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• I. Novikov : Avîntul energe
ticii în U.R.S.S. (Articol scris 
pentru „Scînteia”) (pag. 2-a).

• La sate — o muncă culturală 
permanentă, multilaterală, efica
ce (pag. 4-a).

* G.A.S. Pietroiu regiunea 
București : Experiența noastră în 
cultura porumbului — pagină 
specială (pag. 3-a).
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vă!

Cu 20 de zile mai devreme

Sesiune

de serie

economie supli- 
cosi de pesfe

• Glasul întregii omeniri (pag.
6-a).

Ce procedee folosim

de neînțeles 
conducerea 

renunțat, de 
la aplicarea 

de debavurare

IAȘI (coresp. 
după amiază, la Universitatea 
xandru loan Cuza“ din lași au început 
lucrările celei de . a IX-a sesiuni știin
țifice a cadrelor didactice. Sesiunea 
este consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la apariția primei lucrări geo
logice în limba romînă — „Calcariul 
de la Răpidea“ de Grigore Cobăl- ■ 
cescu.

purile de mașini de cusut aflate în 
producție care sînt mult solicitate de 
cumpărători. Zilele trecute s-a recep
ționat cea de-a 1 600-a mașină de 
cusut „Ileana" fabricată peste plan 
de la începutul anului.

Constructorii de mașini de cusut 
au înregistrat succese de seamă și 
în reducerea prețului de cost. Ei au 
realizat de la începutul anului eco
nomii suplimentare în valoare de 
1 200 000 lei,
angajamentul luat

îndeplinindu-și astfel 
pe întregul an.

(Agerpres)

științifică

„Scînteii“).

în fabricație
De curînd a început fabricarea în 

serie a noii mașini de cusut ,,Rodi- 
ca", expusă la cel de-al 4-lea Pa
vilion de mostre din Capitală. Tot
odată, metalurgiștii acordă atenție 
fabricării unui număr sporit din ti-
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Tractoriștii din brigada a 10-a de la S.M.T. Horia, raionul Lehliu, fruntași pe stațiune la lucrările 
agricole de toamnă, au început executarea arăturilor adinei la gospodăria colectivă din satul Ileana. Pînă 
acum au arat o suprafață de 33 ha. în fotografie : Tractoriștii din brigada a 10-a la lucru.

(Foto : R. Costin)

baza recoltelor bogate dinOamenii muncii din agricultură muncesc cu însuflețire pentru îndeplinirea cu succes a sarcinii trasate de partid și' guvern, ri neîncetat producția vegetală și animală, recoltatul, ei au dat o executării în timpul condiții agrotehnice semănăturilor de toamnă. Acum se seamănă ultimele suprafețe în zonele nordice, lucrare care urmează să fie terminată în cîteva zile.încheierea colectivizării agricultu-- rii, existența unui numeros parc de tractoare și mașini agricole, sprijinul primit din partea cadrelor de specialiști care lucrează nemijlocit în unitățile de producție, a specialiștilor de la stațiunile experimentale și a consiliilor agricole, au permis ca cele mai mari suprafețe să se semene în epoca optimă. De asemenea, condițiile agrotehnice în care s-a făcut această lucrare sînt superioare celor din anii trecuți. O bună parte din cerealele de toamnă au fost semănate după plante bune premergătoare și în arătură făcută din vară. Pentru fiecare zonă naturală s-au folosit semințe din soiurile recomandate de către Consiliul Superior al ■ Agriculturii, condiționate și tratate împotriva bolilor și dăunătorilor. In vederea fertilizării solului și asigurării rezervei de hrană necesară plantelor, pe mari suprafețe s-au dat îngrășăminte naturale și minerale. Terenul a fost lucrat mai bine și la adîncime corespunzătoare, asigurîndu-se un bun pat germinativ pentru semințe. In felul acesta s-a pus o bună temelie recoltei de grîu din anul 1963.Odată terminată campania însă- mînțărilor de toamnă, trebuie făcute arături adînci pentru semănăturile de primăvară. Arăturile adînci de 
toamnă bine îngrășate sînt o condi
ție esențială pentru obținerea u- 
nor recolte mari la porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă, cartofi etc.In condițiile acestui-an, cînd seceta care a bîntuit în vară s-a prelungit, o parte din suprafețele arate vara și destinate semănăturilor de primăvară, au fost semănate cu cereale de toamnă, rămînînd suprafețe mai mari ca în alți ani care trebuie

de a spo- agricolă Paralel cu mare atenție optim și în superioare a

în să toamnă. De aceea, este ne- se organizeze munca, și săarate cesar se folosească tractoarele cît. se poate de chibzuit, pentru ca în aceas
tă toamnă să nu rămînă nici un 
petec de pămînt nearat.Efectele unei arături adînci toamnă bine fertilizate se lungesc nu numai asupra ducțiilor din anul ce vine, ci supra celor din anii viitori.
rile valoroase de plante

de pre- pro- și a- 
Soiu- 
culti- 

vate în prezent cresc viguros și dau 
producții mari numai pe terenurile 
lucrate bine și îngrășate corespun
zător.Prin arat, stratul bătătorit de pămînt se introduce sub brazdă și se

Recomandările 
Institutului central 

de cercetări agricole

scoate la suprafață stratul din adîn- cime, structurat, favorabil pătrunderii aerului și apei. Odată cu aratul se îngroapă sub brazdă resturile recoltei precedente, buruienile, o mare parte din semințele acestora, precum și îngrășămintele administrate înaintea arăturii de toamnă. Prin arat pămîntul devine afinat, volumul porilor crește, iar aerul și apa se pot înmagazina în cantități mari. In condiții bune de aerisire și umiditate, viețuitoarele din sol devin mai active. Reacțiile biochimice care au loc ca urmare a activității acestora duc la descompunerea resturilor vegetale încorporate în sol și la îmbogățirea cu substanțe nutritive accesibile plantelor.în general în țară, anul acesta sînt condiții prielnice pentru executarea unor arături de bună calitate. Dar 
și acolo unde stratul arabil nu este 
umezit pe toată adîncimea Iui tre
buie să se facă neîntîrziat această 
lucrare.
Cît de adînc trebuie să arăm ?Este cunoscut faptul că prin arătura adîncă se afinează solul mai profund, se favorizează activitatea bacteriilor, se mărește capacitatea solului de reținere a apei din ploi-

Au terminat insămînțările de toamnăORADEA (coresp. „Scînteii“). —La Comitetul regional de partid Crișana a sosit o telegramă prin care organele de partid și de stat din raionul Gurahonț anunță îndeplinirea la timp și în bune condiții agrotehnice a însămînțărilor de toam- ; nă. Sub îndrumarea j organizațiilor de partid, se arată în telegramă, lucrătorii de pe ogoarele raionului au șit să însămînțeze 11 740 ha cu reu- cele grîu,

Ne scriu 
corespondenți 

voluntari

• George Georgescu : însem
nări din Viena (pag. 4-a).

• Lélia Zuaf : Discutînd des
pre arta monumentală (pag. 4-a).

• N, Plopeanu : Răsfoind presa 
franceză — în preajma referen-, 
dumulul (pag. 5-a).

Se extinde 
tehnologia înaintată

ORADEA (coresp. „Scînfeii“). Mi
nerii din exploatările aparținînd 
Trustului „Ardealul“ au îndeplinit cu 
circa 20 de zile mai devreme sarci
nile de plan la producția globală și 
marfă pe primele 10 luni ale anului. 
Pînă la 23 octombrie minerii din ca
drul trustului au produs peste preve
derile planului pe 10 luni 26 586 
tone lignit, 4 832 tone argilă refrac
tară, 1 465 tone bitum și importante 
cantități de cărbune brun. Totodată, 
pe primele trei trimestre ale anului, 
minerii au realizat o 
meritară la prețul de 
6 800 000 lei.

secară și orz, îndeplinind în întregime sarcina prevăzută în plan. Colectiviștii din raionul Gurahonț s-au convins de faptul că prin însămînțarea la timpul optim și în bune condiții agrotehnice a tu-

25 octombrie, lucrătorii gospodăriilor de stat

furor suprafețelor vorasigura în anul viitorproducții sporite decereale.
★CONSTANȚA (co-resp. „Scînteii'’). -- La

turnătoria uzinei 
noastre s-au realizat, anul 
acesta, prin aplicarea și 
extinderea unor procedee 
tehnologice avansate de 
lucru, economii în va
loare de peste 270 000 
lei. S-a îmbunătăjif și ca
litatea pieselor turnate.

Una dintre metodele 
noi și de mare eficacita
te economică folosite în 
turnătoria noastră este 
turnarea pieselor din oțel 
cu maselote cu înveliș 
exoterm. Acest procedeu, 
care se aplică de cîțiva 
ani, permite să se reducă 
mulf dimensiunile maselo- 
telcr, să se scadă simțitor 
consumul de oțel lichid 
pe tona de piese fumate. 
Metoda a fost extinsă a- 
nul acesta la peste 150 de 
repere, depășindu-se cu 
aproape 35 la sută sarci
nile prevăzute în planul 
tehnic. S-au obținut în 
felul acesta economii în
semnate, de metal, s-a 
îmbunătățit calitatea pie-

selor furnafe din oțel. La 
extinderea acestui proce
deu au contribuit, pe lin
gă inginerii și tehnicienii 
secției, și muncitorii. S-au 
remarcai fumătorii Con
stantin Neagu, Gheorghe 
Ghinea, Alexandru Dumi- 
frașcu și alții.

Folosim, de asemenea, 
cu rezultate dintre cele 
mai bune, procedeul de 
întărire a formelor și mie
zurilor cu bioxid de car
bon. In ultima vreme, 
după unele experimentări, 
procedeul a fost perfec
ționat prin introducerea 
operației de uscare cu 
raze infraroșii. Metoda 
a devenit, în felul acesta, 
mai economică, mai avan
tajoasă din punct de ve
dere al calității. Prin a- 
plicarea acestui procedeu 
am realizat anul acesta 
economii de materiale în 
valoare de peste 85 000 
lei.

Avînd mereu în atenție 
problema descoperirii și

punerii în valoare a re
zervelor interne ale pro
ducției, colectivul nostru 
se străduiește să îmbună
tățească necontenit 
cesul tehnologic.

Este 
de ce 
ției a 
vreme, 
cedeului 
cu ajutorul agregatului de 
crăijuit sistem arc-aer. 
Ne-am convins cu toții de 
eficacitatea lui : dă posi
bilitatea sporirii produc
tivității muncii la opera
ția respectivă și contri
buie la îmbunătățirea 
condițiilor de lucru, 
ce atunci se renunță 
aplicarea acestuia ?

îngrășate

și zăpezi, sistemul radicular la plantele cultivate se dezvoltă mai bine și se reduce gradul de îmburuie- nare. Pe solul brun roșcat de pădure din preajma orașului București arătura adîncă de toamnă a sporit cantitatea de azotați de cinci ori, iar cantitatea de apă a crescut cu 171 tone la ha, față de arătura executată mai în față.In vara excesiv de secetoasă a a- cestui an, pe terenurile arate adînc toate culturile au rezistat mai bine la secetă, rezerva de apă s-a păstrat mai eco-nomic și a fost folosită în măsură mai mare de către plantele cultivate. Date experimentale și de producție arată că arăturile adinei și de calitate asigură producțiile cele mai mări. La Fünduléa, unde seceta a fost neobișnuit de accentuată, pe terenurile cu arături adînci de toamnă porumbul a dat recolte de peste 4500 kg boabe la hectar. Recolte asemănătoare s-au obținut la numeroase gospodării de stat și colective din Bărăgan care au făcut arături adînci de toamnă.
în faza actuală de dezvoltare a 

agriculturii noastre, cu colectiviza
rea terminată de curînd, arăturile 
adînci reprezintă mijlocul de bază 
în lupta contra buruienilor ce se 
înmulțesc vegetativ prin rizomi, 
muguri de pe rădăcini etc., în dis
trugerea haturilor, în nivelarea 
coamelor și șanțurilor, în aducerea 
solului în stare bună.
Cînd trebuie făcute arăturile 

adînci pentru semănăturile

Mai productivă, 
ieftină, cusătură mai rezis
tentă și mai frumoasă — 
iată pe scurt o enumerare a 
avantajelor sudării auto
mate și semiautomate. 
Colectivul nostru aplică 
larg în produefie această 
metodă. Pentru extinderea 
acestui procedeu au fost 
luate o seamă de măsuri. 
Printre altele, s-au elabo
rat metode tehnologice 
pentru sudarea tablei de 
la 2 pînă la 20 mm gro
sime și norme tehnologi
ce pentru executarea cor- 
doanelor de colț. S-au 
executat Și dispozitive 
speciale pentru sudarea 
tablei de diferite grosimi. 
Astfel, pentru sudarea ta
blelor subțiri de 2 și 3 
mm s-au construit platouri 

■reglabile magnetice cu 
pernă de flux și altele cu 
sfrîngere mecanică ; pen
tru sudarea tablelor groa-

se, prin asamblarea 
panouri mari, s-a construit 
o linie tehnologică spe
cială prevăzută cu un 
platou magnetic de mare 
putere. Instalația permi
te controlul și localizarea 
eventualelor defecțiuni.

în întreprindere s-a fă
cut studiul general al re
gimurilor de sudare auto
mată și s-a întocmit o 
nomogramă din care se 
pot extrage cu ușurință 
regimurile de sudare pen
tru diferite grosimi de ta
blă, obținîndu-se cele 7 
elemente care determină 
regimul optim de sudare 
automată.

Volumul lucrărilor de 
sudură automată și semi
automată executate la noi 
este în continuă ' creștere. 

-In 1960 s-au sudat prin 
aceste metode 52 000 m, 
în 1961 s-a ajuns la 
134 000 m, iar în primul

de primăvară ? facCu cît arăturile adînci se toamna mai devreme, cu atît activitatea microorganismelor decurge mai intens și se acumulează cantități mai mari de elemente nutritive pentru plante.Experiența și practica au dovedit că pe terenurile arate primăvara se obțin totdeauna recolte mici, iar în anii secetoși producția adesea este compromisă. Aceasta se datorește faptului că în terenurile rămase nearate din toamnă se acumulează cantități mai mici de apă în timpul iernii, care se pierd în bună parte în urma executării arăturilor de primăvară.
Arăturile adînci de toamnă tre- 

' buic executate diferențiat. Astfel, pe cernoziomuri și. pe solul brun roșcat de pădure, arăturile

DUMITRU PURICE, 
maistru turnător, DU
MITRU GHEORGHE, 
tehnician, din postul 
de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii” 
de la Uzinele „Grivi- 
ța Roșie”-Bucureștiieftin

semestru al acestui an — 
la pesfe 74 000 m. în a- 
celași timp s-a redus sim
țitor și consumul 
feriale utilizate, 
du-se importante 
mii.

în prezent se 
mentează și se 
treptat alte metode, per
fecționate, de sudare se
miautomată în mediu 
gaz protector, bioxid 
carbon, șanfrenarea 
blelor pentru sudură 
electrod de cărbune și jet 
de aer, Extinderea meto
delor noi influențează 
pozitiv calitatea lucrărilor 
efectuate, 
reducerea 
cost.

SERGIU 
VASILE

de ma- 
realizîn- 

econo-

experi- 
introduc

contribuie 
prefului

ERN, inginer, 
BURLACU, 

sudor,
Șantierul naval Oltenița

Colectivul secției de treiilare de la Uzinele metalurgice „Grivlța 
din Capitală a dat peste plan, de la începutul anului și pînă în prezent, 
580 tone sîrmă și a realizat economii în valoare de 144 000 lei. în obți
nerea acestor rezultate s-a evidențiat și echipa condusă de Vasilescu 
Adam care-își depășește zilnic sarcinile de producție cu 30 la sută, în fotografie (de la stingă la dreapta) : Vasilescu Adam, șef de echipă, 
Bîzniac Gheorghe (rîndul de jos) ; Pironcu Florea și Ion Dumitru (riadul de sus). (Foto : M. Andreescu)

In cadrul unor însuflețite mitinguri, oamenii muncii din țara 
încetarea lor imediată, își exprimă hotărîrea de a face

La uzinele „23 August"„Mitingul nostru reprezintă tribuna de la care ne manifestăm sentimentele de sinceră solidaritate cu poporul cuban prieten". Cuvintele acestea, rostite ieri în cadrul mitingului de la uzinele „23 August", au dat glas hotărîrii întregului nostru popor de a contribui, alături de toate forțele păcii, la zădărnicirea noilor planuri agresive urzite în zona Mării Caraibilor. Pe mari panouri se putea citi : „Trăiască puternicul și invincibilul lagăr al socialismului, bastionul păcii și libertății popoarelor 1“, „Trăiască Cuba liberă 1". Au venir să-și u- nească glasul cu cel al colectivului metalurgiștilor cubanezi, noastră.Urcă la cazangiu, ingineră...față de acțiunile cercurilor imperialiste americane, care amenință suveranitatea și independența Cubei. Din cuvintele lor se desprinde totodată încrederea în faptul că problemele litigioase își pot găsi
. 'S.

un grup de tineri care studiază în țaratribună, rînd pe rînd, un un oțelar, un strungar, o Ei își exprimă indignarea

noastră condamnă acțiunile S.U.A. împotriva Cubei, cer 
totul pentru menținerea și întărirea păcii în lume

Adunarea tineretului studios și a cadrelor 
didactice universitare din Capitală

Plină pînă la refuz era ieri seara rația guvernului R. P. Romîne care 
„„rx _ exprimă gîndurile și simțămintele

’■ ac~ 
țiunile agresive ale guvernului ame
rican — a spus studenta Doina 
Bălcescu.

Vorbind despre dragostea de pace 
a poporului Cubei, despre munca 
sa creatoare pusă în slujba înfloririi 
patriei sale, studentul cubanez Flo- 
rentio Argudin a spus : „Poporul 
nostru are dreptul să-și hotărască 
singur destinele și guvernul S.U.A. 
nu-l poate împiedica. Alături de noi 
se află marea Uniune Sovietică, 
toate țările lagărului socialist, ' po
poarele latino-americane, forțele 
păcii de pretutindeni. Trăiască pa
cea. Venceremos”.

„Acțiunile agresive ale cercurilor 
imperialiste periclitează pacea și 
securitatea nu numai în zona mării 
Caraibilor, ci în întreaga lume — a 
spus prof. Dumitru Dumitrescu de 
la Institutul Politehnic. Dar forțele 
păcii sînt azi mai puternice decît 
forțele războiului. Uriașa putere a 
țărilor lagărului socialist, politica 
lor externă fermă și clarvăzătoare 
reprezintă o chezășie de nădejde a 
apărării libertății și independenței 
tuturor popoarelor”.

La adunare au mai luat cuvîntul 
studentul algerian Kazi Magid, Dan 
Georgescu, student la Institutul de 
medicină și farmacie, și Ion Chițur- 
lea, student la Institutul de petrol, 
gaze și geologie.

în încheiere a fost, adoptată o mo
țiune prin care studenții și cadrele 
didactice din Centrul Universitar 
București sprijină întrutotul Decla
rația guvernului țării noastre • cu 
privire la acțiunile S.U.A. și cer ime
diata lor încetare.

rezolvarea prin tratative, pe baza principiilor coexistenței pașnice.— Noi știm că S.U.A. nu se tem de Cuba ca forță militară ■ care ar amenința pacea, așa cum pretinde propaganda imperialistă — a spus tînărul strungar Ion Tudor. Adevărul este că reacționarii americani se tem că exemplul Cubei poate fi molipsitor. în America Latină le cam fuge pămîntul de sub picioare și ei încearcă să-și impună dominația cu ajutorul tunurilor. Dar astăzi cercurile imperialiste nu mai pot impune cu forța voința lor unor popoare libere.— Cuba nu mai este singură — a spus cazangiul Ion Dragomir. Ea este sprijinită de puternicul lagăr socialist, se bucură de simpatia oamenilor înaintați de pretutindeni. Cauza dreaptă a Cubei este cauza forțelor păcii din întreaga lume.Mai mulți vorbitori, referindu-se la recenta Declarație a guvernului sovietic, au subliniat că ea repre-

marea sală a Casei de cultură a stu- ____ _
denților, care găzduia adunarea de întregului nostru popor față de 
protest a , tineretului studios și a ca
drelor didactice'din centrul univer
sitar București împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A. față de Cuba.

In hol, zeci de studenți se aduna
seră în jurul - colegilor lor cubanezi, 
aflați la studii în țara noastră. 
Frometa Antonio și Ulises Menfugos 
de la Institutul Politehnic, care își 
prinseseră la butonieră o mică insig
nă cu drapelul național al patriei 
lor, cu greu pridideau să strîngă 
mîinile tinerilor care-și exprimau 
solidaritatea cu cauza dreaptă, de 
neînvins a eroicului popor al Cubei.

După ce academicianul Miron 
Nicolescu a deschis adunarea, a 
luat cuvîntul academicianul Grigore 
Benetatto, profesor la Institutul de 
Medicină și Farmacie din București, 
care a spus printre altele : 
stavilă în fața acțiunilor 
telor 
pace 
lagăr 
păcii 
reiese 
lui sovietic, din Declarația guver
nului țării noastre și din cele ale 
guvernelor altor țări socialiste. Mai 
mult ca oricînd se impune înțelep
ciune și simț de răspundere în po
litică, deosebită grijă pentru men
ținerea și întărirea păcii. Noi, oa
menii de știință, sîntem solidari cu 
cauza dreaptă a Cubei, sprijinim cu 
căldură orice acțiuni îndreptate spre 
înlăturarea primejdiei de război, 
spre soluționarea problemelor liti
gioase pe calea negocierilor”.

„Sprijinim din toată inima Decla-

„Ca o 
în fața acțiunilor Sta

ll nite se ridică voința de 
a popoarelor puterniculzii 
socialist, a tuturor forțelor 
din lume. Această hotărîre 
clar din Declarația guvernu-(Continuare în pag. V-a)

(Continuare în pag. II-a)

Aspect de la mitingul care a avut loc ieri la uzinele „23 August" din Capitală (Foto: Agerpres)

Ca urmare a dotării lor cu un număr 
sporit de tractoare și mașini agricole, 
S.M.T.-urile din regiunea Suceava au 
executat, de la începutul anului pînă în 
prezent, cu 300 000 de hectare arătură 
normală mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

din regiunea Dobrogea au raportat că au terminat de semănat cele aproape .70 000 hectare cu grîu, orz etc. prevăzute în plan. în a- tenția mecanizatorilor de aici a stat calitatea lucrărilor. Terenul a fost discuit, grăpat etc. din vreme. De asemenea, pe terenul destinat acestor culturi au fost administrate peste 10 000 tone îngrășăminte chimice și 41000 tone îngrășăminte organice.
In regiunea Suceava

Numeroase S.H.T.-url și-au îndeplinit planul
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). —• 

S.M.T.-urile Dorohoi, Dîngeni, Săveni 
și Darabani au raportat că au îndepli
nit și depășit planul anual înainte de 
termen. De asemenea, S.M.T.-urile Ră
dăuți și Salcea au îndeplinit planul lu
crărilor din campania agricolă de 
toamnă.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii ). — Peste 2 500 de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Rafinăria Ploiești s-au adunat ieri la ieșirea din schimb intr-un miting de solidaritate cu cauza dreaptă a Cubei.— Nu există om de bună credință care să ia în serios născocirile propagandei imperialiste despre o așa- zisă „amenințare a continentului american" din partea Cubei — a spus în cuvîntul său maistrul distila- tor Gheorghe Belu, Erou al Muncii Socialiste. Oricine știe că nu Cuba a atacat teritoriul Statelor Unite, ci din S.U.A. au fost trimise bande de

mercenari împotriva Cubei. Eroicul popor al Cubei are alături de el țările socialiste, toate popoarele iubitoare de pace. Ne este scumpă pacea și sîntem hotărîți s-o apărăm împotriva dușmanilor ei.După ce au mai luat cuvîntul economista Filofteia Voicic, lăcătușul Nicu Constantin și inginerul Ilie Nicorescu, participanții la miting au adoptat o moțiune în care sînt condamnate acțiunile S.U.A. împotriva Cubei și se exprimă încrederea în posibilitatea rezolvării tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor.
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(Urmare din pag. I-a)toamnă se fac la 25—30 cm adîn- cime. Pe podzoluri și pe soluri brune de pădure, aratul se va face cu întoarcerea brazdei, atît cit permite stratul cu humus, iar mai a- dînc se afinează cu scormonitorul..Pe sărături se execută aratul obligatoriu cînd pămîntul are un conținut optim de umiditate, iar adîncimea variază cu concentrația sărurilor. Mobilizarea solului mai adine se face cu ajutorul scormonitorului.Pe brancioguri se caută ca prin arături de toamnă să nu se scoată la suprafață pietriș. Pe terenuri nisipoase aratul se execută cit mai adine toamna tîrziu, cînd nisipul este umed. Pe toate terenurile în pantă, supuse eroziunii, aratul se face de-a lungul curbelor de nivel. Pentru a ușura infiltrarea în sol a apei din ploi, se ară adine cu plugul reversibil într-o direcție și ceva mai în față la înapoiere, astfel ca arătura să formeze succesiuni de coame de înălțimi diferite, ceea ce împiedică scurgerea apei, spălarea și transportul solului. în orezării terenul se ară la adîncimea de 30 cm.
Crăpăm arăturile de toamnă ?în cîmpia Dunării și în Dobrogea, unde de obicei cad cantități mici de zăpadă care este spulberată de vînt, pămîntul din crestele brazdelor negrăpate este supus la mari variații de uscăciune și umezire, de îngheț și dezgheț. Ca urmare a a- cestor mari variații, grăunciorii de pămînt se pulverizează și adesea sînt spulberați de vînt. La despri- mavărare arăturile de toamnă negrăpate se zvîntă neuniform. Cînd crestele sînt zvîntate, solul dintre acestea este încă atît de umed incit nu se poate intra cu tractorul la grăpat. Cînd se zvîntă porțiunile de pămînt dintre creste, solul de pe creste și-a pierdut rezerva de apă și este supus spulberării.Din cercetările făcute rezultă că 
arăturile de toamnă trebuie gră- 
pate în același timp cu aratul, 
folosindu-se grapa stelată. în felul acesta arăturile de toamnă rămîn netede, pămîntul dospește mai uniform și este expus mai puțin procesului de eroziune prin vînt. Pe solurile din zonele unde cad mai multe precipitații (soluri brune de pădure, podzoluri, lăcoviști și aluviuni), pentru evitarea formării crustei și păstrarea permeabilității, este mai bine ca arăturile de toamnă să rămînă negrăpate peste iarnă.Executarea arăturilor de toamnă corect și la timp pe toate solurile arabile din țara noastră este chezășia recoltelor mari în anul viitor și înlătură mari pierderi de producție în agricultură.

Ce îngrășăminte se aplică 
odată cu arătura de toamnă îExperiențele au .arătat că gunoiul de grajd folosit în cantități de 20—40 tone la ha, sub arătura a- dîncă de toamnă, aduce sporuri importante de producție pe toate tipurile de sol și la toate plantele de cultură.Acest îngrășămînt se dă în canti-
Știri sportive

în runda a ' 8-a a turneului interna
tional de sah de la Belgrad, Victor Cio- 
clltea, jucind cu piesele albe, a obținut 
remiza în partida cu iugoslavul Janose- 
vici. La egalitate s-au terminat, de a- 
semenea, partidele Gligorici-Sokolov și 
Johanesen-Minici. Fruntașul clasamen
tului este marele maestru iugoslav Gli- 
gorici (6,5 puncte), urmat de Ivkov (5 
puncte și o partidă întreruptă), CiociJtea 
(5 , puncte) etc.

★
Cu prilejul unui concurs de atletism, 

desfășurat la Phenian, cunoscuta atletă 
Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) a obți
nut o extraordinară performantă în pro
ba de 400 m plat, parcurgind distahtu 
în 51”9/10. Rezultatul acesta este mai 
bun cu l”5/10 decît recordul mondial 
oficial deținut de Maria Itkina.

★
La Istanbul, într-un meci contînd pen

tru turneul balcanic de fotbal, echipele 
Galatasaray Istanbul și Olimpiakos Pi
reu au terminat la egalitate : 1—1. 
Fotbaliștii greci au deschis scorul în 
minutul 8 prin Papazoglu, iar gazdele 
au egalat în minutul 79, prin Metln.

k
Clubul sportiv Steaua, în colaborare 

cu Rapid și Știința, a organizat joi pe 
stadionul Republicii un interesant pro
gram care a cuprins demonstrații de că
lărie și întreceri de ciclism și atletism, 
în meciul de fotbal Steaua — Rapid 
după cele 90 de minute regulamentare 
scorul a fost egal: 3—3 (3—3). Au mar
cat Georgescu (3), Raksi, Tomes și Ca- 
coveapu. Conform regulamentului pen
tru a desemna echipa învingătoare, la 
sfirșitul jocului s-au executat cite 10 lo
vituri de la 11 m. Fotbaliștii militari au 
obtinut victoria cu _13—9. în deschidere 
Știința București a cu 3—2 (2—2)
de Steaua (tineret).

★
Duminică, cu începere de la ora 8, va 

avea loc în sala Floreasca II o între
cere de haltere, la care vor participa 
halterofili de la Dinamo Obor, Steaua, 
Rapid, Olimpia, Sirena, Mătasea popu
lară. Echipei cîstigătoare i se va de
cerna „Cupa 7 Noiembrie”.

★
„Cupa cupelor” la fotbal a programat 

la Madrid jocul dintre Atletico și for
mația Hibernian Malta. Au ciștigat gaz
dele cu 4—0 (2—0). Cu același scor, 
Botev Plovdiv a învins în deplasare pe 
Shamrok Rowers din Dublin.

★
Halterofilul japonez de cat. pană Yo- 

shinobu Myiake a stabilit un nou re
cord mondial în cadrul unui concurs 
desfășurat la Okayawa. El a realizat la 
triatlon 375 kg (110—115,-150). Vechiul 
record era de 372,500 kg și aparținea 
americanului Isak Berger.

★
Proba de natatie — penultima din ca

drul campionatului mondial de penta
tlon modern de la Mexico — a revenit 
sportivului maghiar Balczo, care a leali- 
zat pe 300 m liber timpul de 3'53”2/10 
(1 040 puncte). Fruntașul clasamentului 
individual după 4 probe este sovieticul 
Eduard Sdobnikov (3 634 puncte). în 
clasamentul pe echipe conduce S.U.A. 
(10 389 puncte).

(Agerpres) 

tăți mai mari pe solurile sărace —< ■ podzoluri, soluri brune de pădure, soluri erodate, brancioguri — și 'în cantități mai mici pe solurile mai fertile: cernoziomuri, aluviunile profunde și bogate. Efectul gunoiului în sporirea producției se resimte timp de 4 ani de la aplicare. în stabilirea dozelor va trebui așadar să ținem seama și de nivelul îngrășării din anii precedenți.Experiențele au mai stabilit un fapt deosebit de important pentru practică. La toate plantele de cul
tură, cu deosebire pe solurile argi- 
loase, grele, reci, din regiunile u- 
mede, gunoiul de grajd mai puțin 
fermentat, mai păios, ba chiar ne
fermentat, dă rezultate tot așa de 
bune ca și gunoiul complet fermentat. Pe solul brun-roșcat de pădure podzolit, de la Șimnic, regiunea Oltenia, sporul de producție obținut cu 40 tone la hectar gunoi de grajd bine fermentat, încorporat în sol odată cu arătura adîncă de toamnă, a fost de 612 kg porumb boabe în 1960 și de 447 kg boabe la hectar la griul care s-a cultivat în anul 1961, după porumb, pe același teren, fără să mai primească îngrășămînt. Folosindu-se a- ceeași cantitate de gunoi nefermentat, s-a obținut un spor de 621 kg boabe porumb la hectar și 571 kg boabe la hectar la grîul, ce a urmat după porumb. Asemenea sporuri de recoltă s-au obținut la toate stațiunile experimentale agricole din țară.Pentru a se obține rezultate bune, gunoiul nefermentat trebuie bine omogenizat, uniform răspîndit pe teren și încorporat în sol odată cu arătura adîncă de toamnă. Prin folosirea gunoiului mai puțin fermentat, putem îngrășa o suprafață mai mare decît cu gunoi fermentat, deoarece prin fermentare în platformă se pierde circa 50 la sută din greutatea lui. Trebuie să folosim 
toate mijloacele pentru a transporta 
și răspîndi sub arăturile adinei din 
toamna aceasta pe orice sol întrea
ga cantitate de gunoi existent. în 
gospodărie, indiferent de starea Iui 
de fermentare.Odată cu gunoiul de grajd, pe solurile podzolite trebuie să se încorporeze, sub arătura adîncă, și piatra de var măcinată. Piatra de var se dă în cantitate de 5 tone la hectar, iar pe podzolurile eu textură mai grea, mai acide, se dau doze mai mari.Dintre îngrășămintele minerale, superfosfatul necesar pentru culturile de primăvară dă rezultatele cele mai bune cînd este încorporat sub arătura adîncă de toamnă. Fosforul este fixat în sol la adîncimea la care se încorporează. Prin arătura adîncă din toamnă, fosforul se îngroapă în zona în care se dezvoltă masa cea mai mare de rădăcini.în ce privește potasiul, este cunoscut că solurile noastre sînt bine aprovizionate cu acest ■eîefhent'' nutritiv. în zonele umede, unde' se cultivă de multă vreme plante consumatoare de potasiu : sfeclă,. cartof. tutun, roșii și unde s-a dovedit prin experiențe că este nevoie și de potasiu, el trebuie dat. de asemenea, toamna, sub arătura adîncă.Experiențele au arătat că în condițiile de la noi din țară, cu soluri în general cu textură mai grea și cu primăveri secetoase, cea mai potri
vită metodă de încorporare a îngră
șămintelor minerale, chiar și a ce
lor cu azot, este încorporarea lor 
sub brazdă, odată cu arătura a- 
dîncă pentru plantele de primăvară, 
pe toate tipurile de sol. Pe solurile

Curentul electric este un ajutor și un prieten credincios al omului, un robot neobosit. Puterea instalată a tuturor centralelor electrice din lume este în prezent de circa 450 milioane kW. Un kilowatt este în stare să efectueze într-un schimb munca a aproximativ 20 de oameni. Așadar, în slujba oamenilor se află în prezent circa 9 miliarde de roboți electrici, adică 3 de fiecare om !Programul P.C.U.S., adoptat de Congresul al XXII-lea al partidului, subliniază că electrificarea constituie pivotul construirii economiei societății comuniste. Electrificării îi revine un rol de frunte în făurirea bazei tehnice-materiale a comunismului. V. I. Lenin spunea încă în primii ani după instaurarea puterii sovietice : „Electrificarea va regenera Rusia. Pe temelia orînduirii- sovietice, electrificarea va făuri victoria definitivă a bazelor comunismului în țara noastră...".Istoria n-a cunoscut încă un ritm atît de rapid al electrificării, ca cel pe care îl realizează Uniunea Sovietică. în jurul anului 1980, producția anuală de energie electrică va ajunge în U.R.S.S. la 2 700-3 000 de miliarde kWh. Trei trilioane—iată o cifră cu adevărat grandioasă. Este suficient să menționăm că, în 1960. producția mondială de energie electrică a fost de aproape 2 trilioane kWh (fără U.R.S.S.). încă în 

podzolite, solurile brun roșcate de pădure și lăcoviști, cînd se dau doze moderate de 100—150 kg azotat de amoniu la ha, se aplică primăvara înainte de discuit.în prezent, cînd nu avem cantități îndestulătoare de îngrășăminte minerale pentru principalele plante agricole ce se seamănă primăvara, este indicat să se dea 200—300 kg azotat de amoniu la ha., împreună cu 300—400 kg superfosfat la ha pe podzoluri și solurile de pădure podzolite, soluri sărace din regiunile mai umede ale țării și 100—150 kg azotat de amoniu la ha împreună cu 200—300 kg superfosfat la ha pe cernoziomurile din zona de trecere dintre regiunile umede și cele secetoase, precum și pe cele din regiunile secetoase ale țării.în stabilirea sistemelor de îngră- șare pe cernoziomuri, trebuie să facem o deosebire între părțile nordice mai răcoroase ale țării și regiunile din sud. în sudul țării, des bîntuit de secetă și arșițe în a doua jumătate a verilor, cel mai recomandabil este să se aplice gunoiul de grajd îh doza de 20—40 tone la hectar sub arătura adîncă la porumb, cel puțin odată la 4 ani,, iar grîul care urmează după porumb să șe îngrașe regulat cu doze moderate de îngrășăminte minerale.în nordul țării, mai răcoros și cu ploi mai bine repartizate peste vară, se va aplica gunoiul de grajd așa cum s-a arătat, iar îngrășămintele minerale se dau în doze moderate an de an atît la porumb cît și la grîu. Dintre prășitoare, sfecla de zahăr, cartoful, porumbul de nutreț valorifică cel mai bine atît gunoiul de grajd cît și îngrășămintele minerale.
★

Consiliile agricole locale, specia
liștii din unitățile agricole socialiste 
sînt chemați să organizeze aplicarea 
în mod diferențiat a acestor reco
mandări, ținînd seama de condițiile 
locale, de experiența acumulată în 
această direcție. Datoria lor este de a studia la fața locului caracteristicile terenului, stabilind adîncimea cea mai potrivită la care trebuie făcută arătura, cît și necesarul de îngrășăminte. împreună cu consiliile de conducere din gospodăriile colective și conducerile S.M.T., inginerii și tehnicienii agronomi să contribuie la buna organizare a muncii tractoriștilor, să vegheze în permanență ca aceste indicații să fie respectate cu strictețe. Odată cu arăturile adînci de toamnă să se urmărească distrugerea haturilor, defrișarea pilcurilor de mărăcini“ șuri și pomi răzleți. în felul acesta se vor crea tarlale mari care să ușureze buna folosire a tractoarelor și mașinilor agricole.Zilele bune de lucru din această perioadă trebuie folosite din plin pentru grăbirea arăturilor’ adînci de toamnă. S-ar putea ca mai tîrziu vremea să devină ploioasă, fapt care îngreunează executarea acestor lucrări. Iată de ce este necesar să se treacă neîntârziat cu toate forțele la executarea arăturilor adînci pentru culturile de primăvară. Fiecare zi, flecare ceas trebuie folosite din plin.Executîndu-se arături adînci pe toate terenurile care urmează să se însămînțeze în primăvară, folosindu-se cantități cît mai mari de îngrășăminte, care să fie îngropate adînç sub brazdă, se creează condițiile necesare pentru obținerea unor recolte bogate în anul viitor.

de I. NOVIKOV, 
ministrul energeticii și electrificării 

al U.R.S.S.1965, Uniunea Sovietică va fi de o mie de ori mai bogată în energie electrică decît a fost în 1920. în 1970, în U.R.S.S. vor reveni pe locuitor 4 000 kWh de energie electrică. Cu ajutorul unei asemenea cantități de electricitate se pot pro-
w '• ■' —------------ -----------------------------------------------------------

Articol scris pentru 
„Scînteia"duce 10 000 metri de țesături, 2 000 perechi de încălțăminte, 5 000 de becuri sau se pot extrage două vagoane de cărbune. în jurul anului 1980, de fiecare om sovietic va reveni 10 000 kWh de energie electrică.Pentru a atinge culmile prevăzute pentru energetică, în decurs de 20 de ani vor fi construite 180 de centrale hidroelectrice, 460 de centrale termoelectrice, dintre care 200 de pu- , teri foarte mari.în 1961 s-a desfășurat construcția unor mari centrale tennoelectrice, fiecare avînd o putere instalată de 2 400 000 kW. Printre acestea se numără termocentralele din Konakovo, nu departe de Moscova, Krivoi Rog

«

Scenă din spectacolul „Bucuroși de oaspeți“ prezentat de ansamblul folcloric de cintece și dansuri 
al Sfatului popular al Capitalei. (Foto : Agerpres)Pe scurt din toată țaraDRUMURI FORESTIERE. în vederea valorificării masei lemnoase din bazinele' greu accesibile ale regiunii Maramureș, se construiește o largă rețea de drumuri forestiere. Din 1960 și pînă în prezent, în pădurile din raza întreprinderilor forestiere din Baia Mare, Satu-Mare, Sighet etc., s-au construit și dat în folosință peste 120 km de drumuri auto.
IN SPRIJINUL ARTIȘTILOR AMATORI. 

Comitetul regional pentru cultură si artă 
din Cluj a organizat recent o consfătuire 
cu instructorii si un număr de mem
bri ai cercurilor de artă plastică din 
regiune. Participantii la consfătuire au 
analizat activitatea desfășurată de artiștii 
amatori pe baza lucrărilor create de ei 
pentru cea de-a IlI-a Expoziție bienală 
de artă plastică, dintre care o parte sînt 
prezentate în expoziția regională deschi
să în cadrul bienalei.

CERC MUZICAL PENTRU COPIII 
PETROLIȘTILOR. La clubul „Mihail 
Eminescu“ din tînărul orășel al petro
liștilor Lucăcoști și-a început activitatea 
un nou cerc artistic. Membrii cercului 
sînt copii ai muncitorilor petroliști din 
localitate. Sub îndrumarea profesorilor 
ei învață vioara, acordeonul, chitara și 
alte instrumente.STAȚIE AUTOMATĂ DE UMPLERE A BUTELIILOR DE ARAGAZ. La Oradea a fost pusă în funcțiune o nouă stafie automată de îmbuteliere a gazelor lichefiate. Noua stafie este dotată cu utilaj modern și poate a- sigurq în 8 ore umplerea a 1 200 de butelii de aragaz.

PENTRU AL 14-LEA COPIL. Colec
tivista Elena Mihai din comuna Letcani, 
regiunea Iași, a primit recent ajutor unic 
de stat pentru al 14-lea copil născut, iar 
Aglaia Alexandru din comuna Voinești 
a beneficiat de acest ajutor la al 13-lea 
copil născut.

De la începutul anului si pînă în pre
zent, în regiunea Iași s-au plătit 
unice de

(Ucraina), Ermakovo (Kazahstan), din Lituania și altele. Zeci de centrale termoelectrice vor fi mărite, astfel îneît puterea lor instalată să ajungă la 1-2 milioane kW.Mari centrale termoelectrice se construiesc în Ural și în regiunea Volgăi, în Bielorusia și Transcaucazia, în Țările Baltice și în Donbass. Pe scară deosebit de largă vor fi valorificate imensele resurse de combustibil ale Siberiei. Pe baza cărbunilor ieftini din bazinele ' Kansk-Acinsk și Kuznețk urmează să fie construite centrale termoelectrice cu o putere instalată de 2-3 milioane kW. în Asia Centrală se vor construi mari centrale termoelectrice care vor utiliza gaze naturale, iar în Kazahstan — centrale termoelectrice care vor folosi cărbunele ieftin din bazinul Ekibastuz.Ce înseamnă o centrală electrică cu o putere instalată de. 2 200 000 kW ? Un adevărat gigant care produce anual 18 miliarde kWh de energie electrică, adică de 9 ori mai mult decît toate centralele electrice din Rusia dinainte de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Utilajul principal al unor centrale electrice ca cele de la Konakovo sau Krivoi Rog va. consta din turboge- neratoare de cîte 300 000 kW fiecare și cazane cu un debit de 950 tone de abur pe oră. O astfel de centrală electrică va consuma pe oră

al Academiei de științe a 
Ucrainene, membru de

Manifestările cultural-artistice 
prilejuite de sărbătorirea Lunii 
prieteniei romtno-sovieti.ee continuă 
să fie urmărite cu mult interes de 
oamenii muncii'din patria noastră.

La casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din Capitală acad. A. V. Pala
din, directorul Institutului de bio
chimie 
R.S.S.
onoare al Academiei R. P. Romîne, 
a ținut în fața unui mare număr de 
auditori conferința „Lenin și ști
ința”. în încheiere participanții au 
asistat la un bogat program artis
tic.

La clubul „Constructorul” a avut 
loc o seară literară intitulată „Din 
proza și poezia popoarelor U.R.S.S.”, 
susținută de actori ai Teatrului na
țional „I. L. Caragiale”.

în sala 
rea între 
reșteni 
„R.S.S.A.
telor". A vorbit Elena Mihai, cerce
tător științific la Institutul de geo- 
logie-geografie al Academiei R. P. 
Romîne.

în fața a numeroși medici și a al
tor oameni de știință, în amfiteatrul 
Spitalului Colțea, prof. dr. Marin 
Voiculescu a vorbit despre cercetă

cinematografului „Înfrăți- 
popoare”, sute de bucu- 
au audiat conferința 
Iacută — țară a diaman-

1 000 tone de huilă și 300 000 mc de apă.Se știe că factorul timp are un rol uriaș în rezultatul întrecerii economice pașnice a U.R.S.S. cu lumea capitalistă. De aceea ne străduim să construim nu numai bine, ci și repede. La noi se folosesc pe scară tot mai largă metode industriale în realizarea construcțiilor, La construcția centralei electrice din Zmiev, de pildă, de la începerea lucrărilor de montare a prefabricatelor din beton armat ale corpului principal și pînă la punerea în funcțiune a primului agregat cu o putere de 200 000 kW au trecut numai 14 luni.La accelerarea ritmului de punere în funcțiune a noilor capacități energetice va contribui și construirea în zonele cu climă caldă a unor centrale electrice de tip deschis și semideschis. A și început construirea unor asemenea centrale electrice. Cu cîteva luni în urmă a intrat în funcțiune prima centrală electrică de acest tip : centrala electrică de la Ali-Bairamlî din Azerbaidjan, care nu are nici ziduri, nici acoperiș. Agregatele sînt protejate împotriva intemperiilor atmosferice prin învelișuri' speciale. Construcția de centrale electrice deschise permite reducerea însemnată a consumului de materiale și a timpului de lucru. Este suficient să menționăm că pe șantierul centralei electrice de la Ali-Bairamlî, lucrările principale au fost efectuate în decurs de un an.în numai 20 de ani, în marile centrale termoelectrice din țară vor intra în funcțiune peste 700 de turbo- generatoare cu puteri de 100 000 —1 000 000 kW.Centralele termoelectrice din U- niunea Sovietică produc în prezent circa 4/5 din totalul cantității de energie . electrică. Un rol important are însă și hidroenergetica. O cascadă de centrale hidroelectrice se creează pe Volga — cel mai mare fluviu din Europa — și pe Nipru. Puterea instalată a tuturor centralelor hidroelectrice de pe Volga va fi de 10 000 000 kW, cu o producție medie de 50 de miliarde kWh.Pînă în 1958, cea mai mare centrală hidroelectrică din lume a fost Grand Coulee (1 970 000 kW) de pe fluviul american Columbia. în prezent, prioritatea mondială în domeniul marilor construcții hidroenergetice a trecut în mod ferm de partea U.R.S.S. Funcționează cu întreaga lor putere instalată centra- 

rile sovietice în domeniul hepatitei 
epidemice.

Pentru a populariza realizările 
sovietice pe drumul construcției co
munismului, Consiliul regional 
A.R.L.U.S.-București a organizat la 
Oltenița, Giurgiu, Lehliu, Călărași, 
Urziceni și Fetești, 15 expoziții cu 
temele „Un măreț program de con
struire a comunismului", „U.R.S.S. 
azi”, „Prin colhozurile sovietice", 
„Palatul pionierilor din Leningrad", 
„Agricultura U.R.S.S." și „Crește
rea animalelor în U.R.S.S.”.

Aproape 100 000 de muncitori, ma
rinari, pescari, colectiviști, mecani
zatori, intelectuali și elevi din re
giunea Dobrogea au luat parte pînă 
acum la manifestările organizate 
cu prilejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice. în orașele și satele regiu
nii au fost organizate 100 de bazare 
șt standuri cu cele mai valoroase 
opere ale scriitorilor ruși și sovie
tici. Numeroși cetățeni au vizitat 
expoziția „Un program măreț de 
construire a comunismului", orga
nizată în peste 90 de sate, precum 
și expozițiile „Activitatea artistică 
de amatori în U.R.S.S." și „Cuceri
rea spațiului cosmic” organizate la 
Tulcea.

(Agerpres)

pentru încercarea unor
fluviul apă din urmează primele

lele hidroelectrice „V. I. Lenin" de pe Volga (2 300 000 kW) și „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S." de pe Volga (2 500 000 kW). Centrale hidroelectrice puternice și foarte puternice se construiesc pe fluvii și rîuri din Siberia și Asia Centrală. Pe Angara,, după prima centrală hidroelectrică, cea de la Irkutsk, a intrat în funcțiune centrala hidroelectrică de la Bratsk, a cărei putere proiectată este de -4 500 000 kW. Primele agregate de cîte 225 000 kW au.și început să furnizeze curent. în ținutul Krasnoïarsk, pe fluviul Eni- sei, se construiește o centrală hidroelectrică uriașă. Puterea ei instalată va fi de 5 000 000 kW, iar împreună cu cele două agregate de rezervă — destinatemașini noi — de 6 000 000 kW. Anul acesta, constructorii hidrocentralei vor bara cursul Eniseiului, cu cel mai mare debit de Uniunea Sovietică. în 1965 să fie puse în funcțiune patru turbine ale centralei hidroelectrice de la Krasnoiarsk, cu o putere de cîte 500 000 kW fiecare (a- semenea turbine încă nu există în lume), iar în 1966 hidrocentrala va intra în funcțiune cu întreaga ei putere.Pe scară fot mai largă se desfășoară ■ construcția, de baraje pe rîu- rlle din Asia Centrală, Țările Baltice, Ucraina, Transcaucazia și din regiunea de nord a Uniunii Sovietice.Oameni de știință sovietici elaborează proiecte pentru utilizarea razelor solare, a căldurii subterane și a forței fluxului marin ca surse energetice. Prima centrală electrică sovietică pe bază de flux urmează să fie construită în nordul părții europene a țării, în golful Kislaia, într-unul din fiordurile de lîngă Murmansk. De asemenea,, prima centrală electrică geotermică, folosind căldura subterană, va fi construită în Kamceatka, unde există numeroși vulcani și geizere.Electroenergetica sovietică se află în plin ăvînt. La sfîrșitul acestui an, producția de energie electrică a centralelor va ajunge ‘ probabil la 360 miliarde kWh. Sporul anual mediu al producției de energie electrică a fost în ultimii ani de ,10,5-12,3 la sută. Un asemenea ritm înalt dezvoltare a electroenergeticii cunoaște nici o țară capitalistă.A produce energie electrică înseamnă însă totul. Ea trebuie vrată consumatorilor. Deci trebuie
de nunuli-

TEATRE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Năpasta — (orele
19,30).  (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Recital de balet — (orele 19,30). Teatrul 
de Stat de Operetă : Dărulțl iubitelor 
lalele — (orele 19,30). Filarmonica de 
Stat „George Enescu“ (Ateneul R. P. Ro
mine) : Recjtal de pian — Program De
bussy — (orele 20). Teatrul National 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Rege
le Lear — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Bolnavul Închipuit — (orele 19.30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Sfînta Ioana — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Cred în tine — (orele
19,30).  Teatrul pentru tineret șl copil 
(Sala pentru tineret) : Oceanul — (orele 
20). (Sala pentru copil) : Emil și detecti
vii — (orele 18). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Gluleștl : Măria sa bărbatul — 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de Stat : 
Vreau să fiu nevasta ta — (orele 20). 
Teatru! satiric muzical ,,C. Tftnase“ (Sala 
Savoy) : Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Academiei) : Muzica, bat-o vina — (ore
le 20). Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : 
Alfabet împărat — (orele 16). (Sala Aca
demiei : Harap Alb — (orele 16). Circul 
de Stat ; Punct turistic — Circul — 
(orele 20).

gâoQOtiaa
CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re

publica (9,15; 11; 13; 15 ; 17 ; 19,15; 21.15), 
1 Mal (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Centrul 
înaintaș a murit în zori — rulează la 
cinematografele Magheru (10 12 ; 15 ;•
17 ; 19 ; 21), București (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21), Gh. Doja (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 
18,45 ; 21) șl Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45). La 30 de ani — rulează Ia
cinematografele V. Alecsandrl (15 ; 17 ; 
19 : 21), Tineretului (9.30 : 11.45 ; 14 ;
16,15; 18.30; 20,45). Bandiții din Orgosolo 
— rulează la cinematografele I. C. Frlmu 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 8 Mar
tie (10,30 ; 12.30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Sub 
ploaia atomică — cinemascop : Elena Pa
vel (16 ; 18,15 ; 20,30), înfrățirea între 
popoare (16; 18,15; 20,30), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), B. Delavrancea 
(16; 18; 20). Secretul cifrului: Elena 
Pavel (10; 12; 14). Apartamentul — cine
mascop: Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 14; după- 
amlază; 16,15; 18,45; 21). Casa de la răscru
ce : Flacăra (16 ; 18,15 ; 20,30), Luceafă
rul (15,30 ; 18 ; 20,30). Vîrsta dragostei : 
Victoria (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45). Omul cu două fețe:- Central 
(10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Pro
gram pentru copii : 13 Septembrie (10 ;
11,30).  O viață ; 13 Septembrie (13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21). Raidul vărgat : Timpuri noi 
(rulează în continuare de la orele 17 
pînă la orele 21). Filme documentare — 
rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 15 la cinematograful Timpuri 
noi. Alarmă în munți : Maxim Gorki (16 ;
18.15 ; 20,30). Departe de patrie : Cultu
ral (16 ; 18,15 ; 20,15). Vîntul sudului : 
Alex. Popov (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,05 ; 19,10 ; 
21.10). învierea — ambele serii : Grivița 
(16 ; 19i30). Alarmă pe insulă : C-tin Da
vid (15,30 ; 18 ; 20,30). Cartierul viselor : 
V. Roaită (10,15 ; 12,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Palatul de cleștar : Unirea (18 ; 18 ; 20). 
Nouă zile dlntr-un an : Alex. Sahia (9,45; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 23 August (10 ;
12.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Șampanie și melo
dii — rulează la cinematograful T. Vla- 
dimlrescu (15 ; 17 ; 10 ; 20,45). Drumuri 
despărțite : Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). 16 
Februarie (16 ; 18 ; 20), Olga Banele 116 ;
10.15 ; 20,30). Aventurile lui Huckleberry 
Finn — cinemascop : Popular (15 ; 17 ; 
19 ; 21,10), G. Coșbuc (9,45 ; 12 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45). De la Apeninl la Anzl — 
cinemascop : Arta (15 ; 17 ; 19 : 21). Tlntin 
și misterul „Linei de aur“ : Moșilor (11 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30). Lazarillo de Tormes : 
Donca Simo (16 : 18,15 ; 20,30), Volga (10 ; 
12 ; 15,30 ; 18 : 20,30).

CUM E VREMEA
ieri în țară : vremea s-a menținut 

frumoasă, cu cerul senin. Local s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 12 grade 
la Gheorghleni, Blaj și Avrămenl șl 19 
grade la Berzeasca și Moldova Veche. 
Ieri în București : vremea a fost fru
moasă, cu cerul senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 18 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 octombrie. In țară : vreme schim
bătoare, cu cerul mai mult acoperit în 
Ardeal. Vor cădea ploi locale la început 
în vestul țării, apoi în celelalte regiuni. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară, minimele vor ti 
cuprinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
iar maximele intre 8 și 18 grade. Di
mineață ceafă în toată țara. In Bucu
rești : vreme schimbătoare, cu cerul 
noros. Ploaie temporară la sfîrșitul In
tervalului. Vînt slab. Temperatura sta
ționară.

construită o vastă rețea de linii e- lectrice de transport și distribuție. In U.R.S.S. au fost construite în ultimii ani linii de înaltă tensiune pe distanțe mari (900-1 000 km.), cu o tensiune fără precedent (500 000 volți), care unesc hidrocentralele de pe Volga, cele mai mari din lume, cu Moscova. Au intrat în etapa finală lucrările de construcție ale unei puternice linii electrice pentru transportul energiei în curent continuu — prima din lume — , care va uni Volgograd cu bazinul Donețului. A- ceastă linie, care va străbate o distanță de circa 500 km, va avea o tensiune de 800 000 volți IIn prezent se construiesc puternice sisteme energetice în partea europeană a Uniunii Sovietice, in Siberia Centrală, în Asia Centrală, în regiunea Baikalului și în Extremul Orient, în Transcaucazia. în viitor, toate aceste sisteme vor fi conectate cu sistemul energetic unic al U.R.S.S. care, la rîndul său, va fi legat cu sistemele energetice ale altor țări socialiste.în jurul anului 1970, întreg teritoriul locuit al țării va fi alimentat cu curent electric prin sistemele energetice. în legătură cu aceasta va deveni posibil să se renunțe la centrale hidro și termoelectrice mici, care produc energie electrică în condiții economice mai puțin avantajoase.An de an, lună de lună, Uniunea Sovietică are nevoie de tot mai multă electricitate. Cea mai mare parte (aproximativ 70 la sută) a energiei electrice produse este folosită în industrie — și nu numai ca forță motrice, ci și ca unul din elementele cele mai importante ale tehnologiei avansate. Ia amploare electrificarea căilor ferate. în acest domeniu, Uniunea Sovietică s-a situat pe primul loc în lume. Tot mai multă energie electrică primește și va continua ,să primească agricultura. À început legarea regiunilor agricole cu marile centrale electrice și cu sistemele energetice. Pe scară tot mai largă se satisfac și cerințele cotidiene ale milioanelor de oameni sovietici.Ideea leninistă a electrificării totale este pivotul întregului program al. construirii economiei comunismului. Tocmai pe baza unui belșug de electricitate toate ramurile producției materiale vor căpăta o dezvoltare fără precedent, ceea ce va asigura cel mai înalt nivel de trai din lume.
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REGIUNEA BUCUREȘTI

RODUL APLICĂRII
a-

noastră 
mîndri 
și can- 
partid 

muncă, 
Barbu 
Dumi-

Organizația noa
stră de partid a 
ous în centrul 
preocupărilor sale 
mobilizarea între
gului colectiv de 
muncitori, ingi
neri și tehnicieni 
la realizarea sar
cinilor trasate de 
partid privind spo
rirea producției 
agricole și în spe
cial a producției de

mari de Recolta hectarul cu po-

Porumbul este una din cele mai valoroase 
culturi, care are o mare importanță pentru 
economia națională. Tocmai de aceea 
partidul și guvernul au pus în iața oame
nilor muncii din agricultură, a specialiști
lor sarcina de a folosi cuceririle științei și 
experiența înaintată pentru a spori an de 
an recolta la această valoroasă cultură.

Experiența a numeroase gospodării de

stat și colective dovedește practic că acolo 
unde se aplică metodele înaintate se pot 
obține recolte mari de porumb, chiar în 
condiții climatice nelavorabile.

In această pagină relatăm experiența cîș- 
tigată de colectivul gospodăriei de stat Pie- 
troiu, din regiunea București, în cultura po
rumbuluiRECOLTELE SPORITEUNUI COMPLEX DE MASURI AGROTEHNICEGospodăria noastră a cîștigat o bună experiență în obținerea unor producții porumb, medie la cultivat rumb pentru boabe a crescut an de an, de la 1 957 kg în 1958 la 6000— 6500 kg. anul a- încheiată încă si-cesta (nu a fost tuația definitivă a recoltatului).Ce anume a contribuit la sporirea recoltei de porumb ?De la început vreau să arăt că în gospodăria noastră nu s-au aplicat metode necunoscute în alte părți. Secretul constă însă în felul cum sînt aplicate aceste metode. Experiența noastră, ca și a altor gospodării, dovedește că agrotehnica nu trebuie să fie aplicată șablon. Ne-am 

străduit și am reușit să cunoaștem 
fiecare tarla, ce lucrări, cînd și cum 
să fie făcute pentru ca să obținem producții cît mai mari.

O mare însemnătate pentru obți
nerea de recolte mari o are arătura 
de bază executată vara sau toamna, care asigură înmagazinarea în sol a apei din ploi și zăpezi, buna pregătire a patului germinativ. în gospodăria noastră s-a arat din vară și toamnă întreaga suprafață destinată culturii porumbului la adîncimi variind între 28 și 32 cm, cu plugul în agregat cu grapa cu colții reglabili. Din an în an, arăturile se fac mai uniform ca adîncime, fără coame și răzoare și fără porțiuni nearate între brazde. Pentru păstrarea apei în sol și distrugerea buruienilor, primäyara, de,cum se poate ieși în cîmp, arăturile sînt lucrate cu grapa cu. colți, reglabili la adîncimea de 3—5 -cm de-a curmezișul brazdelor sau pieziș. Pînă la semănat se mai dă de două sau de trei ori cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți reglabili. Ultima lucrare cu grapa cu discuri se face cu o zi înainte sau în ziua semănatului.

Un alt factor care a contribuit 
substanțial la sporirea producției a 
fost îngrășarea terenului. Odată cu mărirea șeptelului au crescut suprafețele îngrășate cu gunoi de grajd. De asemenea, au crescut suprafețele pe care am administrat îngrășăminte chimice. îngrășămintele s-au administrat după un plan de fertilizare întocmit pe baza analizei chimice a solului făcute de laboratorul de agrochimie, dîndu-se cantități la hectar variind între 200—400 kg superfosfat și 300—400 kg azotat de amoniu la culturile de porumb irigate și 150- 200 kg superfosfat și 100—150 azotat de amoniu la culturile neirigate, întrucît atît cercetările științifice cît și practica au arătat că în
grășămintele sînt mai bine valo
rificate de culturile irigate, am îngrășat integral parcelele irigate și numai în limita disponibilului de îngrășăminte parcelele neirigate. îngrășămintele naturale și cele fosfa- tice le-am aplicat o dată cu arătura adîncă de yară sau de toamnă, iar cele azotoase în iarnă sau primăvară înainte de prima lucrare cu grapa cu discuri.

Introducerea în cultură a hibrizi
lor dubli a contribuit în mare mă
sură Ia sporirea producției de po
rumb. Pentru a stabili cei mai productivi hibrizi dubli în condițiile noastre, stațiunea experimentală Mărculești a organizat din 1960 încoace, anual, loturi comparative cu hibrizi și soiuri de porumb.

Semănatul este o lucrare de mare 
însemnătate pentru obținerea unor 
recolte mari. Pentru executarea semănatului în cele mai bune condiții, fiecare semănătoare este verificată și potrivită pentru a da cantitatea de sămînță stabilită pentru fiecare hibrid și fiecare calibru de sămînță, îneît boabele să fie introduse în pămînt la distanțe egale unele de altele și la aceeași adîncime. însămînțarea porumbului în 
rînduri perfect drepte prezintă
vantajul că permite prășitul printre 
rînduri fără a se tăia plantele și micșora densitatea.O mare atenție acordăm respec
tării timpului optim de semănat. Cu excepția anului 1962, cînd din cauza ploilor căzute în a doua decadă a lunii aprilie am semănat porumbul între 18—28 aprilie, în ceilalți l-am însămînțat între 10—20 aprilie. Noi începem această lucrare atunci cînd la adîncimea de 10 cm în sol temperatura se menține cîte- va zile la 9—10° C.Atît rezultatele din loturile demonstrative cît și cele din cultura mare au arătat că densitatea optimă a plantelor la ha este de 30 000— 35 000 pentru culturile neirigate și 40 000—50 000 pentru culturile irigate. La asemenea densități se obțin știuleți de 180—300 gr care asigură o producție de 5 000—6 000 kg boabe la ha la culturile neirigate și 8 000—15 000 kg boabe la ha la cele irigate. Pentru a se asigura astfel de densități, noi am însămînțat la hectar 55 000—60 000 boabe la culturile neirigate și 60 000—80 000 boabe la ha la culturile irigate evi- tîndu-se astfel primul moment critic în asigurarea densității — acela de la răsărire. Pentru asigurarea u- nei răspîndiri uniforme a plantelor pe rînd am însămînțat în cuiburi.Noi am însămînțat porumbuldistanțe între rînduri variind între 80—100 cm. Diferențe la producție nu am remarcat. Semănînd la 80 sau 90 cm între rînduri am mărit distanța între plante sau cuiburi pe rînd, ceea ce a dus la micșorarea numărului de plante tăiate cu ocazia prașilei manuale pe rînd întrucît distanța între ele era mai mare și permitea mînuirea mai ușoară a sapei. Am stabilit adîncimea de în- sămînțare în funcție de teren : 7—8 cm pe parcelele cu teren greu, 9—10 cm pe cele cu teren mijlociu și la 10—12 cm în teren nisipos.

Cu multă grijă trebuie executate 
lucrările de întreținere. în a patra sau a cincea zi după însămînțare, terenul a fost grăpat cu grapa cu colți reglabili în scopul afînării urmelor lăsate de roțile tractorului și semănătorii și pentru distrugerea buruienilor încolțite sau răsărite. Am aplicat apoi 4 prașile mecanice între rînduri și 3 prașile manuale pe rînd. Prașilele s-au făcut la a- dîncimi de 10, 8, 6 cm începînd cu prima prașilă spre a nu se distruge rădăcinile plantelor. în acest scop, prășitoarele au fost bine verificate, ascuțite și adîncimea riguros reglată. Ca urmare a creșterii calificării cadrelor de mecanizatori, spațiul de siguranță dintre urmele pră- șitorii • și rîndul de porumb a fost redus la 8—10 cm, fără să se plantele.

Densitatea apropiată de cea 
timă am obținut-o atunci cînd 
rărit manual imediat după prașila I. Răritul s-a făcut prin smulgerea plantelor de prisos și nu prin tăiere cu sapa, lucrare făcută separat de prașilă.

Irigarea porumbului asigură un

mare spor de recoltă atunci cînd 
aplică judicios. Noi nu ne-am limitat la aducerea apei pe teren, ori- cînd și oricum. Pe baza observației zilnice a stadiului de dezvoltare și a cerințelor plantelor, am stabilit normele și timpul udărilor. Anul acesta gospodăria noastră a irigat porumbul pe o suprafață de 835 ha. Producția medie de boabe la porumbul irigat a fost de 3 833 kg în 1959, 5 650 kg în 1960, 5 677 kg în 1961 și 8 000 kg anul acesta. Producția a crescut pe măsură ce am putut a- plica mai riguros întregul complex de măsuri agrotehnice, inclusiv udarea de 3-8 ori cu norme de irigație de 1 600—3 200 mc apă la ha.Anul acesta, pe baza experienței anilor trecuți, am aplicat mai bine Prima udare udare de 300—350irigarea porumbului, cu o normă de m c apă la ha, făcută cu agregate de aspersiune cu jet lung și mediu, s-a aplicat în faza de înspicare și a durat 12 zile. Celelalte udări cu norme de 400—500 m c apă la ha s-au aplicat la intervale de 15—20 zile pînă la sfîrșitul coacerii în lapte. în medie, am udat de 4 ori cu o normă de irigație de 1 500 m c apă la ha. Pe parcelele cu teren nisipos am irigat de 5—6 ori, iar pe unele grinduri de 8 ori. Prin exercitarea unui control permanent s-a urmărit în mod deosebit să se asi
gure uniformitatea udării pe toată 
suprafața. Am udat fără întrerupere de la ora 4 dimineața și pînă la ora 22 fără a avea cazuri dè opă- rire a plantelor, deoarece în lunile iulie și . august am aplicat norme de udare de 400 și 500 m c apă la ha.Importanța porumbului pentru economia națională este bine cunoscută. Prin irigare și aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare se pot obține, după cum ne-a dovedit pro- la pria experiență, producții de 10 000— 15 000 kg la hectar realizate pe suprafețe de sute de ha. Brigada condusă de Gh. Hlopeschi, de exemplu, a obținut de pe 145 ha. 10 000 kg porumb boabe la hectar, iar pe unele parcele producția a fost și mai mare. Sporurile de producție compensează cheltuielile făcute pentru irigare. în gospodăria noastră, tona de porumb obținută .pe terenurile irigate a costat cu 100 de lei mai puțin decît costul planificat.în anul viitor, întreaga suprafață de porumb se va cultiva pe parcelele irigate. Conducerea gospodăriei noastre ia măsuri pentru aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice în vederea obținerii de recolte și mai bogate în anul viitor.

TIMOTEI PĂPUȘOI 
inginer-șef

Stația de pompare plutitoare de pe Borcea, a gospodăriei de stat 
Pietroiu. Cu ajutorul ei ogoarele gospodăriei primesc zilnic zeci de mii 
de metri cubi de apă.

Consiliul gospodăriei de stat Pietroiu dezbătînd măsurile ce trebuie luate în toamna 
aceasta pentru obținerea unor producții mari de porumb în anul viitor.

Folosim din plin tractoarele și mașinile
In aplicarea metodelor gospodăriei), conducerea gospodăriei a orga- 

agrotehnice care au asigu
rat obținerea unei recolte 
sporite de porumb un rol 
hotărîtor l-a avut buna fo
losire a mijloacelor meca
nizate cu care este înzes
trată gospodăria noastră. 
Cu excepția celor trei pra
șile manuale și a recolta
tului, toate lucrările — 
arătura, lucrările de între

ținere a arăturii și de pregătire a patului 
germinativ, semănatul si lucrările de întreți
nere, irigatul — s-au executat mecanizat.

Ce-am făcut pentru a realiza acest lucru ? 
Mașini și utilaje avem. Gospodăria noastră 
dispune de o bază tehnico-materială moder
nă, formată din 104 tractoare, 59 combine, 31 
semănători 
agregate de irigat, autocamioane, pluguri și 
alte utilaje, 
podăriei și 
pregătirea cadrelor de mecanizatori și organi- 

- zarea muncii asigură buna folosiră a mașini
lor și tractoarelor, executarea tuturor lucră
rilor la timp și la un înalt nivel agrotehnic.

O deosebită atenție se dă ridicării califi
cării mecanizatorilor. In iarna trecută, 
cursurile profesionale de mecanizare a 
agriculturii, organizate pe baza unui program 
care urmărea să dea oamenilor cunoștințe noi 
de care au nevoie în special pentru cultura 
porumbului, au fost frecventate de ISO de lu
crători din gospodărie.

In afară de aceasta, înainte de începerea 
unei campanii agricole, specialiștii gospodă
riei instruiesc temeinic pe mecanizatori, 
arătîndu-le ce lucrări vor executa și cum 
anume, organizează demonstrații practice 
pentru a-i deprinde cu folosirea noilor ma
șini.

Atît tractoarele cît și celelalte mașini și 
utilaje sînt împărțite în 14 brigăzi reparti
zate la cele 4 secții teritoriale ale gospodă
riei. Intruçît secțiile se află la distanțe mari 
una de alta (și în același timp și de centrul

de porumb, 44 cultivatoare, 56

Măsurile luate de consiliul gos- 
de organizația de partid pentru

1

nizat pe lîngă fiecare secție un atelier 
mecanic.

O preocupare principală a sectorului meca
nic este asigurarea asistenței tehnice în 
timpul executării lucrărilor pentru a se în
lătura rapid defecțiunile ivite în brazdă. In 
acest scop, s-au organizat ateliere mobile, 
încadrate cu personal calificat și înzestrate 
cu scule și piese de schimb. In perioadele de 
vîtf ale lucrărilor, mecanicii din atelier' au 
fost repartizați în schimburi pe secții.

Mai trebuie adăugat că brigăzilor li s-au 
dat în primire suprafețe de teren pe care exe
cută tot ciclul de lucrări, mecanizatorii fiind 
cointeresați in sporirea producției la hectar 
prin aplicarea sistemului de premiere în ra
port cu producția obținută.

Creîndu-li-se condiții bune de muncă și 
fiind conștienți de marea răspundere ce o au 
pentru recoltă, mecanizatorii din gospodăria 
noastră contribuie 
plin la îndeplinirea 
depășirea planului 

producție. Lista fruntași
lor e lungă. Amintim doar 
numele cîtorva dintre 
ei — Vișan Costică, Ma- 
nole BÎcă, Mitea C. 
Ion, Ceaon Oprea, Necu- 
la Ion, Petre N. Ion — a 
căror pricepere și hărni
cie au avut o contribuție 
deosebită la 
unor producții

din

de

obținerea 
____ , _______ mari la 
hectar și la un preț de 
cost cît mai scăzut.

Acum, mecanizatorii 
noștri lucrează cu avînt 
la executarea arăturilor 
adinei, pregătind astfel 
condițiile pentru o recoltă 
de porumb și mai bună 
în anul viitor.

NICOLAE D. ION 
șeful sectorului mecanic

Cadre calificate și buna organizare
® o

a muncii
: :

■

Gospodăria de etat Pietroiu este astăzi una din ma- iile întreprinderi agricole, care produce și livrează anual statului mii de tone de cereale și mai ales de porumb, precum și cantități însemnate de carne, lapte, lînă șiouă. Pentru succesele obținute în sporirea producției, gospodăria.noastră a fost distinsă de către partid și guvern cu „Ordinul Muncii al. I“.în rîndurile care urmează voi încerca să arăt care sînt factorii principali care stau la baza succeselor noastre.Lucrez ca director al gospodăriei de 14 ani. La înființare, tot inventarul gospodăriei se reducea la cîteva pluguri, un tractor vechi și 2 perechi de boi de muncă. Din cele 9 000 ha de pămînt ds baltă, aflat între Dunăre și Borcea, se cultivau doar cîteva sute de ha. Restul terenului, supus anual inundațiilor, era acoperit de stufăriș, bălți și bălării. Datorită investițiilor făcute de statul nostru democrat-popular, stihia apelor a fost înfrîntă. Tot terenul gospodăriei e împrejmuit cu un dig de 42 km. Suprafața arabilă a ajuns la aproape 8 000 ha. în același timp gospodăria a fost înzestrată cu sute de tractoare și mașini agricole moderne, agregate și instalații de irigat, remorchere, șlepuri, șalupe etc. Au fost ridicate zeci de construcții și instalații moderne.Pentru a folosi tot mai bine posibilitățile create de sporire a produc-

factori hotaritoriției de cereale, mai ales de porumb, conducerea gospodăriei s-a preocupat permanent și cu toată grija de asigurarea cadrelor de lucrători calificați, care să mînuiască cu pricepere mijloacele tehnice, să aplice agrotehnica înaintată. N-a fost deloc ușor să rezolvăm această problemă. La început gospodăria nu avea cadre calificate nici cîte degete la o mînă. A trebuit să fie pregătiți în procesul muncii, din rîndul țăranilor din satele apropiate, sute de muncitori calificați. S-au organizat cursuri profesionale și aplicații practice; tineri, capabili și dornici de învățătură, au fo3t puși să lucreze pe lîngă cei calificați. înaintea fiecărei campanii agricole s-au făcut instruiri și demonstrații practice.După cum se știe la cultura porumbului, mai ales în condiții de irigare, trebuie să se execute lucrări multe și variate, respectîn- du-se cu strictețe indicațiile agrotehnice. Cultivînd această plantă pe suprafețe mari, specialiștii gospodăriei nu pot fi tot timpul în fiecare loc de muncă. Este nevoie ca fiecare mecanizator să cunoască temeinic cum trebuie făcute lucrările, să le execute conștiincios. Datorită muncii stăruitoare desfășurată de conducerea gospodăriei și organizația de partid, de ingineri și tehnicieni, avem azitori care cunosc temeinic mașinile, execută întocmai lucrările cerute pentru obținerea de recolte mari de porumb. Gospodăria noastră se mîn- drește cu oameni ca Ivan Ioan, Adam Niculae, Dima Constantin și alții care astăzi sînt tehnicieni și maiștri ai recoltelor bogate. Pe tar-

mecaniza-

in fruntea luptei 
pentru producții mari

porumb, 
Cum ne-am desfășurat noi 
activitatea în această direc
ție? La începutul fiecărei 
campanii agricole, organiza
ția de bază a analizat felul 
cum s-au făcut pregătirile sta
bilind împreună cu consiliul 
gospodăriei cele mai eficace 
măsuri în vederea execută
rii la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor.

Pentru ca fiecare lucrător 
din gospodărie să cunoască 
mai bine sarcinile pe care 
le are, importanta lor, biroul 
organizației de bază dă o 
mare atenjie îmbunătățirii ac
tivității agitatorilor. în fiecare 
lună agitatorii sînt instruiți, 
arătîndu-li-se sarcinile ce stau 
în fafa organizației și a între
gului colectiv, cum să explice 
muncitorilor importanta lor 
și. să-i antreneze în între
cerea pentru recolte bogate.

Se pot da multe exemple 
în această privință. Astă 
vară, cînd specialiștii au sta. 
bilit că trebuie să se facă 
un efort deosebi) pentru 
irigarea porumbului, orga
nizația de partid a cerut 
membrilor și candidatilor de 
partid să fie exemplu în a- 
ceasfă acțiune, 
mecanizatorilor 
lucrat ziua și 
irigat pentru a se asigura apa 
necesară plantelor, pentru a 
trece perioada critică pricinu
ită de secetă. Această acțiune 

a fost încununată de succes.
Biroul organizației de 

bază a repartizat sarcini con
crete fiecărui membru și 
candidat de partid, contro-

să explice 
că trebuie 

noaptea la

lînd felul cum și le 
îndeplinește. Or
ganizația din gos
podăria 
se poate 
cu membri 
didați de 
fruntași în 
cum sînt : 
Gh. Petre, 
trache Petre, Pet- 
cu Nicolae, Ilie V. 
Ion, Vișan Costică, 

Mitu Anghel, Roșu Dumitru, 
Iordan Niculae, Nedelcu 
Ion, Visalon Petre și alții.

Cu multă grijă ne-am ocu
pat de organizarea cursuri
lor agrozootehnice, urmă
rind ca în cadrul lecțiilor să 
se analizeze felul cum s-a lu
crat în gospodăria noastră, 
să se popularizeze metodele 
bune și să se dezvăluie gre
șelile și lipsurile, îneît fiecare 
muncitor să-și însușească me
todele înaintate de lucru la 
cultura porumbului.

Ținînd seama că în gos- • 
podăria noastră mulți lucră- •_ 
tori sînt tineri, organizația ■ - 
noastră de partid se ocupă 
cu grijă de 
și sprijinirea 
U.T.M., o ajută să 
tineretului dragostea 
de muncă și de avutul 
șfesc, preocuparea 
fru ridicarea calificării 
fesionale. Tineretul 
gospodărie aduce o confri-- 
bujie de seamă la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de producție. Comitetul sin
dicatului a fost, de aseme
nea, ajutat în organizarea și , 
urmărirea întrecerii soc 
te, a consfătuirilor de 
duefie etc.

Organizația noastră 
partid se va strădui să 
fribuie și mai mult la 
rirea și dezvoltarea gospo
dăriei, la îndeplinirea și de
pășirea planului de producție.

MIHAI GHEORGHE 
secretar al organizației 

de bază

îndrumarea 
organizafiei 

insufle 
fată 
ob- 

pen- 
pro- 
din

de 
con- 
înfă-

IOAN IVAN 
șeful secției Borcea

GH. HLOPESCHI 
brigadier

lalele lucrate de brigăzile conduse de comuniștii Adam Niculae și Ivan Ioan s-au realizat în ultimii 3 ani între 5 000 și 11 000 kg porumb boabe la ha și între 3 000—5 000 kg grîu la ha. Petrică Barbu, șef de brigadă de tractoare, realizează în fiecare an însemnate economii de carburanți și piese de schimb. Tractoarele din brigada lui au cei mai înalți indici de folosire.întrecerea socialistă între secții, brigăzi și oameni a devenit o tradiție în gospodăria noastră. Rezultatele întrecerii și metodele folosite de fruntași sînt popularizate prin foaia volantă, gazetele de perete și de către agitatori. Fruntașii în întrecere se bucură de stima întregului colectiv. în funcție de realizările obținute de fiecare în producție, ei au primit și importante stimulente materiale. în ultimii 4 ani s-au dat prime de producție de 2 100 000 lei.Experiența noastră arată că executarea lucrărilor în cele mai bune condiții agrotehnice depinde în mare măsură de felul cum conducerea gospodăriei și șefii de secții, specialiștii îndrumă și controlează munca mecanizatorilor în cîmp, de felul cum rezolvă situațiile grele ce se ivesc în timpul lucrului. Consiliul gospodăriei activează ca un organ de conducere colectiv pe baza unui plan de muncă. Noi luăm în discuție și analizăm periodic situația în diferite sectoare de producție ale gospodăriei, luînd măsurile pentru buna desfășurare a muncii. întrucît suprafețele cultivate cu porumb au crescut an de an, iar pentru anul viitor gospodăria a fost profilată să cultive porumb aproa-

ps pe întreaga suprafață, consiliul urmărește pas cu pas desfășurarea lucrărilor prevăzute în plan pentru obținerea de recolte bogate. Iată un exemplu. In vară, din cauza secetei puternice, a fost nevoie să se asigure irigarea porumbului în timp foarte scurt. Conducerea gospodăriei a organizat astfel lucrurile ca agregatele de irigat să meargă continuu, de la ora 4 dimineața pînă la ora 10 seara.Exercitarea unui control riguros asupra felului cum se desfășoară lucrările în toate sectoarele nu poate fi făcut operativ de doi-trei oameni din conducere. De aceea, cînd trebuie să cunoaștem operativ situația lucrărilor spre a lua cele mai eficace măsuri, antrenăm la exercitarea controlului pe toți membrii consiliului și alte cadre din gospodărie.In toate acțiunile întreprinse în vederea executării lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic, consiliul gospodăriei primește un puternic ajutor din partea organizației de partid. Ea sprijină consiliul la întocmirea planurilor de muncă și controlează activitatea lui, lămurește și antrenează masa largă a lucrătorilor la realizarea măsurilor stabilite.Pentru anul viitor sarcinile colectivului nostru în ce privește cultura porumbului sînt mult mai mari. Trebuie să cultivăm porumb pe o suprafață de aproape patru ort mai mare, 3ă-l cultivăm în așa fel ca recolta la hectar să fie și mai bogată. Experiența cîștigată, entuziasmul muncitorilor și tehnicienilor, măsurile pe care le vom lua în continuare ne vor ajuta să realizăm cu cinste sarcina de mare răspundere pe care conducerea partidului a pus-o în fața noastră.
DUMITRU DUMITRU

Erou al Muncii Socialiste, 
director al gospodăriei

COSTICĂ vișan 
mecanizator

Pagină organizată de M. 
Rotaru, coresp. „Scînteii"* 

Foto : A. Cartojanu

PETRE BARBU 
șef de brigadă de tractoare

NICULAE IORDAN 
mecanizator
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In timpul iernii
pemanaiita, mfäilateralä, eficaoe

Lunile care urmează oferă largi 
posibilități pentru o bogată, muncă 
culțural-educativă în rîndul țărăni
mii muncitoare Pentru a cunoaște 
ce măsuri se iau în vederea Intensi
ficării în perioada de iarnă a acti
vității căminelor culturale, a biblio
tecilor sătești, a echipelor artistice 
'de amatori de la sate, am adresat 
cîteva întrebări tovarășului Dumi
tru Boriga.

Care sînt principalele obiective ale 
tnuncii culturale de masă la sate și 
puni sînt acestea realizate ?Activitatea căminelor culturale, a bibliotecilor se desfășoară astăzi în condițiile satului complet colectivizat. Aceasta își pune o amprentă hotărîtoare pe întreaga muncă culturală de masă. Fiind centrele principale în jurul cărora se concentrează întreaga muncă cultural-artis- tică ce se duce în rîndul țărănimii colectiviste, căminele, bibliotecile trebuie să pună pe primul plan al activității lor participarea activă și rodnică la realizarea sarcinilor fundamentale actuale la sate. Ele sînt chemate să militeze cu perseverență pentru înfăptuirea politicii partidului de întărire continuă a gospodăriilor colective și creștere a producției agricole, să contribuie la ridicarea nivelului de conștiință al colectiviștilor. în programele căminelor culturale, ale bibliotecilor trebuie să-și găsească loc, mai ales în perioada de iarnă, o gamă largă și variată de manifestări cultural-artis- tice consacrate popularizării și răs- pîndirii experienței și a metodelor de lucru înaintate folosite de gospodăriile colective fruntașe. Astfel de manifestări cum sînt „Vizitele la gospodăriile colective fruntașe”, făcute sub forma unor călătorii pe harta regiunii cu sconul de a prezenta cele mai puternice gospodării — manifestări care au o largă răspîndire în raionul Agnita, regiunea Brașov ; serile de întrebări și răspunsuri și serile de calcul, în cadrul cărora se demonstrează ce posibilități locale există pentru dezvoltarea diferitelor sectoare ale colectivei, ce metode trebuie folosite pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, si alte manifestări inițiate mai ales în regiunea Bacău ; concursurile „Cine știe, cîș- tigă“ pe aceleași teme, desfășurate cu deosebit succes mai ales în raionul Mediaș; „Zilele experienței înaintate’ care au loc îndeosebi în regiunile București și Dobrogea — se bucură de mare atenție din partea țăranilor muncitori. Fără îndoia-

Interviu cu tov. D. BORIGA, 
președintele Consiliului 

așezămintelor culturale din 
Comitetul de stat pentru Cultură 

și Artă

IBsetrnnari din Viena

lă că cel mai bine este ca,în cadru] manifestărilor care auloc la cămine, la biblioteci, săfie atrași pentru a prezenta ex-

măsură aceste metode de mare eficacitate. In raionul Sibiu, din cei 49 de agronomi, zootehniști, veterinari au fost atrași doar trei, iar dintre președinții colectivelor fruntașe doar patru, să expună experiența înaintată in fața colectiviștilor din gospodăriile mai tinere, Tn perioada de iarnă, comitetele de cultură și artă, cu sprijinul organelor de partid, trebuie să atragă un mare număr de specialiști, să facă programe de deplasare a lor sistematică pentru a împărtăși colectiviștilor experiența înaintată.
Ce acțiuni se întreprind pentru 

însușirea pe scară largă a cunoștin
țelor agrozootehnice de către marea 
masă a colectiviștilor ?Comitetele de cultură și artă a- cordă tot sprijinul bunei desfășurări a cursurilor agrozootehnice. Pentru colectiviștii necuprinși în a- ceste cursuri, la căminele culturale se vor ține în lunile de iarnă cicluri de conferințe pe teme agricole. O serie de conferințe — peste 30 de titluri — sînt trimise de către Comitetul de stat pentru cultură și artă, altele se elaborează acum la nivelul regiunilor. Dintre acestea, fiecare cămin cultural își alege, cu sprijinul Comitetului raional pentru cultură și artă, 10—15 conferințe pe temele cele mai potrivite în raport cu snecificul comunei respective. O atenție mai mare trebuie acordată folosirii cărții agrozootehnice. Au căpătat o mare extindere, în regiunea Ploiești, bibliotecile mobile organizate la sectoarele de producție și lecturile colective. Multe biblioteci din regiunile Galați, Iași, Cluj folosesc cu bune rezultate „fișierul pe profesii“ pentru îndrumarea lecturii colectiviștilor. In regiunile Dobrogea și București se bucură de succes întîl- nirile colectiviștilor cu autorii unor cărți agrozootehnice ori cu redactori ai Editurii agro-silvice, prezintă broșurile

Cum contribuie 
nelor culturale Ia 
științei socialisteManifestări cultural-educative care militează pentru atitudinea nouă, socialistă, față de muncă, grija față de avutul obștesc, disciplina în producție, se organizează la o serie de cămine culturale mai ales din regiunile București, Dobrogea, Suceava, Ploiești. S-ar putea iniția cu mare succes și eficacitate discuții ale colectiviștilor în jurul unor eroi din cărți și din viață care întruchipează trăsăturile moralei comuniste sau pe marginea filmelor și pieselor cu bogat conținut educativ.Pot aduce o contribuție mai mare pe această linie și artiștii amatori.

formarea omului nou, pentru întărirea gospodăriilor colective.tă linie, Casa centrală a populare pregătește acum geri de cîntece de masă.teatru într-un act cu tematică contemporană, texte pentru brigăzile artistice de agitație, culegeri de dansuri cu temă. Se tipăresc astfel de materiale și la nivelul regiunilor. Este obligația Comitetelor de cultură și artă, caselor regionale, ale creației populare și a caselor. raionale de cultură să se îngrijească ca repertoriul formațiilor artistice să fie temeinic ancorat în. actualitate și în același timp variat de la o formație la alta, de la o comună la alta. Din neglijența unor case regionale ale creației populare și mai ales a unor case raionale de cultură se mal pot găsi asemenea situații ca în regiunea Hunedoara, unde la actualul concurs „I. L. Caragiale“ 115 echipe au jucat piesa „Rîsul pămîntului“ si aproape 70 „Las’ că vine Nuță”. Bine a procedat Casa raională de cultură din Sighișoara care și-a trimis activiștii în opt centre din raion pentru a stabili, împreună cu directorii de cămine și instructorii formațiilor, repertoriul pentru toată perioada de. iarnă astfel îneît artiștii amatori din comunele învecinate să poată face schimburi de spectacole, iar colectiviștii să vadă programe artistice cît mai bune și mai variate.O serie de comitete regionale pentru cultură și artă — Oltenia, Brașov, Iași și altele — au analizat activitatea instituțiilor culturale de masă de la sate în sprijinul consolidării gospodăriilor colective. Este foarte bine. Dar ar fi cesar să se dezbată în cadrul mitetelor și munca căminelor,

Pe aceas- creației noi cule- piese de

DISCURI Unul din discu- 
ELECTREGO3D"rile rea'llzat,e re~ 
----------------------cent la între

prinderea „Electrecord" cuprinde 
arii și monologuri din operele
„Bărbierul din Sevilla", „Truba
durul", „Rigoletto", „Bal mascat", 
„Traviata", „Andrea Chenier“ și 
„Paiațe”. Interpretează baritonul 
Nicolae Herlea, artist al poporu
lui, acompaniat de Orchestra 
Simfonică a Cinematografiei și de 
Orchestra de studio a ~ " 
viziunii.

Alt disc cuprinde 14 
muzică vocală din

Radiotele-

lucrări de 
secolele 

XVII—XVIH, interpretate de so
prana, Emilia Petrescu și mezzo- 
soprana Martha. Kessler, acom
paniate de Kurt Mild — clave
cin, Dumitru Pop — flaut, și 
George Iarosevici — viola da 
gamba.

PRIETENI
AI CĂRȚII

Cele două bi
blioteci centrale 
(una cu lucrări 

una tehnică) carebeletristice și
dispun de- peste 22 000 volume, ca 
și cele 10 biblioteci volante de 
la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
desfășoară o activitate rodnică. 
In primele 9 luni ale anului, 
2 576 cititori au citit peste 18 000 
volume. Printre cei mai buni 
prieteni ai cărții se numără 
rectificatorul Nicolae Anton, 
tîmplarul Stellan Crînganu, 
maistrul forjor Corneliu Diaco
nii, strungarul Dumitru Grămătic. (de la E. Solomon, coresp. Iun tar). vo-

IN REPETIȚIE Teatrul de 
din Reșița 

gătește în prezent piesa 
blindat 14—69" de Vsevolod Iva
nov. Spectacolul care va fi pre
zentat în premieră în cinstea ce
lei de-a 45-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, este regizat de Dan Rad.u 
Ionescu ; scenografia aparține lui 
Ovidiu Moșinschi.

stat 
pre- 

,Trenul

care ce vor apare, 
activitatea cămi- 
dezvoltarea con- 
a colectiviștilor ?

periența valoroasă pe care au cîști- gat-o, metodele de muncă pe care le folosesc, înșiși președinții, agronomii, zootehnicienii, brigadierii, cei mai buni colectiviști din gospodăriile fruntașe. Casa raională de cultură din Agnita, de pildă, a organizat cu ajutorul tov. Nicolae Ro- Multe formații de teatru prezintă pe goz, președintele gospodăriei din sa- scenele căminelor culturale piese intui Retiș, mai multe manifestări culturale în diferite comune. Cu președintele a mers și o brigadă de agitație care a prezentat programe artistice pe aceleași teme. Din păcate însă, instituțiile culturale de masă folosesc deocamdată în prea mică
spirate din viața colectiviștilor, cum ar fi „îndrăzneala”. „Neamurile”, „Baba Dochia și brigadierul“, „Stupii cu pricina“ ș.a. Dar mai sînt încă multe de făcut pentru a îmbogăți permanent repertoriul cu lucrări care militează convingător pentru

(Continuare în pag. V-a)

Violonistul sovie
tic Igor Olstrach, 
pe care Iubitorii 
de muzică l-au a- 
plaudat cu prilejul 
recitalului dat marți 
seara în sala Ate
neului R. P. Ro
mine, va apare din 
nou pe podiumul 
Ateneului sîmbă- 
tă seara sl dumi
nică dimineața, ca 
solist al concer
telor date de or
chestra simfonică a 
Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ 
(dirijor — Mircea 
Cristescu). In pro
gram, alături de 
concertul pentru 
vioară șl orches
tră de Bêla Bar
tok, figurează con
certul pentru or
chestră de coarde 
de Sigismund To- 
dută șl Simfonia 
I-a de Sostakovlci.

(Foto : V. EMIL)

04 S A P r A M1N A P o
Zilele trecute s-a încheiat „Săptămâna poeziei” — importantă 

manifestare a legăturilor strînse, indisolubile dintre literatura, noastră 
nouă și viața constructorilor socialismului din patria noastră. In de
cursul acestei săptămâni au avut loc în întreaga țară, la orașe și sate, 
numeroase întîlniri. șezători, seri literare, care au prilejuit un contact 
viu intre poeții noștri din toate generațiile și cititorii lor — munci
tori, țărani colectiviști, intelectuali. S-au citit versuri, s-au dezbătut 
probleme ale oglindirii vieții și omului nou în poezie, s-au strîns și mai mult legăturile dintre poeți și cei a căror muncă creatoare pentru 
înflorirea patriei constituie un nesecat izvor de inspirație poetică.

Nenumărate momente emoționante a trăit în aceste zile fiecare 
dintre scriitorii care au luat parte la manifestările „Săptămânii 
poeziei”. Publicăm astăzi impresiile cîtorva dintre, ei cu privire la 
întîlnirile cu iubitorii de poezie din diferite colțuri ale țarii.

Regiunea Galați... Galați. Brăila, comuna Tudor Vladimirescu, Odo- bești, Focșani — împreună cu Mihu Dragomir, Vasile Nicolescu, și cîțiva poeți din regiune, primiți cu însuflețire de numerosul tineret, de muncitori și de intelectuali...Iată, pe un deal ce domină Galații, hectare fără număr. Cresc zidurile uriașului combinat care, în cîțiva ani, va avea amploarea unui oraș... Iată pe malul Dunării, la Brăila, împărăția stufului secerat, din care se fabrică munți de hîrtie. Și acolo va ființa, și nu prea tîrziu, o nouă cetate a muncii, unde bogățiile patriei, pînă deunăzi necunoscute, vor cunoaște prețul neprețuit dăruit lor de efortul muncii unanime. ...Șantierul naval din Galați construiește cargoboturi gigan
tice...Cum să nu fie mîndri și entuziasmați poeții de aceste înfăptuiri ale poeziei, ale fanteziei, ale tenacității, ale avîntului spre perfecțiune ?Tot ce se face mal frumos și mai durabil în univers poartă pecetea poeziei. Poet arhitectul, inginerul, constructorul, poeți tehnicienii care au trasat planurile cargobotului, ale combinatului, ale uzinei... Poeți miile de muncitori anonimi care pun ce e mai frumos în sufletul lor, în

VICTOR 
EFTIMIU

slujba unei idei înalte, în realizarea unor aspirații la care oamenii de ieri nu îndrăzneau nici măcar să viseze în visurile lor cele mai fantastice.„Săptămîna poeziei" s-a desfășurat în semnul imensei poezii care palpită sub întregul cer, frumosul cer romînesc, în aceste zile de aur ale unui octombrie' greu de roade și plin de antene înfipte în inima viitorului.
★ Bolintinul din Vale... Buești.. Giurgiu... Roșeți...Prin aceste localități am trecut, împreună cu tovarășii mei, poeții Camil Baltazar, Emil Giurgiuca, I. Gheorghiu-Pogo- nești, Petre Solomon, Ion Gheorghe, Gh. Acsan, în zilele „Săptămînll poeziei“.La Bolintinul din Vale se află mormîntul lui Dimitrie Bollntineanu, pierit în mizerie. Cînd, cam cu vreun an înaintea morții, se atrăgea în Cameră atenția lui I. Brătianu asupra suferințelor poetului, Brătianu da răspuns întrebării cu o întrebare : — Ce să-i facem ?...Și iată, azi, în aceste zile, „Săptămîna poeziei“, întîmpinată la Bo- lintin sărbătorește, de trîmbițele pionierilor, de admirabili profesori.

EUGEN
JEBELEANU

cum e tovarășul Ion Carbarău (care ne citează din Maiakovski : „Să fulgere versul 1 / Baionetă să fie 1“) și de nenumărați colectiviști de la gospodăria agricolă colectivă „Nicolae Bălcescu'......Buești este satul în care s-a născut Cristian Sîrbu. Admirabil poet, premergător al poeziei luptătoare de astăzi — de aici, din Buești, a plecat de la vîrsta de 12 ani, în lume, desculț și înfrigurat, poetul cizmar care a făurit poeziei unii dintre cei mai frumoși conduri de azur. Acum Buești e un sat înfloritor, cu o gospodărie agricolă prosperă, cu o fabrică de mobilă, în sala unde are loc șezătoarea, în cele dintîi dintre rînduri, se află mama lui Cristian Sîrbu,Mai înainte, fusesem în casa țăranului colectivist Tică Lazăr, unde unul dintre cei patru copii, Teodor, ne-a cîntat uimitor din vioară. „Vrea să se facă artist" — ne spune părintele. „O să-1 dăm la școli, la București". Teodor Lazăr, căruia îi stau în față toate posibilitățile de a deveni artist, are 12 ani — vîrsta cînd copilul Cristian Sîrbu pornea desculț în lume......La Roșeți — ce să mai spun ? „Bine ați venit sănătoși 1“ — ne urează tinerește colectivistul Nicolae Mărunțelu (are 76 de ani). Și scrieți mai mult despre viața noastră 1Făgăduim și nădăjduim să ne și ținem de cuvînt.
★ Pretutindeni pe unde am fost, la Rășinari, ca și la Blaj, la Sibiu cașl la Brașov, in sala unui teatru ca și în clubul Uzinei „Tractorul“, aceeași mulțime de oameni, aceeași atentie încordată, aceeași sensibilitate, a- celași interes, același entuziasm. Explicația stă în ridicarea nivelului cultural al oamenilor muncii, în aptitudinea lor minunată de a înțelege și iubi poezia ca pe un limbaj

demult cunoscut, ca o expresie a- propiată sufletului lor.Este, desigur, în aceasta, deprinderea pe care a creat-o și întreținut-o de secole poezia populară, dar și familiarizarea cu poezia noastră de azi, care, ca și cea populară din trecut, exprimă adevăratele sentimente și năzuințe ale marilor mase populare....Sala mare a căminului cultural din Rășinari, plină, sub grinzile acoperișului, de oameni de toate vîrstele. Printre ei, aproape de centrul sălii, sare în ochi un cap cu plete albe, ca de plăeș veteran. Poeții citesc, unul după altul, eu mă uit mereu la el. Ascultă neclintit. Doar din cînd în cînd își mișcă mîi- nile cu degete răsfirate, pe genunchi.Aplauzele tunau în jurul lui, el ne privea înainte iluminat.Cînd s-a sfîrșit, l-am așteptat în drum. E un alfabetizat al regimului nostru.L-am întrebat cum i-a plăcut.„Ceva atît de frumos nu am auzit în viața mea 1"Bătrînul trebuie să aibă peste 80 de ani.
★

ION BRAD Impresii multe din regiunea Hunedoara dar cîte

DEMOSTENE 
BOTEZ

va mai puternice, care ar putea fi grupate și exprimate astfel :a) o mare dragoste și sete de frumos, de poezie la toți cei care făuresc frumosul și poezia de fiecare zi a socialismului.b) o apreciere firească a realizărilor literaturii, poeziei în directă legătură cu realizările și înfăptuirile economice și culturale din țara noastră — de aici șl mîndria patriotică pentru ce e într-adevăr bun în creația poetică și criticile deschise față de lucrările slabe.Pretutindeni unde am fost, la toți oamenii, o mare sensibilitate — pe care o cer și poeților. în sensul : mai puține poezii abstracte, seci, desprinse de frămîntările reale ale oamenilor. Poeziile profunde, actuale în sensul cel mai strict al cu- vîntului, am observat că plac, că sînt aplaudate.

După o călătorie plăcută de cîteva ore cu mașina de la Budapesta, de unde plecasem în dimineața zilei de 11 octombrie, am descins în Viena către ceasul amiezii, stăpînit de o adevărată bucurie la revederea fermecătorului ei peisaj citadin. Proporțiile fericit îmbinate în arhitectura orășenească, lumina difuză și totuși puternică, simplețea și sobrietatea urbanistică și, mai ales, a- fabilitatea ce se citește pe figurile vienezilor sînt surse de bună dispoziție.Cînd am sosit, păstram încă în mine oboseala firească provocată de tensiunea concertului pe care-1 dirijasem în ajun cu orchestra Filarmonicii bucureștene, de emoțiile manifestărilor de simpatie ale prietenilor din Budapesta, în fruntea cărora cu mîndrie îl numesc pe marele compozitor Zoltan Kodaly a cărui sinceritate am simțit-o în cuvintele însuflețite pe care mi le-a adresat și în căldura cu care mi-a strîns mîi- nile.Așteptam cu nerăbdare și bucurie să-mi încep lucrul, căci în după-a- miaza aceleiași zile, la ora 3 — orar Viena — mi-era fixată prima repetiție de orchestră, în vederea concertelor din 13 și 14 octombrie, pe care a- veam să le dirijez și cu care aveam să deschid stagiunea celebrei orchestre „Wiener Philharmoniker“.Emoționantă a fost reîntîlnirea mea cu vestita orchestră, la pupitrul căreia trecusem de mai multe ori în cariera mea artistică, mai ales că tocmai acum în toamnă se împlinesc 40 de ani de la primul meu concert cu acest perfect instrument orchestral. Am avut bucuria ca în partea a doua a programului să figureze simfonia a Vl-a („Patetica") de Ceaikovski, simfonie cu care mi-airi făcut debutul carierei mele artistice, iar în prima parte, Simfonia în re major nr. 104 de Haydn, ultima simfonie a marelui compozitor austriac — după modesta mea

GEORGE GEORGESCU 
artist al poporuluipărere cea mai perfectă dintre toate — șf cele trei dansuri romînești de Theodor Rogalski.Lucrul cu orchestră s-a desfășurat în condițiuni perfecte și a fost în- cîntător. Orchestra simfonică a Filarmonicii din Viena este o alcătuire ideală : dispune de un mănunchi de artiști desăvîrșiți de la primul pînă la ultimul pupitru, artiști al căror nivel ridicat constă nu numai în perfecțiunea și conștiința profesională, ci și în gradul înalt de dezvoltare artistică la care se găsește fiecare. Firește, da.tori- tă condițiunilor acestora, lucrul cu orchestra vieneză ajunge să fie o plăcere fără nici o trudă, iar răspunderea reușitei concertelor este preluată egal atît de dirijor cît și 

de orchestră. Toate acestea s-au vădit cu prisosință din felul în care am repetat lucrarea romînească „Dansurile romînești“ de Rogalski : nici o dificultate în lectură căci or- chestranții vienezi au atins o perfecțiune rară în citirea la primă vedere a textelor muzicale. Dar orchestra nu s-a mulțumit cu atît ; a cerut singură trei repetiții pentru lucrarea romînească, pentru a-i putea pătrunde sensul lăuntric. Rezultatul a fost surprinzători Cu anevoie s-ar putea imagina o redare mai-fidelă și mai autentic romînească a acestei bijuterii muzicale, atît de apreciate de publicul vienez, decît cea pe care a realizat-o în acele concerte filarmonica vieneză.în cele cîteva zile în care am stat la Viena am avut prilejul să iau parte la trei spectacole de operă : mai întîi am văzut o excelentă realizare a operei „Cavalerul Rozelor" de Richard Strauss, cu o impecabilă distribuție ce număra pe Hilde Zadek în rolul Mareșalel, pe

Irmgard Seefried în rolul lui Octavian, pe Hanny Stefek în rolul So- phiei și pe Kurt Böhme în rolul baronului Ochs. Spectacolul era pus în scenă cu gust și pricepere de Josef Gielen și dirijat cu precizie, umor și sensibilitate de Heinrich Hollreiser ; apoi am văzut opera „Salomeea" tot de Richard Strauss cu o distribuție perfectă și o realizare în totul reușită. Rolul lui Hero- dos era cîntat de Max Lorenz, cel al Herodiadei de Elisabeth Hengen, al Salomeei a fost interpretat de Khristl Goltz, iar cel al lui Jocha- naan de Hans-Günter Necket ; spectacolul acestei minunate lucrări își datora viziunea scenică regizorului Josef Witt iar conducerea muzicală dirijorului Wilhelm Loibner ; în sfîrșit am luat parte la premiera operei „Visul unei nopți de vară“ de Benjamin Btitten, creată pe un libret al celebrei fantezii dramatice de William Shakespeare ; opera cunoscutului compozitor englez reprezintă un amestec de muzică nouă și veche, îmbrăcat în sistemul armonic pe care i-1 cunoaștem și orchestrat cu strălucire. Spectacolul condus cu mînă șigură de dirijorul Hollrei- eer și foarte interesant pus în scenă de Werner Dugelin a avut un mare succes, iar pe mine m-a îneîntat.Pentru artiști, Viena reprezintă unul din cele cîteva centre mai itțH. •.* portante din lume ; pentru noi, muzicienii, este poate cea mai de seamă cetate a Europei Centrale. Aici și-au gă3it consacrarea compozitori celebri ca Mozart sau Haydn, pe aici au trecut toți muzicienii ca printr-o poartă ce leagă Apusul de Răsărit, aici și-au încheiat viața mulți dintre celebrii creatori ai omenirii, printre care și marele Beethoven, la mormîntul căruia și d9 data aceasta ca și întîia oară — cu. zeci de ani în urmă — am depus cu pietate modestul meu buchet de flori.
Discutând despre arta 

monumentală
Dezbaterea în jurul unor aspecte ac

tuale ale artei monumentale este în
tr-adevăr necesară și binevenită. Rea
litățile epocii noastre oferă artiștilor 
care se străduiesc să le cunoască și să 
le aprofundeze, teme pasionante, idei 
generoase, deschizînd un larg orizont 
creator. Receptivitatea artistului, clari
tatea concepfiei șl, desigur, talentul 
joacă aici un rol hofărîtor. Dar spre 
deosebire de alte arfe, în arta monu
mentală lucrările sînt cel mai adesea 
destinate unor locuri precise, și în rea
lizarea lor trebuie să se țină seama de 
ambianfă, de cadrul și locul concret 
unde urmează a fi amplasate. Aș vrea 
să stărui asupra acestei cerințe, care 
ne preocupă în mod deosebit.

Sînt ani de cînd a fost sesizată nece
sitatea unei strînse colaborări între 
arhitecți și artiștii plastici. Cu atît mal 
ascuflf se pune această problemă as
tăzi, cînd activitatea de construcție și 
de sistematizare a orașelor cunoaște o 
amploare atît de mare. Fără îndoială 
că în principiu, arhifeefii recunosc în
semnătatea artei monumentale în arhi
tectura epocii noastre, sînt de acord că 
opera de artă trebuie să se integreze 
organic în ansamblul respectiv etc. 
Partea proastă este însă că în practică, 
acest principiu este de multe ori ui
tat, și că arta monumentală este a- 
desea desconsiderată de către au
torii proiectelor de arhitectură. Și, 
din păcate, am impresia că nici tova
rășii de la Comitetul de Sfat pentru 
Construcjii, Arhitectură și Sistematizare, 
și nici forurile de resort din cadrul 
unor sfaturi populare .nu jin seamă 
îndeajuns de rolul acestei arfe în pers
pectiva dezvoltării orașelor noastre.

Poate fi /citat aici, ca exemplu, felul 
în care s-a realizat decorarea litoralu
lui. Este oare normal, și este oare bine

GHEORGHE 
TOMOZEI

Pe mine și pe ceilalți poeți (Al. Căprariu, Leonida Neamțu, Ana Șoit) ne-au impresionat întîlnirile, dar și ce am văzut dincolo de literatura scrisă, oamenii sensibili, îndrăgostiți de frumosul pe care-1 înfăptuiesc zilnic. * Venită odată cu culorile toamnei, săptămîna poeziei m-a găsit pemeleaguri sucevene, în tovărășia poeților George Lesnea, Ion Bănuță și Plalon Pardău.Poate momentul cel mai impresionant pe care l-am trăit în aceste zile de poezie a fost întîlnirea cu țăranii colectiviști din Ipotești, looul de naștere al lui Mihail Eminescu. în pridvorul casei „Luceafărului* am spus versuri, am evocat amintirea marelui poet și glasurile a 2 500 de oameni au făcut ză Tăsune poiană cu tei și salcîmi. Apoi, pe estrade acoperite cu covoare moi, s-au produs artiști amatori, adevă- rați virtuoși ai cîntecului și dansului popular.Cîteva zile mai tîrziu am poposit la Mălini, satul în care s-a născut Nicolae Labiș. într-una din încăperile școlii (aflată în apropierea u- nui impunător cămin cultural a cărui construcție se apropie de sfîrșit și care va purta numele poetului), am văzut un mic muzeu: caiete de școală, cărți preferate, desene, scrisori rămase de la puiul de cerb. După o întîrziere de douăzeci de ani, caietele elevului Labiș reveneau pe pupitrul catedrei. La festivitatea care a urmat au luat parte eroii poemelor lui Labiș, oameni destoinici, stăpîni ai pădurilor și ai vetrei Mălinilor....Așa cum 3-a mai spus, poeții au 52 de săptămîni de poezie pe an. Dar de acum înainte va fi o săptă- mînă în care toți poeții, de la octogenari la „mînjii“ din colecția „Luceafărul", vor porni, în același timp, să străbată drumurile țării încărcați de versuri bune, asemeni bătrînulul Șincai. în desaga căruia călătoreau orașe, cetăți, împărății.-

ca în cadrul vastei actlvltătl de con- 
struejie din zilele noastre, artistul plas
tic să fie chemat ulterior, cînd fotul 
este gafa, ca să decoreze ici, colg cîte 
un spajiu liber unde se „simte nevoia“ 
unei statui, picturi murale sau relief? 
Așa s-a întîmplaf pe litoral, unde ar
tiștii au fost chemafi să realizeze un 
număr de statui, fresce, mozaicuri care 
să se acorda cu .ansamblurile ce re
prezintă, cred, fot ce e mal îndrăzneț 
și mai frumos în construcfiile noastre 
noi. Părerea mea este că multe din 
aceste lucrări au corespuns cerinfelor. 
Totuși, faptul că ele n-au fost prevă
zute initial în proiectele constructorilor 
se răsfrînge pe alocuri în mod negativ 
asupra decorafiilor de pe litoral. Ast
fel, o lucrare recentă șl izbutită 
după părerea mea, cum este a- 
ceea creată de sculptorul Petre 
Balogh pentru Eforie, pierde, așa 
cum a fost amplasată, destul de mult, 
îndrăznesc să aduc și un exemplu per
sonal, referindu-mă la lucrarea „Cute- 
zanjă“, pe care am pregătit-o pentru 
Eforie. Și în acest caz mă tem că în
tre locul fixat și tema care mi s-a dat 
nu există deplină concordanjă.

E adevărat că pe litoral există 
șl lucrări care prezintă deficienfe de 
concepjie sau de realizare dato
rate artiștilor înșiși ; ele evidențiază 
unele probleme de stil și de 
orientare, de înțelegere a ceea ce în
seamnă spirit inovator în arfa monu
mentală, care ar merita să fie abordate 
pe larg în cadrul acestei dezbateri. 
Ar merita să fie supusă discuției și te
matica lucrărilor de pe litoral — deș
tul de lipsită de varietate.

în legătură cu aceasta, mi se pare 
necesar să semnalez că tematica este 
de multe ori fixată fără a se stimula 
și a se solicita îndeajuns initiative ar
tiștilor, fantezia lor creatoare ; este o 
problemă la care ar merita să reflec
teze Consiliul ■ artelor plastice.

O altă problemă pe care aș vrea s-o 
ridic se referă la materialele în care 
lucrăm noi, sculptorii. Este de observat 
că se ivesc unele greutăți în procurarea 
materialelor tradiționale, piatra cu care 
lucrăm fiind livrată uneori în blocuri 
necorespunzăfoare, iar marmura pre- 
zentînd fisuri (e o chestiune pe care 
ar trebui să o aibă în vedere și servi
ciile de resort din Ministerul Construc
țiilor). După părerea mea, problema 
materialului ar putea fi rezolvată, 
uneori, și pe plan local — prin grija 
sfaturilor populare. Dacă s-ar fo
losi rezervele, posibilitățile existente 
în această privinjă, lucrările de sculp
tură ar li, totodată, mai pufin costisi
toare, iar organele locale ar putea 
asigura, aproape fără investiții supli
mentare, un număr mai mare de lucrări 
destinate înfrumusețării parcurilor, a 
piețelor etc.

Evident că nu m-am putut referi, în 
aceste rînduri, decît la unele aspecte. 
Dezbaterea continuă însă. în încheiere, 
aș vrea să accentuez asupra necesității 
ca noi înșine să cunoaștem mai în

„CUTEZANȚĂ”

profunzime viafa, să ne perfecționăm 
necontenit, pentru ca intențiile noastre 
să se materializeze în lucrări expresive, 
convingătoare, de o înaltă jinufă. Para
lel cu aceasta, ar fl nimerit ca — împre
ună cu C.S.C.A.S., cu Uniunea Arhitec- 
filor, cu sfaturile populare — Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă și Uni
unea artiștilor plastici să stabilească un. 
plan de colaborare permanentă, efec
tivă, pentru a putea contribui la înfru
musețarea peisajului urbanistic, la edu
carea bunului gust aj maselor, la pro
pagarea prin artă a ideilor nobile ale 
epocii în care trăim.

LELIÄ ZUAF

Scenă din piesa „Romagnola" de Lulgl Squarzlna, Interpretată da 
colectivul Teatrului National „V. Alecsandrl" din Iașl.(Foto : Agerprcs)
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Cu prilejui Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. RomîneMinistrul tortelor armate, general de armată Leontin Sălăjan, a oferit joi seara, în saloanele Casei Centrale a Armatei, un cocteil cu prilejul Zilei Forjelor Armate ale Republicii Populare Romîne.'Au luat parte general-colonel Alexandru Drăghici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor interne, Florian Dă- nălr "je, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., Ion Cozma, președintele Sfatului popular al Capitalei, adjuncti ai miniștrilor forțelor armate și afacerilor interne, generali activi și în rezervă, ofițeri superiori.Au participat atașați militari a- creditati în R.P. Romînă.

DIN TOATĂ INIMA-, ALĂTURI 

DE EROICUL POPOR AL ' CUBEI

G’asulCLUJ (coresp. „Scînteii”). — Joi la prînz. sute de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Atelierele de reparat material rulant „16 Februarie” din Cluj au participat la un însuflețit miting în cadrul căruia și-au ridicat glasul de protest față de acțiunile guvernului american împotriva Cubei,— Actul nesăbuit al instituirii blocadei militare împotriva Cubei a stîrnit indignarea noastră, a tuturor — a spus sudorul Ioan Molnar. Pe ce temei își îngăduie guvernul american să se amestece în treburile interne ale popoarelor care și-au cucerit libertatea ? Trebuie să fie înțeles de toți faptul că au apus pentru totdeauna timpurile cînd imperialiștii puteau hotărî după bunul lor plac soarta popoarelor. Alături de Cuba sînt toate popoarele care iubesc pacea și libertatea. Prin lupta lor unită, ele
o încălcare flagrantă

a principiului independenței popoarelor
Blocada mari- -----------

timă hotărîtă Acad. HORIA HULUBEI 
împotriva Cubei, -----
întărirea bazei 
militare americane de la Guanta
namo, punerea în stare de alertă 
a întregului sistem militar al 
S.U.A., constituie o amenințare 
gravă a păcii în lume.

Nude mult, am luat parte la o 
serie de consfătuiri internațio
nale, în cadrul cărora oameni de 
știință cu' renume și oameni'po
litici de diferite nuanțe, veniți 
din toate colțurile lumii, căutau, 
într-un spirit: de dorință sinceră 
de colaborare, mijloacele care ar 
putea duce la destinderea încor
dării internaționale. Cu atît mai 
mare a fost indignarea cu care 
am, aflat despre recentele acțiuni 
agresive ale guvernului american 
împotriva Cubei. Acei care, în

La sate — o muncă culturală 
permanentă, multilaterală, eficace

(Urmare din pag. IV a)bliotecilor în sprijinul dezvoltării conștiinței socialiste a colectiviștilor, formării unei concepții științifice despre lume.Trebuie acordată atenție organizării manifestărilor care oferă colectiviștilor largi posibilități de a cunoaște politica partidului, realizările regimului nostru, de a fi informați asupra evenimentelor, situației internaționale, de a-și însuși ideile înaintate ale epocii noastre, de a-și lărgi orizontul cultural, științific, artistic. în iarna aceasta, la fiecare cămin cultural, paralel cu conferințele agrotehnice, se vor ține expuneri de popularizare a cunoștințelor științifice. Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științi- fice pregătește trei cicluri de expuneri : „Să cunoaștem lumea înconjurătoare (natura)", „Omul stăpînitor a) naturii”, și „Cum să ne comportăm în viața de toate zilele”. De asemenea, vor fi expuse conferințe despre realizările regimului nostru.Trebuie lărgită mult contribuția intelectualilor la răspîndirea cunoștințelor politice și științifice în rîndul oamenilor muncii de la sate. Comisiile pentru răspîndirea cunoștințelor din regiuni și raioane organizează acum noi brigăzi științifice alcătuite din intelectualii cei mai de yază de la orașe.Pînă acum, din rîndul intelectualilor din comune, și-au adus contribuția la organizarea și desfășurarea activității cultural-educative în rîn- durile colectiviștilor mai ales cadrele didactice, dar trebuie antrenate mai serios și celelalte categorii de intelectuali.
Se manifestă oare grija pentru 

organizarea diferențiată a manifes
tărilor la cămine și biblioteci, co
respunzător preocupărilor și vîrstei 
celor cărora ne adresăm ?Acest lucru depinde, înainte de brice, de priceperea activiștilor culturali. Ei trebuie să cunoască temeinic în primul rînd sarcinile politice și economice pe care partidul și statul nostru le pun la ordinea zilei. Apoi să fie familiarizați cu viața gospodăriei colective din satul lor, să știe ce- obiective au de îndeplinit colectiviștii de la o oe- rioadă ia alta. Sarcina de a milita pentru întărirea și dezvoltarea continuă a gospodăriilor colective este comună tuturor instituțiilor culturale de masă de la sate. Dar activitatea în această direcție trebuie să

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Forțelor Armate, în unitățile militare din țară au avut loc adunări urmate de programe artistice. De a- semenea, militari ai forțelor armate s-au întîlnit cu oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, cu pionieri și școlari, cărora le-au vorbit despre semnificația Zilei Forțelor Armate și le-au împărtășit aspecte din munca și viața ostașilor armatei populare, pusă în slujba apărării cuceririlor revoluționare ale poporului nostru.,Joi seara, posturile noastre de radio și televiziune au transmis e- misiuni consacrate Zilei Forțelor Armate ale R.P. Romîne. (Agerpres)

ceferiștilor clujeniau pe deplin posibilitatea să zădărnicească încercările de a împinge omenirea într-un război nimicitor.— Declarația guvernului R. P. Romîne exprimă simțămintele întregului nostru popor — a spus forjorul Vasile Tripon. Noi, muncitorii, ne cunoaștem datoria : cu cî't vom munci mai spornic, cu atît va crește puterea țării noastre și a tuturor forțelor păcii.A luat apoi cuvTntul inginerul Viorel Pop. care a arătat că întregul nostru popor, solidar cu cauza dreaptă a Cubei libere, condamnă acțiunile agresive ale S.U.A. și cere curmarea lor imediată.în încheierea mitingului a fost adoptată o moțiune prin care ceferiștii clujeni cer lichidarea blocadei ilegale împotriva Cubei, încetarea oricărui amestec în treburile ei interne.

condițiile de azi, 
săvîrșesc o ase
menea încălcare 
flagrantă a Car

tei O.N.U. își asumă cea mai 
gravă răspundere pe care un șef 
de stat și-a asumat-o vreodată în 
istorie.

Cuba are dreptul să hotărască 
singură felul de viață, pe care în
țelege să-l adopte. Nimănui nu-i 
este îngăduit să se amestece în 
treburile ei interne, ca și în ale 
nici unui alt stat din lume.

Noi, aici, în Republica Popu
lară Romînă, sîntem din toată 
inima alături de bravul popor 
cuban. Ne exprimăm convingerea 
că popoarele lumii vor ști să ri
dice un baraj de netrecut în ca
lea dușmanilor păcii.

fie dusă diferențiat, în funcție de gradul de dezvoltare a gospodăriei colective, de specificul ei agricol. Apoi, într-un fel ne adresăm vîrst- nicilor și în altul tinerilor. Pe a- ceastă linie Comitetele de cultură și artă, casele de creație, casele de cultură, bibliotecile regionale și raionale trebuie să acorde un sprijin mai calificat în orientarea activiștilor culturali. Merită amintită inițiativa Comitetului regional de cultură și artă din Brașov care a inițiat un concurs între cămine „Pentru cele mai bune manifestări în sprijinul gospodăriei colective“. Printre altele, concursul va stimula activiștii culturali și pe linia organizării unor manifestări corespunzătoare preocupărilor specifice ale colectiviștilor din fiecare sat și comună.în iarna aceasta se vor organiza unele acțiuni culturale de mai mare amploare pe linie centrală, cum este festivalul filmului la sate, se inițiază și în unele locuri sînt în curs de desfășurare concursuri la nivelul regiunilor și raioanelor. A- semenea acțiuni atrag un mare număr de colectiviști la căminul cultural. Dar accentul trebuie pus pe organizarea unei activități multilaterale. Din păcate, deocamdată nu se desfășoară peste tot o activitate diferențiată, iar în unele locuri se organizează mult prea puține manifestări. De aceea, la ora actuală, cuprinderea maselor de colectiviști diferă. mult de la o regiune la alta.Se vede că în unele locuri pu- terriica bază materială, vasta rețea de instituții create de regimul nostru pentru desfășurarea muncii cultural- educative la sate nu este .din plin folosită. Unii activiști culturali mai fac încă o muncă formală organizînd manifestări fără un puternic ecou în rîndul sătenilor. Formalismul trebuie lichidat, iar la cămine și biblioteci să se organizeze programe de activitate zilnică, bine întocmite, axate pe problemele centrale ale gospodăriei colective, ale satului. Manifestările să fie bogate în conținut, variate și atractive, să răspundă preocupărilor și vîrstei celor cărora se adresează. Și, bineînțeles, să fie temeinic popularizate pentru a atrage un număr cît mai mare de participa nți.Folosind din plin baza materială, condițiile create de regimul nostru, munca cuifural-edi'cativă de masă poate și trebuie să fie ridicată pretutindeni. . la nivelul cerințelor și preocupărilor de azi ale satului colectivizat.

Simpozion „Arta și viafa/zComitetul de Stat pentru Cultură și Artă — Consiliul pentru răspîn- direa cunoștințelor cultural-științifi- ce a organizat joi după-amiază în sala Ateneului R. P. Romîne simpozionul : „Arta și viața“. în cadrul simpozionului au vorbit acad. George Călinescu, prof. univ. Marcel Breazu, director adjunct al Institutului de cercetări filozofice al Academiei R. P. Romîne, artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, și scriitorul Mihnea Gheorghiu, președintele Consiliului Cinematografiei. A urmat un program literar-muzical la care și-au dat concursul artiști de frunte dramatici și lirici.
(Agerpres)

La uzinele „23 August“ 
(Urmare din pag. I-a)zintă un serios avertisment dat dușmanilor păcii. Nimeni nu trebuie să-și facă iluzii în ceea ce privește ho- tărîrea popoarelor .lumii de a străjui neclintit pacea. Petre Turcu, inginerul șef al secției motoare, și-a exprimat deplina aprobare față de Declarația guvernului R.P. Romîne în care se arată că. alături de celelalte țări socialiste, de toate statele iubitoare de pace, țara noastră este hotărîtă să-și aducă întreaga sa contribuție pentru menținerea și apărarea păcii în lume.-— Sprijinim din toată inima Declarația guvernului nostru — a spus oțelarul Ion Țăranu. Eu, împreună cu tovarășii mei, muncim cu convingerea că fiecare succes în producție este un aport adus întăririi patriei noastre, lagărului socialist, cauzei păcii.Cu deosebită căldură a fost în- tîmpinaț cuvîntul tînărului cubanez Manuel Garcia, venit pentru specializare la uzinele „23 August". El a vorbit în limba romînă.— Avem dreptul, ca orice popor, să ne hotărîm singuri destinul și nimic și nimeni, inclusiv guvernul Statelor Unite, nu ne va împiedica. Ne vom îndeplini cu fermitate îndatoririle noastre și pentru aceasta ne bizuim încă o dată pe solidaritatea poporului romîn, a tuturor popoarelor iubitoare de pace.S-a ridicat în sală o pădure de mîinl : metalurgiștii au aprobat textul unei moțiuni adresate Organizației Națiunilor Unite, prin, care se condamnă acțiunile agresive ale guvernului american șl se cere neîn- tîrziata lor încetare. „Jos mîinile de pe Cuba 1", „Trăiască pacea și libertatea în întreaga lume 1* — au răsunat lozinci la încheierea mitingului.

In preajma referendumuluiLa 28 octombrie va avea loc în Franța reierendumul privitor la modificarea constituției. în faza finală a campaniei electorale reprezentanții principalelor șase partide politice, dintre care cinci cer să se răspundă NU la referendum, au rostit cuvîntări la posturile de radio și televiziune. Presa franceză relevă că aceste cuvîntări au durat numai 10 minute fiecare, pe cînd propaganda guvernului în favoarea referendumului a fost difuzată pe perioade de timp cu mult mai mari. în legătură cu aceasta ziarul „Le Monde“ a scris că „ar 
fi lost greu să se imagineze o or
ganizare mai defavorabilă forma
țiilor politice despre care purU* 
torii de cuvînt ai guvernului spun 
și repetă că au și ele acces la ra- 
dio-televiziune".Spre deosebire de radioteleviziu- ne aflată în subordinea guvernului, în coloanele presei franceze au predominat în tot timpul campaniei electorale criticile aduse proiectului de modificare a constituției, împotriva proiectului și pentru un răspuns negativ la referendum s-au pronunțat pe lîngă cele 5 partide politice amintite — comunist, socialist, radical, M.R.P. (catolic) și independent — un mare număr de personalități ale vieții publice. De pildă, scriitorul Jules Romain și savantul Jean Rostand de la Academia franceză, cunoscuții juriști, profesori de drept, publiciști Marcel Rousselet, André Mauriou, René- William Thorp, René Poirier, Gabriel Marcel, René Courtfn, Daniel Mayer, președinte al Ligii drepturilor omului, Jean Sarrailh, rector onorific al Universității din Paris, și numeroase alte personalități au semnat declarații în care se protestează împotriva proiectului.Criticile aduse proiectului, în baza căruia președintele Franței urmează să fie ales de aci înainte prin vot universal și nu de către un colegiu de 80 000 de electori, așa cum era prevăzut de constituția din 1958, sînt de două feluri. Unele se referă mai mult la procedura la care a recurs de Gaulle pentru a organiza referendumul, procedură

TELEGRAME EXTERNE
Noi materiale despre viața 

și activitatea lui V. I. Lenin
Ședința Comisiei permanente CAEX 

pentru transporturi
MOSCOVA 25 (Ager

pres). — Muzeul cen
tral „V. I. Lenin" din 
Moscova a fost comple
tat cu noi materiale 
despre viața și activita
tea revoluționară a ma
relui conducător. Aici 
s-a deschis expoziția in
titulată ,,V. I. Lenin des
pre apărarea patriei so
cialiste”, Numeroasele 
exponate ilustrează în 
mod pregnant rolul lui 
Vladimir llici ca teore

tician militar care a e- 
laborat multilateral pro
blemele apărării patriei 
socialiste.

Materialele demons
trează in mod convingă
tor și elocvent cum parti
dul comunist, călăuzindu- 
se după marea învăță
tură leninistă, a luptat 
împotriva dușmanilor sta
tului sovietic apărînd cu
ceririle marelui Octom
brie. Un loc important 
în cadrul expoziției îl o-

leningrad : Manifestări în preajma celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste dm OctombrieLENINGRAD 25 (Agerpres). — în preajma celei de-a 45-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, zeci de mii de leningrădeni participă, în cadrul „Zilelor tradițiilor revoluționare”, la întîlnirile cu vechi revoluționari organizate în diferite locuri istorice din Leningrad.Una din aceste manifestări are loc pe puntea legendarului crucișător revoluționar „Aurora”, care a vestit întregii lumi zorile revoluției socialiste. Aici membri ai echipajului navei povestesc celor veniți la în- tîlnire despre glorioasele fapte ale „Aurorei”, le arată postul de radio care a transmis proclamația „Către cetățenii Rusiei”, scrisă de V. I. Lenin.

Conferința anuală a Uniunii interparlamentareBRASILIA 25 (Agerpres). — în capitala Braziliei s-a deschis la 24 octombrie cea de-a 51-a conferință anuală a Uniunii interparlamentare, la care participă delegații din aproximativ 50 de țări. Delegația grupului național romîn al Uniunii interparlamentare este alcătuită din deputății Gheorghe Vasilichi (conducătorul delegației), Barbu Solomon și C. Paraschivescu-Bălăceanu. Pe ordinea de zi a conferinței figurează probleme importante ca : dezarmarea, comerțul internațional, a- cordarea independenței popoarelor coloniale și altele.
Funeraliile tovarășului Romulus ZăroniJoi, 25 octombrie, au avut loc funeraliile tovarășului Romulus Zăroni, luptător devotat cauzei construirii socialismului în patria noastră.La ora 9,30, în sala Casei de cultură a sindicatelor, uri.de a. fost depus sicriul, au început să sosească oamenii muncii pentru a-și lua rămas bun de la tovarășul Romulus Zăroni. La catafalc erau depuse o coroană de flori din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, precum și numeroase coroane și jerbe de flori din partea unor instituții și organizații obștești. în jurul catafalcului au făcut ultima gardă tovarășii Alexandru Moghioroș, Mihai Dalea, Florian Dănălache, Ion Cozma, Anton Moisescu, Filip Geltz, Francise Țapoș și Constantin Filo- reanu.

contrară însăși constituției din 1958, oare pentru orice modificare a ei făcea obligatorie consultarea parlamentului. Chiar și oameni politici ca Paul Reynaud și Guy Mollet, al căror rol în instaurarea la putere a dctualutui regim este bine-cu-. noscut, caracterizează organizarea referendumului ca un abuz constituțional, întrucît parlamentul nu numai că nu a fost consultat, dar a și fost dizolvat atunci cînd și-a exprimat dezaprobarea față de modificarea constituției. Subliniind că prin acest procedeu „constituția este

Răsfoind presa franceză

de fapt distrusă", Guy Mollet a spus: 
„Constituția nu poate să existe, dacă 
nu există garanții că va fi respectată. 
Această încălcare este cu atît mai 
intolerabilă cu cît pornește de la 
un om care, potrivit constituției, 
trebuie să iie primul care să ve
gheze asupra inviolabilității ei".Numeroși oameni politici aduc proiectului de modificare a constituției nu numai critici de ordin formal — nerespectarea normelor prevăzute chiar în constituție — dar și critici de fond, dezvăluind substratul reformei propuse. Astfel, Gaston Monnervllle, președintele senatului și a doua personalitate a Republicii după de Gaulle, arătînd că este vorba de o violare a constituției asupra căreia nu mai există nici o îndoială, a spus totodată că 
„aprobarea proiectului de reformă a 
constituției ar însemna concentra
rea în mina unui singur om a în
tregii puteri". „A reuni într-o sin
gură mină, asupra unui singur cap, 
toate împuternicirile, fără nici o 
contrapondere, a scris Monnerville într-un articol publicat în ziarul „Le 
Monde“, este echivalent cu aboli
rea democrației... Ceea ce ne este 
ofeiit nu este o republică ci, în cel 
mai bun caz, un fol de bonapar- 
tlsm luminat".Bertrand Motte, președintele grupului parlamentar al republicanilor independenți, și Maurice Faure, pre

cupă materialele consa
crate Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei.

O serie de materiale 
din noua sală relatează 
despre marea misiune e- 
liberafoare a armatei so
vietice. Expoziția prezin
tă, de asemenea, docu
mente care vorbesc 
despre lupta partidului 
comunist și a guvernului 
sovietic pentru consoli
darea păcii și prieteniei 
între popoare.

• Alte întîlniri de acest fel au loc în istorica piață a gării finlandeze din Leningrad, în casa din str. Bo- lotnaia, unde a avut loc sub conducerea lui Lenin istorica ședință a C.C; al P.M.S.D.R. la care a fost dezbătută problema insurecției armate, în casa din . strada Serdobol- skaia, unde conducătorul revoluției proletare, nevoit să se ascundă de zbirii guvernului provizoriu, și-a petrecut ultimele zile din ilegalitate, la palatul culturii din cartierul Viborg etc. La aceste întîlniri, vechi membri de partid și alți partici- panți la revoluție evocă desfășurarea luptelor revoluționare din Octombrie desfășurate sub conducerea partidului lui Lenin.
Participanții la conferință au fost salutați de președintele Braziliei, Joao Goulart, care a subliniat necesitatea coexistenței pașnice între țările cu sisteme sociale diferite. în cuvîntarea sa, după cum transmite agenția Associated Press, președintele Braziliei a declarat că în momentul de față sarcina cea mai importantă a parlamentarilor este de a atrage atenția conducătorilor țărilor lor asupra obligației coexistenței. „Trebuie făcut un efort mondial concentrat — a spus Goulart — pentru a se evita catastrofa unui război cu arme nucleare".
La ora 13, sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Romulus Zăroni a fost scos din sala Casei de cultură a sindicatelor și depus pe carul mortuar.în sunetele marșului funebru al fanfarei militare, cortegiul funerar a pornit spre cimitirul Ghencea.In fruntea cortegiului erau purtate ordinele și medaliile cu care a fost distins tovarășul Romulus Zăroni.La cimitirul Ghencea a avut loc mitingul de doliu. La miting au vorbit tovarășul Anton Moisescu, membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și tovarășul Miron Beie?, vechi activist al Frontului Plugarilor, care au evocat memoria defunctului, activitatea sa de-a lungul anilor închinată binelui poporului • îuncitor, propășirii patriei noastre.Mitingul de doliu a luat sfîrșit în sunetele marșului funebru.(Agerpres)

ședinte al partidului radicalilor și radical-socialiștilor, au arătat de asemenea că „sub pretextul modifi
cării formei de alegere a președin
telui republicii, de Gaulle intențio
nează să obțină concentrarea în
tregii puteri in mîinile unei singure 
persoane (a sa), putere pe care s-o 
exercite fără nici un control, deve. 
nind de fapt un monarh neîncoro
nat". „Dacă proiectul acesta ar fi 
aprobat — a declarat la rîndul său Maurice-René Simonnet, secretai general al M.R.P. — cetățenii n-ar 
mai avea de acum incolo decit o 
singură responsabilitate : să aleagă 
odată la fiecare șapte ani pe omul 
care va avea toate împuternicirile 
fără a trebui dă dea nici un fel de 
socoteală".In legătură cu proiectul de reformă constituțională, numeroase ziare și publicații au evocat precedente asemănătoare din istoria Franței. Astfel săptămînalul „France Observateur", într-un articol intitulat 
„1848—1962 : crizele celor patru re
publici“, scrie că „actuala criză a 
regimului gaullist reînvie amintiri 
din istorie : Napoleon al III-lea, Mac 
Mahon, Millerand (1923) și prima 
plecare de la putere a lui de Gaulle 
(1946) cu care acesta amenință din 
nou astăzi". Toți, explică revista, au încercat „să întărească puterea exe
cutivă în dauna celei legislative", în același număr, „France Observateur" reproduce pe toată pagina întîia textul „Chemării către poporul francez“ adresată cu aproape un secol în urmă de mareșalul Mac Mahon, președinte al Republicii Franceze. După cum se știe, Mac Mahon a dizolvat parlamentul și a încercat să stabilească un regim de dictatură personală, dar a fost în- frînt în alegerile din același an. Printre altele, în chemarea lui Mac Mahon se arăta : „Camera depu- taților a ajuns să nu recunoască partea de autoritate ce-mi aparține și pe care n-aș putea-o lăsa știrbită fără a-mi compromite numele în fața voastră și a istoriei... După atî- tea încercări. Franța vrea stabilitatea, ordinea și pacea". în comentariul său, săptămînalul constată că aceste cuvinte seamănă ca două

BRNO 25 (Agerpres). — între 16 și 19 octombrie 1962 la Brno (R. S. Cehoslovacă) a avut loc cea de-a 10-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.Ri pentru transporturi. La ședință au luat parte delegații din partea R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S. La ședință au participat, de asemenea, reprezentanți din partea Organizației de colaborare în domeniul căilor ferate a țărilor socialiste.Comisia a examinat sarcinile care îi revin diri hotărîrile Comitetului executiv al Consiliului, adoptate la
Cine poartă răspunderea?

Scandalul în legătură 
cu falsificarea produselor 
alimentare, practicată cu
rent în Italia, a căpătat în 
ultima vreme proporții în
grijorătoare. După ani de 
zile în care falsificaforii, 
deveniji un adevărat pe
ricol pentru sănătatea pu
blică, s-au bucurat de de
plină libertate, autorită
țile s-au văzut nevoite să 
promită în mod oficial că 
vor fi luate măsuri dras
tice. „Măsurile“ anunțate 
se lasă însă așteptate. 
Ziarele continuă să infor
meze despre noi cazuri 
de falsificări ale alimente
lor, chiar după ce orga
nele ministerului sănătății 
au fost silite să închidă o 
serie de fabrici de pro
duse lactate, ca acelea ale 
firmelor „Garancini“ și 
„Brugliana” din Milano, 
precum și o serie de ma
gazine de desfacere din 
Verona, Mantova, Padova, 
Trieste și Ancona, unde 
s-au găsit importante 
stocuri de mărfuri ale fir
melor sus-amintile. De 
preparatul chimic „Bo
vis“, care „împrospă
tează" carnea veche dar 
este extrem de dăunător 
sănătății, au aflat italienii

mai de mult, lată însă că 
nu numai carnea prezintă... 
pericole. Făinoasele și 
lactatele sînt și ele la fel 
de riscante pentru sănă
tatea consumatorilor. „Se 
poate spune — scrie zia
rul „l'Unitâ“ — că nu 
există aliment care să nu 
fi fost falsificat prin adău. 
girea de substanțe chimice 
toxice. Pîinea, carnea, u- 
leiul, brînza, pastele făi
noase, untul, înghețata, 
biscuiții, vinul — asupra 
tuturor acestor alimente 
s-a dezlănțuit fantezia fal
sificatorilor“. O întreprin
dere de la Novenfa Pa- 
dovana producea brînză 
folosind o materie primă 
extrasă din cadavrele de 
animale. în aceeași fa
brică au fost sechestrate 
13 000 chintale de unt 
conținînd doze mari din- 
fr-o substanță canceri
genă. în pîinea, pastele 
făinoase și biscuiții care 
se vînd la Milano au fost 
descoperifi poliglicoli cu 
efecte cancerigene. în
ghețata este și ea prepa
rată cu o substanță to
xică, perboraful de sodiu, 
în macaroane, ouăle sînt 
înlocuite cu „carotină",

La Reggio Emilia femelle au Ieșit în stradă cu lozinci și pancarte 
cerînd să se pună capăt falsificării produselor alimentare.

picături de apă cu cele pe care le rostește astăzi de Gaulle.Căror interese le va servi întărirea puterii personale reiese din articolul intitulat „Cei bogați vor spu
ne „da" — pe care Thomas Lenoir îl publică în săptămînalul „L’Ex- press". „Ca și Piața comună — scrie autorul — regimul lui de Gaulle a 
creat pentru marile firme și concer
ne industriale o conjunctură eco
nomică aiît de favorabilă, incit lu
mea capitalului se identifică astăzi 
cu regimul lui de Gaulle. Ea va spu
ne „da" Ia Teferendum. Majoritatea 
grupărilor de industriași francezi se 
pronunță pentru o putere de mină 
forte".Mai multe ziare subliniază că în cursul campaniei electorale s-a întărit în mod evident în rîndurile o- piniei publice conștiința că proiectata reformă constituțională creează o amenințare gravă pentru regimul republican. „Forma republicană 
de guvernămînt este lovită“, a scris Monnerville. „Intenția lui de Gaulle 
este do a ne conduce spre dicta
tură", a spus Gaston Defferre, senator socialist și primar al Marsi- liei. „Republica este in primejdie... 
Un NU masiv la referendum și ca
lea va fi deschisă către o democra
ție adevărată 1" se spune în manifestul comun lansat în departamentul Landes de 22 de partide politice și organizații obștești și profesionale.în fața amenințării create pentru instituțiile republicane și în ciuda liderilor anumitor partide care vor să împiedice o largă acțiune comună pentru salvarea lor. în cursul campaniei electorale s-a închegat, în mai multe departamente, un adevărat front comun al forțelor democratice. Astfel în Aisne, Nord, Indre, Loire și alte departamente, comuniștii, socialiștii, radicalii, împreună cu membri ai M.R.P. și chiar ai partidului de dreapta al „independenților’’, au dus o campanie comună în favoarea unui NU la referendum.Unele publicații au subliniat că, în fața forței crescînde a NU-urilor, puterea executivă a recurs și la alte mijloace de influențare a opiniei publice decît cele ale propagandei electorale. „L’Express" a arătat astfel că scopul recentelor manevre militare desfășurate în Franța a fost intimidarea forțelor de stînga 

cea de-a doua ședință a sa, și a trasat măsuri corespunzătoare în vederea traducerii lor în viață. Comisia a examinat problemele folosirii parcului de vagoane de marfă ale țărilor membre ale C.A.E.R., a elaborat, de asemenea, propuneri în vederea coordonării planurilor de investiții principale în domeniul transporturilor în perioada 1964—1965 și a aprobat planul său de activitate pe anul 1963.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, prietenie frățească și colaborare.
un colorant extrem de 
nociv. „Pirații sănătății” 
au reușit să-și strecoare 
mărfurile și pe piața 
externă. De curînd, în 
Germania occidentală au 
fost descoperite 4 mi
lioane litri de vin Italian 
fabricat din sînge de vită, 
oase, clei de pește, alge, 
mangal, albuș de ou, cia
nură de fier și tanin.

Cine poartă răspun
derea pentru toate aces
tea ?

„Adevăratele rădăcini 
ale acestui proces de o- 
trăvire în masă a popu
lației, a declarat senato
rul Guido Cerretti, mem
bru al comisiei pentru 
igienă și sănătate publică 
a parlamentului italian, 
trebuie căutate în siste
mul economic capitalist 
dominat de marile mono
poluri care au acaparat 
producția și comerțul“, 
în goana după profituri 
cîf mai mari și la adăpos
tul „bunăvoinței“ cercu
rilor oficiale, speculanți 
lipsiți de orice tel de 
scrupule organizează un 
adevărat atentat împo
triva sănătății publice.

V. PÂNDELE

din țară. „în nord — scrie autorul articolului — Statul Major a împărțit Franța în șase zone mari de apărare, susceptibile să se organizeze, în caz de conflict și de întrerupere a comunicațiilor cu Parisul, în zone autonome. In fiecare din aceste zone, armata se va o- cupa de probleme de care nu se ocupa înainte... Este vorba de o luptă în care rezultatele alegerilor, acțiunea sindicală, manifestațiile de stradă vor fi probleme militare".Un element de ultima oră al campaniei electorale este încercarea unor purtători de cuvînt oficiali ai guvernului de a folosi măsurile militare ale S.U.A. împotriva Cubei ca un factor de influențare a alegătorilor în sprijinul reformei cerute. Din aceste surse se spune și se scrie că, în fața crizei internaționale, „Franța trebuie să fie unită“, „președintele trebuie să obțină un cît mai mare număr de voturi afirmative" etc. Sînt lansate și alte a- semenea argumente care au ca scop să deruteze pe cei ce nu sînt suficient la curent cu mersul evenimentelor. S-a ajuns pînă acolo cu specularea situației create, îneît fostul prim ministru Pierre Mendès-France a adresat, în cursul unei conferințe de presă ținute miercuri după-amiază, un apel generalului de Gaulle să amine referendumul.în ce privește Partidul Comunist Francez, el se situează în fruntea forțelor democratice din Franța care se pronunță împotriva reformei constituționale proiectate de regimul gaullist. în cuvîntarea sa la radio și televiziune, Waldeck Rochet, secretar general-adjunct al P.C.F., a declarat printre altele că „democra
ția este prin definiție puterea po
porului prin popor și in orice regim 
republican Adunarea națională a- 
leasă prin vot universal este aceea 
care trebuie să fixeze orientarea 
politică națională, să elaboreze le
gile și să controleze guvernul". P.C.F. cheamă în același timp Ia u- nitatea iorțelor democratice în lupta pentru apărarea republicii, pentru îngrădirea puterii personale. După cum a subliniat de curînd ziarul „L’Humanité" — „a-1 uni pe repuhll- 
cani înseamnă a le permite să în
vingă în prezent șl a le da încre
dere pentru viitor".

N. PLOPEANU

uri.de
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Răspunsul lui 
la mesajulMOSCOVA 25 (Agerpres).—TASS U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., a . adresat președintelui Kennedy și premierului Hruș- ciov mesaje identice în care se spune : După părerea reprezentanților unui mare număr de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, este important să se acorde timp pentru ca părțile interesate să capete posibilitatea de a se întruni în vederea aplanării pe cale pașnică a actualei crize și normalizării situației din bazinul Mării Caraibilor. Pentru aceasta se cere, pe de o parte, suspendarea de bună voie a tuturor transporturilor de armament în Cuba, pe de altă parte, suspendarea de bună voie a măsurilor de embargo, care prevăd controlul. navelor ce se îndreaptă spre Cuba. Consider că o asemenea suspendare de bună voie a acestor acțiuni pe termen de două sau trei săptămîni va ușura foarte mult situația si va oferi părților interesate timpul ne-

Declarațîîle lui
LONDRA 25 (Agerpres). — Lordul 

Russell și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu conținutul răspunsului 
șefului guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, la telegrama sa.. In tele
grama adresată lui N. S. Hrușciov, 
lordul Russell îl felicită pe șeful gu
vernului sovietic pentru „atitudinea 
sa curajoasă" în favoarea bunului 
simț.

într-un interviu acordat wf.d co
respondent al agenției Press Asso
ciation, lordul Russell a declarat : 
„Sînt foarte mulțumit că domnul 
Hrușciov a întreprins o acțiune con
ciliatoare. în momentul de față prin
cipalul este să fie evitat un război 
nuclear. Sper că domnul Kennedy 
va răspunde într-un mod corespun
zător“.

Bertrand Russell a comunicat că a 
adresat președintelui S.U.A. o nouă 
telegramă în care se spune : „Vă rog 
foarte insistent să dați un răspuns 
conciliator la propunerea extrem de 
importantă a domnului Hrușciov și 
să preîntîmpinați o ciocnire cu na-

„0 chemare ia rațiune“LONDRA 25 (Agerpres). — TASS transmite : Răspunsul șefului guvernului sovietic N. S. Hrușciov la telegrama lui Bertrand Russell a stîr- nit un mare interes în Anglia.„Să ducem tratative, a spus Hrușciov“, acesta este' titlul sub care ziarele din capitala britanică expun conținutul răspunsului șefului guvernului sovietic. Hrușciov a dat omenirii o rază de speranță și a propus ieșirea din situația cubană, subliniază „Daily Herald“. El a declarat că „ar considera folositoare“ o întîlnire „la cel mai înalt nivel“, scrie ziarul.„Daily Mail“ scoate în evidență cuvintele lui N. S. Hrușciov că Uniunea Sovietică va face tot ce depinde de ea pentru a nu permite dezlănțuirea războiului. După cum scrie „Daily Sketch“, „la Londra a fost salutată această măsură“. Ziarul cheamă pe președintele S.U.A., Kennedy, să nu respingă propunerile conținute în răspunsul lui N. S. Hrușciov adresat lui Bertrand Russell./ Despre utilitatea întîlnirii la nivel înalt scrie și ziarul „Times“ care declară că „cu cît această întîlnire va avea loc mai repede cu atît va fi mai bine“.STOCKHOLM 25 (Agerpres). — TASS transmite : Răspunsul lui N. S. Hrușciov la telegrama lui B. Russell este apreciat de presa din Stockholm ca o chemare la rațiune.Discutarea urgentă la o întîlnire între Hrușciov și Kennedy,' precum și la O.N.U. a situației care s-a creat va ajuta la înlăturarea primejdiei directe de război, arată ziarele suedeze.Pentru a ține sub control mersul evenimentelor este nevoie de convocarea de urgență a unei conferințe la nivel înalt, scrie redactorul șef al ziarului „Stockholms Tidnin- gen”. Hrușciov face apel la o asemenea conferință.

Demonstrație do protest la Londra împotriva agresiunii S.U.A. împotriva Cubei. Pe pancartă scrie: 
„Kennedy — jos mîinile de pe Cubai".

N. S. Hrușciov 
lui (J Thantcésar pentru a se întîlni și a. discuta în vederea rezolvării pașnice a-problemei.In răspunsul său adresat lui U. Thant, N. S. Hrușciov a arătat că 

este ele acord cu propunerea sa de 
a se amina cu 2—3 săptămîni toate 
livrările de armament în Cuba, pe 
de o parte, precum și măsurile de 
embargo privind controlul navelor, 
anunțate de S.U.A., pe de altă parte.Am primit mesajul dv„ se spune în telegrama de răspuns a șefului guvernului sovietic, și am studiat cu atenție propunerea cuprinsă în, a- cesta. Salut inițiativa dv. înțeleg îngrijorarea dv. în legătură cu situația creată în regiunea. Mării Caraibilor, deoarece guvernul sovietic consideră, de asemenea, că această situație este extrem de periculoasă, ea necesitînd intervenția imediată a. Organizației Națiunilor Unite.Vă declar că sînt de acord cu propunerea dv, care corespunde intereselor păcii.

Bertrand Russell
vele rusești pentru a face posibilă 
desfășurarea unei întîlniri și a unor 
tratative. După ce va începe schim
bul de focuri va fi probabil prea 
tîrziu. Vă rog să aveți o întrevedere 
cu domnul Hrușciov".

Declarațiile guvernelor R. P. Chineze, 
R. P. Polone și R. P. MongolePEKIN 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția China nouă, la 25 octombrie guvernul Republicii Populare Chineze a dat publicității o declarație in sprijinul Cubei. în declarație se exprimă indignarea profundă și protestul ferm față de provocările militare grave ale imperialismului american.Guvernul R. P. Chineze își exprimă convingerea fermă că, sub conducerea primului ministru Fidel Castro, poporul cuban va apăra roadele revoluției și va zădărnici cu siguranță uneltirile imperialismului american.Provocările S.U.A. împotriva Cubei, se subliniază în declarația guvernului R. P. Chineze, creează o primejdie serioasă pentru pacea din întreaga lume. Guvernul chinez sprijină întru totul poziția justă a guvernului sovietic expusă în declarația din 23 octombrie, China, împreună cu toate celelalte țări socialiste și cu ’țările iubitoare de pace, va lupta hotărît împotriva acestei provocări militare a imperialismului american.Cuba va învinge cu ; siguranță, S.U.A. vor suferi cu siguranță un eșec, declară în încheiere guvernul Republicii Populare Chineze.

★VARȘOVIA 25 (Agerpres). — După cum transmite P.A.P., guvernul R. P. Polone a dat publicității o declarație în care se arată că măsurile luate de guvernul S.U.A. sînt fără precedent în timp de pace.Guvernul Republicii Populare Polone condamnă cu hotărîre ultimele dispoziții ale guvernului Statelor Unite ca o agresiune împotriva independenței Cubei și ca o încălcare a principiului suveranității popoarelor și neamestecului'în treburile lor interne.Guvernul Republicii Populare Polone protestează împotriva hotărî- rilor guvernului Stateloi- Unite care reprezintă o încălcare a principiilor fundamentale ale dreptului internațional și a principiului libertății navigației și își rezervă dreptul de a' trage toate concluziile în cazul încălcării de 'către“ Sjàtelë" Unite a drepturilor pavilionului polonez.împreună cu celelalte state socialiste și cu multe alte țări care promovează politica de coexistență,, guvernul R. P. Polone consideră de datoria sa să se opună tuturor încercărilor de folosire a politicii de pe poziții de forță. Guvernul Repu

Lucrările Consiliului de SecuritateNEW YORK 25 (Agerpres) — TASS : Luînd cuvîntul în-ședința din seara zilei de 24 octombrie a ■,Consiliului de Securitate, U Thant, -secretar general provizoriu al O.N.U., a declarat că toate părțile interesate trebuie să se abțină de la orice acțiuni carepot înrăutăți situația și care pot atrage după ele pericolul unui război. Pe de o parte, a declarat el, aceasta înseamnă oprirea de bună voie a tuturor livrărilor • de armament în Cuba, „iar pe de altă parte, amînarea de bună, voie a măsurilor de carantină legate de per- ch'eziționarea navelor care-se îndreaptă spre. Cuba“.In ședința care a durat aproape patru ore, au luat cuvîntul reprezentanții Franței, R.A.U., Ghanei, Chile și ciankaișistul.Reprezentantul Franței, Seydoux, a repetat născocirile calomnioase ale guvernului american la adresa Uniunii Sovietice și Cubei și a sprijinit proiectul de rezoluție american.O puternică impresie a produs a- șupra participanților la ședință cuvîntarea reprezentantului R.A.U., 
Mahmud Riad. El a sùbliniat că acțiunile unilaterale ale S.U.A. privind instituirea carantinei în Marea Caraibilor, contravin legilor mării libere și implică o primejdie pentru pacea și securitatea internațională. 
Cuba, a declarat Mahmud Riad, are 
dreptul la un sistem politic propriu. 
Ea are aceleași drepturi ca și toate 

blicii Populare Polone sprijină declarația guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și se a- lătură chemării cuprinse în această declarație către toate guvernele și popoarele de a-și exprima protestul împotriva măsurilor agresive ale Statelor Unite față de Cuba, de a condamna aceste acțiuni și de a lua măsuri pentru apărarea păcii.
★ULAN BATOR 25 (Agerpres). — Monțame transmite : In numele poporului mongol,, guvernul R. P. Mongole protestează în modul cel mai hotărît împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. față de Republica Cuba, condamnîndu-le ca un act a- gresiv împotriva, unui stat suveran membru al O.N.U.Guvernul R. P. Mongole aprobă și sprijină cu căldură declarația guvernului sovietic din 23 octombrie în legătură cu noua provocare a clicii militariste americane.Guvernul R. P. Mongole, se spune în declarație, consideră că în această perioadă. îngrijorătoare pentru-soarta păcii, O.N.U. trebuie să ia măsurile cele mai operative și eficiente pentru curmarea acțiunilor agresive ale S.U.A.Poporul mongol și guvernul său își exprimă convingerea fermă că forțele iubitoare de pace din întreaga lume vor reuși să aducă Ta realitate pe~ agresorii care au depășit orice măsură și să apere pacea generală de primejdia unui nou război mondial.

Convorbirea lui J. Kadar 
cu un grup de ziariști cubaniBUDAPESTA 25 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.T.I., Jânos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc, a arătat, într-o convorbire pé care a avut-o cu un grup de ziariști din Cuba, că acțiunile S.U.A. față de Cuba „constituie o încălcare a normelor elementare de drept internațional”. El a declarat că în lupta sa poporul cuban nu este singur. Unitatea poporului cuban și solidaritatea forțelor progresiste din întreaga lume constituie forța cea măi puternică. Cauza revoluției poporului cuban va triumfa.Jânos Kădăr a reafirmat sprijinul pe care poporul ungar îl acordă poporului Cubei pentru apărarea păcii și progresului.

celelalte țări. R.A.U. nu poate fi de 
acord cu acțiunile unilaterale ale 
S.U.A,Mahmud Riad a cerut părților interesate să înceapă tratative în vederea soluționării pașnice a problemelor ce s-au ivit și să se abțină în această perioadă de la acțiuni de natură să complice situația.

Quaison-Sackey, reprezentantul Ghanei, care a luat apoi cuvîntul, a subliniat caracterul ilegal al acțiunilor S.U.A. care încalcă legile mării libere.El a spus în continuare că blocada hotărîtă de Statele Unite este incompatibilă Cu Carta Națiunilor Unite și inadmisibilă, deoarece ea nu a fost autorizată de Consiliul de Securitate. Actuala ședință a Consiliului de Securitate, a spus el, are loc în momentul unei crize serioase. Declarațiile și acțiunile consiliului pot fi hotărîtoare „pentru însăși existența omenirii”.Potrivit propunerii reprezentantului Irlandei, Consiliul de Securitate urmează să se întrunească din nou la 25 octombrie, la ora 16 (ora New York-ului). V. A. Zorin, președintele Consiliului de Securitate, a spus că, în caz că se vor ivi împrejurări excepționale, el va convoca Consiliul' înainte de această oră.
Hotărîrea neclintită a poporului cuDanHAVANA 25 (Agerpres). Centrul revoluționar sindical al oamenilor muncii din Cuba a adresat poporului un apel, chemîndu-1 să sprijine cu hotărîre măsurile luate de guvernul revoluționar pentru a zădărnici noua agresiune criminală a imperialismului american. Sindicatele cubane cheamă pe toți oamenii muncii din țară să răspundă cu conștiința deplină a datoriei lor patriotice la ordinul privind mobilizarea forțelor armate revoluționare și să se încadreze în unitățile de luptă respective.Centrul revoluționar sindical al oamenilor muncii adresează tuturor organizațiilor sindicale și oamenilor muncii din toate țările chemarea de a condamna cu hotărîre blocada militară agresivă instituită de S.U.A. împotriva Cubei. € ta b a

HAVANA 25 (Agerpres). — „O 
plimbare pe străzile Havanei cu 
greu te-ar putea face să crezi că 
vase de război, avioane, infanteria 
marină americană au inundat Ma
rea Caraibilor, amenințînd viețile 
celor șapte milioane de oameni iubi
tori de pace din Cuba”, relatează 
cunoscutul scriitor nord-american 
Joseph North, care se găsește în 
Cuba.

„Mă plimbam pe malul mării. Pos
tul de radio anunțase deja că țara 
se află în stare de război. Toată lu
mea știa ce înseamnă aceasta. Era 
vorba de pregătirea pentru cele mai 
grele momente din viața comunității 
naționale. Dar nimeni nu și-a pier
dut cumpătul. Dragostea de libertate 
a țării este atît de profundă îneît 
nimic nu este mai adevărat sub 
soare decît ceea ce spun cubanii :

GLASUL ÎNTREGII OMENIRIUn uriaș val de protest contra actelor întreprinse de Statele Unite împotriva Cubei a cuprins toate continentele. Organizații internaționale cu zeci de milioane de membri, partide și organizații obștești, politicieni de seamă, sa- vanți și scriitori cu renume mondial, fruntași ai vieții publice condamnă uneltirile cercurilor imperialiste.
„Nu vâ atingeți 

de Cuba!*'
Popoarele Americii Latine își reafirmă solidaritatea cu poporul cuban. în orașul argentinian La Plata, străbătînd strada principală, demonstranții au difuzat mii de manifeste semnate de Comitetul de solidaritate cu revoluția cubană. La Buenos Aires s-au lipit afișe cu portretele lui Fidel Castro, iar pe troleibuze au fost atîrnate pancarte pe care era scris : „Unitate și luptă împotriva caracatiței nord-americane“.Demonstrații de protest împotriva instaurării blocadei navale a Cubei s-au desfășurat de asemenea în fgța Ambasadei S.U.A. din Ciudad de Guatemala. în ciuda intervenției poliției demonstrația a continuat în parcul central al capitalei' guatemaleze.Au ieșit în stradă și studenții peruvieni. Timp de cîteva ore, ei au demonstrat în fața. Ambasadei S.U.A. djn Lima și a clădirii parlamentului. MStudenții universității din Montreal au organizat o mare demonstrație în fața consulatului american.Sute de etudenți de la universitatea din Montevideo (Uruguay) au manifestat în fața ambasadei S.U.A., strigînd : „Afară cu yan

keii !", „Nu vă atingeți de Cuba !", La diferite institute, studenții au declarat greve.Federația studenților din Chile a anunțat organizarea de mitinguri și demonstrații la toate facultățile.Centrala unică a oamenilor muncii în Chile, chemînd toate or

Partizanii păcii din întreaga 
lume sint alături de Cuba
Declarațiile lui J. BernalVIENA 25 (Agerpres). — TASS :

„Poporul cuban, scrie președintele executiv al Consiliului Mondial al Păcii, prof. John Bernal, în telegrama adresată Mișcării cubane pentru pace, poate fi sigur că va fi 
sprijinit de toți partizanii păcii din 
lume. Măsurile militare ale guvernului S.U.A. îndreptate împotriva Cubei generează primejdia izbucnirii unui război mondial. Această primejdie poate fi preîntîmpinată prin acțiunile unite ale popoarelor din întreaga lume în apărarea libertății și independenței care au fost cîști- gate de poporul cuban în luptă grea“.într-o altă telegramă a lui John Bernal adresată Federației mondiale a asociațiilor pentru Națiunile Unite se spune : „Sîntem foarte neliniștiți din cauza primejdiei serioase a izbucnirii unui război nuclear provocată de acțiunile guvernului S.U.A. împotriva Cubei. Considerăm că 
toate organizațiile care se pronunță 
pentru pace trebuie să adopte mă
suri pentru ca această primejdie să 
fie înlăturată pe calea tratativelor 
în spiritul Cartei Organizației Na
țiunilor Unite“.

Cuba, se arată în continuare în apel, este o țară mică. Ea nu amenință pe nimeni. Maniacii atomici din Casa Albă și de la Pentagon, care se pregătesc să înăbușe Cuba revoluționară cu ajutorul blocadei și al agresiunii militare, sînt agresori și ațîțători la război. Cuba nu se va da bătută nicicînd.HAVANA 25 (Agerpres). — Uniunea scriitorilor și artiștilor din Cuba a dat publicității o declarație în care se spune că „în fața monstruoasei hotărîri a guvernului imperialist american de a institui blocada împotriva patriei noastre, Uniunea scriitorilor și artiștilor își exprimă odată mai mult hotăr.îrea neclintită de a sta alături de guvernul nostru revoluționar și de revoluția noastră socialistă“., aza
„Nu ne temem de nimic și de ni
meni”.

Colindați străzile orașului și vă 
veți convinge de acest lucru. Oame
nii se duc la treburile lor ca și cum 
viața pe această planetă nu s-ar afla 
în primejdie.

Iată un afiș mare, anunțînd sosi
rea circului din Moscova.

Circul a sosit dar efectivul de urși, 
lei, elefanți se află încă pe drumurile 
oceanului. Un tînăr milițian se în
treabă dacă vasele de război ameri
cane vor încerca să oprească încăr
cătura de lei și urși.

Te uiți la copiii care se duc la școală, repetîndu-și lecțiile așa cum 
fac copiii din milioane de școli de 
pe suprafața globului. în fabrici 
mașinile duduie ca întotdeauna. în 
port docherii descarcă vasele cu in
tensitate poate mai mare decît de 
obicei.

ganizațiile sindicale la vigilență, anunța că se află în ședință permanentă pentru „adoptarea măsurilor necesare" de sprijinire a eroicei Cube.Comitetul executiv al Confederației oamenilor muncii din Peru a lansat un apel către poporul Peruvian cerînd să organizeze mitinguri de protest în semn de solidaritate cu poporul frate cuban.Demonstrații împotriva măsurilor militare americane s-au desfășurat în țările N.A.T.O. La Londra, sute de cetățeni, răspunzînd apelului „Comitetului celor 100" au manifestat în fața ambasadei americane. în tot cursul zilei, în apropierea clădirii ambasadei au patrulat pichete ale luptătorilor pentru pace. Pe pancartele purtate de demonstranți puteau fi văzute inscripțiile : „Jos mîinile de pe 
Cuba 1", „Cuba da, yankeii nu”.Un fapt semnificativ s-a petrecut ieri la Copenhaga. O întrunire convocată încă cu cîteva zile înainte de „Organizația daneză de luptă împotriva armei atomice" s-a transformat, deși unii dintre organizatori nu au fost de acord, într-o puternică demonstrație împotriva măsurilor anti-cubane luate de guvernul american. Manifes- tanții, în număr de peste 10 000, s-au îndreptat spre ambasada S.U.A. în urma ciocnirilor cu poliția, 4 persoane au fost grav rănite.Manifestații de solidaritate cu Cuba au avut loc și în fața ambasadelor americane din Oslo și Haga.
„Tratative, nu război!"
„Tratative, nu război", „Jos 

mîinile de pe Cuba" — se spune în 6utele de telegrame șt scrisori adresate ambasadei S.U.A. din Paris. în instituții, în întreprinderi și pe șantierele din Franța au loc adunări și mitinguri la care muncitorii și funcționarii protestează cu mînie împotriva acțiunii militare întreprinse de S.U.A.Comitetul executiv național al Sindicatului unit al turnătorilor din Anglia, în declarația dată publi

ADEN. O nouă grevă a fost declarată joi în Aden, în ciuda interzicerii tuturor grevelor de către autoritățile coloniale britanice. Mai multe sute de lucrători de la băncile din Aden au intrat astăzi în grevă în semn de protest împotriva concedierii unor tovarăși ai lor.
VARȘOVIA. La 24 octombrie, cu 

prilejul încheierii vizitei în' R. P. Po
lonă a delegației scriitorilor romîni, 
condusă de Iov. Kovâcz György, 
ambasadorul R. P. Romîne lă Var
șovia, Gheorghe Diaconescu a oferit 
un cocteil la care au participat scri
itori și oameni de cultură polonezi.

CAIRO. Postul de radio Sanaa a- nunță că Republica Arabă Ye^ien a cerut convocarea urgentă a Consiliului de Securitate, pentru a examina agresiunea Arabiei Saudite împotriva Yemenului.
BERLIN. Deputatul norvegian Sverre Loeberg a declarat înțr-un interviu acordat ziarului „Neues Deutschland“ că recunoașterea existenței celor două state germane este necesară pentru reglementarea pașnică a problemei germane.NEW YORK 24 (Agerpres). — Intr-un articol publicat la 25 octombrie, ziarul american „Daily News“ dezlănțuie un atac calomnios la adresa guvernului Guyanei Britanice, lăsînd să se înțeleagă că guvernul S.U.A. intenționează să adopte măsuri agresive și împotriva acestei țări, îndată ce-și va cîș- tiga independența. Referindu-se la tratativele care se desfășoară în momentul de față la Londra între Cheddi Jagan, primul ministru ales al Guyanei Britanice, și reprezentanții ministerului englez al coloniilor, „Daily News" face presiuni directe asupra guvernului britanic cerîndu-i să tergiverseze „cît mai mult posibil” tratativele în vederea elaborării constituției Guyanei și independenței . țării afirmînd fățiș că Statele Unite ar intenționa să adopte față de Guyana Britanică măsuri de felul celor îndreptate împotriva Cubei.
STOCKHOLM. France Presse a- nunță că Academia Suediei a atribuit Premiul Nobel pentru literatură pe anul 1962 scriitorului american John Steinbeck.
BRUXELLES. Acum cîteva zile s-a ținut la Bruxelles o conferință pentru amnistierea deținuților politici din Spania. A fost adoptată o rezoluție, care cere guvernului bel
Congresul sindicatelor vest-germane se opune 

introducerii în țară a „legislației excepționale"HANOVRA 25 (Agerpres). — Cel de-al șaselea congres al Uniunii Sindicatelor din Germania occidentală s-a pronunțat cu majoritate de voturi împotriva introducerii în R.F.G. sub orice formă a „legislației excepționale“ și împotriva adoptării unor legi cu privire la munca obligatorie. .Asemenea legi, se subliniază în rezoluția adoptată de congres, ar submina democrația și ar știrbi drepturile elementare ale cetățenilor, în special dreptul la grevă. Congresul a cerut deputaților Bundës- tagului vest-german să respingă proiectele guvernului cu privire la introducerea „legislației excepționale“.

cității, își exprimă îngrijorarea în legătură cu blocada navală instituită de S.U.A. împotriva Cubei. 
Hotărîrea președintelui S.U.A. — se subliniază în declarație — 
„amintește de acțiunile guvernului 
englez în vremea fiasco-ului din 
regiunea Canalului de Suez și în
calcă principiul reglementării tu
turor litigiilor internaționale prin 
mijloace pașnice*'.„în acțiunile lor față de Cuba, S.U.A. situează lumea în pragul unui război nuclear'*, se spune în declarația unui grup de laburiști membri în parlament, care s-a întrunit în Camera Comunelor pentru a examina problema situației din Marea Caraibilor.

Autorii declarației acuză S.U.A. 
că au încălcat Carta O.N.U., deoa
rece au acționat de unul singur, 
fără sancțiunea Consiliului de 
Securitate.Liderul partidului laburist, Gait- skell, deși a încercat în comunicatul publicat în numele conducerii partidului să justifice acțiunile S.U.A., a declarat în încheierea a- luiași comunicat : „Noi sintern to
tuși foarte ingrijorați de faptul că 
guvernul american a hotărît să im
pună o blocadă imediată împotri
va Cubei. Acest gest este de o le
galitate îndoielnică și ar putea să 
aibă cu ușurință consecințe grave 
în Antile și în alte părți ale lumii. 
Noi regretăm îndeosebi că această 
hotărîre gravă a fost luată de gu
vernul Statelor Unite fără o con
sultare prealabilă cu aliații săi și 
înainte de întrunirea Consiliului de 
Securitate al O.N.U.“

Este semnificativ că și Consiliul 
mondial al bisericilor, în care sînt 
reprezentate bisericile protestante, 
ortodoxe și anglicane din 53 de 
țări, a dat publicității o declarație 
în care se exprimă „regretul“ față 
de acțiunile S.U.A. împotriva Cu
bei. Papa de la Roma a lansat de 
asemenea un apel în favoarea pă
cii în care se spune printre altele: 
Conjurăm toate guvernele să nu 
rămînă surde la cerința omenirii, 
să facă tot ce le este cu putință 
pentru a salva pacea. Astfel ele 

gian să facă uz de influența sa la O.N.U. ca aceasta să impună ca democrația și drepturile omului să fie respectate în Spania.
LISABONA. Agenția France Presse relatează că un chirurg din Lisabona a extras în cursul unei operații un fetus uman din pan-, creasul unui băiat de 16 ani. Băiatul a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma constatării u-> nei tumori la pancreas. Tumparea s-a dovedit însă a fi un fetus ’corn-, pus din țesături osoase și un ir s-i tin.
PARIS. Poliția franceză a arestat la Marsilia pe casierul O.A.S., loco- tenent-colonel Raymond Gorel. Asum pra lui s-au găsit 16 000 de dolari. Au fost arestate, de asemenea, alte cîteva persoane din Marsilia care l-au adăpostit pe Gorel.
BONN, In Bavaria de nord au luat sfîrșit manevrele de toamnă ale trupelor americane. Potrivit relatărilor presei în cursul manevrelor au pierit în accidente opt persoane — 7 militari americani și un vest-german. In afară de aceasta 25 de persoane au fost rănite.
ISTANBUL. Absolvenții școlilor din Ankara care nu pot urma cursurile instituțiilor de învățămînt superior din cau’.a lipsei de^ f 'Tui'* și profesori, au organizat, la 23 octombrie. o demonstrație pe străzile capitalei Turciei, purtînd lozinci ; „Vrem să învățăm !“.
LONDRA 25 (Agerpres). — In raportul Comisiei guvernamentale speciale care se ocupă cu studierea situației politice din Irlanda de Nord, se subliniază starea catastrofală a industriei de construcții navale și de avioane, precum și a a- griculturii. O deosebită atenție se acordă problemei șomajului. în ultimii ani, scriu autorii raportului, în Irlanda de Nord opt la sută din întreaga populație aptă de muncă n-a avut de lucru. Numărul șomerilor a fost de trei ori mai mare decît în toată Anglia.
Nike-Zeus a eșuat din nou

LOS ANGELES. O experiență încercată cu o rachetă americană „sol-aer” de tip „Nike-Zeus”, la una din bazele militare din California, a eșuat miercuri seara. Racheta a trebuit să fie distrusă din cauza „unor deficiențe de ordin tehnic”. Nereușita acestei experiențe — scrie agenția U.P.I. — reprezintă un nou eșec în încercările armatei terestre americane cu a- ceastă armă. O experiență anterioară a suferit, de asemenea, un e- șec la 24 august.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba- terilor, președintele sindicatului me- talurgiștilor, Brenner, a declarat că planurile guvernului de la Bonn reprezintă o primejdie gravă pentru drepturile oamenilor muncii. în actuala situație încordată din lume, a subliniat vorbitorul, Sarcina sindicatelor constă în a întări democrația. Planurile guvernului urmăresc însă „mobilizarea generală a populației în războiul total“. 'La Hanovra se declară că guvernul de la Bonn caută să profite de actuala situație încordată’ din lume pentru a impune Bundestagului a- doptarea în cel mai scurt timp a legislației excepționale.
vor ieri lumea de ororile unui răz
boi ale cărui consecințe nu pot ii 
prevăzute de nimeni.

De partea eroicului 
popor cubanNoua provocare față de Cuba a ridicat un val de proteste în țările 

afro-asiatice. „Amenințările ame
ricane la adresa Cubei nu vor li 
considerate altfel decît întoarcerea 
la legile junglei" — a declarat un cunoscut scriitor egiptean Abdel Rahman Aș-Surkaui.-S.U.A. nu numai că se amestecă în treburile interne ale unei țări independente, nu numai că amenință suveranitatea ei, dar încalcă în mod grosolan și Carta O.N.U. — a adăugat el.în Irak, majoritatea ziarelor se solidarizează cu Cuba și condamnă Statele Unite pentru pregătirile lor de război.Ziarul sirian „Al Nasr" îl face răspunzător pe președintele Kennedy pentru consecințele acestei acțiuni și califică argumentele lui ca fiind neverosimile.Caracteristic este și comentariul ziarului iranian „Ateche“ care scrie : „Sîntem de părere că președintele S.U.A. pronunțînd acest discurs periculos și. provocator a comis o greșeală politică enormă și a arătat opiniei publice mondiale adevăratul joc al diplomației americane".în Algeria biroul politic al Frontului de eliberare națională a dat publicității un comunicat în care protestează „împotriva măsurilor 
agresive luate de guvernul S.U.A. 
împotriva unei țâri mici, în pofida 
legilor internaționale". Comunicatul exprimă „solidaritatea totală a 
Algeriei cu curajosul popor cuban" > și declară că blocada americană „are drept scop să distrugă, prin forță, regimul ales în mod liber de poporul cuban și reprezintă un amestec intolerabil ■ în afacerile interne ale acestei țări“.

„Poporul algérien — subliniază comunicatul — consideră că agre
siunea îndreptată împotriva Cubei 
vizează, de asemenea, toate po
poarele care duc o luptă consec
ventă împotriva colonialismului 
sub toate formele sale. Poporul 
algerian se află cu hotărîre de 
partea eroicului popor al Cubei".
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