 
în primul rînd pe A. Volodin, 

Metalnikov, ale cărui lucrări dramatice — 
îndeosebi „Fata din fabrică“, 
„Cinci seri" și ultima sa piesă 
„Sora cea mare“ — au sfîrnit 
discuții aprinse. Volodin este 
înfr-o permanentă și. febrilă 
căutare, pe el îl preocupă psi
hologia omului simplu, în viața 
de toate zilele; are mult sim( 
teafral și capacitatea de a reda 
cu autenticitate lexicul contem-

poran. l-aș mal numi, printre 
dramaturgii de viitor, pe 
A. Hmelik, a cărui piesă „Prie
tenul meu Kolka" a fost trans
pusă și în film, pe M. Șatrov, 
căruia Teatrul Maiakovski i-a 
reprezentat o piesă cu viu 
ecou în rîndurile tineretului î 
„Băieții do azi“, pe Igor So
bolev, care scrie piese intere
sante din viaja satului sovie
tic contemporan, pe Oleg Stu- 
kalov, care a moștenit de la 
tatăl său, răposatul Nicolai 
Pogodin, darul rar ai replicii 
vii, neașteptate, surprinzătoare. 
Pentru toți acești tineri, ca și 
pentru dramaturgia noastră în 
general, este caracteristică 
tendința spre un cît mai acut 
sim( al contemporaneității, spre 
patosul cetățenesc, spre un 
nivel cît mai înalt de măies
trie artistică.

— Ce părere aveți despre 
problema atît de discutată a 
conflictului în dramaturgia so
vietică actuală !

— Firește, fiecare epocă își 
are conflictele ei specifice. 
Dar aceasta nu înseamnă că 
unele conflicte sau situații, hai 
să le spunem tradiționale, nu 
pot căpăta o nouă strălucire 
sub pana unui mare talent sau 
a unui geniu. O situație obiș
nuită. banală, în mîna unui 
meșteșugar de duzină, rămîne 
banală, dar în mîna unui om 
înzestrat cu capacitatea gene
ralizării artistice poate releva 
probleme la care oamenii să 
se gîndească multă vreme după 
aceea. Să vă dau un exemplu. 
Pînă la „Pămînf desțelenii" al 
lui Șolohov au fost numeroase 
povestiri și nuvele bazate, în 
fond, pe același conflict — un 
activist de partid mobilizează 
sărăcimea și pe mijlocașii sa
tului împotriva chiaburilor — 
dar niciodată pînă atunci acest 
subiect n-a căpătat acea forță 
de generalizare caracteristică 
marii literaturi.

Conflicful cel mal tracflflona! 
devine plin de prospețime 
dacă este frafaf de un autor 
care trăiește cu rădăcinile a- 
dînc înfipte în contemporanei
tate. Aceasta șl asigură rezo
nanța obștească și etică a ope
rei literare. O problemă care 
ne preocupă în prezent pe 
noi, dramaturgii sovietici, este 
găsirea unor modalități cît 
mai ascuțite de înfățișare a 
conflictelor. Fără ascuțimea 
ciocnirii pozițiilor șl caractere
lor nu poate exista conflict pu
ternic. Pogodin afrea o vorbă 
înțeleaptă : drama pornește de 
la dezordine. Eu aș preciza a- 
ceastă idee prețioasă : drama 
pornește de la zguduire...

— In ce măsură se Influen
țează reciproc teatrul, cinema
tograful și televiziunea !

— După părerea mea fie
care dintre aceste arte trebuie 
să-și păstreze specificul. în 
artă, ca și în război, își do
vedește pe deplin eficacita
tea acea armă căreia i se 
folosesc în cel mai înalt grad 
însușirile specifice. Dacă oa
menii de teatru vor utiliza cît 
mai din plin forțele specifice 
ale artei lor, atunci teatrul va 
cuceri mereu noi spectatori. 
Căci nimic nu se poate com
para cu contactul viu, direct, 
între spectator și actorul care 
trăiește drama nemijlocit în 
fața sa I

— O întrebare tradițională : 
la ce lucrați în prezent I

— Continui lucrul la o carte 
de amintiri, reflecții, portrete 
literare care va apare s.ub 
titlul : „Poveste despre felul 
cum se nasc subiectele". In 
prezent finisez capitolul despre’., 
geneza piesei „Hotel Astoria“. 
Mai lucrez și la o piesă. Dar 
despre asta deocamdată 
pof spune nimic...

...Ne-am despărțit pe 
dintre arterele principale
orașului. Alexandr Stein și sofia 
sa și-au continuat plimbarea 
privind cu interes vitrinele, tre
cătorii, viafa tumultuoasă a 
Capitalei noastre.

VICTOR BÎRLADEANU

nu
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ale
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realizări care sînt dovada elocventă a marilor posibilități și rezerve creatoare existente, constituind mai ales expresia entuziasmului si a convingerilor puternice, fără de care dezvoltarea artei noastre monumentale nu poate ii concepută. Nu stă In Intențiile acestui articol — lucru care nici n-ar fi cu putință în limitele unul singur articol — să analizeze tot ce s-a înfăptuit pe acest tărîm în numai cîțiva ani. Aș vrea doar să-mi spun părerea, în calitate de critic de artă, asupra unor aspecte care ar merita să facă obiectul unei discuții mai largi. Un lucru mi se pare,

Este un semn al vremuiilor noi faptul că aita monumentală concentrează astăzi, în țara noastră, preocupări multiple șl susținute ale artiștilor, mobilizează energii și entuziasme, reprezintă, neîndoielnic, un factor care pune de acord arta noastră contemporană cu spiritul mare al acestei epoci, cu toate celelalte realizări de seamă în care el își găsește expresia pe cele mal diverse planuri. Ne aflăm în fața unui domeniu al artei în care noul se afirmă cu deosebită putere. Ma- rad însemnătate și complexele sarcini ce revin astăzi artei monumentale decurg tocmai din faptul că, dintru început, sigur : monumentele așa cum îi spunea V. I. Lenin Iui ■!J' ** -•> »-Lunadearskl, ea este capabilă prin excelență „să servească la formarea și educarea a noi generații în spiritul socialismului’.însuși marele avînt economic șl constructiv din țările unde biruie brînduirea socialistă creează cadrul, oferă posibilitățile cele mai prielnice dezvoltării și înfloririi artei monumentale. Simpla comparație cu situația din vremea apuselor regimuri burgheze de la noi măsoară, șl în această privință, distanța între două epoci și două mentalități. Nu au lipsit, nici în trecut, talentele și aspirațiile către o asemenea artă. Sculptori ca Șt. Io- nescu-Valbudea sau, din rația următoare, D. Paciuraa, nau- frăgiau însă, în mijlocul indiferenței oficiale, într-o producție cu mult sub posibilitățile lor adevărate. Lipsa de interes a -burgheziei din țara noastră pentru acest gen al artei era firească. Intre spiritul mărunt, meschin, între provincialismul cultural, care caracteriza politica burgheziei, și arta monumentală, cutezătoare șl înflăcărată, artă a marilor idei și sentimente, exista cea mal deplină incompatibilitate.Rupînd toate zăgazurile care frî- nau inițiativele creatoare, care împiedicau înfăptuirea năzuințelor celor mai temerare, în viață ca șl în artă, regimul nostru a deschis perspective largi, generoase, și picturii, și sculpturii monumental-decorative. După unele începuturi timide 
ne aflăm astăzi în prezența unor

gene-

statuare ridicate în Capitală și în alte orașe ale țării, ca și decorațiile murale executate în cele mai diverse tehnici la casele de cultură ale tineretului din București, în incinta u- nor mari întreprinderi industriale și, recent, pe litoral, demonstrează că dispunem astăzi de un detașament, în continuă creștere, de pictori, sculptori și graficieni aparținînd tuturor generațiilor, în mîinile și în inimile cărora stă garanția dezvoltării artei monumentale romînești.Arta monumentală, artă de for public, de mare rezonanță cetățenească, are menirea de a făuri imaginea generalizatoare, emoționantă, a omului epocii noastre, de a crea simbolurile cele mai expresive și mai elocvente ale acestei epoci. Ea este chemată să proiecteze o lumină puternică asupra sensurilor majore, asupra ideilor și tendințelor celor mai înaintate ale contemporaneității. De aici complexitatea genului, care impune artiștilor exigențe dintre cele mai severe, cultivarea atentă a măiestriei, evitarea simplificărilor și a schematismului care pot duce la sărăcirea și la diluarea conținutului, a mesajului de idei. Presupu- nînd, implicînd entuziasmul, arta monumentală cere și cunoașterea profundă a meșteșugului, a tehnicii. Improvizația, pretutindeni dăunătoare, poate deveni dezastruoasă în acest domeniu, prin excelență al trăiniciei. Este evident că, în perspectiva avîntului crescînd al acestei activități, pe măsura mulțirii ansamblurilor

noi în toate regiunile țării, ar trebui studiate — șl găsite — posibilitățile de a se crea cadrul organizatoric, didactic, experimental, necesar acestei munci care, pe lîngă Inspirație, cere, aș spune, o înaltă tehnicitate. Credem că este cazul să se acorde o pondere sporită, în învățămîntul artistic de toate gradele, studiului artel monumental-decorative. Dezvoltarea treptată, In timp, a condițiilor tehnice va înlesni activitatea creatoare a artiștilor care s-au dedicat acestui gen.Studiul atent al vechilor tehnici — care și-au dovedit de-a lungul secolelor soliditatea și tocmai de a- ceea este drept să nu fie disprețuite '— trebuie să se îmbine cu experimentarea șl elaborarea celor mai noi procedee și posibilități oferite de noile materiale. Munca a- ceasta de experimentare' ar trebui însă încheiată în ateliere și nu pe pereții destinați operelor finite.Friabilitatea îngrijorătoare a unor

zone mai expuse la contactul cu obiectele din jur, din panourile altfel valoroase de la restaurantul „Modern“ din Mamaia, stridența co- loristică șl dimensiunile disproporționate ale unor plăci de ceramică folosite de I. Minoiu la parterul restaurantului „Tomis“, acromatismul la care a dus procedeul folosit de pictorii Marius Cilievici și Iacob Lazăr la hotelul „Histria“ tot de la Mamaia arată că există încă probleme care nu au fost rezolvate la nivelul cerințelor genului. De altminteri, o discuție largă asupra concepției lucrărilor de pe litoral, ca și asupra materialelor și tehnicilor folosite, ar fi foarte utilă.Una dintre constatările pe care le impune însăși experiența dobîndită pînă acum este necesitatea imperioasă de a se stabili o coordonare permanentă între munca arhitecților și aceea a artiștilor plastici, în toate etapele planificării și realizării de ansambluri. Stabilirea unei asemenea coordonări ar fi, fără îndoială, rezultatul cel mai de preț al consfătuirii în problemele artei monumentale, pe care o pregătește acum Consiliul artelor plastice al C.S.C.A., în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, Uniunea arhitecților și alte instituții interesate. In felul acesta nu s-ar mai întîmplă pe viitor ca panourile și chiar ansamblurila monumental-decorative să fie aplicate

unor edificii existente, sau ca monumente sfatuaie importante să fie concepute independent, și abia după aceea să li ee caute — și uneori să nu li 'se găsească — așezarea cea mai potrivită. Multă vreme, discutarea și chiar avizarea proiectelor de artă monumentală se făceau fără ca toți membrii comisiilor, alcătuite din artiști și arhitecți competenți, să cunodscă „de visu“ locul, spațiul cărora aceste lucrări le erau destinate. O asemenea discuție era, în chip evident, ruptă de problemele majore ale artei monumentale ca atare. Așa se explică de ce uneori chiar panourile din cuprinsul acelorași Băii — ne gîndim la sălile de festivități ale unor case de cultură ale tineretului din București — diferă stilistic, între ele și totodată nu izbutesc.Bă se integreze organic în spațiul arhitectonic preexistent, nu -șe armonizează deplin cu elementele lui. Un proiect de monument conceput de sculptorul Ion Vlad și modiiicat în repetate rîn- duri de autor — la cererile uneori discutabile ale beneficiarilor — a ajuns să nu se potrivească, după ce fuseee dăltuit în marmură, cu soclul pe care arhitectul îl construise după prima versiune a proiectului, fără să se mai preocupe de modificările ulterioare aduse statuii.Nu în felul acesta poate fi realizată sinteza, omogenitatea organică a decorației monumentale cu arhitectura și spațiul înconjurător, ci

prin colaborarea de la început și pe tot parcursul, a artiștilor plastici cu arhitecții care proiectează marile ansambluri urbanistice, noile orașe, care restructurează și orqanizează aspectul piețelor publice și al marilor artere de circulație, al parcurilor și al locurilor de recreație. Pe baza unei asemenea colaborări, — în realizarea căreia are de spus un cuvînt important și Comitetul de stat pentru arhitectură, construcții și sistematizare, ar putea fi găsite soluții de o perspectivă amplă care să asigure înzestrarea orașelor noastre cu podoabele sculpturale și murale reprezentative pentru marea epocă a socialismului. Un rol de seamă îl are în această privință inițiativa sfaturilor populare.In unele locuri trebuie să se înceapă cu înlăturarea a ceea ce, prin mediocritatea execuției și primitivismul concepției, departe de a contribui la educarea privitorului, nu poate decît să-i vicieze gustul. Mă refer la- multe din busturile din Parcul de Cultură Herăstrău din București, lucrate în serie și urîțite do intemperii (despre oportunitatea înlocuirii lor s-a mai vorbit într-un articol publicat în „Scînteia“), ca și la destule „picturi" murale din localuri foarte frecventate — restaurante, magazine, case de modă — din București și din alte orașe. Sîn- tem adesea excesiv de severi față de lucrări cu o acțiune totuși limitată, din mici expoziții, și nu luăm în
Z

în-arhitectonice Aspecte din munca tineretului pe șantiere. Frescă din sala de festivități a Casei de cultură a tineretului — raionul „Tudor Vladimirescu1(colectivul : Lia Szasz, Mircea Velea, Tanasis Fapas ; responsabil — Șt. SzÖnyi)

''' ’
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schimb măsurile necesare pentru, înlăturarea unor surse permanente ale prostului gust, care-și perpetuează, din inerție, existența. Există în prezent unele lucrări valoroase — cum este de pildă proiectul pentru un monument al lui Eminescu, de Ovidiu Maitec — care-și așteaptă valorificarea.Discutarea monumentală al publicului Dezbaterea lor, și așa sporadică, se desfășoară încă într-un cerc prea restrîns. Arta monumentală a- parține poporului, poporului întreg. Orice monument înfăptuit, orice proiect major ar trebui să fie cunoscute și supuse dezbaterii celei mai largi. Este limpede că nici presa, nici radioteleviziunea și nici cinematograiia nu au acordat a- cestei probleme importanța cuvenită ; nu o dată au fost dezvelite monumente importante fără să se anunțe măcar numele autorului sau ale autorilor lor. Absența aproape totală și inexplicabilă a unor expoziții, cadrul uneori prea îngust în care se țin concursurile, discuțiile adesea practiciste, lipsite de perspectivă, duse în comisii, nu răspund cerințelor reale, orizonturilor vaste ale problemei.Calea dezvoltării arfei noastre monumental-decorative este, neîndoielnic, calea unei înalte partinități, a unui profund umanism. Dezbaterea în acest spirit a problemelor conținutului de idei al artei monumentale contemporane va înlătura cu siguranță unele tendințe de a transforma acest mare mijloc de educare cetățenească și artistică într-un simplu accesoriu decorativ. Sînt necesare — manifes- tînd, bineînțeles, toată grija fafă de problemele esențiale, de conținut, ale artei monumentale — eforturi susținute pentru a se găsi modalități stilistice corespunzătoare cadrului oferit de arhitectura de astăzi, luminoasă, simplă, elegantă. Este necesar să șprijinim asemenea eforturi cu căldura și încrederea pe care le merită, dar și cu exigența impusă de marea valoare și semnificație a scopurilor urmărite.Iată de ce am considera deosebit de binevenită o discuție în presă, în publicațiile de specialitate, asupra problemelor pe care le ridică dezvoltarea viitoare a artei noastre monumentale.
MIRCEA POPESCU

problemelor de artă ar crea un interes viu față de această artă.
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Bobîlțea (stînga) șl Tudor Macău (dreapta) cum funcționează dispozitivul pneumatic pentru prelucrarea plstoanelor adaptat 
la strunguri în urma propunerilor făcute de muncitori într-o consfătuire de producție.

Cum am crescut 27 000 de pui I Dsn două gospodării cu minimum de cheltuieli colectivemici-unaputernică

Cu ochii bunului gospodar
In întreprinderea noastră lucrează numeroși muncitori harnici și pricepuțl, cu inițiativă, care participă activ la descoperirea și punerea în valoare a rezervelor interne ale producției, la îmbunătățirea activității economice-financiare a întreprinderii. Un prilej de afirmare a inițiativei și spiritului gospodăresc al muncitorilor îl constituie și consfătuirile de producție. Comitetul sindicatului întreprinderii și comitetele sindicale din secții au acumulat o bună experiență în organizarea consfătuirilor de producție. în cadrul acestora sînt dezbătute problemele principale ale muncii din secții și întreprindere, se fac propuneri pentru îmbunătățirea procesului de producție, se stabilesc hotărîri pentru înfăptuirea lor.Cum sînt înfăptuite propunerile făcute de muncitori în consfătuiri ?Spre finele primăverii acestui an, realizările colectivului secției reparații motoare Diesel erau umbrite de numărul relativ mare de rebuturi ce se produceau în turnătoria secției. în luna iunie problema a fost pusă în discuție într-o consfătuire de producție. In cuvîntul lor, muncitorii au arătat că rebuturile ar putea fi mult reduse, dacă s-ar respecta cu strictețe procesul tehnologic, dacă maistrul sectorului, Remus Duță, ar supraveghea cum trebuie producția. Ei au subliniat totodată necesitatea măririi spațiului de producție în sectorul de turnat pistoane. Măsura s-ar putea realiza cu cheltuieli mici — s-a arătat atunci — și ea ar contribui la îmbunătățirea muncii. Turnătorii Ion Pană și Voicu Stănescu au vorbit despre importanța mecanizării unor operații, propunînd să se confecționeze o sită vibratoare pentru cerner.ea nisipului și un malaxor pentru amestecarea lui.Toate aceste propuneri judicioase au fost înfăptuite fn scurtă vrome și au contribuit la creșterea calității pieselor turnate. Au fost aplicate diferite măsuri și la propunerea- strungarului Ion Vișoiu, a mecanicilor Ion Popa, Constantin Drogoxeanu, Ion Andrei și a altora. Conducerea secției și comitetul sindical s-au străduit să înfăptuiască aceste propuneri, au cerut ; și au primif sprijinul necesar din partea conducerii • uzinei.Nu putem trece însă cu vederea faptul că in secție mai dăinuie unele lipsuri semnalate de muncitori în . consfătuiri, că nu to.gte propunerile importante făcute de ei au fost urmate de măsuri practice. Avem o mașină automată de strunjit, care nu este folosită la întreaga capacitate. Strungarul Dumitru Rădulescu a propus să se confecționeze cîteva dispozitive care, adaptate la mașină, ar face cu putință creșterea simțitoare a productivității muncii. Acest lucru se tărăgănează de multă vreme. Aceeași soartă

ci avut șl propunerea mecanicului Constantin Bran ■ cu privire la confecționarea unor macarale pivotante, necesare în sectorul montaj. Utilajele le putem confecționa chiar noi, din fondul de mică mecanizare. Conducerea secției și cea a uzinei n-au luat însă pînă acum nici o măsură.O altă problemă încă nerezolvată este aceea a a- provizionării la timp a secției cu toate piesele și materialele necesare producției. In jurul acestei chestiuni s-au purtat discuții în multe consfătuiri de producție — chiar și în acelea pe întreprindere — arătîndu-se neajunsurile generate dé lipsa unor piese și materiale: munca „în asalt", slaba calitate a lucrărilor, întîrzieri în repararea unor motoare etc. De cele mai multe ori, de vina este serviciul nostru de aprovizionare, ale cărui lipsuri se răsfrîng asupra activității secțiilor ; alteori, greutățile sînt provocate de întreprinderile furnizoare. Bunăoară, Uzina „23 August' din București ne-a rămas datoare anul acesta cu un mare număr de piese turnate din oțel. Socotim că Direcția generală construcții-montaje schele și reparații utilaj petrolier, forul nostru tutelar, ar trebui să ne sprijine din timp și condițiilor necesare pentru cînd sarcinile uzinei vor fi plexe decît pînă acum.Colectivul nostru își pune la inimă problemele bunului mers al întreprinderii, participă la descoperirea și valorificarea rezervelor interne, face propuneri prețioase. Este nevoie însă ca sindicatul, organizația de partid să stăruie pentru înfăptuirea tuturor propunerilor judicioase făcute de muncitori, să combată tendințele de tărăgănare ce se manifestă uneori, stimulînd astfel și mai puternic inițiativa membrilor colectivului nostru.
ION STANCIU, mecanic, CRISTIAN 
GONȚESCU, inginer, AUREL CRĂ
CIUN, strungar, ION OPREA, funcțio
nar, din postul de coresp. voluntari ai 

„Scînteil” de la Uzina „Poiana“-Cîmpina.

în raportul cu privire la în
cheierea colectivizării și reorga
nizarea conducerii agriculturii, 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale din aprilie a.c., se sub
liniază însemnătatea sporirii 
efectivelor de păsări pentru 
creșterea producției de carne. 
Raportul dădea ca sarcină gos
podăriilor de stat creșterea a 
cel puțin 500—600 păsări la suta 
de hectare.

Gospodăria de sfat Agigea se 
află în apropierea orașului Con
stanța, a litoralului, dar aici nu 
s-au crescut păsări. Sarcinile 
puse de partid au dat mult de 
gîndit organizației de partid, 
conducerii gospodăriei.

în adunările organizației de 
partid, în consfătuirile de pro
ducție din primăvara acestui an 
s-au discutat de cîteva ori căile 
de traducere în viață a acestor 
sarcini. S-au făcut propuneri 
concrete. încă în acest an urma 
să creștem peste 20 000 de pul 
pentru frigare șl să selecționăm 
6 000 de puicuțe pentru repro
ducție. începutul a fost greu, nu 
aveam adăposturi, nu aveam ca
dre cu experiență. Erau nece
sare pentru început 3 puiernițe 
și mai multe cotețe mobile. Ca 
să nu facem cheltuieli prea mari, 
ne-am gîndit să repartizăm puii 
la secția Cumpăna unde existau 
cîteva clădiri nefolosite. Am a-

menajat aici spațiile necesare 
pentru prepararea și depozitarea 
furajelor, spațiile încălzite pen
tru puii mici și altele semiîn- 
chise, pentru puii pînă la 2 luni. 
Puii i-am cumpărat de la G.A.S. 
„Donca Simo“. Ca să evităm 
pierderile, din lipsa adăposturi
lor și a numărului necesar de 
muncitori instruiți, am stabilit cu 
conducerea gospodăriei care ne 
livra puii, să-i preluăm în patru 
serii. Astfel am putut aplica 
sistemul rulării mai multor serii 
de pui pe aceeași suprafață de 
creștere, folosind din primăvară 
și pînă toamna fîrziu spațiile de 
care dispuneam. Folosind acest 
sistem am crescut cîte 62 de pui 
în vîrstă de la 1 Ia 2 luni pe fie
care mp de suprafață a adăpos
turilor, și 10 pui pe mp în spații
le semiînchise ale grajdurilor cu 
stabulație liberă. S-a acordat o 
atenție deosebită curățeniei, prin 
văruirl repetate și dezinfectări, 
respectării regimului termic șl • 
unei alimentații raționale.

în primele 2—3 zile puii au 
fost alimentați cu făină de po
rumb amestecată cu ouă și brîn- 
ză de vacă. După aceea li s-a 
administrat o furajare întocmită 
după o rețetă dinainte stabilită 
(porumb și orz uruit, tărîțe, ma
zăre, morcovi, făină de oase 
etc.). Cînd puii erau ținuți la soa
re în padocuri, primeau lucernă 
și spanac tocat. Asistența vete
rinară a fost asigurată la nivelul

corespunzăfor, de medicul vete
rinar Gh. Salomiu. Pierderile de 
pui s-au menținut cu mult sub 
limita admisă.

Procedînd în acest fel am cres
cut în anul acesta cu circa 10 000 
de pui mai mulți față de plan, 
ajungînd la o încărcătură de pes
te 1 300 de pui la suta de hecta
re. Gospodăria a livrat pînă la a- 
ceasfă dată peste 6 000 de pui, 
urmînd ca în scurt timp să mai 
livreze vreo 14 000 de pui. 
Pentru prăsilă s-au oprit 6 000 
de puicuțe de la care am 
și realizat peste 13 000 de 
ouă. La obținerea acestor 
realizări o contribuție de sea
mă au dat îngrijitorii Maria 
Cealera, Gh. Milan și alții, care 
au crescut fiecare cîte 3 000 pul, 
în cele mai bune condiții. Pe 
baza experienței dobîndite anul 
acesta în creșterea păsărilor s-a 
hofărîf ca în 1963 să creștem 
peste 40 000 găini ouătoare, iar 
în 1965 să ajungem la 120 000 
de găini ouătoare. Pentru acea
sta încă din luna august s-a în
ceput construirea unui complex 
avicol, care va intra în funcțiu
ne în primele luni ale anului 
viitor.

DUMITRU BUCUR 
secretar al organizației 
de partid G.A.S. Aglgea

Cu aparatul fotografic

pe urmele scrisorilor

PKTW1de corespondenții 
voluntari !

în ce privește crearea producția anului viitor, mai mari șl mai com-

Pe urmele unei scrisori

Măsuri ce se lasă așteptateNu de mult, la redacție a sosit o scrisoare din partea unor membri de partid de la Revizia de vagoane C.F.R. Timișoara. în scrisoare se arăta printre altele:„în unitatea noastră B-au petrecut în ultimul

tirnp unele lucruri pe care nu le putem trece cu vederea. Au avut loc încălcări ale disciplinei financiare și de producție, în atelierul reviziei s-au executat o serie de lucrări particulare, în dauna inte-

reselor unității. Cei care au luat poziție față de asemenea abateri au fost persecutați, unii fiind nevoiți să plece din unitate, iar alții au fost mutați sau sancționați pe linie administrativă...'.

„Cele trei generații“ din Nărnja
Astăzi in ținutul Vrancei nu 

există sat fără cămin cultural, fără 
echipă artistică de amatori. Ele 
desfășoară o bogată activitate, in 
care este oglindită viața nouă a 
satelor, păstrează in programele 
lor tradiții folclorice.

Una din cele mai vechi formații 
artistice din Vranceà este echipa 
de dansuri a căminului cultural 
din Năruja. Echipa îndrumată de 
instructorul Bică Chirilă numără 
în prezent 72 de artiști amatori i 
copii între 10 și 14 ani, tineri, 
maturi și chiar virstnici de peste 
60 de ani.

Apariția pe scenă a acestor trei 
generații — care au pregătit între

altele și o suită de dansuri vechi 
vrinconești — frumosul port cu 
ițâri de dimie albă ca neaua, ca- 
trinte cu înflorituri alese, ii cu 
altiță, constituie de fiecare dată 
un eveniment cultural. La con
cursul artistic reqional „Cintec, 
joc și voie bună pe ogorul înfră
țit” desfășurat luna trecută, 
care au participat 
artistice, echipa de 
trei generații” din 
ținut premiul I la
lor pregătire fiind astfel răsplătită.

SIMION HÎRNEA 
pensionar

la
245 formațiuni 
dansuri „Cele 
Nărufa a ob- 
jocuri, buna

Sună telefonul. Traiari Coman, 
dispecerul stației, ridică receptorul. 
O viață de om este undeva în pri
mejdie. Cîteva minute mai tîrziu, un 
pilot se află la manșă, iar avionul îșt ia zborul, indiferent de oră, a- 
notimp, de multe ori și de condițiile 
atmosferice.

Așa se petrec lucrurile, ori de cîte 
ori se apelează la aripile „Aviasa
nului" pentru salvarea unei vieți o- 
menești. Personalul stației nu e nu

Iile Mehe-meros. Numele piloților 
dințu și Ștefan Șerbănescu, al teh
nicienilor Gheorghe Bucur și Mihai 
Geamănu, al Violetei Constantines- 
cu, din personalul sanitar, rămîn de 
multe ori necunoscute bolnavilor a- 
jutați intr-un moment decisiv.

La spitalul din Sadova, un caz de 
septicemie. Era necesară o transfu
zie urgentă. Micul avion a adus cele 
patru flacoane de singe salvator. La 
Baia de Aramă, un copil de cinci 
luni are nevoie de plasmă- Pe calea 
aerului, plasma este adusă la timp.

Intr-o zi spitalul din Turnu Seve
rin a cerut „Aviasanului" să trans
porte la București pe micuța Do- 
chiță Elena, de patru luni, bolnavă 
de pneumonie acută, într-o stare 
foarte gravă. Avionul a parcurs sute 
de kilometri, de la Craiova la Turnu- 
Severin și apoi la București, dar fe
tița a fost salvată. Ion Mitrică, 
muncitor la uzinele „Electroputere”, 
Ion Chirea din Corabia, Barbu Ni
colae din Plenița și alții au fost 
transportați de piloții „Aviasanului" 
acolo unde existau medici specialiști 
și aparatura necesară.

Iată și alte misiuni îndeplinite de 
piloții stației : ei participă la com
baterea unor dăunători ai pădurilor, 
la transportul de material biologic 
pentru zootehnie etc. Salvarea unui 
om le dă însă cea mai mare satis
facție.

ION STOCHICI 
pilot

In primăvara anului 1953 a luat ființă, în comuna 
Dacia, raionul Rupea, gospodăria colectivă „Horia,. 
Cloșca și Crișan". Mai tîrziu, țăranii muncitori din 
satul Viscri s-au convins de avantajele muncii în 
comun, cu mijloace mecanizate și au constituit gos
podăria colectivă „7 Noiembrie". Muncind cu tra
gere de inimă, colectiviștii din Dacia și cei din 
Viscri au sporit an de an producția agricolă. Cei 
din Dacia au dezvoltat, în ultimii ani, sectorul zo
otehnic, care numără. acum 313 bovine, circa 200 
porcine, 2 000 ovine etc. Și colectiviștii din Viscri 
se pot mîndri cu producțiile obținute în ultimii ani. 
In urma unei analize atente a posibilităților de 
creștere a producției și datorită muncii politice des
fășurate de către organizațiile <fe bază, colectiviștii 
din cele două gospodării s-au convins că, prin uni
rea lor, pot face o mai bună repartizare a terenului 
pe culturi, pot folosi mai bine avantajele mecani
zării lucrărilor și a aplicării agrotehnicii înaintate.

In ședința de unificare, care a avut loc recent, au 
luat cuvîntul mulți colectiviști. S-au făcut propu
neri concrete privind dezvoltarea gospodăriei. Co- 

Gh. Bucur, după ce ă arătat că pășunea 
este situată mai aproape de centrul de 
laptelui, a propus ca toate vacile gospo-

lectivistul 
din Dacia 
predare a _ 
dăriei să fie adunate la Dacia, iar pășunea din 
Viscri să fie repartizată tineretului bovin. Colecti
viștii Ion Damian și Pavel Ursuleanu au propus să 
se organizeze schimburi de experiență între brigă
zile de cîmp. S-a propus să fie extinsă experiența 
colectiviștilor din Viscri care au ridicat adăposturi 
ieftine. Colectivista Ghizela Vasllescu a propus să 
se ocupe împreună cu alte colectiviste de creșterea 
gîștelor. i

IOAN BÄRBÄTEI 
colectivist

Cînd se deschid magazinele ?

Pe magistrala Nord-Sud din Capitală au fost construite mai multe blocuri cu 7 și 10 etaje. Ele domină cartierul și pot fi văzute de la mare distanță. Zilnic, mulți din cei 3 000 de locatari ai acestor blocuri pot fi văzuți întorcîndu-se acasă cu cumpărături făcute prin magazinele din centrul orașului sau în Piața Unirii. încărcați cu pachete și sacoșe, ei trec agale sau în pas grăbit pe lîngă frumoasele magazine situate chiar la parterul blocurilor în care locuiesc.Magazinele sînt gata încă din luna aprilie. Constructorii au pus totul

la punct. Au fost instalate chiar și firmele scrise cu litere mari : „ALIMENTARA“, „LEGUME-FRUCTE', „TUTUNGERIE' etc. Doar mobilierul lipsea. Și nici pînă acum n-a fost adus. Spațiile comerciale stau încă nefolosite.N-ar fi oare timpul ca Sfatul popui Iar al Capitalei să urgenteze deschiderea acestor magazine, atît de necesare locatarilor noilor blocuri ?
Un grup de locatari de pe 

magistrala Nord-Sud 
din Capitală.

Produs cu defecte
recent, la Depozitul deAm cumpărat recent, la Depozitul de 

materiale de construcții nr. 90 din Ca
pitală, patru suluri de carton asfaltat, 
adus de la fabrica „Teleajen" cu avizul 
de expediție 4665, purtînd inițialele 
MCT-4. Numai unu! era fără defecte. La 
celelalte trei cartonul asfaltat era aău- 
rit in mai multe locuri.

Dacă cel ce l-au făcut, nu tin la marca 
fabricii, de ce comerțul lasă să pătrundă 
in rețeaua de desfacere produse cu de
fecte ? (STELÏANA PĂ.NUȘ, textiliștă).

rit i._ .
Dacă 

fabricii, 
in :

marca

Costisitoare întârziere

NOTA REDACȚIEI. 
Cele relatate în scri
soare au fost cercetate 
Ia fața locului. S-a 
constatat, cu acest pri
lej, că faptele sînt ade
vărate.

Incepînd din anul 
1958, din inițiativa u- 
nor oameni „binevoi
tori“, contrar normelor 
existente într-o între
prindere socialistă, în 
această unitate a fost 
creat un fond destinat, 
chipurile, cheltuielilor 
social-culturale. Ca și 
cum la Revizia de va
goane C.F.R.-Timișoara 
n-ar fi existat, ca în 
fiecare altă întreprin
dere sau instituție, fon
duri legale pentru 
nevoi social-culturale. 
Mijloacele de consti
tuire a acestui fond au 
fost ilegale : s-au reți
nut bani din primele 
acordate muncitorilor, 
au fost oprite impor
tante sume provenind 
din vînzarea către 
D.C.A. și I.C.M. a unor 
cantități de cioburi de 
sticlă și fier vechi.

Neexistînd o evidență 
precisă a încasărilor și 
cheltuielilor, cei care 
gestionau acest fond, 
șeful unității și pre
ședintele comitetului 
sindical, și-au permis 
să folosească sume im
portante de bani în 
scopuri care nici pe de-

* ★ 
parte nu pot fi numite 
social-culturale. Nici 
pînă acum nu au fost 
luate măsuri de sanc
ționare a acelora care 
s-au făcut vinovați de 
aceste nereguli finan
ciare.

La revizia de vagoane 
sînt însă comuniști cu 
un înalt spirit de răs
pundere față de bunul 
obștesc, care nu s-au 
împăcat cu asemenea 
practici. într-o adunare 
de partid ci au criticat 
biroul organizației de 
bază pentru faptul că 
nu a luat atitudine, au 
criticat și pe secretarul 
organizației de bază 
care a uitat de princi
piul muncii colective, 
nu mai primește critica, 
a devenit un om dur, 
răzbunător, care prin 
comportarea sa s-a rupt 
de mase.

în loc ca după a- 
ccasta, membrii biroului 
să-și facă o autocritică 
prin fapte — așa cum 
ne învață partidul — 
unii dintre ei ca Ștefan 
Nicolae, pe atunci se
cretar, și Vasile Po- 
povici, totodată și pre
ședintele comitetului 
sindicatului, cu spriji
nul șefului de revizie, 
Gherman Octavian, au 
pornit la persecutarea 
celor care i-au criticat. 
Muncitorul Teodor Tur- 
cu a plecat din unitate

în urma unei discuții 
„tari" avute cu șeful 
reviziei, care și-a per
mis să-l insulte groso
lan în plină ședință. 
Tovarășul Nicolae An- 
gelescu, membru al bi
roului organizației de 
bază, care a criticat in 
ședințe de birou și în 
adunări generale abate
rile secretarului organi
zației! de bază, deși era 
socotit printre cei mai 
buni lăcătuși de revizie 
a fost nevoit, în urma 
șicanelor repetate, să 
plece la altă întreprin
dere. Lucrurile au mers 
atît de departe, încît a- 
cești gîtuitori ai criti
cii au luat măsuri de 
sancționare a unui 
membru de partid 
(sancțiune infirmată, de 
altfel, de către comite
tul orășenesc de partid).

Despre aceste lipsuri, 
Comitetul orășenesc 
P.M.R.-Timișoara a fost 
sesizat încă de mult. 
S-au făcut cercetări dar 
nu s-au luat măsuri 
hotărîte pentru îndrep
tarea lucrurilor.

Cei vinovați de gîtui- 
rea criticii și persecu
tare nu trebuie absol
viți de răspundere. A- 
semenea practici sînt 
aspru combătute și con
damnate 
nostru.

de partidul

„Calitatea materiel prime — lată o temă pentru 
postul de corespondenți ai „Scînteli” în fabrica 
noastră" — și-a zis deunăzi controlorul tehnic de 
calitate, Traian Răduță.

Chemați Ia fața locului, membrii postului atlă că, 
spre deosebire de țesăturile de bună calitate pri
mite de la fabricile „Teba"-Arad șl „Partizanul 
Roșu"-Brașov, cele de la întreprinderea „30 De
cembrie“ — din Arad și de la „Industria linii'' 
din Timișoara — au defecte. Recent, loturi întregi 
de materiale de la aceste două întreprinderi au 
fost respinse la recepționare. Țesăturile din bum-

bac refuzate prezentau pete, rărituri, fire lipsă, fire 
groase, cuiburi ; cele din lînă aveau marginile on
dulate șl perforate.In fotografie, de la stînga la dreapta : Alexan
drina Romocea — funcționară ; Ștefan Drăghtct — 
șef de sector; Traian Râduță — controlor de ca
litate ; Carol Heim — muncitor ; Radu Strîmbeanu 
— tehnician — membrii postului de corespondenți 
voluntari al „Scînteii“ la Fabrica de confecții șl 
trlcotaJe-Bucureștl.

i. sosit 
vagon cu 40

La sfîrșitul lunii august a.c., a sosit 
în stafia C.F.R. Brăila. un vagon cu 40 
de saci îngrășăminte chimice destinate 
gospodăriei agricole colective ,,Dunărea’’ 
din comuna Gropeni. raionul Brăila. Sta
ția C.F.R. a înșțiintat imediat conduce
rea gospodăriei să vină să ridice sacii. 
Aceștia au rămas pe rampa gării, ne- 
adăpostiti, mai bine de o lună de zile. 
Abia după ce s-a degradat și risipit o 
bună parte din conținutul sacilor, pre
ședintele gospodăriei, Mihalache Untaru, 
s-a prezentat la Brăila să ridice ingră- 
șămintele,

loare de 2 000 lei. Costisitoare întîrzierei 
(PETRACHE ANUTOIU, magaziner. Sta
ția C.F.R. Brăila).

De ce nu se coordonează 
lucrările

De trei luni de zile au fost date în 
folosință apartamentele confortabile din 
blocul „J“ de pe Calea Griviței nr. 169, 
Si tot de atunci întreprinderea de fabri
cație șl montai ascensoare — București 
tărăgănează darea în folosință a liftu
rilor. P.T.T.R.-ul Intîrzie instalarea tele
foanelor.

Nu pot fi oare coordonate în așa fel 
lucrările încît locatarii cînd se mută în- 
tr-un bloc nou să fie scutiți de toate 
aceste neplăceri ? (DOBRE CIORBARU, 
fierar).

șapte copii...

Untaru,

achitînd si o locație în va-

Sînt un om trecut de 70 de ani. Am 
crescut șapte copii — două fete și cinci 
băiefl. Nu mi-a fost ușor să-l educ și 
să-i fac mari. Eu șl mama lor, care astăzi 
are 67 de ani, am muncit pentru ei, l-am 
ajutat să învețe carte, i-am dat la me
serie.

Au trecut anii. Fetele s-au căsătorit, 
. Feciorii au plecat rînd pe rînd de a- 
casă, și-au întemeiat șl ei familii. Con* 
stantln e maistru sondor, lucrează la 
Piatra Neamț. Ceilalți sînt mai aproape. 
Marin și Dumitru au servicii in comunele 
Tîrgușoru Nou și I. L. 
Florea în orașul Ploiești. 
Rafinăria nr, 3 Teleajen.

La început, cînd unul, 
veneau pe la noi să ne 
arătau atenji și ne lăsau 
nu aveam nevoie, ne bucuram din O-ată 
inima. Ne mîngîiam cu gîndul că la 'oă- 
trînețe o să avem un sprijin din partea 
lor. Dar vizitele s-au rărit și noi am 
rămas din ce în ce mai singuri. Acum 
cînd șl sănătatea ni s-a șubrezit, șl In
tr-adevăr am avea nevoie de sprijinul 
lor, nici unul nu-șl mai aduce aminte 
că are părinți,

Or fi avînd și el probleme, poate
■ greutăți. Cine să-l înțeleagă mal 

decît noi î Socotim însă că n-ar fl 
drept să ne adresăm pentru ajutor ofi
ciului de prevederi sociale, noi, care 
avem șapte copii, fiecare cu rostul lui, 
El sînt toată nădejdea noastră șl 
fiecare va pune mînă de la 
vom avea o bătrîneje lipsită de

DINU NISTOR 
comuna Vlădenl, raionul Ploiești

Caragiale, iar. 
Ion lucrează la

cînd elful mal 
vadă. Dacă se 
cite ceva, deft

dacă 
mină, 
griji,
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Conferințe, simpozioane, expozițiiMiercuri au continuat în întreaga tară manifestările consacrate Lunii '.ateniei romîno-sovietice.La Casa prieteniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. din Capitală, numeroși bucureșteni au urmărit conferința „Colaborarea științifică ro- mîno-sovietică”, ținută de acad, prof. Petre Constantinescu-Iași, vicepreședinte al Consiliului general A.R.L.U.S. A urmat un bogat program artistic.„Succese remarcabile ale științei 
șl culturii sovietice” s-a intitulat simpozionul care a avut loc în sala Ateneului R. P. Romîne. Au vorbit cu acest prilej prof. ing. Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învăță- mîntului, profesorii universitari Valeriu Novacu și Nicolae Sălăgeanu, membri corespondenți al Academiei ți. P. Romîne, și prof. univ. Călin Popovici.Despre o nouă regiune apărută pe harta U.R.S.S. — regiunea pămîn- turilor desțelenite — a vorbit, la casa de cultură a tineretului „23 August”, cercetătorul științific Gheorghe Popa.La cluburile muncitorești și la casele raionale de cultură din orașele
Artiștii Teatrului de stat 
printre oameni de teatruOaspeți dragi din Leningrad, artiștii Teatrului de stat de miniaturi în frunte cu Arkadi Raikin, artist al poporului al R.S.F.S. Ruse, au fost invitați miercuri la amiază la sediul Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale. îi așteptau aici actori ai teatrelor bucureștene, regizori, autori de texte, compozitori, critici teatrali.După ce au fost salutați la sosire de Niki Atanasiu, prim-secretar al Asociației, a luat cuvîntul Arkadi Raikin. „Cunoaștem cîteva din teatrele dv. — a spus el printre altele — în urma turneelor pe care acestea le-au făcut la Moscova și Leningrad. Acum, am avut prilejul să facem cunoștință cu publicul romînesc : un
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Al doilea concert al orchestrei simfonice 
„Gewandhaus“ din LeipzigMiercuri seara, în sala Palatului 

R. P. Romîne, a avut loc cel de-al doilea concert în Capitală al orchestrei simfonice „Gewandhaus” din Leipzig. Sub conducerea dirijorului Heinz Bongartz, laureat al Premiului de stat, au fost executate Sim- fonieta de Günter Kochari, ConcertuloeO-
INFORMAȚII

• Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Moscova, to
varășa Maria Rosetti, președinta Consi
liului national al femeilor din R. P. Ro- 
mină, care, la invitația Comitetului fe
meilor sovietice, va face o vizită in 
U.R.S.S.

® O delegație compusă din prof. univ. 

regiunii Cluj au avut loc expuneri pe temele „Succesele U.R.S.S. în îndeplinirea planului septenal", „Realizări ale științei și tehnicii sovietice".Sute de oameni ai muncii din orașul Constanța au asistat miercuri la seara muzicală organizată la Casa prieteniei romîno-sovietice din localitate. Au fost prezentate unele dintre cele mai frumoase melodii de muzică populară rusă, sovietică și romînească. In centrele raionale ale regiunii Dobrogea au fost organizate expoziții cu planșe și fotografii ilustrrnd cîteva din succesele mărețe ale oamenilor sovietici în industrie, construcții, agricultură.La librăria „Cartea Rusă” din Iași s-a deschis bazarul cărții sovietice, cuprinzînd lucrări din literatura politică, beletristică, de specialitate în limbile rusă și romînă. Asemenea bazare ale cărții sovietice au mai fost deschise și în orașele Bîrlad, Pașcani și Huși.Peste 16 000 de oameni ai muncii din orașele Suceava, Botoșani și Rădăuți au vizionat filme în cadrul Festivalului filmului sovietic.(Agerpres)
de miniaturi din Leningrad 

și muzicieni din Capitalăpublic cald.și ospitalier, amator de umor, care înțelege și reacționează cu plăcere la glumă, rîde sau se mî- nie împreună cu noi cîe moravurile pe care le satirizăm. Și nu este de mirare că tocmai acele miniaturi preferate de spectatorii sovietici, au fost apreciate și de publicul romînesc ; avem cu toții aceleași idei și gînduri, puse în slujba unui țel comun".Au urmat întrebări despre munca Teatrului de miniaturi la care a răspuns Arkadi Raikin.In încheiere, o surpriză : Ion Lucian, H. Nicolaide și N. Stroe au pregătit în cinstea artiștilor din Leningrad cîteva momente satirice.(Agerpres)
nr. 1 pentru pian și orchestră de Ceaikovski, solistă Annerose Schmidt, Simfonia a VIII-a de Schubert și poemul simfonic Till Eulén- spiegel de Richard Strauss. Publicul a primit cu căldură și acest concert. al orchestrei din Leipzig.(Agerpres)
Jean Livescu, rectorul Universității din 
București, și Iile Aliman, director in Mi
nisterul Invătămîntului. a plecat la Var
șovia pentru a participa la . seminarul 
international privind planificarea învă- 
tămîntului superior, organizat sub aus
piciile UNESCO între 19 și 24 octom
brie. (Agerpres) 

Primirea de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Petra Borilă, 

a ambasadorului R. P. UngareMiercuri 17 octombrie, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Petre Borilă, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, Jenö Kuti.(Agerpres)
Primirea de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, 
a ambasadorului CubeiMiercuri 17 octombrie, vicepreședintele Consiliului de Mfniștri al Republicii Populare Romîne, Petre Borilă, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cuba la București, Manuel Yepe Menendez.(Agerpres)

Plecarea în Brazilia a unei 
delegații a grupului național 

romîn al Uniunii 
interparlamentareMiercuri dimineața a plecat spre Brazilia o delegație a grupului național romîn al Uniunii interparlamentare alcătuită din deputății Gheorghe Vasilichi, conducătorul delegației, Barbu Solomon și C. Pa- raschivescu-Bălăceanu, care va participa la lucrările celei de-a 51-a conferințe anuale a Uniunii interparlamentare care va avea loc în orașul Brasilia între 22 octombrie și 1 noiembrie.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost salutați de numeroși deputați ai Marii Adunări Naționale, de funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)

- - - - - O®O- - - - -
Cocteil cu ocazia expoziției 

industriölc britanice desebisâ 
la SiicurcștiCamera de Comerț a R. P. Romîne a oferit miercuri după-amiază în saloanele restaurantului Athenee Palace, un cocteil cu ocazia expoziției industriale britanice deschisă la București.Au participat Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai unor ministere economice, instituții centrale și întreprinderi de stat pentru comerțul exterior, ziariști.Au luat parte lordul Kilmarnock, președintele Camerei de Comerț din Londra, lordul Boothby, președintele Comitetului parlamentar pentru promovarea comerțului est-vest, și sir Leslie Plummer, vicepreședinte al aceluiași comitet, precum și oameni de afaceri, reprezentanți ai firmelor britanice participante la expoziție.Erau prezenți J. D. Murray, ministrul Marii Britanii în R. P. Romînă, și membri ai legației.(Agerpres)

VEȘTI »IN TÄRIEE SOCIALISTE
Fabrica „Chinoin“Fabrica de medicamente „Chi- noin“ din R. P. Ungară se reconstruiește radical pentru a deveni o întreprindere nouă, utilată cu tehnica cea mai modernă. Simultan crește producția fabricii.Deși în plină reconstrucție, fabrica nu-și încetează nici un minut activitatea. Mașinile din clădirile vechi sînt demontate nü-

O mare bibliotecă la Plovdiv
La Plovdiv, în R. P. Bulgaria, se 

va construi în anii următori o bi
bliotecă populară, care va pur
ta numele lui I. Vazov. Clă
direa bibliotecii va fi alcătui
tă din două corpuri. La parter se va 
afla sala de cataloage, sala de lec
tură pentru copii, cu o intrare se
parată, o sală de conferinfe pentru 
200 de persoane și alte săli.

Noi așezări
La Sucha Stonava din bazinul car

bonifer Ostrava Karvina (Slovacia de 
Nord), a lost deschisă recent o mină 
nouă, modernă. In același timp, pe 
cîmpul de la marginea pădurii, pe 
care cu patru ani în urmă creșteau 
numai bălării și spini, se ridică astăzi 
un orășel. Intr-un timp record, în a- 
ceste locuri au și apărut case noi, 
șosele, magazine cu autoservire,

Apă m stepa
Pentru alimentarea cu apă a 

stepei Gulingiin Tal din aimacul 
Gobi-Altai (R.P. Mongolă) — re
giune care duce lipsă de apă — 
s-a început recent construirea 
unui sistem de irigații. Un canal 
lung de 179 km, pentru realiza
rea căruia vor fi săpați 2,2 mi
lioane mc de pămînt și turnați 
3 000 mc de beton armat, va con-

SPORT

Dinamo București -» Petrolul 2-1
Ieri, jucătorii echipei Dinamo Bucu

rești au objinuf o prejioasă și meritată 
victorie în partida disputată în compa
nia Petrolului. Fafă de meciurile ante
rioare s-a putut observa — cu toate 
greutăfile impuse de terenul alunecos 
și a unui adversar dificil — un pro
gres la echipa bucureșteană. Mențio
năm în plus voinfa cu care jucătorii 
dinamoviști au luptat pentru victorie;1 
apărarea a fost mai sigură ca deobi- 
cei, iar înaintașii au creat faze reuși
te, din care au și marcat două goluri 
deosebit de spectaculoase, prin David 
și Țîrcovnicu. Deosebit de activi ieri : 
Varga, Ungutoiu, Ștefan, Popa, Nun- 
weiller IV și V. Alexandru. Fotbaliștii 
ploieșfeni, deși au avut multă vreme 
inițiativa în joc și au condus cu 
1—0, prin golul înscris de A. Mun- 
feanu, în minutul 50, s-au pierdut 
apoi în combinații sterile, nereușind 
să treacă de apărarea hofărîtă a 
dinamoviștilor. Apărarea Petrolului a 
fost depășită cu regularitate de combi

se modernizeazămai după ce în secțiile noi utilajul cu aceeași destinație a fost dat în exploatare.Se lărgește, de asemenea, și sortimentul produselor. In prezent „Chinoin" produce 200 de medicamente diferite. Se experimentează și se fac pregătiri în vederea începerii producției unor noi medicamente.
La primul și al doilea etaj vor fi 

amplasate cîteva săli de lectură, 
săli de expoziții, un cabinet meto
dologic, atelier pentru restaurarea 
cărților și altele. Curtea interioară 
a clădirii va fi legată de un parc 
din vecinătate.

Fondul de cărți al bibliotecii se 
va ridica la 1 400 000 volume, 

muncitorești
o școală, garaje, o casă de cultură, 
un restaurant.

Asemenea cîmpuri în paragină erau 
multe în bazinul carbonifer Ostrava — 
la Radvanice, la Petrvald Karvina, 
Michalkovice, pe rîuleful Doubrava. 
Acum prin aceste meleaguri, in ime
diată apropiere de mina Sucha Sto
nava, apar mereu noi așezări munci
torești.

Gulingiin Tal
tribul la irigarea a 127 000 ha de 
pășuni și mii de ha de suprafețe 
arabile.

După părerea specialiștilor, in
vestițiile făcute în construirea a- 
cestui sistem de irigații vor fi 
amortizate în cursul primilor 
șase ani după darea lui în ex
ploatare.

națiile subtile întreprinse de doi sau 
trei înaintași bucureșteni. La golul al 
doilea, de exemplu, Varga a trecut cu 
ușurință printre toți apărătorii ploieș
feni, a centrat și Țîrcovnicu, aflat cu 
trei adversari în față, a fost primul la 
minge, mareînd prinfr-un șut din voie, 
în minutul 67 scorul a devenit astfel 
2—1 pentru Dinamo și nu a mai putut 
fi schimbat pînă la sfîrșii, cu toate 
insistențele depuse de petroliști la 
poarta lui Uțu. Portarul dinamovist, 
atent, a mai apărat în acest răstimp 
două lovituri extrem de tari expediate 
de Badea și Dridea II.

Spre sfîrșit, meciul scade ca valoare 
spectaculară, iar pe teren, în lupta pen
tru minge, se comit multe faulturi. în 
ultimele secunde de joc, un șut al lui 
Unguroiu era să schimbe tabela de 
marcaj, dar lonescu, printr-un reflex 
uimitor, respinge în corner.

Arbitrul întîlniril, A. Macovei, deși a 
condus cu scăpări, nu a influe'nțat re
zultatul partidei.

C. M.

Intre conservatori 
și laburiști

in a- de de aci înainte în ju

După încheierea conferințelor a- nuale ale celor două partide ce se rotesc la putere în Anglia — partidul laburist și partidul conservator — intensa dezbatere ce are loc în această țară în chestiunea aderării la Piața comună poate fi mai bine delimitată, cel puțin pe planul pozițiilor acestor partide.După cum constată întreaga presă britanică, conservatorii. partidul tradițional al marelui capital monopolist, s-au angajat și mai ferm decît pînă acum să obțină aderarea la Piața comună ; în rîndurile laburiștilor a cîștigat, dimpotrivă, teren tendința ce se opune alăturării la acest bloc economic.Numeroase ziare consideră că întreaga campanie electorală ce se va desfășura în Anglia în vederea viitoarelor alegeri parlamentare, care vor avea loc, după cum se pare, mod anticipat, dică înainte 1964, se va axa rul acestor două poziții.La conferința care și-a încheiat de curînd lucrările la Llandudno, în Wales, conducerea partidului conservator, în frunte cu primul ministru Macmillan, a reușit să antreneze partidul, în ciuda opoziției e- xistente chiar în rîndurile acestuia, pe calea aderării la Piața comună, în condițiile pe care le impun Parisul și Bonnul. Tactica folosită a fost următoarea : Macmillan și-a luat angajamentul că va încerca să îmbunătățească aceste condiții, adică să obțină aranjamente satisfăcătoare pentru agricultorii englezi și pentru țările din Commonwealth.în ce privește mult discutata problemă a uniunii politice vest- europene, căreia Anglia va trebui să i se alăture, în cazul că va intra în Piața comună, și care trezește în mod deosebit o vie rezistență mer- gînd pînă la o adevărată repulsie în rîndurile opiniei publice britanice, primul ministru a încercat, de asemenea, să-și liniștească auditorii. El a susținut că devenind membră a Pieței comune, Anglia ar putea să exercite mai ușor și din punct de vedere politic o influență „importantă, care ar putea fi hotărîtoare' asupra partenerilor săi, decît dacă ar rămîne în afara acestei organizații.Caracterul preelectoral al conferinței de la Llandudno a ieșit puternic în evidență. în legătură cu a- ceasta, mai mulți dintre oratorii de la Llandudno au adresat critici aspre laburiștilor. Ei au promis că „politica socială' a guvernului conservator va depăși „acțiunea laburistă", pe care au calificat-o ca „formată mai mult din promisiuni decît din realizări“. Dar ce conținut real au promisiunile „sociale" ale conservatorilor o arată viața de zi cu zi. Ideea de a modifica politica internă a Angliei, menționată la conferința partidului conservator, se referea printre altele la asigurarea unui număr mai mare de locuri pentru studenții care vor să urmeze cursurile universitare sau politehnice. Dar, a doua zi după conferință, conducătorul sindicatului național al profesorilor a declarat că zeci de mii de studențl capabili de a urma

din Anglia

cursurile universitare și politehnice nu vor putea fi admiși anul acesta din lipsă de locuri și că nu există perspectiva îmbunătățirii acestei situații, deoarece guvernul nu acordă fondurile necesare în acest scop.Din cuvîntările rostite de unii vorbitori la conferința partidului conservator a reieșit intenția de a se obține micșorarea puterii sindicatelor de a apăra drepturile crștiga- te prin luptă de muncitori. Mulți conservatori speră că, dacă Anglia va intra în Piața comună, ~ ei vor putea folosi circulația liberă a capitalului și a brațelor de muncă între țările acestui bloc pentru a slăbi mișcarea sindicală.în ce-i privește, după conferința lor anuală de la Brighton, laburiștii și-au continuat acțiunea de criticare a condițiilor în care guvernul conservator se pregătește să primească aderarea Angliei la Piața comună. Zilele trecute, Gaitskell, liderul partidului laburist, a luat cuvîntul la Cambridge, spunând, printre altele : „Se aude din ce în ce mai puțin despre condițiile care urmau să fie îndeplinite înainte de a adera și despre angajamentele solemne ale conservatorilor în sensul că noi trebuie să garantăm mai întîi interesele Commonwealthului și ale a- griculturii britanice".în ce privește perspectiva uniunii politice vest-europene, Gaitskell a spus că Anglia riscă să aibă în cadrul ei același statut cu statul Texas din S.U.A. „Aderarea la Piața comună, a declarat el, poate însemna pen try Anglia pierderea totală a independenței. Se spune că rămînînd în afara Pieței comune ne vom transforma într-o putere de gradul nouă. După părerea mea, aderînd la această comunitate, vom dispare complet în ea“.Cu toate aceste declarații, liderii de dreapta ai partidului laburist manifestă destulă șovăială în critica lor față de Piața comună, se arată preocupați mai mult de îmbunătățirea condițiilor de aderare decît de respingerea aderării în sine. De notat că, în rîndurile membrilor partidului laburist și ale multor altor cetățeni, continuă să se exprime păreri cu mult mai categoric ostile Pieței comune, decît atitudinea liderilor acestui partid. într-o scrisoare publicată în revista laburistă „Tribune“, un cititor din orașul Richmond a arătat că „Anglia nu se poate alătura Pieței comune în nici un fel de condiții. Nu există, scrie el, nici un argument e- conomic în favoarea unei asemenea măsuri. Noi fabricăm aceleași produse industriale ca și Europa occidentală ; intrarea într-o uniune economică nu ar schimba mult lucrurile. Ea ar putea înrăutăți situația noastră în special în privința alimentelor. ...Din punct de vedere politic și militar, aceasta ar însemna crearea unui nou bloc militar, cu ajutor american, dominat de Germania federală. Noi am face parte din acest bloc, ca membru mai puțin important“.
GORDON SCHAFFER

Bulevardul Kutuzov, văzut din mașînâ.

Vedere par
țială din Mos
cova. Pe Smo- 
lenskaia-Nabe- 
rejnaia, din ra
ionul Kiev.

de Ia trimisul

decît la 
decît la Paris și 
Londra. Pînă în 

sovietici vor ridica, 
pătrafi, 4 Moscova

: :'P ■ j ti

Pînă iarna tîrziu șl chiar pe gerurile cele mal năprasnice, moscoviții Iubitori de înot frecventează 
ștrandul descoperit din piața Kropotlrinskaia. In ioto gratie : Ștrandul, intr-o seară de octombrie.

Dragi cititori, vă Invităm Intr-o 
scurtă plimbare, poate neobișnuită. 
Veți privi împreună cu noi Moscova, 
din mașină și de pe... platforma ma
caralelor. E cu adevărat impresionant 
să privești de la înălțime ma
gistralele șl străzile noi care în
tineresc vechea Moscovă. In bă- 
frînul cartier revoluționar „Krasnaia 
Presnla", ca și pe noua magistrală 
Lenin, călătorul este întîmplnat de 
blocuri Imense cu 8 și 10 etaje și 
peluzele cu verdeață.

Ar trebui să vizităm cartierul din 
Flli-Mazilovo, cartierul din Sud-Vest, 
șoseaua Volokolamsk sau șoseaua ce 
duce la aeroportul Șeremfievo pen
tru a ne putea face cit de cît o ima
gine despre amploarea construcțiilor 
în capitala Uniunii Sovietice.

Dar iată cîteva cifre semnificative :
Numai în primele 9 luni ale anului 

acesta, moscovijii au primit 2 378 000 
mp spațiu locativ, 48 de școli și in
ternate, 10 spitale, 13 policlinici, o 
nouă linie de metro ce leagă cen
trul cu Ceremușki. în ultimii 5 ani, 
la Moscova s-au mutat în apartamente 
noi 1 000 000 de oameni — o trei
me a populației capitalei. Ceea ce 
s-a construit în vechea AAoscovă In 
timp de 800 de ani, se construiește 
acum în trei ani.

Începînd cu anul 1958, Uniunea 
Sovietică s-a situat pe primul loc în 
lume In ce privește numărul de apar
tamente construite la 1 000 de locui
tori. Anul trecut, la fiecare 1 000 de 
locuitori au fost date în folosință la 
Moscova 18 apartamente, aproape cu 
12 apartamente mai mult 
New York, cu 14 - 
cu 17 — decît la 
1980 constructorii 
socotind în metri 
noi.

(Foto-reportaj 
special GH. VINȚILĂ, foto-repor 
ter, șl de la corespondentul nos. 
tru A. MUNTEANU).

•W-țy.

Cartierul nou Sud-Vest construit în apropierea magistralei Lenlnskl prospekt. Noul raion Lenin. Pe o supraîață do 130 da hectare s-au construit aici, în numai trei luni, 400 mii metri pătrați de spațiu locativ.
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Vizita Iui Ben Bella in Cuba
HAVANA 17 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat la 16 octombrie, la invitația guvernului revoluționar al Cubei a sosit la Havana primul ministru al Republicii Democrate Populare Algeria, Ben Bella. Pe aeroportul José Marti, împodobit sărbătorește, mii de locuitori ai Havanei l-au salutat pe șeful guvernului Republicii Democrate Populare Algeria. La coborîrea din avion, Ben Bella și persoanele care-1 însoțesc au fost salutate de Fidel Castro, prim-secretar al Conducerii naționale a Organizațiilor Revoluționare Integrate, primul ministru al guvernului revoluționar al Cubei, și de Osvaldo Dorticos, președintele republicii.Salutîndu-1 pe Ben Bella, Fidel Castro a adus elogii revoluției algeriene. Arătînd că vizita lui Ben Bella în Cuba are loc într-un moment cînd cercurile militariste din S.U.A. încearcă prin amenințări, șantaj și mită să impună o blocadă e-

conomlcă șl comercială în speranța de a înăbuși revoluția cubană, Fidel Castro a relevat că această vizită constituie un act de mare valoare și hotărîre politică, precum și un gest de prietenie din partea primului ministru al Algeriei.Ben Bella a declarat că atît poporul cubanez, cît și cel algerian îșl dau tot mai bine seama că socialismul este singurul drum posibil care duce spre libertate și progres. In Algeria, a declarat Ben Bella, se duce o luptă susținută pentru a pune capăt exploatării omului de către om, pentru lichidarea o dată pentru totdeauna a ignoranței și inculturii. Ben Bella a declarat că aceasta nu este o luptă ușoară, ci chiar mult mai grea decît lupta pe care poporul algerian a dus-o în timpul războiului dență.In cursul zilei Ben Bella a avut del Castro și Osvaldo Dorticos.
pentru izdepen-de 17 octombrie Întrevederi cu Fi

Rezolvarea in ansamblu a problemei experiențelor 
nucleare corespunde Intereselor păciiIntervenția reprezentantului R. P. RomîneNEW YORK 17 (De la trimisul special Agerpres, Cornel Răducanu).în Comitetul Politic continuă discuția cu privire la încetarea experiențelor nucleare și termonucleare.în ședința de miercuri dimineața, a luat cuvîntul Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne. Amintind început poziția consecventă a Romîne în favoarea încetării ror experiențelor nucleare înmediile și pentru totdeauna, vorbitorul a scos în evidență că dezbaterile generale șl discuțiile din Comitetul Politic arată că majoritatea 

delegaților se declară pentru rezol
varea problemei în ansamblu, în

în Comitetul Politic

de la R. P. tutu- toate

O înfrîngere a politicii anticubane a Washingtonului
• Declarația Camerei Internaționale de navigație ® Poziția guvernului 

norvegian O Sacrificiile și dezamăgirile armatorilor greci

LONDRA 17 (Agerpres). — Agenția 
Associated Press anunță că comitetul 
permanent al Camerei intern^ionale 
de navigație a dat publicității o de
clarație în care își exprimă „extrema 
îngrijorare’ în legătură cu măsurile pe 
care S.U.A. au hotărît să le ia pentru 
a bloca comerțul Internațional cu Cuba. 
Comitetul a cerut convocarea unei 
conferințe extraordinare a tuturor fi
lialelor naționale ale Camerei pentru 
a discuta cererea Statelor Unite de a se 
institui un boicot „voluntar" împotriva 
Cubei. „Răspunderea colectivă a Ca
merei internaționale de navigație, se 
spune în declarație, este de a face tot 
ce-i stă în putință pentru a avea che
zășia că membrii săi își vor putea des
fășura în mod liber activitatea lor co
mercială legală“.

Avertizînd că amenințările S.U.A. de

boicota navele norvegiene care transportă încărcături în Cuba.După cum a arătat Gerhardsen armatorii norvegieni vor renunța trimită nave spre Cuba numai tunci cînd vor expira contractele prezent în vigoare.&ATENA 17 (Agerpres). Ziarul „To Vima" a publicat un articol sub titlul „După sacrificiile făcute în legătură cu Cuba, armatorii greci sînt dezamăgiți că americanii nu le-au dat

săa-îna închide porturile americane vase
lor care efectuează transporturi în Cu
ba „ar stabili un precedent ce va avea 
implicații grave pentru navigația Inter
națională“, declarația respinge cererea 
guvernului american ca membrii Came
rei să-și retragă vasele afectate comer
țului cu Cuba.

Declarația comitetului permanent a 
fost aprobată de reprezentanții Marii 
Britanii, Germaniei occidentale, Japo- • preferințe la transporturi“. încerca- 
niei, Olandei, Norvegiei, Finlandei șl 
Indiei, singurul care s-a opus a fost re
prezentantul S.U.À., Marshall Gaffney.

★OSLO 17 (Agerpres). — Primul-mi- nistru al Norvegiei, Gerhardsen, a declarat că guvernul său intențio- vor fi în stare să-și plătească dato- nează să prezinte Washingtonului riile contractate la băncile ameri- un „demers" dacă Statele Unite vor cane.

rea de a convinge guvernul american ca acesta să lărgească folosirea navelor grecești pentru transportul de încărcături americane a rămas fără rezultat. Unii armatori greci, scrie „To Vima", se vor vedea în curînd într-o situație precară întrucît nu

conformitate cu cerințele tuturor 
popoarelor. O soluție parțială, așa 
cum propun puterile occidentale, nu 
poate corespunde acestor cerințe. Dacă s-ar adopta o măsură care să lase nestingherite experiențele nucleare subterane, cursa înarmărilor și perfecționarea armelor nucleare ar continua cu toate riscurile care decurg pentru pacea și securitatea internațională.Arătînd că reprezentantul american a încercat să demonstreze că prin interzicerea experiențelor în trei medii se rezolvă cea mai mare parte a problemei, Mircea Malița a subliniat că, dimpotrivă, după datele apărute în presa americană, din totalul experiențelor efectuate de S.U.A. în perioada 9 ianuarie — 24 august 1962 experiențele subterane reprezintă aproape două treimi. Propunerea americană este astfel concepută îneît să nu afecteze posibilitățile S.U.A. de creștere și perfecționare a arsenalului lor nuclear.Delegația romînă acordă întregul său sprijin propunerii Uniunii Sovietice de a se încheia un acord internațional cu privire la interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, în Cosmos șl sub apă, concomitent cu asumarea obligației de a nu se proceda la efectuarea unor experiențe în subteran.

■ *NEW YORK 17 (Agerpres). — La 16 octombrie, la sediul misiunii permanente a R. P. Romîne pe lîngă O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a ofe-

rit un dineu la care au luat parte : A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., V. David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, H. Jawad, ministrul afacerilor externe al Irakului, Peter Mod, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe, șeful delegației R. P. Ungare, dr. L. Benites, șeful delegației Ecuadorului, președintele Comitetului Politic Special, A. K. Puplampu, ministru adjunct al afacerilor externe, șeful delegației Ghanei, dr. Fuad Ammun, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, șeful delegației Libanului, ambasadorul James Barrington, șeful delegației Birmaniei, V. A. Zorin, locțiitor al ministrului afacerilor externe, reprezentant permanent al U.R.S.S. la O.N.U., T. B. Su- basinghe, locțiitor al șefului delegației, ministru al Ceylonului în R. P. Romînă, Aii Haidar Suleiman, locțiitor al șefului delegației Irakului, E. K. Dadzie, ambasador al Ghanei în R. P. Romînă. R. Sohlman, ministrul Suediei la București și alții.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite : La 17 octombrie, în Uniunea Sovietică a fost efectuată lansarea satelitului artificial al mîntului „Cosmos-10".Satelitul a fost plasat pe o orbită cu următorii parametri :— perioada inițială de revoluție 90,2 minute.— depărtarea maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu)— depărtarea minimă de suprafața Pămîntului (la perigeu)— unghiul de înclinație al orbitei față de planul Ecuator 65 grade.La bordul satelitului sînt instalate : aparatură științifică- destinată continuării cercetărilor spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat de agenția TASS la 16 martie, un emițător radio care funcționează pe frecvența 19,995 MHz, un sistem radiotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei și un sistem radiotelemetric pentru trans« miterea pe Pămînt a datelor privind funcționarea dispozitivelor și aparatelor științifice, aflate la bord.Aparatura instalată la bordul satelitului funcționează normal.Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile obținut®.
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Lansarea cu succes a unor noi 
variante de rachete în U. R. S. S.MOSCOVA 17 (Agerpres). — A- genția TASS a dat publicității un comunicat, în care se spune :„La 16 și 17 octombrie a. c., Uniunea Sovietică a efectuat cu succes lansări ale unor noi variante de rachete purtătoare cu mai multe trepte pentru obiecte cosmice Jntr-o regiune a părții centrale Pacific, la o distanță 12 000 km.Zborul rachetelor și tuturor treptelor s-au desfășurat în conformitate cu programul stabilit.

a Oceanului de pestefuncționarea

PJachetele penultimelor trepte aid rachetelor purtătoare au atins su ■ prafața apei în imediata apropiere a punctului de cădere stabilit.Date fiind rezultatele bune ale în« cercărilor, agenția TASS este împuternicită să declare că de la 18 octombrie a. c, prima regiune mărginită de coordonatele indicate în comunicatul agenției TASS din 16 octombrie 1962 este în mod provizoriu pînă la un comunicat special liberă pentru navigație și zborurile avioanelor".
O»O

GENEVA. In ședința din 16 octombrie a subcomitetului pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară, S. K. Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S., a rostit o importantă cuvîntare în care a arătat că puterile occidentale caută să împiedice prin orice mijloace realizarea unui

Studențl brazilieni întruniți la Rio de Janeiro îșl exprimă hotărîrea de a sprijini revoluția cubană 
șl condamnă acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva Cubei.

Aparatele Geiger
și discuțiile din Comitetul politic
începute fîrziu, lucrările Comitetului 

politic eu fost așteptate cu îndreptățită 
nerăbdare, avînd în vedere că pe or
dinea de zi a acestui comitet figurea
ză probleme de primă importanță — 
încetarea experiențelor nucleare, de
zarmarea generală și totală. Cuvîntă- 
rile rostita de reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A, au pus bazele discuției în 
problema experiențelor nucleare, sco- 
fînd totodată în evidență faptul că 
delegația americană a readus la O.N.U. 
aceleași obstacole pe care le-a ridicat 
la Geneva, în Comitelui celor 18 state.

...Intr-o revistă newyorkeză am vă
zut cîndva o amuzantă reclamă pentru 
contoarele „Geiger“ : o gospodină 
americană intră înfr-un magazin ali
mentar cu autoservire și, pentru a afla 
precis raftul cu lapte, se folosește de 
un... aparat de defectare „Geiger". 
Tocmai de acest desen mi-am amintit 
la ședințele Comitetului politic, unde 
în aceste zile se vorbește mult des
pre problema defectării. Sub o altă 
formă însă, întrucît este vorba de de
fectarea experiențelor nucleare.

După cum a arătat în cuvîntarea 
reprezentantul Indiei, Lall, în urmă 
un an S.U.A. nici nu voiau să audă 
mijloacele naționale de detectare, dar 
ulterior, în fața dovezilor incontestabile 
aduse de știință, au fost nevoite să-și 
schimbe părerea. în prezent, reprezen
tanții americani sînt de acord că expe
riențele în atmosferă, în Cosmos și sub 
apă pot fi identificate cu mijloacele 
naționale de control ale țărilor și nu 
mai necesită inspecție la fața locului. 
Partea americană a fost adusă astfel 
mai aproape de realitate.

Nu îndeajuns însă. A rămas proble
ma exploziilor subterane. Washingtonul 
pretinde că aparatele de defecta
re n-ar putea distinge între cutremurele 
seismice și exploziile nucleare sub pă
mînt. O teză neconvingăfoare și greu 
de susținut, deoarece chiar savanții 
americani, sub conducerea lui E. Teller, 
au efectuat o explozie de mică intensi
tate, dar caro totuși a fost înregistrată 
tocmai în Finlanda șl Japonia.

Numeroși vorbitori în Comitetul 
politic, ea reprezentanții Indiei, Brazi
liei, Irlandei, Austriei șl alții au subll-

sa 
cu 
de

De ce s-a sinucis Angelica Weddegen ?
Intr-o seară, în pădurea 

din vecinătatea satului 
francez Corneville, o fa- 
rancă a găsit un cadavru. 
Era corpul tinerei vest- 
germane Angelica Wedde
gen, venită acolo în ex
cursie. Era bogată, nu 
ducea lipsă de nimic. De 
ce la numai 19 ani con
sidera că nu mai are nimic 
de așteptat de la viață î 
Căutînd să dea un răspuns 
la această întrebare, un 
colaborator al revistei „PA
RIS MATCH", Georges 
Reyer, a sfat de vorbă cu 
prietenii și cunoscufii ei.

Angelica și-a petrecut 
copilăria într-o comună de 
pe valea , Kinsigului, in a« 
propiere de Frankfurt. Ta
tăl său era medic. Ca să 
învețe mal bine limba en
gleză, tatăl a trimis-o pe 
mai mulfi ani In America, 
la niște rude. Dar cînd s-a 
reîntors era complet schim
bată. Nu mai era tînăra 
de altă dată căreia li plă
cea să stea de vorbă cu

tatăl ei despre cărțile și 
autorii preferaji, pasionată 
după muzică și după 
plimbările prin pădurile li
niștite ale Normandiei.

„Ce s-a petrecut cu An
gelica acolo ? Nimic grav. 
Dar ea nu mai era aceeași.

NOTE EXTERNE

Oare singurătatea, goli
ciunea acestei societăți 
dezumanizate să fi fost 
cauza î" Cînd s-a întors 
acasă, ea a găsit aceeași 
lume americanizată, Ca și 
în Statele Unite ea s-a 
simfit pierdută, exilată. Nu 
mai credea în nimic.

„Angelica — spune un 
coleg, pe nume Bernhardt 
— reprezintă drama psi
hologică a tineretului din 
R.F.G. Noi nu mai credem 
în nimic — spune el, A- 
ceasta este nenorocirea 
noastră. Trăim ca niște 
umbre Intr-o lume care nu

esfe a noastră. Nici ma
șina, nici meciul de base
ball, nici whiskyul, nici 
petrecerile cu twist nu ne 
satisfac. îi invidiem pe cei 
din Răsărit care cred în 
ceva. Ei trăiesc, pe cînd 
noi nu trăim. Noi părem 
puternici, plini ‘de viață. 
Dar dacă ni se întîmplă o 
neplăcere, nu li facem 
fă, pentru că nu avem 
ce ne sprijini. Angelica 
obosită de viața dusă 
tr-o lume fără suflet. A 
preferat să doarmă".

Poate unii ar fi înclinați 
să spună : e vorba de un 
caz singular, o neuraste
nie. Dar nu, căci cine răs
foiește presa occidentală 
este zguduit de frecvența 
acestora ; și, împreună cu 
alte manifestări cum este 
creșterea enormă a crimi
nalității Iuvenile, ele vor
besc deopotrivă despre 
soarta tragică a unul tine
ret rătăcit.

ta
pe 
era 
în-

G. N.

co-<

niai că divergentele în domeniul expe
riențelor subterane ar putea fi înlătura
te prinfr-o înțelegere rapidă ; dar, 
după cum se vede, delegația S.U.A. 
face fot ce-i stă în putință pentru a 
împiedica o asemenea înțelegere.

Aci se consideră că pozi|ia delega
ției americane la O.N.U., ca șl în ge
nere diplomația Statelor Unite, este in
fluențată de atmosfera caracteristică în-

Dc la trimisul nostru la O.N.U.

fregii vieți publice a acestei țări în 
perioada dinaintea alegerilor.

...Cu 470 de ani în urmă, trei mici 
corăbii pornite din insulele Canare a- 
tingeau țărmuri necunoscute. Marinarii 
lui Columb dăruiau îngustei lumi geo
grafice de atunci un continent nou. 
Recunoștința Americii față de fapta 
eroică a marelui 
vez se numește 
bus Day* (ziua lui 
xistența ei se ocupă 
mare parte reclamele din ziare, din vi
trine și de la televiziune : „cumpărați 
de ziua lui Columb*, „mărfuri specia
le de ziua lui Columb“. Are loc și 
o paradă anuală — care s-a desfășurat la 
12 octombrie, pe Fifth Avenue — 
multicoloră, cu muzici zgomotoase și 
care alegorice. A asistat și președintele 
Kennedy, venit anume la New York. 
Ziarele adaugă însă că el a venit mai 
mult pentru treburi electorale. De pil
dă „New York Herald Tribune“ : „Pre
ședintele se află în orașul nostru, de
sigur pentru a asista la parada zilei 
lui Columb, dar și pentru a avea cîfeva 
întrevederi cu liderii democrați locali 
asupra situației politice". „Columbus 
Day“ a pălit în fața preocupării majo
re : cine va fi ales guvernator al sfa
tului New York — „republicanul" 
Rockefeller sau „democratul“ Morgen- 
thau ?

în cadrul campaniei electorale, pro
blema cubană ocupă un loc centrai, 
„Toamna aceasta, scria „New York Ti
mes*, în campania senatorială se vor« 
bește mai mult despre Cuba decît des« 
pre prețul grîului sau despre perspee«

navigator geno- 
asfăzi „Colum- 
Columb). De e- 

în cea mal

tlvele Industriei otelului“. La rîndul 
lui, „New York Post* scrie : „Cuba a 
devenit o mare problemă. Acesta este 
strigătul oficial al partidului republican 
în înfierbînfata campanie pentru Con
gres“.

Axul în jurul căruia se Invîrfe pro
paganda electorală este inexistentul 
„pericol cuban“. Senatorul republican 
Kenneth Keating a făcut zilele acestea 
o „dezvăluire* senzațională, afirmînd 
că în Cuba ar fi fost construite șase 
rampe de lansare a rachetelor. Și deși 
presa arăta că „acest lucru este cate
goric dezminfit la Departamentul da 
Stat“ (James Reston în „New York Ti
mes“), politicienii sînt de părere 
esenfialul constă în 
astfel de zvon „de 
rezonantă“. Se pare 
că tocmai de aceea 
recenta declarafie 
anticubană făcută 
de Stevenson la 
O.N.U. este aprecia
tă de observatorii 
politici ca un fel de 
supralicitare din 
partea democraților 
pe linia ascuțirii o- 
rienfării agresive. 
Făcînd din Cuba un 
„cap de afiș“, 
cercurile de condu
cere ale partidului 
democrat, socotind 
că aceasta va prin
de bine candidați- 
lor lor în alegeri, 
au provocat o a- 
gravare a situației, 
întinsă pînă la ase
menea măsuri duș
mănoase ca blo- 
cusul maritim și în
cercarea de a-i co
aliza pe „aliații“ 
S.U.A. împotriva a- 
cesfei țări mici, Iu
bitoare da liber 
fata. Slabele rezul 
fate ob)inute ai 
dezamăgit șl chiar 
iritat Washingtonul^

că
difuzarea unui

esta vorba în mod deosebit de refuzul 
guvernului englez de a-i sili pe pro
prietarii de vase din Anglia să re
nunțe la comerțul cu Cuba.

Confruntați cu realitatea, unii
mentatori americani au momente de lu
ciditate și sugerează mai multă „mode
rație*. Așa, de pildă, înfr-un editorial 
publicat vineri, „New York Times“ cere 
să se pună capăt sprijinirii activi
tății contrarevoluționarilor cubani, an
trenați și pregătiți în S.U.A., arătînd că 
„acest grup se joacă în mod primej
dios cu legile și securitatea Statelor 
Unite*. „Ne putem aștepta, scrie ziarul 
în continuare, la reacții violente în 
străinătate, dacă exilații (cubani) care 
își au baza în (ara noastră, încearcă 
să scufunde vasele care fac comerț paș
nic cu Cuba. Rezultatul poate fi foarte 
bine o creștere a sprijinului și simpa
tiei pentru Castro, chiar printre cei mal 
apropiați aliați ai

Cu și mai mult realism politic, 
cititor, J. Deutsch, 
trimisă ziarului 
raid Tribune" •
accent pe acțiuni militare împotriva 

„Marile bănci și trusturi din S.U.A. pre
gătesc prin diverse mașinații alegerea in
terpușilor lor în Congres.

noștri“.
, un

arăta înfr-o scrisoare 
„New York He

nin loc de a pune

î

Cubei, noi trebui® să punem accent pe 
reluarea relațiilor diplomatice cu Cuba, 
pentru a face pași spre negocierea tu« 
furor diferendelor dintre Statele Unite 
șl Cuba... Numai așa am putea aștepta 
respect din partea popoarelor lumii“. 
Dar, după cum se vede, nu de aseme
nea glasuri se duce lipsă în S.U.A., ci 
de urechi care, în cercurile oficiale, 
•ă se aplece la ele.

Ca stimulent al tensiunii electoralo 
este folosită șl tema Berlinului occi
dental. în presă șl în cercurile politica 
se pomenește cuvîntul „criză“, se fac 
tot felul de declarații instigatoare (da 
exemplu cele făcute de ministrul de 
război McNamarra), este încropită o în
treagă agitație diplomatică.

Apare evidentă dorința de a stimula 
încordarea în problema Berlinului. 
Acestui scop îi servește și rezoluția Se
natului american privind folosirea even
tuală a frupelor S.U.A. în acesf 
oraș, proiectele da a alătura unități 
vest-germane la aceste acțiuni occi
dentale sau parada demonstrativă care 
a avut loc vineri pe străzile Berlinu
lui occidental. Caracterul artificial, re
gizat, al acestor acțiuni este atît de 
izbitor, îneît, după cum transmit a- 
genfiile de presă, ele găsesc o primire 
rece sau chiar o dezaprobare fățișă la 
Londra. Dar și în presa americană 
„New York Post", de pildă, scrie : „Este 
îndoielnic că mulți germani înțeleg ce 
rost au toate acestea. Ca și în fa
bulă, strigătul „Vine lupul“ a fost 
auzit atît de des îneît berlinezii 
nu mai pot fi determinați să creadă că 
li s-ar putea întîmplă vreodată ceva 
rău“. în orice caz, cei derutați par a 
fi tocmai autorii occidentali ai așa-nu- 
mitei „politici berlineze“.

în ianuarie 1961, cînd Eisenhower 
își lua rămas bun de la Casa Albă, el 
amintea despre acel „complex militaro- 
indusfrial“ al S.U.A., care exercită „o 
totală influență :— economică, politică 
și chiar spirituală — în fiecare oraș, în 
fiecare instituție, în fiecare birou al 
guvernului federal*.

Acesf „complex“, pentru care pri
mează cursa înarmărilor, acționează, 
evident și astăzi după vechile rețete. 
O dovadă recentă o dă chiar un sub
comitet al Congresului american, care, 
studiind reorganizarea Pentagonului, 
face îngrijorat constatarea : „Congresul 
a pierdut controlul asupra acestei in
stituții... acest lucru poate fi primej
dios...“ („New York Times*). După cum 
se vede, „complexul" nu șomează. Și, 
nu e greu de descifrat amprentele sale 
tn faptele amintite mai sus.

(Desen^df XUGSN TARU) L. RODESCU

î

acord care să interzică toate experiențele cu arma nucleară, dorind să-și mențină libertatea de acțiune cel puțin în privința experiențelor subterane.
TOKIO. Aproximativ 500 de scriitori, oameni de știință și de artă din Tokio s-au întrunit în cadrul unui miting de protest împotriva tratativelor japono-sud-coreene.
PARIS. La 16 octombrie, peste 2 000 de salariați de la întreprinderile de transporturi din Paris au organizat o demonstrație în fața birourilor Direcției generale a transporturilor cerînd majorarea salariilor în raport cu costul vieții. în dimineața zilei de 17 octombrie o mare parte din personalul care deservește metropolitanul din Paris a declarat o grevă de 24 de ore cerînd îmbunătățirea condițiilor de salarizare.
Demonstrații antilranchiste 

la Paris
PARIS. în seara de 16 octombrie în fața clădirilor ambasadei și consulatului Spaniei franchiste din Paris au avut loc mari manifestații care s-au desfășurat sub lozincile : „Libertate în Spania”, „Amnistie șl libertate”.
REYKJAVIK. Intre 25 șl 27 noiembrie a.c. la Reykjavik va avea

loc cel de-al 13-lea Congres al Parti-« dului socialist unit din Islanda.Congresul va discuta raportul de activitate al C.C. al partidului, si-« tuația politică și sarcinile partidului, problema unității oamenilor muncii în lupta împotriva capitalului, politica partidului în problemele economice, calea Islandei. spre socialism, modificări în statut și alte probleme. Se vor alege organele conducătoare.
Fixarea datei pentru alegerile 

generale în Argentina

BUENOS AIRES. La 16 octombrie, Rodolfo Martinez, ministrul de interne al Argentinei, a anunțat că între lunile martie și iunie 1963 în Argentina vor avea loc alegeri generale la care vor putea prezenta candidați toate curentele politice.
VARȘOVIA. Pe linia de cale ferată Piotrkow—Rozprza, în apropierea haltei Moszczenica, s-a produs un accident de cale ferată. De la rapidul Gliwice—Varșovia s-au desprins trei vagoane care au barat calea rapidului Varșovia—Gliwice, care circula cu o viteză de 100 km pe oră. în urma accidentului și-au pierdut viața 28 de persoane, iar alte 62 au fost irănite. Organele tehnice și sanitare, sosite la fata locului, au dat primele ajutoare răniților,
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Gonită pe neașteptate din coliba sa de trupele dictatorului sud- 
vletnamez, care au lost transportate cu elicoptere americane, această 
familie fuge pe cimpuri, fără speranța că va găsi in curînd un adăpost.

------------------------ O®<-------------------------

Forțele republicane dsn Yemen 
lichidează bandele mercenarilorSANAA 17 (Agerpres). — După cum anunță agenția Reuter, primul ministru al Yemenului, Abdullah As- Sallal, a declarat : „Totul este calm în Yemen. Sînt satisfăcut de cele văzute. Pretutindeni am fost martorii unui înalt spirit de patriotism. Poporul a primit cu bucurie instaurarea republicii și eînt convins că acum nici un agresor nu ne poate infringe“. El a arătat de asemenea că operațiunile militare sînt practic inexistente la frontiera nordică, după eliberarea localității Saada. în legiunea Maarib continuă operațiunile de curățire, cu scopul de a împiedica retragerea mercenarilor caie au pătruns pe teritoriul Yemenului, venind din protectoratul britanic Aden. In urma acestor operațiuni a fost capturată o însemnată cantitate de muniții șl armament. Sallal a declarat că ziariștii străini vor fi Invitați la fața locului să vadă ar-
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mele șl munițiile care eint toate de proveniență străină.Agenția Reuter anunță că la 17 octombrie foițe armate ale Arabie! Saudite au încercat din nou să pătrundă pe teritoriul Yemenului dir partea de sud-est a țării, însă Î-. urma unor lupte date cu forțele patriotice, au fost silite că se retragă în Arabia Saudită cu mari pierderi.
★CAIRO 17 (Agerpres). — TASSJ La Sanaa, sub președinția vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Yemen, Al-Bai- dani, a avut loc ședința Consiliului de Miniștri, la care a fost adoptată hotărîrea cu privire la crearea Băncii Centrale a Yemenului și la emiterea de noi monede.Consiliul de Miniștri a adoptat, de asemenea, hotărîrea cu privire la crearea comitetului superior tehni- co-admlnistrativ, care trebuie să elaboreze sistemul administrativ al noului aparat de stat al republicii, 
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