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Miercuri seara, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, 
I. K. Jegalin, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei cu prilejul zilei 
de 7 Noiembrie — cea de-a 45-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nico

lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec. Alexandru Bîrlădeanu, 
Gh. Gaston Marin, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, oameni de

știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

Au participat membrii delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., în 
frunte cu G. G. Abramov, conducă
torul delegației, care se află în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Erau de față șefi ai misiunilor di

plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

In timpul recepției tovarășii I. K. 
Jegalin și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, deosebit de priete
nească.

(Agerpresj

Arături adinei 
pe toate suprafețele

Experiența gospodăriilor de stat și 
a gospodăriilor colective fruntașe 
arată că pregătirea terenului încă 

: din toamnă, prin aplicarea îngrășă- 
|' mint.elor și executarea arăturii a- 
i dinei, constituie o condiție esențială 
' pentru obținerea de recolte sporite 

la culturile ce se însămînțează în 
primăvară. Iată de ce. în momentul 
de față, oamenii muncii din agricul

tură trebuie să-și îndrepte atenția și eforturile spre 
executarea arăturilor adînci, considerînd aceasta drept 
cea mai importantă sarcină actuală. Creșterea însem
nată a parcului de tractoare și ploile căzute în ulti
mele zile au creat condiții ca, în toamna aceasta, să 
se execute arături adînci pe toate terenurile care 
vor fi semănate în primăvară. Totodată, terminarea 
strînsului recoltei permite gospodăriilor colective să 
transporte la cîmp, spre a fi îngropate sub brazdă, can
tități cît mai mari de îngrășăminte naturale.

'eternele

OILßi

Care este stadiu] acestor lucrări ?
Din datele comunicate de regiuni Consiliului Su

perior al Agriculturii reiese că rezultate bune la exe
cutarea arăturilor s-au obținut în regiunile București, 
Galați, Dobrogea și Oltenia. în regiunea București, de 
pildă, organele de partid și sfaturile populare au luat 
măsuri operative ca, după terminarea semănatului, 
tractoarele să treacă neîntîrziat la executarea arătu
rilor adînci. Consiliile agricole regional și raionale 
au întocmit grafice de lucru pe raioane, și unități în 
care s-a stabilit ritmul de lucru săptămînal care tre
buie realizat. Muncind cu hărnicie, mecanizatorii 
folosesc mai bine capacitatea de lucru a tractoarelor.

Trebuie spus însă că nu peste tot se acordă atenția 
cuvenită executării arăturilor adînci de toamnă. în 
regiunile Ploiești, Bacău. Banat, Hunedoara și altele 
realizările obținute sînt cu mult sub posibilități. în 
regiunea Ploiești, de pildă, unde sînt condiții și posi
bilități asemănătoare cu cele din regiunile București 
și Galați, au fost arate suprafețe mult mai mici.

în zilele care urmează timpul se poate strica. Toc
mai de aceea se cere ca acum să se lucreze intens. Este 
necesar ca în toate regiunile și raioanele să se ia mă
suri operative pentru folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor. Totodată, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, brigadierii, să organizeze 
aratul cu atelajele, pe curba de nivel, a terenurilor în 
pantă care nu pot fi arate cu tractorul.

La executarea acestei importante lucrări trebuie să 
se respecte cu strictețe recomandările Institutului cen
tral de cercetări agricole cu privire la adîncimea ară
turii, aplicarea de îngrășăminte etc.

Odată cu executarea arăturilor trebuie să se ia 
măsuri pentru distrugerea haturilor și răzoarelor, 
defrișarea pilcurilor de mărăcini etc. Aceasta va con
tribui la extinderea suprafeței arabile și vă ușura 
executarea lucrărilor de semănat și îngrijire a cultu
rilor cu mijloace mecanizate.

Executînd arături adînci pe toate suprafețele și folo
sind toate cantitățile de îngrășăminte existente în uni
tățile agricole, oamenii muncii din agricultură vor pre
găti încă de pe acum condițiile prielnice pentru obți
nerea de recolte bogate în anul viitor.

Instruirea lectorilor 
din învătămîntul agrozootehnic

CLUJ (coresp. „Scîn- 
teii“). — In cadrul pregă
tirilor pentru deschiderea 
învățămîntului agrozoo
tehnic de masă la comi
tetul raional de partid 
Aiud a avut loc timp de 
două zile instruirea lecto
rilor acestor cursuri.

Tov. Ion Seletioan, 
prim secretar al comite
tului raional de partid, a 
vorbit despre sarcinile 
principale în dezvoltarea

agriculturii raionului și 
despre necesitatea organi
zării temeinice a învăță- 
mîntului agrozootehnic. 
De asemenea, președintele 
consiliului agricol raional, 
tov. Ioan CoIdea, a vorbit 
despre posibilitățile de 
sporire a producției vege
tale si animale din raion. 
A fost ținută și o lecție 
model de către ing. Csö- 
vasi Gheorghe de la școa
la viticolă din Ciumbrud.

Cuvintul tovarășului
I. K. Jegalin

Cuvintul tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej

La 100 de ani
Biblioteca cen

trală din Sibiu 
a împlinit re
cent 100 de ani. 
Ea posedă peste 
250 000 volume 
și 1 600 diferite 
manuscrise.

Premieră teatrală
Ieri a avut loc la Teatrul „C. Nottara“ 

premiera pe fără a piesei „Ziua de naște
re a Terezei“ de G. Mdivani. Regia spec
tacolului este semnată de George Rafael 
iar decorurile și costumele au fost reali
zate de Mircea Marosin.

Excursii pentru tineret
Comitetul orășenesc 

București al U.T.M. în co
laborare cu agenția Bucu
rești a O.N.T. „Carpați" a 
organizat pentru tineretul 
din Capitală o serie de 
excursii de o zi, eșalonate 
pe o perioadă de timp 
mai îndelungată. Astfel, în 
cursul acestei luni sînt 
programate excursii la 
Predeal — cu deplasare 
la cabanele din împreju

rimi, la Doftana, Curtea de 
Argeș, Cîmpulung Muscel 
și Giurgiu — cu plimbare 
pe Dunăre. în următoarele 
luni se vor face, de ase
menea, excursii la Bra
șov, Sinaia, Bușteni etc. 
în cadrul unora dintre a- 
cestea, în afară de vizi
tarea punctelor turistice, 
s-au inclus și programe 
de ski.

Sărbătorirea colectiviștilor fruntași

La gospodăria colectivă 
din Stoicănești, regiunea 
Argeș, a avut loc sărbă
torirea colectiviștilor frun
tași din comună.

Pionierii au înmînat cu

acest prilej colectiviștilor 
fruntași buchete de flori, 
iar conducerea gospodă
riei i-a felicitat și le-a a- 
cordat premii în cărți și 
alte obiecte.

De unde să colectăm fier vechi ?

Dragă tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Dragă tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimate doamne și stimați domni, 
Astăzi s-au împlinit 45 de ani de 

la neuitatul moment istoric, cînd 
marele Lenin a proclamat crearea 
primului stat din lume în care pu
terea aparține oamenilor muncii.

Muncitorii și țăranii din Rusia, 
sub conducerea partidului leninist, 
au răsturnat autocrația, putredă 
pînă în măduva oaselor, și, pe rui
nele ei, au început să clădească o 
societate nouă, socialistă, liberă de 
orice exploatare.

într-o perioadă istorică scurtă, 
poporul nostru, sub înțeleaptă con
ducere a partidului comunist, a 
străbătut un drum uriaș de la asal
tul Palatului de Iarnă pînă la asal
tul Cosmosului. Munca însuflețită a 
omului eliberat de cătușele capita
lismului a adus roade minunate. 
Socialismul construit în țară a trans
format patria noastră dintr-o țară 
în trecut înapoiată, agrară, într-o 
mare putere industrială.

în cei 45 de ani de putere sovie
tică s-au schimbat radical conștiința, 
morala și modul de trai, întregul 
aspect spiritual al oamenilor muncii 
din țara noastră. S-a format un om 
nou — constructor conștient și activ 
al societății comuniste.

Nu este departe ziua în care ra
țiunea și mîna omului sovietic vor 
înfăptui visul de veacuri al oameni
lor muncii din întreaga lume și 
actuala generație a oamenilor so
vietici va trăi în comunism.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini 
nobile, poporul sovietic, ca și în
treaga omenire progresistă, are 
nevoie de pace. Promovînd cu con
secvență politica leninistă a coexis
tenței pașnice între statele cu siste
me sociale diferite, Uniunea Sovietică 
cheamă să se înlăture pentru tot
deauna pericolul războiului racheto- 
nuclear care planează asupra ome
nirii.

Exprimînd interesele vitale ale 
oamenilor muncii de pe întregul 
pămînt și călăuzindu-se de senti
mentul înaltei răspunderi pentru 
destinele păcii, guvernul sovietic s-a 
situat pe o poziție înțeleaptă și con
secventă în. timpul crizei acute din

regiunea insulei libertății salvînd 
astfel omenirea de o catastrofă 
termo-nucleară.

Coeziunea țărilor socialismului se 
întărește în permanență, colabora
rea multilaterală dintre ele se dez
voltă necontenit, îmbracă forme tot 
mai perfecte. O nouă și strălucită 
mărturie a unității frățești a po
poarelor sistemului mondial socia
list a constituit-o vizita în Republica 
Populară Romînă din iunie a.c. a 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov. Această vizită, ca și vizita 
de anul trecut în Uniunea Sovie
tică a delegației de partid și guver
namentale romîne în frunte cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a contri
buit Ia întărirea continuă a relații
lor de prietenie dintre popoarele 
noastre, dintre toate țările lagărului 
socialist, dintre partidele comuniste 
și muncitorești frățești.

în această zi festivă, relevăm cu 
o deosebită bucurie succesele țărilor 
socialiste frățești, printre care Re
publica Populară Romînă ocupă un 
Ioc de cinste. Sub conducerea glorio
sului Partid Muncitoresc Romîn și 
a Comitetului său Central, în frunte 
cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, oa
menii muncii romîni merg cu încre
dere pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Un eveniment de seamă în viața 
Republicii Populare Romîne a fost 
încheierea colectivizării agriculturii, 
triumful planului cooperatist leni
nist. în prezent, orînduirea socia
listă a repurtat victoria hotărîtoare 
în toate ramurile economiei națio
nale a Romîniei.

Permiteți-mi ca în ziua celei de-a 
45-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie să urez tu
turor oamenilor muncii din Romînia 
noi și mari succese în lupta lor pen
tru desăvîrșirea construirii socia
lismului.

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți,
Trăim în aceste timpuri minunate 

cînd ideile comunismului, punînd 
stăpînire pe masele largi populare, 
au devenit o măreață forță mate
rială. Aceste idei sînt atotputernice 
pentru că sînt profund juste, sînt 
verificate de experiența istorică a 
Uniunii Sovietice, a tuturor țărilor 
socialiste.

(Continuare în pag. V-a)

Stimate tovarășe ambasador, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Doamnelor și domnilor,

Dați-mi voie înainte de toate, ca 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri și în numele întregului 
popor romîn să adresez un salut 
frățesc și cele mai calde felicitări 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiului Sovietului Suprem, Con
siliului de Miniștri și poporului so
vietic cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Poporul romîn nutrește un senti
ment de profundă bucurie pentru 
uriașele realizări obținute de po
porul sovietic în construirea primei 
societăți comuniste din lume, reali
zări care aduc o contribuție primor
dială la întărirea forțelor socialis
mului și păcii. Transpunerea în 
viață a Programului construirii co
munismului elaborat de Congresul 
al XXII-lea al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice înscrie o nouă 
pagină glorioasă în istoria progre
sului social al umanității, îmbogă
țind inepuizabilul tezaur ideologic 
și practic al marxism-leninismului.

Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste militează cu fermitate și 
consecventă pentru destinderea în
cordării și normalizarea vieții in
ternaționale, pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Poporul nostru a manifestat o a- 
dîncă îngrijorare față de criza acută 
care s-a ivit în regiunea Mării Ca
raibilor punînd popoarele lumii în 
pragul unor evenimente de excepțio
nală gravitate. Omenirea putea fi 
împinsă într-un nimicitor război 
termonuclear și ne dăm seama cu 
toții ce distrugeri incalculabile ar 
provoca un astfel de război. Ne ex
primăm satisfacția că în aceste gra
ve împrejurări simțul de răspundere 
șl rațiunea au făcut posibilă evi
tarea acestui dezastru și că, drept 
urmare a schimbului de mesaje în
tre Nikita Sergheevici Hrușciov oi 
președintele Kennedy, lucrurile au 
luat curs spre soluționarea pașnică 
a conflictului. Nădăjduim că acest 
curs va fi dus pînă la capăt, că în
țelepciunea politică va triumfa, iar 
focarul din această parte a lumii va 
fi stins.

Acordăm o înaltă prețuire iniția
tivelor șl măsurilor concrete luate

de guvernul U.R.S.S. în vederea 
soluționării conflictului din Marea 
Caraibilor. Așteptăm ca Statele U- 
nite ale Americii să se conformeze 
angajamentelor luate, privind nein- 
vadarea Cubei, respectarea suvera
nității și independenței ei.

în numele întregului nostru popor 
ne exprimăm încăodată, cu acest 
prilej, calda simpatie și solidaritatea 
frățească cu poporul eroic al Cubei 
libere, care-și construiește viața 
nouă, socialistă și-și apără cu fer
mitate independența.

Trebuie depuse eforturi perseve
rente pentru a se ajunge la însănă
toșirea atmosferei internaționale, la 
soluționarea problemelor de însem
nătate capitală — dezarmarea ge
nerală și totală. încetarea experi
ențelor cu armele atomice și termo
nucleare, nerăspîndirea acestor ar
me. lichidarea bazelor militare a- 
flate pe teritoriul altor state. Inte
resele consolidării păcii în Europa 
cer lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial prin 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea, pe acea
stă bază, a situației din Berlinul 
occidental, reglementarea pașnică a 
relațiilor între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și cele ce 
fac parte din Pactul Atlanticului de 
Nord.

Așa cum am subliniat și cu alte 
prilejuri, noi considerăm că condu
cătorii de stat trebuie să manifeste 
înțelepciune, răbdare și perseve
rență pentru rezolvarea pe calea 
tratativelor a tuturor diferendelor 
existente, în orice parte a lumii s-ar 
ivi, fără să se recurgă la forță, ceea 
ce corespunde intereselor tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Romînia, alături de celelalte țări 
ce fac parte din lagărul socialist, 
își va aduce și pe viitor întreaga ei 
contribuție în lupta pentru nobila 
cauză a păcii.

Propun să toastăm pentru poporul 
sovietic, pentru înflorirea Uniunii 
Sovietice, pentru Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Comitetul 
său Central leninist, în frunte cu 
tovarășul Nikità Sergheevici Hruș
ciov, pentru guvernul și Sovietul 
Suprem al Uniunii Sovietice, pentru 
prietenia de nezdruncinat și colabo
rarea frățească romîno-sovietică, 
pentru o pace trainică în lumea în
treagă, pentru înțelegere și colabo
rare între toate popoarele !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

Cu cîteva zile în urmă, la Co
mitetul regional de partid Dobro
gea a avut loc o plenară, în ca
drul căreia s-au analizat printre 
altele și posibilitățile de colectare 
a cît mai mari cantități de fier 
vechi existente în întreprinderi. 
„Noi am făcut tot ce a fost po
sibil — spunea la plenară tov. 
Petre Tăcu, directorul D.R.N.C. 
Nu mai avem de unde să colec
tăm". Comitetul de partid a fost 
și el de acord : „Nu mai sînt po
sibilități".

Să pornim într-un raid prin 
portul Constanța și să vedem 
dacă părerile tovarășilor de mai 
sus corespund realității, dacă po
sibilitățile au fost epuizate.

Ne oprim prin cîteva secții. La 
secția ateliere se află mormane 
de deșeuri rămase de la cazan- 
gerie care așteaptă să fie ridicate. 
După aprecierea conducerii între
prinderii, aici ar fi cam 10 tone 
fier vechi. La serviciul’’manipu- 
lări-mărfuri se află casate nume
roase lopeți tqrgi etc., care tota
lizează circa 8 tone. Mergem mai 
departe Lingă farul roșu și in
tre liniile de cale ferată 10 cuve 
casate încurcă circulația. Acestea

cîntăresc exact 20 de tone. Intîl- 
nim și alte „surse“ de fier vechi : 
un locotractor casat care cîntă- 
rește 20 tone.

Conducerea portului susține 
una și bună : „Baza noastră de 
colectare a fierului vechi este 
scoaterea vaselor avariate din 
apă. Dar dacă nu cunoaștem lo
cul unde se află, ce putem face ?” 
Să spunem că așa stau lucrurile, 
deși dacă ar exista mai multă 
preocupare s-ar putea depista 
ușor și scoate din apă vasele 
scufundate cu mult timp în urmă. 
Dar, așa cum s-a constatat cu 
prilejul raidului, aici se află în
semnate cantități de fier vechi... 
la suprafață. De ce nu sînt ele 
predate întreprinderii de colec
tare a metalelor ?

Părerea noastră este că la to
varășii de la D.R.N.C. se mani
festă tendința — așa cum de 
altfel a recunoscut și tovarășul 
loan Itu. de la serviciul aprovi
zionării — de a se trimite I.C.M.- 
ului fierul vechi numai atunci 
cînd se string sute de tone. Dar 
oțelarii au nevoie să fie aprovi
zionați cu fier vechi în mod rit
mic și nu în „asalt”. Ce s-ar în-

tîmpla dacă și alte întreprinderi 
ar proceda în felul acesta ?

Posibilitățile de strîngere a fie
rului vechi în portul Constanța 
sînt multiple. Faptul că în pri
mele 10 luni ale anului n-au fost 
colectate decît 870 tone din cele 
2 000 tone planificate, dovedește 
că aici nu sînt nici pe departe 
valorificate toate „sursele” de 
fier vechi. Este nevoie să fie 
luate măsuri neîntîrziat pentru 
ca planul de colectare a fierului 
vechi să fie realizat în întregime. 
Un cuvînt are de spus în această 
privință și comitetul de partid al 
portului.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteil”

Prin extinderea 
forajului cu turbina

Sondorii din întreaga țară obțin rezultate re
marcabile în lupta pentru iorarea rapidă și eco
nomică a sondelor. In primele 10 luni din acest 
an, de pildă, ei au iorat în plus 47 000 de metri. 
Obținerea acestui succee se datorește în bună 
măsură extinderii forajului cu turbina, procedeu 
aplicat în prezent la aproape jumătate din volu
mul lucrărilor efectuate.

Paralel cu depășirea planului, sondorii au 
redus și cheltuielile de foraj. în primele trei tri
mestre ale anului, costul pe metrul forat a fost 
mai mic cu 63 lei la exploatare și cu 64 de lei 
la explorare.

Valoarea totală a economiilor suplimentare 
realizate de sondori față de deviz în această 
perioadă se ridică la 38 321 000 lei.

(Agerpres)

Instantaneu hunedorean (Foto : A. Cartojanj

O problemă cetățenească —
informații, anunțuri, reclame

Cînd s-a prezentat pe ecrane, acum 
cîțiva ani, primul film documentar des
pre orașul București, publicul dintr-o 
sală centrală a început, la un moment 
dat, să aplaude. Bucureșfenii își desco
pereau cu îneîntare orașul — văzut de 
sus, într-o splendidă panoramă a clă
dirilor înalte și zonelor verzi, sau privit 
de aproape în perspectiva caselor noi 
și zvelte, a parcurilor cu alei înflorite, 
a complexelor industriale și așezămin
telor culturale — o vastă metropolă 
modernă, îmbiind la o călătorie de cu
noaștere cu multiple făgăduieli de fru- 
musefe inedită. In acest oraș modern 
cu populație numeroasă, în care viața 
pulsează puternic și a cărui activitate 
cu aspecte pe cît de felurite pe afît 
de interesante nu încetează niciodată, 
se ridică, atît pentru localnic cît și 
pentru vizitator, unele probleme pe 
care trecutul nu le-a știut nici la di
mensiunile nici la profunzimea ce o 
capătă ele azi.

Cetăjeanul unui mare oraș resimte la 
tot pasul necesitatea de a fi ajutat să 
se orienteze rapid în labirintul stră
zilor, în vasta rețea comercială, în 
dispozitivul amplu al instituțiilor și
așezămintelor culturale, de a ști 
cît mai exact care sînt posibili
tățile noi ce-i sînt oferite pen
tru a-și înfrumuseța traiul zilnic sau 
a-și petrece cu folos timpul liber, de a 
cumpăra mărfuri originale sau a găsi 
serviciul de prestații ce: mai potrivit 
într-un anume moment dat. Bucureș- 
teanul trebuie să afle despre foaie cu 
promptitudine. Iar zecile de mii dp că
lători, vizitatori vremelnici, turiști din 
tară șl din alte țări, trebuie aju
tați să se descurce să cunoască tot ce 
le poate oferi orașul — prinfr-o refea 
bine organizată de informare, la 
nivelul unei mari capitale. Problema 
Informației multilaterale, cuprinzătoare,

rapide, constituie astăzi o problemă de 
civilizație socialistă, a cărei bună re
zolvare e menită să ușureze viafa, să 
economisească timpul, să contribuie la 
deservirea adecvată a unor mase largi.

După cum se știe, în acest domeniu 
s-au și înregistrat unele initiative și 
realizări, primite totdeauna cu interes 
de populație. Servicii reale de infor
mație aduc unele ziare, radioul, televi
ziunea, panourile de afișaj și altele. Prin 
numerele 03 și 05, instituția centrală 
a telefoanelor răspunde la un volum 
mare de solicitări diverse. Apar pe
riodic cîteva bune publicații informa
tive — „Programul de radio și televi
ziune", buletinul bibliografic al perio
dicelor, buletinul „Cărți noi“, s-au edi
ta* de curînd, în cîteva limbi, foarte 
elegante broșuri de prezentare a prin
cipalelor orașe ale fării, una consacrată 
Capitalei, a ieșit recent de sub tipar un 
util ghid al unităților comerciale din 
București. S-a întemeiat de curînd o în
treprindere de stat pentru reclamă, sub 
auspiciile Ministerului Comerfului Infe
rior. Și, firește, lista nu se încheie aici.

Totuși, în raport cu nevoile, care se 
amplifică și se multiplică foarte repede, 
mai sînt încă multe de făcut ; mai e 
încă loc și pentru ridicarea calilății in
formării. Ar putea fi stabilite, de exem
plu, un număr de ghișee de informa
ție, la care cetățenii să poată afla fără 
nici un fel de formalități, ceea ce-i in
teresează — așa cum se înfîmplă, de 
pildă, la Moscova, Leningrad și în 
multe alte mari orașe. Cîteva ghi
șee elegante, aflate sub egida O- 
ficiului Na(iona) de Turism „Carpați“ 
și a Sfatulu' popular al Capitalei, pla
sate în punctele de mare circulație 
(gări, piefe, intersecții cu mai multe 
stafii de vehicule) ar putea Informa a- 
supra hotelurilor, străzilor șl mijloace
lor de transport tn comun ; de aseme

nea, asupra manifestărilor cultural-artis- 
tice din Capitală, a obiectivelor mu
zeale, locurilor de recreație și odihnă. 
S-ar putea studia, de asemenea, mo
dalitatea creării unor mici centre sau 
puncte de informare, instalate, de e- 
xemplu, în holurile marilor magazine, 
ale hotelurilor sau în alte locuri pe 
care Ministerul Comerțului Interior le-ar 
găsi potrivite ; amenajate fără marr 
cheltuieli, ele ar putea furniza relații 
direct sau telefonic cu privire la 
adresele magazinelor generale și 
specializate și ale celor deschise du
minica sau cu program zilnic con
tinuu. Aici s-ar putea da îndrumări 
utile și cu privire la felul cum să se 
găsească anumite produse. Căci nu 
odată se înfîmplă ca mărfuri de largă 
utilitate să nu se mai afle în magazi
nul centrai și în schimb să fie în canti
tăți îndestulătoare în unităfile mai în
depărtate de centrul orașului. Coope
rația meșteșugărească ce-și lărgește 
continuu gama de prestații și 
care a și avut o inițiativă bună, editînd 
pliante cu „adrese utile“, ar putea în
ființa și ea cîteva ghișee de informa
re în sediile centrale ale unor 
unități. E oare o cerință greu de 
înfăptuit ? Ministerul Comerțului In
terior, Uniunea Centrală a Coopera
tivelor și D'recfia comercială a Sfatu
lui popular al Capitalei, adunîndu-șl 
experiența și posibilitățile, vor fi fără 
îndoială în măsură să asigure cîteva 
birouri bine plasate de informare.

Multe probleme se pun chiar In le
gătură cu orientarea în oraș. Bucureșflu- 
lui îi e necesar un ghid, un indicator 
al tuturor străzilor și liniilor de vehicule.

VALENTIN SILVESTRU

(Continuare în pag. m-a)

La G.A.C. lenlsala, raionul Istria, colectiviștii au amenajat terase 
pe 25 ha. 10 ha au și (ost plantate cu viță de vie.

(Foto : Aaerpresl

Rulmenți
BRAȘOV (coresp. 

„Scînteii" ). — Muncito
rii, tehnicienii și ingi
nerii de la Uzinele „Rul
mentul“ din Brașov au 
îndeplinit cu succes 
planul pe primele 10 
luni ale acestui an. Har
nicul colectiv a dat

peste
peste plan 8 000 de 
rulmenți. Prin buna 
gospodărire a materii
lor prime și materiale
lor și datorită, introdu
cerii unor procedee teh
nologice avansate, uzi
na a înregistrat econo
mii suplimentare la pre-

plan
țul de cost de peste un 
milion lei și beneficii 
peste plan de aproape 
4 400 000 lei. In fruntea 
întrecerii pentru înde
plinirea planului și îm
bunătățirea calității rul
menților se află colec
tivul de la rectificare.

TELEGRAME

Excelenței Sale
Domnului CEMAL GÜRSEL

Președintele Republicii Turcia
Ankara

Cu ocazia sărbătorii naționale a Turciei, a 39-a aniversare a procla
mării Republicii, primiți, Excelență, sincerele mele felicitări și urări de 
prosperitate poporului turc.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul pe care atf binevoit 
a mi-1 trimite cu prilejul aniversării proclamării Republicii și vă rog 
să primiți cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și prospe
ritatea poporului romîn.

CEMAL GÜRSEL
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într-o dimineață, acum 
de curînd, cînd munca în 
fabrică intrase pe făgașul 
ei obișnuit, secretara orga
nizației de partid de la u- 
nitatea B. a întreprinderii 
„Donca Simo" din Capitală 
a primit o scrisoare adre
sată biroului organizației. 
Tovarășa Valeria Postola- 
che despături scrisoarea și 
citi :

„Tovarăși, sînt unul 
dintre acei muncitori care 
i-au dat maistrului Lu
cian Hotărau recomanda
re de primire în rînduri- 
le partidului, în toamna 
anului trecut. Am făcut 
aceasta cu conștiința cu
rată. Pe atunci, tînărul 
maistru despre care vor
besc făcea tuturora im
presie bună. Se ocupa a- 
tent de treburile secției și 
producția mergea bine. 
Atitudinea lui față de 
membrii colectivului nos
tru era cu adevărat to
vărășească. In viața de 
familie, după cîte am fost 
informat, era așa cum se 
cuvine : cinstit și stator
nic. Faptul că s-a căsăto
rit cu o muncitoare de 
la noi, fruntașă în pro
ducție, pe care, de ase
menea, o cunosc bine, 
era pentru mine o garan
ție în plus că Hotărau, 
va continua să se dez
volte într-o direcție bună.

Dar m-am înșelat. Pro
ducția în secția lui 
merge așa cum știți, cu 
totul nesatisfăcător. Se 
poartă urît cu oamenii, 
nu ține seama de propu
nerile și de ajutorul ni
mănui, se răstește și spu
ne grosolănii. Am aflat 
că s-a îndepărtat de fa
milie. Sint adine nemul
țumit.

Cer biroului să ia în a- 
tenție scrisoarea mea și 
să aducă acest caz, dacă 
va socoti necesar, în dis
cuția adunării generale a 
organizației noastre".

Dragomir Munteanu
Secretara rămase pe gîn- 

durl.
Scrisoarea o îngrijora. Cu

noștea cazul. Tn ultima vre
me, în ședințele de partid 
se auzea tot mai des între
barea : „Ce se petrece, to
varăși, cu secția maistru
lui Hotăran ? Dintr-o secție 
fruntașă a ajuns un fel de

.Lupta 
cenușăreasă". Cei din afara 
secției erau nedumeriți. De 
aceea și puneau ei întreba
rea : ce se petrece cu sec
ția aceasta î Să vedem, să 
ne interesăm. Sau poate vrea 
tovarășul Hotăran să ne ex
plice ?

Dar cel vizat direct rămî- 
nea surd. Nu voia să dea 
nici un fel de explicații. Ar 
fi însemnat să-și dezvăluie 
singur defectele și o ase
menea atitudine deschisă nu 
intră în firea lui orgolioasă. 
„Inlocuiți-mă, dacă nu mai 
sînt bun, de ce n-o faceți?" 
Acesta era singurul lui răs
puns.

Să fie înlocuit ? Era lu
crul cel mai lesne de făcut. 
Insă oamenii voiau altceva. 
El cereau ca Hotăran, care 
s-a dovedit a fi un maistru 
priceput, să se smulgă din 
glodul care l-a cuprins pi
cioarele și să ducă mai de
parte colectivul pe un drum 
bun. Făceau apel la con
știința lui, la simțul datoriei 
și onoarei.

— Ce șe petrece cu el ? 
— se întreba tovarășa Pos- 
tolache, o femeie tînără, a- 
leasă de curînd secretară a 
organizației de partid. Sim
țea că ei îi revine rolul de 
a lămuri lucrurile.

A stat de vorbă cu oame
nii din secția lui Hotăran, 
cu țesătoarele vîrstnice și a 
ailat că tînărul maistru este 
lipsit de simțul respectului 
pentru părul cărunt ; s-a 
sfătuit cu membrii de partid, 
care i-au spus că relațiile 
lui Hotăran cu muncitorii se 
rezumă adesea la ordine 
rostite ca un vechil, la iro
nii și cuvinte injurioase. 
Procesele verbale din con
sfătuirile de producție au 
oferit, de asemenea, secre
tarei. un bogat material do
cumentar. Tovarășa Posio- 
lache a ajuns la concluzia 
că maistrul Hotăran s-a în- 
fumurat în urma unor suc
cese și a promovării sale în 
funcția respectivă. Se crede 
de neînlocuit. Trufia îl o- 
prește să-și recunoască slă
biciunile și să primească 
ajutorul celor din țur. Și 
secția merge prost.

în timp ce căuta să lim-

pentru
pezească situația, secretara 
organizației primi vizita unei 
femei în vîrstă pe care n-o 
mai văzuse niciodată. Era 
mama lui Hoiăran. Venise 
să se plîngă. Stă la ea îm
preună cu soția și copilul 
lor. Dar s-a schimbat mult. 
A devenit un zbir. Nimic 
nu-1 mulțumește. Și-a găsit 
altă femeie și vrea să se 
despartă de ai lui. Mama 
nu vrea asta în ruptul 
capului. Ea cere să se facă 
ceva, de aceea a și venit/

Spusele femeii mîhnite. 
conturară și mai bine profi
lul moral al aceluia care, 
prin comportarea sa în mun
că și în familie, se depărta 
tot mai mult de cerințele 
puse unui membru de partid.

Tovarășa Postolache făcu 
o legătură între actul pătruns 
de simțul răspunderii al 
maistrului Munteanu și vizi
ta mamei lui Hotărdn. Era 
aici ceva comun — aceeași 
grijă părintească, deși ex
primată altfel ; aceeași stă
ruitoare atenție pentru edu
carea unui membru al fa
miliei, fie că este vorba de 
un colectiv de 2-3, familia 
în sensul strict al cuvîntu- 
lui, fie de un întreg colectiv 
de fabrică. Esența rămîne 
aceeași.

Secretara organizației de 
partid stabili să-l cheme a 
doua zi pe Hotăran în fața 
biroului organizației de 
partid.

★
Am notat, fiind de față la 

această întîlnire, dialogul 
dintre membrii biroului or
ganizației de partid și mais
trul Hotăran- îl redăm în
tocmai, socotind că nu 
mai este nevoie de nici un 
fel de adaus sau comen
tarii.

— Tovarășe Hotăran, ci
tește mai întîi această scri
soare. Cum vezi, este sem
nată de un tovarăș care ți-a 
dat recomandare pentru 
primire în partid.

— Știu despre ce este vor
ba. Mi-a spus chiar el. Cei 
din secție n-au altceva mai 
bun de făcut decît să stea 
cu ochii pe mine.

— Personal, nu văd nimic 
rău în asta — continuă se-

un om
oretăra. — Sînt oamenii ou 
care lucrezi, oamenii care 
ți-au dat odată stima și 
încrederea lor. Cum poți 
vorbi așa ?

— Spune-ne, tovarășe Ho
tăran, cum se explică aceas
tă rămînere în urmă a co
lectivului pe care-1 con
duci ? — interveni un mem
bru al biroului, mecanicul 
de întreținere Marin Ivan.

— In secție la mine am 
numai oameni slab calificați. 
Adunătură.

— Adunătură ? Cum vine 
asta tovarășe? — interveni 
secretara. Dar nu cu oa
menii aceștia ăi . realizat 
planul an de an 7 Nu ei au 
făcut din secția pe oaie o 
conduci un colectiv fruntaș, 
cu o vreme în urmă ? Te 
contrazic faptele, tovarășe. 
Eu cred că alta e cauza. 
Atitudinea dumitale față de 
muncitori este de neîngă
duit

— De ce nu mă schim
bați ? Să vină altul, precis 
că o să facă treabă.

— Ești fără experiență, 
omule, și ți s-a suit la cap, 
asta e — intervine un 
membru al biroului. Te 
cunosc. Cîtă vreme te 
bizuia! pe colectiv, erai 
atent la propunerile oa
menilor, te sfătuia! cu ei, 
lucrurile mergeau bine. De 
acolo îți trăgeai tu puterea. 
Acum vrei să faci totul sin
gur, am mai discutat noi 
despre asta. Ce-a ieșit — 
se vede : numai 96,4 la sută 
din plan pe septembrie.

— Adevărul este că noi 
am luat lucrurile cam ușor 
— spuse secretara, adresîn- 
du-se de astă dată membri
lor biroului, Nu-i vorba aici 
de o schimbare în cîteva

k

N. A. Zilele acestea a avut 
Ioc la fabrică o adunare ge
nerală. Nu s-a luat în dis
cuție de astă dată, în mod 
special, cazul tînărului mai
stru Lucian Hotăran. Totuși 
el a folosit acest prilej și a 
luat cuvîntul. După spusele 
tovarășilor săi, Hotăran a 
privit lucrurile cu simț auto
critic, dezvăluind cu curaj

luni. Și mai înainte a avut 
el ieșiri și abateri de felul 
acesta. Noi le-am pus toate 
în seama tinereții și lipsei 
de experiență și n-am făcut 
deloc bine. Ce se petrece 
cu familia dumitale ? — se 
adresă ea deodată lui Ho
tăran. — De ce pleci î

— Să fiu sincer, eu n-am 
iubit-o pe nevastă-mea din 
prima zi.

— Atunci de ce ai luat-o?
— Nici eu nu știu cum 

s-a întîmplat.
— Și acum ce ai Împotri

va ei? Putem ști motivele?
— Nu-mi place atitudinea 

ei morală. Femeia care aca
să îmi e soție, aici la fabri
că mă critică în ședințe. 
Asta e soția meal

— Vă indignați, tovarăși î
— spuse secretara, obser- 
vînd gestul celor de față,
— M-am interesat, aflați că 
nu poate aduce nici un mo
tiv serios. Om în toată fi
rea 1 De altfel — se adresă 
ea lui Hotăran — discuția 
noastră de acum este o dis
cuție pregătitoare. In curînd 
vom avea adunarea genera
lă a organizației de bază și 
vei fi pus în discuție. E bine 
să știi de pe acum. Nu pu
tem îngădui ca un membru 
de partid din organizația 
noastră să aibă asemenea 
atitudini față de colectivul 
în care muncește și față de 
familie.

k
în zilele premergătoare a- 

dunării generale, muncitorii 
din fabrică împărtășeau pă
rerea că Hotăran poate fi 
cîștigat pentru colectiv, că 
el poate reveni la situația 
unui om vrednic de stima 
lor.

...Un colectiv de muncă 
unit. Oameni de inimă. Oda
tă cu silința de a realiza 
sarcinile de producție, ei 
luptă acum să cîștige un 
om. Nădăjduim că vor reuși.

ST. ZIDÂRIȚĂ
★

cauzele care au făcut din el 
un om stingher, egoist și în
fumurat, rupt de colectiv, de 
preocupările oamenilor. To
varășii lui mai afirmă, de a- 
semenea, că în această po
ziție deschisă și sinceră în
trezăresc intenția bună a 
maistrului Hotăran și o po
sibilă schimbare, în sensul 
dorit de toți.

Noua policlinică dată recent 
în îolosință tn orașul Balș.

(Foto : K. Costin)

Roadele unei inițiative
Din inițiativa organizației de 

partid, în comuna Ștefănești, raio
nul Drăgășani, s-a executat un ca
nal în lungime de 3 km care ferește 
de inundații o suprafață de 125 ha. 
La executarea lucrării au participat 
zilnic sute de colectiviști.

In fruntea acestei acțiuni s-au 
situat colectiviștii Ștefan Stoica, 
Dumitru Croitoru, Matei Barbu, 
Floarea Șerban, Gheorghe Panait și 
alții. (De la C. IORDACHE, coresp. 
voluntar).

răspuns la semnalele presei:

Sovata în pragul iernii
In timpul sezonùlui rece în 

stațiunea balneo-.climaterică 
Sovata vor sosi là tratament 
și odihnă peste 7 500 de oa
meni ai muncii — cu 1 800 
mai mulți decît iarna trecu
tă. In vederea primirii cît 
mai bune a oaspeților, au 
fost reparate un număr de 
16 vile. Instalațiile de apă și 
sanitare au fost revizuite ; 
de asemenea au fost reame- 
najate 3 cantine.

Complex comercial 
la Anina

în cenfrul muncitoresc Anina 
a fost deschis un nou complex

comercial. Acesta este instalat 
într-o clădire nouă și cuprinde 
raioane cu produse alimentare, 
textile, tricotaje, confecjii, pre
cum și o cofetărie.

Laborator de analize 
rapide a laminatelor
La Uzina „Laminorul” din 

Brăila se lucrează în pre
zent la amenajarea unui la
borator de analize rapide a 
laminatelor.

Plantări de pomi
Colectiviștii din Bătrîni, 

Starchiojd și Drajna de Sus, 
raionul Teleajen, din Pănă- 
tău, raionul Cislău, și din 
alte comune ale regiunii Plo

iești au început lucrările de 
pregătire pentru plantatul 
pomilor fructiferi. Pînă a- 
cum s-au făcut gropi pe o 
suprafață de 800 ha, iar pi- 
chetatul pe aproape 1 500 ha. 
In această toamnă se vor 
planta în regiunea Ploiești 
cu meri, peri, caiși și pruni 
4 500 ha.

Noi produse 
ale industriei sticlei
în ultimul timp a început 

producția unor noi articole 
din sticlă ca : garnituri de 
pahare în 7 mărimi, pahare 
cu minere colorate, etc. Noi
le produse vor apare în co
merț în acest trimestru.

Intr»un cartier din Suceava
în cartierul Ițcani din orașul Su

ceavă, constructorii au dat în folo
sință un complex al cooperației meș
teșugărești pentru deservirea popu
lației. Complexul cuprinde 10 atelie
re, printre care croitorie bărbăteas
că și de femei, lenjerie, radio, cea
sornicărie, coafor și frizerie etc. în 
primele 10 luni ale anului rețeaua 
cooperației meșteșugărești a crescut 
cu 65 noi unități ajungînd în pre
zent la 542. Ținînâ seama de pro
punerile cetățenilor, majoritatea 
noilor unități au fost deschise in 
centrele muncitorești și localitățile 
îndepărtate.

Activitatea culturală 
în timpul iernii

Comitetul raional pentru cultură 
și artă Sînnicolau Mare acordă în 
prezent o atenție deosebită pregăti
rii multilaterale a activității cultu
ral-educative în timpul iernii în 
sprijinul consolidării gospodăriilor 
colective. Vor avea loc seri tematice 
dedicate fruntașilor în muncă, seri 
de întrebări și răspunsuri, jurnale 
vorbite, prezentări de cărți, precum 
și expuneri consacrate unor proble
me actuale ale desăvîrșirii construc
ției socialiste, ale situației interna
ționale.

Direcții generale 
din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini

Tn „Scînteia“ nr, 5665 s-a publicat 
articolul „Planurile de cooperare și co
laborare să fie îndeplinite exemplar". 
Articolul arăta că este necesar ca di- 
recfiile generale din cadrul Ministeru
lui Metalurgiei și Consfrucjiilor de Ma
șini să stabilească mai judicios sarci
nile de cooperare și colaborare între 
întreprinderile din regiunea Brașov pe 
care le tutelează, pentru a se evita 
cheltuielile de transport de la o între
prindere la alfa a pieselor contractate, 
întîrzierile etc. Se semnala și necesi
tatea sprijinirii operative a unor între
prinderi din regiune — „Hidromeca
nica“ (Brașov), „Independenta" (Sibiu) 
— care întîmpină greuiăfi în îndepli
nirea planurilor de produejie din pri
cină că Uzina „23 August" din Bucu
rești și Combinatul de cauciuc Jilava 
nu le livrează întotdeauna la timp 
piesele contractate.

Era de așteptat ca, după publicarea 
articolului, organele de resort ale mi
nisterului să stabilească măsurile cores
punzătoare și să comunice redacfiei 
ce-și propun să facă. Dar a trecut mai 
mult de o lună, depășindu-se terme
nul legal în cadrul căruia organele vi
zate urmează să răspundă la semnalele 
presei și rédacjia n-a primit nimic din 
partea direcților generale respective 
din minister.

Consiliul agricol regional 
Bacău

Articolul „Să fie folosite toate resur
sele de furaje“, publicat în nr. 5636 al

ziarului, semnala faptul că în unei» 
unităfi agricole socialiste din regiunea 
Bacău nu sînt valorificate pe deplin 
toate posibilităfile pentru însilozarea 
unor cantități cît mai mari de furaje. 
Consiliul agricol regional — se arăta 
în articol — are datoria să ia măsuri 
urgente pentru recoltarea din timp a 
tuturor resurselor de nutrefuri, pen
tru grăbirea ritmului însilozării.

Consiliul agricol regional Bacău n-a 
adus nici pînă acum la cunoșfinja re
dacfiei măsurile pe care le-a între
prins, deși de la aparifia articolului au 
trecut două luni.

Sfatul popular al raionului 
Calafat

Și Sfatul popular al raionului Cala
fat a întîrziat să trimită răspunsul la 
articolul „Grijă și operafivîtafe în eli
berarea actelor“, publi'cat în „Scînteia" 
nr. 5672. în articol se arăta că aci s-a 
tărăgănat luni de zile rezolvarea ce
rerii cetăjeanului Ion Danilescu din 
Sighet privind eliberarea unui act de 
vechime în cîmpul muncii. Comite'ul 
executiv al sfatului popular avea obli
gația să analizeze cum a fost cu pufinfă 
o asemenea întîrziere inadmisib'lă, să 
fragă la răspundere pe cei vinovafi și 
să informeze redacfia asupra măsurilor 
întreprinse. Dar răspunsul încă se lasă 
așteptat. Președintele și membrii comi
tetului executiv tin oare să arate 
neapărat că tărăgănarea face parte d:n 
stilul lor de muncă ?

Sfudențl Ieșeni în excursie la 
Lacul Roșu.

(Foto I Agerpres)

La sindicat a sosit 
— o scrisoare —

Gara de Nord, lume multă, ca de- 
obicei. Pe peron doi tineri trec prin
tre călători și se opresc tn fața liniei 
nr, 9. Deodată, zăresc pe jos un por
tofel de piele. 1n el, acte și bani.

Pentru moment nu știu ce să facă. 
Se sfătuiesc cîteva clipe și se hotă
răsc. Unul dintre ei pleacă în cău
tarea milițianului. împreună cu acesta, 
cei doi numără banii — I 100 lei — 
și apoi, după ce în fafa lor se în
cheie un proces verbal, predau por
tofelul casieriei gării.

Intîmplarea nu se încheie însă aici. 
Tinerii se gîndesc la păgubaș. Se urcă 
în tramvai și se opresc la adresa pe 
care au aflat-o din acte. Găsindu-I, îi 
povestesc toată Intîmplarea. Bucuros, 
acesta le mulțumește cu căldură pen
tru fapta lor șl II întreabă unde lu
crează.

— La Grlvlfa Roșie I răspunse unul 
dintre tineri, luîndu-șl rămas bun.

De la inginerul Gheorghe Bogdă- 
nescu, cel care a pierdut actele șl 
banii, a sosit zilele trecute o scrisoa
re pe adresa Comitetului sindical al 
Uzinelor „Grlvifa Roșie“. 1n această 
scrisoare, el îșl exprimi stima fată de 
colectivul in care lucrează cei doi 
mefalurgiști ufemiști, Marin Rusu de 
la sculărle șl Anton lordache de la 
secția prelucrări mecanice utlla|-chi- 
mlc. Scrisoarea Inginerului se încheie 
simplu : „Exprim tovarășilor Rusu șl 
lordache recunoștinfă șl le doresc 
succese 1n muncă".

D. M.

Un folositor schimb de experiență la G.A.S. Călărași

Metode zootehnice înaintate 
în creșterea și îngrășarea porcilor

Ediții și pagini speciale
De cîtva timp ziarul „Secera și 

Ciocanul" din Pitești scoate ediții 
speciale pe întreprinderi și pagini din 
gospodăriile colective fruntașe din 
regiune. Pfnă acum au fost scoase 3 
ediții.

Paginile pentru sate se intitulea
ză : „Cum v-ați ocupat de întă
rirea economico-organizatorică a 
G.A.C." ?, „Ce veți mai face de a- 
curn înainte ?".

în ultimii ani prin aplicarea me
todelor avansate de creștere și în- 
grășare a porcilor, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la G.A.S. Călărași, regiunea Bucu
rești, a obținut realizări însemnate 
în sporirea producției de carne și 
reducerea prețului de cost al aces
teia.

Urmărind generalizarea experien
ței prețioase acumulată de colecti
vul de aici, Consiliul regional al 
sindicatelor București, împreună cu 
Trustul Gostat Călărași și comite
tul regional U.T.M. au organizat de 
curînd la G.A.S. Călărași un schimb 
de experiență. Au luat parte 110 
ingineri și tehnicieni zootehnici, me
dici veterinari din gospodăriile de 
stat din raioanele Slobozia, Călă
rași și Fetești și brigadieri zooteh
nici și secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile colective 
din împrejurimi. Oaspeții au vizitat 
maternitățile de scroafe și îngrășă- 
toriile de porci de la G.A.S.. Călă
rași, Cu această ocazie participanții 
la schimbul de experiență au putut 
vedea la fața locului cum este or
ganizată creșterea și îngrășarea 
porcilor.

în a doua parte a schimbului de 
experiență, specialiști și fruntași în 
creșterea porcilor de la G.A.S. Că
lărași au prezentat referate cu pri
vire la metodele de lucru folosite 
în gospodărie.

In referatul prezentat, inginerul 
zootehnic Gheorghe Navrea a ară
tat că gospodăria a mărit de cîte
va ori efectivul de porci și canti
tățile de carne livrate statului, fo
losind însușirile productive deose
bite pe care le are această specie.

Pentru a se obține un număr cît 
mai mare de purcei în gospodărie 
se acordă o mare atenție menține
rii scroafelor într-o stare bună de 
întreținere. Scroafele de reproduc
ție din gospodăria noastră nu au o 
greutate mai mare de 140—160 kg. 
Pe cele ce trec de 200 kg le refor

măm, deoarece dau purcei slab dez
voltați. Scrofițele le introducem la 
montă cînd au o greutate de 95 kg. 
In felul acesta se evită pierderile 
ce au loc atunci cînd scroafele se 
folosesc la o greutate mai mică și 
nu pot să ajungă la creșterea și 
dezvoltarea normală rasei. Menține
rea scroafelor într-o stare de bună 
întreținere o realizăm printr-o hră- 
nire și îngrijire rațională.

Pe bază de exemple practice par
ticipanții la schimbul de experiență 
au putut vedea cît este de impor
tantă aplicarea unor metode simple, 
dar care au o mare eficacitate eco
nomică, cum sînt plimbarea anima
lelor, ținerea lor pe pășune în 
timpul verii în adăposturi simple și 
ieftine etc. Printr-o alimentație ra
țională, plimbare zilnică a anima
lelor și o bună pregătire pentru 
montă, gospodăria a reușit să obți
nă în medie de fiecare scroafă cîte 
11,2 purcei la o fătare. Datorită bu
nei întrețineri a scroafelor, acestea 
se pot folosi la montă între a 6-a 
și a 8-a săptămînă de lactație. în 
felul acesta s-au obținut cel puțin 
două fătări pe an, iar de la o 
grupă de scroafe se vor obține anul 
acesta pînă la 3 fătări. Mărirea pro
ductivității pe cap de animal, prin 
utilizarea la maximum a scroafelor 
de reproducție a dat putința să se 
rèduca prețul de cost al fiecărui 
purcel înțărcat, cu 27 de lei, față 
de plan.

Succesele obținute de gospodărie 
nu ar fi fost posibile, dacă nu s-ar 
fi acordat o atenție deosebită ridi
cării necontenite a calificării profe
sionale a cadrelor de îngrijitori. 
Dintre muncitorii din sectorul por
cin, 40 lucrează în gospodărie de 
peste 10 ani, 105 de peste .5 ani și 
numai 15 au vechimea de un an.

Participanții la schimbul de expe
riență s-au interesat îndeaproape de 
metodele aplicate pentru creșterea 
unui număr mare de purcei (la 
G.A.S. Călărași se obțin anul acesta

24 000 de purcei) cu rezultate dintre 
cele mai bune. Ei au putut vedea 
felul cum este organizată munca la 
maternitățile de scroafe unde lu
crează îngrijitori cu o bună califi
care. Aici se repartizează cîte un 
îngrijitor în plus, atît ziua cît și 
noaptea, pentru a se evita orice 
pierderi. Programul de noapte este 
aproape la fel cu cel de zi. In gos
podărie se aplică alăptarea dirijată 
a purceilor în funcție de vîrsta și 
dezvoltarea acestora pentru a obți
ne o creștere în greutate cît mai 
mare. în același scop din efectivul 
de scroafe pe care îl are gospodă
ria a fost format un nucleu de pră- 
silă de 250 de scroafe din cele care 
dau mai mulți purcei și au o capa
citate de alăptare mai mare.

Interesante sînt și metodele ex
puse de către Gheorghe Dobre, in
ginerul zootehnic șef al gospodăriei, 
cu privire la felul cum este organi
zată la G.A.S. Călărași creșterea în 
rasă curată și încrucișarea indus
trială a porcilor. El a arătat că pen
tru încrucișările industriale se fo
losesc vieri din 3 rase valoroase de 
carne. Produși! obținuți prin apli
carea acestei metode, a spus el, sînt 
foarte viguroși, au o viteză de creș
tere mare, au o osatură puternică 
bine îmbrăcată cu mușchi, sînt pu
țin pretențioși la condițiile de me
diu, realizează un spor de creștere 
în greutate mai rapid, cu un con
sum de unități nutritive mai mic. 
Toate acestea duc la obținerea unei 
producții mai mari de carne, cu 
cheltuieli mai reduse, ceea ce in
fluențează scăderea prețului de cost.

Referindu-se la experiența acu
mulată de brigada pe care o con
duce, brigadierul fruntaș Petre Pa- 
velescu a arătat printre altele, că 
îngrășătoria se populează cu porci 
de 30—35 kg, cu o greutate cît mai 
apropiată. Pentru a nu se neliniști 
unii pe alții, porcii puși la îngrășat 
sînt îmbăiați de la început cu en- 
tomoxan, în soluție de 4 la mie. A-

plicind metode înaintate de creș
tere, brigada condusă de Petre Pa- 
velescu reușește să obțină un spor 
mediu de creștere zilnic de 0,525 kg 
de fiecare porc, față de 0,480 kg cît 
este planificat.

In cadrul schimbului de experien
ță au luat cuvîntul numeroși par
ticipant care au arătat realizările 
obținute de ei și ce metode dintre 
cele văzute la G.A.S. Călărași vor 
căuta să aplice în practică. Luînd 
cuvîntul ing. zootehnic Ioana Popa 
de la G.A.S. Ivănești a arătat ex
periența cîștigată de gospodăria 
unde lucrează în creșterea rapidă și 

■ fără pierderi a purceilor. Printre 
altele ea a arătat că a obținut suc
cese deosebite în creșterea purcei
lor folosind în hrana acestora fu
rajele combinate date în 3 tainuri 
zilnice din care două umede și unul 
uscat. Noi nu am folosit furajarea 
purceilor noaptea, așa cum se face 
la G.A.S. Călărași, dar vom studia 
aplicarea acestei metode.

In cuvîntul său, medicul veteri
nar Constantin Aurelian de la 
G.A.S. Jegălia a vorbit despre re
zultatele bune obținute prin castra
rea scroafelor puse la îngrășat, de- 
monstrînd cu cifre sporul de creș
tere în greutate care s-ar putea 
realiza numai prin introducerea a- 
cestei metode.

Crescătorul de porci fruntaș de 
la G.A.S. Dudești, Ion Vram, a a- 
rătat cum a reușit el să crească 
purcei cu o greutate medie de 17,5 
kg la înțărcare. Despre metodele 
înaintate aplicate în creșterea 
porcilor au vorbit și Gh. Do
bre de la G.A.S. Pletroiu, Vasile 
Pavliuc, de la G.A.S. Perișoru, Ele
na Miulescu de la G.A.S. Bordu- 
șani și alții.

In încheiere, participanții la con
sfătuire au adoptat un plan de mă
suri, în care sînt cuprinse metodele 
cele mai eficace și mai economice 
de creștere și îngrășare rapidă a 
porcilor. Ar fi bine ca organizatorii 
schimbului de experiență de la 
G.A.S. Călărași să urmărească apli
carea în practică a celor înscrise în 
planul de măsuri, să se îngrijească 
de generalizarea în practică a me
todelor zootehnice avansate în 
scopul sporirii producției de carne 
de porc și al reducerii prețului ei 
de cost.

MARIN ROTARU
_ coresp. „Seinteii”

RADIO, joi 8 noiembrie • Concert do 
muzică ușoară — ora 9,25 — I • Frag
mente din opera „Sadko“ de Rimski- 
Korsakov — ora 10,00 — I • Muzică 
populară romînească — ora 12,00 — I 
o Scene din opere — ora 12,15 — II 
o Muzică de cameră de compozitori ro- 
mînl — ora 12,30 — I • Note de lector 
— ora 13.15 — II o Concertul nr. 5 pen
tru pian și orchestră de Beethoven — 
ora 14,30 — II • Din cîntecele și dan
surile popoarelor — ora 15,00 — I o Dan
suri din operete — ora 15,30 — II o Sul
te simfonice — ora 15,45 — Ie Muzică 
populară romînească șl a minorităților 
naționale — ora 10,30 — II • Trio opus 
63 nr. 1 în re minor de Robert Schu
mann — ora 16,58 — II • „Partidul

călăuza noastră“ — program de versuri
— ora 17,14 — I « Cîntă baritonul David 
Ohanezlan — ora 17,30 — I • „Dicțio
nar muzical“ (3) : Rondoul — ora 18,35
— Io Jurnal do întrecere — ora 19,00
— Io Program muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie — ora 19,15
— Io Transmisiune din studioul de 
concerte a concertului orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunli. Dirijor Carol 
Litvin. Solist Helmuth Plattner — ora
19.50 — Io Muzică ușoară romînească
— ora 21,15 — II » Ciclul „George Enes- 
cu compozitor“ : Sonata a IlI-a opus 25 
în re minor pentru vioară șl plan — ora 
22,30 — II • Muzică de dans — ora
22.50 — L

Cinematografe)
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Fata cu garoafe — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Regele Lear — (orele
19.30) . (Sala Comedia) : Vicleniile iul 
Scapin — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Bolnavul închipuit — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettlé și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul „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 muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Hoții șl vardiștii — (orele 19.30). 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile) : De Pretore Vincenzo — (orele 
20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : Salut 
voios — (orele 17). O felie de lună — 
(orele 20). Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Mutter Courage
— (orele 20). Teatrul Evreiesc de Stat : 
Un milion pentru un surîs — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Vorba revistei — (orele 
20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu) : Alfabet împărat — (orele 16). 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor
— (orele 16). Teatrul regional București 
secția estradă prezintă concertul specta
col „Din toată inima“ — (orele 20). Cir
cul de stat : — Ansamblul „Deutsche 
cirkusarena“ din R. D. Germană — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE. Oameni șl fiare
— ambele serii : Republica (9; 12,45; 16,15; 
20), Elena Pavel (8.45; 12,30; 16,20; 20,15). 
Lupii la stînă rulează la cinematogra
fele : Magheru (9; 11; 13; 15; 17; 19,15;
21.30) , București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
V. Roaită (9; 11; 13; 15; 17; 19,10; 21,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Lașul rulea
ză la cinematografele V. Alecsandrt (15; 
17; 19; 21), I. C. Frlmu (9,39; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), înfrățirea între popoare 
(16; 18,15; 20.30), Alex. Sahia (10; 12; 15 
17; 19; 21). Cavalerii teutoni — ambele 
serii ; Victoria (10; 13,15; 16,30: 19.45). 
10 000 de scrisori : 8 Martie (16; 18; 20), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Alarmă pe 
Insulă : Central (10,45; 13,15: 15.45: 18,15;
20.30) . Program special pentru copil : 13 
Septembrie (10). Vîrsta dragostei : 13 
Septembrie (11; 13,30: 16: 18.30; 21). Pro
gram de filme documentare rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. Tin
tin șl misterul „Lînel de aur“ : Maxim 
Gorki (11; 15; 17: 19: 21). La 30 de ani : 
1 Mal (10; 12; 15.30: 18; 20,30). Alex Po
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). Libertății (10; 12.15; 
16; 18.15; 20.301. Omu) cu două fețe : 
Cultural (16; 18 15: 20,30).Flăcări șl florii 
Gh. Doja (10: 12; 14.15: 16 30; 18.45; 21), 
Flacăra (16; 18.15: 20.30). Popular (16: 
18,15: 20.30) Post restant : Grivița (16: 
18.15: 20.30). Fata cu ulciorul : C-tin David 
(15,30; 18; 20.30). Bîtă... ieși din sac ! : 
Unirea (16; 1815; 20.30). Secretul cifru-

Iul : T. Vladimlrescu (15; 17; 19; 20,45). 
Vals pentru un milion : Munca (16; 
18,15; 20,30). Mizerabilii — ambele serii : 
Arta (15,30; 19,30). O viață: Moșilor (11; 
14.30; 16; 18,15; 20,30). Celebrul 702 : 23 
August (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
9,45 pînă ia orele 13,30 după-amlază 15,15; 
17; 19; 20,45). Casa de la răscruce : Don
ca Simo (16; 18,15; 20,30). M. Emlnescu 
(16; 18,15; 20,30), Drumul serii (16: 18,15; 
20,30). Reportaj cu ștreangul de gît — 
cinemascop : 16 Februarie (16; 18; 20). 
împotriva zeilor rulează la cinemato
graful Ille Pintille (16; 18,15; 20.30). Dru
muri despărțite : 8 Mai (15.30: 18; 20,30). 
Centrul înaintaș a murit în zori : Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). G. Coșbuc (10ț 
13; 15: 17; 19; 21). Nouă zile dintr-un an : 
G. Bacovia (15,30: 18: 20,15), Olga Banele 
(16; 18,15: 20.30), B. Delavrancea (16: 18: 
20). Ker Oglî — cinemascop : 30 Decem
brie (16: 18,15; 20,30). șampanie și melo
dii rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Filmul pentru copil : 
„Vreau să știu tot" nr. 13 — o produc
ție a studiourilor sovietice. 19,30 — Fil
mul artistic „Destăinuire" — o producție 
a Studioului ..Mosfllm". 21,00 — Cîntece 
șl dansuri populare. își dau concursul : 
o formație Instrumentală condusă de 
Victor Predescu. artist emerit, șl o for
mație din Ansamblul de dansuri al Sfa
tului popular al Capitalei. Soliști vocali 
șl Instrumentiști : Adriana Codreanu, 
Elena Simlonescu. Ion Crlstoreanu. Ion 
Bogza, Grlgore Chlazlm, Nelu Orlan șl 
Dobre Constantin. în încheiere : Bule
tin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

relativ călduroasă, cu cer variabil, mal 
mult noros. Cu totul Izolat a plouat 
slab. Vîntul a suflat slab, pînă la potri
vit. Temperatura aerului, la orele 14, 
înregistra valori cuprinse între 19 grade 
la Gurahonț, Timișoara, Chlșlneu-Crlș și 
5 grade la Cîmpulung Moldovenesc, tn 
București : Vremea a fost relativ caldă, 
cu cer variabil mal mult noros. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din sec
torul nord-estlc. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 18 
șl 11 noiembrie. In țară : Vremea se 
menține relativ călduroasă, cu cer no
ros. Vor cădea ploi locale mal întîi în 
vestul țării, apoi șl în celelalte regiuni. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
Intre minus 2 șl plus 8 grade. Iar ma
ximele între 19 și 29 grade. Dimineața 
ceată. In București : Vremea se men
ține relativ călduroasă, cu cer temporar 
noros. Ploaie slabă. Vînt potrivit. Tem
peratura staționară.
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M tinea politico-edtieativă vie9 eficace Sesiune științifică consacrată

în slujba îndeplinirii planului
automatizării

In lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră crește continuu rolul muncii 
politico-educative desfășurate de organizațiile de partid în rîndurile maselor. Recent, Comitetul orășenesc 
P.M.R. București a organizat o consfătuire în care s-a analizat felul cum se desfășoară munca politică 
pentru îndeplinirea sarcinilor de producție în întreprinderile din Capitală. Au participat secretari ai co
mitetelor raionale de partid, instructori teritoriali, secretari ai comitetelor de partid din marile uzine și 
alte cadre care activează în domeniul muncii politice de masă.

Consfătuirea a constituit un rodnic schimb de experiență între organele și organizațiile de partid din 
întreprinderile bucureștene. Redăm mai jos aspecte din experiența bună împărtășită cu acest prilej 
și cîteva din problemele mai importante dezbătute.

Anul acesta organele de partid din 
Capitală s-au ocupat cu mai multă gri
jă de organizarea și desfășurarea mun
cii politice de masă, de axarea ei pe 
problemele principale ale producției.

îndrumate de comitetul orășenesc de 
partid, comitetele raionale 16 Februa
rie, Grivița Roșie și altele, de pildă, 
au instruit sistematic activul de partid 
asupra metodelor și mijloacelor muncii 
politice de masă ce trebuie folosite în 
vederea antrenării tuturor muncitorilor 
la îndeplinirea exemplară a planului pe 
anul 1962. Tot în acest scop, au fost 
organizate schimburi de experiență în
tre birourile organizațiilor de bază, 
convorbiri model ale agitatorilor etc. 
Toate acestea au contribuit ca munca 
politică de masă din fabrici și uzine să 
aibă un caracter mai concret și mai e- 
ficace, să fie ’egală mai strîns de lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.

La Uzinele „23 August" realizarea a- 
qregatelor de înaltă tehnicitate a impus 
folosirea unor metode și procedee 
tehnologice avansate, printre care și 
sudura automată. La început, cu toate 
măsurile tehnico-organizaforice luate, 
mulți muncitori continuau să lucreze 
după vechile metode. Ce a întreprins 
comitetul de partid ‘ 
Mai întîi a instrui* 
avantajelor folosirii 
lucru. Aceștia au 
de la om la om, 
monstrafii practice și explicații amă
nunțite în fața unor grafice și planșe. 
La propunerea comitetului de partid 
un colectiv de specialist! a redac
tat o broșură privind sudura automată 
și rezultatele ce se obțin prin aplica
rea ei. Broșura a fost citită de un număr 
de muncitori. Toate acestea au contri
buit ca tehnologia avansată să fie în
sușită de majoritatea sudorilor. Produc- . 
fivitatea muncii a sporit simțitor, la ca- 
zangerie, de pildă, cu peste 50 la sută, 
față de perioada anterioară.

în aceste condiții? 
agitatorii asupra 
noii metode de 
ținut convorbiri 

, urmate de de-

Preocuparea organizațiilor de partid 
pentru sporirea productivității muncii 
se împletește strîns cu lupta pentru îm
bunătățirea calității produselor și obți
nerea de economii. In această privință 
la Uzinele „23 August" există o expe. 
riență valoroasă. Cu cîtva timp în urmă 
s-a pus în mod deosebit problema 
reducerii substanțiale a rebuturilor la 
turnătorie. Pentru rezolvarea e', organi
zația de partid, în colaborare cu comite
tul sindicatului, au întreprins un șir de 
acfiuni care au avut un larg răsunet. Ast
fel, în cadrul unor schimburi de expe
riență, turnătorii fruntași au vorbi) des
pre metodele înaintate pe care le aplică. 
In vitrine, special amenajate, au los’ 
expuse mostre de piese rebutate înso
țite de explicații privitoare la cauzele 
lor și de numele celor care au făcut 
lucru de mîntuială. Un grup de agita
tori, majoritatea dintre ei specialiști, 
care au studiat la Uzinele „Steagul 
Roșu"-Brașov felul cum se aplică meto
da silicoaluminiu-fermică la turnătoria 
de ofel, l-au ajutat pe turnători să fo
losească această metodă. Prin demon
strații practice, convorbiri cu muncitorii, 
articole la gazetă de perete, ei au ex
plicat în ce constă metoda respectivă 
și avantajele ei. Rezultatul ? Numai la 
cele 4 semiinele pentru liniile de ci
ment s-au economisit peste 50 tone 
ofel.

In lupta pentru realizarea unor pro
duse de înaltă calitate, Comitetul de 
partid de la Filatura romînească de 
bumbac fo’osește cu bune rezultate 
organizarea de vizite ale unor munci
tori fruntași, tehnicieni și Ingineri — 
aqitatori în întreprinderi beneficiare 
ca, Fabrica de confecții și tricotaje 
București, Țesătoria „Donca Simo" etc. 
Pe 
loc 
că 
fire 
contribuit la realizarea în proporție de

baza constatărilor făcute au 
apoi convorbiri la locurile de mun- 

privind căile de îmbunătă- 
a calității produselor. Aceasta a

Tn întreprinderile și instituțiile din 
Capitală, organizațiile de partid fo
losesc o gamă largă de metode pen
tru dezvoltarea atitudinii noi față 
de muncă, pentru cultivarea trăsă
turilor morale proprii omului nou, 
membru demn al societății socia
liste. Conferințele și expunerile pe 
teme din ce-le mai variate ca: „Res
pectarea disciplinei tehnologice — 
sarcină de seamă în realizarea unei 
calități superioare", „Disciplina 
muncii — factor hotărîtor în reali
zarea ritmică a planului" etc. ținute 
la întreprinderea „Flacăra Roșie" și 
în alte locuri — au adus o contri
buție însemnată la dezvoltarea ati
tudinii noi față de muncă. Pentru 
ținerea conferințelor sînt folosite 
cadre bine pregătite, cu o bogată 
experiență — activiști de partid, in
gineri tehnicieni si activiști cultu
rali. Brigăzi științifice alcătuite din 
cercetători științifici ai Institutelor 
Academiei R.P.R. și alți specialiști 
au dat explicații amănunțite oame
nilor muncii la întrebări privitoare 
la căile sporirii productivității mun
cii, reducerii prețului de cost, intro
ducerii tehnologiei înaintate etc.

Prin grija organizațiilor de partid 
și organizațiilor sindicale se țin pe
riodic în întreprinderi „medalioane 
literare" pe teme inspirate din tre
cutul de luptă al partidului nostru, 
în cadrul cercurilor „prietenii fil
mului" sînt vizionate în colectiv 
filme instructiv-educative pe margi
nea cărora 
Uzinele „7 
s-au
agitație 
noul și 
chiului, 
xercită 
supra vieții colectivului. în unele 
locuri însă, programele brigăzilor 
artistice au un slab caracter edu
cativ. în întreprinderi ca Fabrica 
de bere „Rahova" și altele, numă
rul formațiilor artistice a început să 
scadă față de anul trecut, cu toate 
că tot mai mulți muncitori doresc să 
participe la activitatea artistică de 
amatori.

au loc discuții. La 
Noiembrie“, „Vulcan" 

brigăzi artistice de 
» secții. Evidențiind 

rămășițele ve- 
acestora e-

format
pe
satirizînd i 

spectacolele 
o puternică influentă a-

Acțiuni interesante, atractive se 
organizează și în timpul liber la u- 
nele cluburi. Un puternic interes stîr- 
nesc „serile de întrebări șl răspun
suri" privitoare la atitudinea nouă 
față de muncă, semnificația eveni
mentelor importante petrecute pe a- 
rena internațională etc. La clubul 
„Monetăiia» statului" a devenit tra
dițională „sărbătoarea brigăzilor 
fruntașe în producție". în alte locuri 
se țin „schimburi de experiență pe 
profesii", se organizează „decada 
proiectantului", „decada lăcătușu
lui" etc. în cadrul Casei de cultură 
a tineretului din raionul „16 Febru
arie* au fost organizate Interesante 
acțiuni pentru tineret, pe specific 
profesional, ca : Ziua tinărulul 
strungar, turnător, constructor, bo
binator, proiectant, cercetător etc. 
în multe IocutI obișnuitele reuniuni 
tovărășești de sîmbătă seara sînt 
precedate de concursuri pasionante 
cu tema „Cine știe meserie, cîștlqă". 
Totuși la unele cluburi ca I.S.E.B. și 
altele se organizează manifestări 
cultural-artistice în mod sporadic, 
doar cu ocazia unor zile festive.

în întreprinderile din Capitală, la 
fel ca în întreaga țară, capătă o 
însemnătate tot mal mare judecata 
opiniei publice, a colectivității. La U- 
zinele „Semănătoarea“, pe șantierele 
de construcții „Ștefan cel Mare", „Bal
ta Albă* la Fabrica de mașini e- 
lectrice, h-a înrădăcinat obiceiul ca 
ori de cîte ori se produc cazuri de 
încălcare a disciplinei socialiste a 
muncii, acestea 6ă fie puse în dis
cuția brigăzii sau a echipei. Biroul 
organizației de bază de la atelie
rul ștanță al Fabricii de încălță
minte „Flacăra roșie“, de pildă, a 
pus în discuția colectivului 
manifestări nesănătoase ale 
elemente înapoiate. în cadrul 
tei de perete au participat la 
cuție pe tema „Profilul moral al o- 
mului nou’ peste 50 de tovarăși. 
Prin exigența și combativitatea lor, 
aceste discuții s-au dovedit adevă
rate tribune de promovare a mo
ralei socialiste.

unele 
unor 

gaze- 
o dis-

Din
m

propunerile făcute 
cadrul consfătuirii
tehnice să asigure mâ— Cabinetele 

teriale de documentare tehnică pentru 
agitatori, ținînd seama de specificul în
treprinderilor.

— Să se organizeze periodic schimburi 
de experiență între agitatorii din între
prinderile aparținînd aceleiași ramuri de 
producție.

— Editura tehnică să organizeze pe
riodic consfătuiri cu colectivele diferite-

Grupaj realizat 
de ION SPALĂȚELU

(Foto : A. CARTOJAN)

lor întreprinderi pe tema „Cartea teh
nică în sprijinul producției“. Să fie edi
tate mai multe cărți tehnice de nivel 
mediu.

— Folosind experiența Comitetului ra
ional de partid „N. Bălcescu”, să fie or
ganizate pe lîngă fiecare comitet raional 
de partid expoziții cu privire la cele mal 
interesante forme si mijloace folosite în 
munca politică de masă.

— La Universitatea populară Bucu
rești să fie înființată secția de „noutăți 
tehnice“.

— Cinematografia să 
multe filme pe bandă 
popularizarea metodelor 
muncă și a procedeelor 
vansate.

realizeze mai 
tngustă pentru 
Înaintate de 

tehnologice a-

100,8 la sută a planului privind îmbu
nătățirea calității produselor și la reali
zarea de economii la prețul de cost 
în valoare de 300 000 lei.

Un rol important în antrenarea mun
citorilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan îl au gazetele de uzină și gazetele 
de perete. In coloanele gazetelor de 
uzină : „Metalurgistul” de la Uzinele 
„Vulcan", „Confecția" de la Fabrica de 
confecții și tricotaje, „Viața uzinei“ de 
la Uzinele „23 August" și „Republica“ 
etc. se publică cu regularitate articole 
în care este popularizată experiența 
bună și sînt combătute deficiențele 
care împiedică buna desfășurare a 
procesului de producție.

In sprijinul îndeplinirii sarcinilor de 
plan acționează cu bune rezultate și 
agitația vizuală. Rețir. atenția : expo
ziția „Agitația vizuală concretă, efica
ce" organizată la Comitetul raional de 
partid N colae Bălcescu, care prezintă 
cele mai bune grafice, lozinci, desene, 
panouri ; „Vitrina cu produse etalon", 
de la Întreprinderea „Viscofil“ ; „Pa
noul noutăților din întrecere", de la 
Fabrica de chibrituri ; lozincile mobili
zatoare : „Depășind planul la calitate 
cu 1 la sută pe 1962, realizăm bene
ficii peste plan în valoare de 200 000 
lei din care se pot realiza 6 aparta
mente", „Reducînd prețul de cost cu 
1 la sută asigurăm mijloace materiale 
și bănești pentru realizarea a 50 000 
m țesături peste plan" — de la Fabrica 
„Pavel Tcacenco" și respectiv „Țesăto
riile reunite".

Munca politică vie, perseverentă, 
desfășurată de organizațiile de partid 
a contribuit în mare măsură la înde
plinirea în întreprinderile din Bucu
rești a planului la producția globală 
pe primele 9 luni ale anului în pro
porție de 101,3 la sută, iar la producția 
marfă 101,8 la sută. S-au realizat tot
odată economii peste plan în valoare 
de peste 260 milioane lei și au fost 
asimilate în procesul de producție peste 
500 produse noi.

Sînt însă în Capitală și întreprinderi 
ca „Tehnica Text lă", „Timpuri Noi" și 
altele, în care munca politică nu consti
tuie încă un mijloc eficace pentru rea
lizarea sarcinilor de producție, dato
rită caracterului formal al acțiunilor în
treprinse.

Din păcate, organizațiile de partid 
din aceste întreprinderi nu sînt ajutate 
în suficientă măsură de comitetele ra
ionale în organizarea și desfășurarea 
muncii politice.

Tovarășul Ion Radu, secretar al comitetului de partid de la sec
ția mecanică a Uzinelor „23 August", lustruind agitatorii asupra pro

blemelor principale ale producției.

Cum se asigură pregătirea temeinică,
diferențiată a

Majoritatea comitetelor raionale 
de partid instruiesc periodic birou
rile organizațiilor de bază cu pri
vire la munca de pregătire a agita
torilor. Din rîndurile acestora fac 
parte fruntași în producție, ingineri, 
tehnicieni — oameni cu tragere de 
inimă și aptitudini pentru munca de 
agitație. Comitetele raionale de 
partid „1 Mai“, „Grivița Roșie", „V. 1. 
Lenin" și altele au constituit co
lective formate din activiști de 
partid — buni cunoscători ai me
todelor și mijloacelor muncii poli
tice de masă — care ajută birou
rile organizațiilor de bază în munca 
de instruire a agitatorilor.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor 
agitatorilor au fost organizate de 
către toate comitetele raionale de 
partid din Capitală cicluri de lecții 
pe asemenea teme importante cum 
sînt : „Sarcinile organizațiilor de 
partid pentru descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne din în
treprinderi“, „Muncă politică vie 
pentru antrenarea tuturor muncito
rilor țn întrecerea socialistă 
Comitetul de partid 
C.F.R. București-Triaj 
vizite ale agitatorilor 
industriale, expoziții, 
zâminte culturale etc. In unele locuri 
secretari și instructori ai comitetelor 
raionale de partid aîr ținut expuneri 
lunare și trimestriale privind meto
dele folosite de agitatori în munca 
politică ■ de masă desfășurată în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor de 
plan. în vederea generalizării me
todelor bune din munca agitatorilor, 
la Uzina de pompe și mașini agri
cole și „Republica“ s-au organizat 
schimburi de experiență între agi
tatorii din cele două uzine, convor
biri model care au fost de un real 
folos.

etc. 
de la nodul 

organizează 
la obiective 
muzee, așe-

agitatorilor ?
Ținînd seama de Indicațiile co

mitetului orășenesc de partid, ma
joritatea comitetelor raionale fac 
periodic instruirea diferențiată a a- 
gitatorilor. Comitetul raional de 
partid „23 August", după ce a a- 
nalizat cum sînt traduse în viață 
planurile de măsuri tehnico-organi- 
zatorice și felul cum se ocupă or
ganizațiile de partid de introducerea 
procedeelor tehnologice avansate, a 
instruit operativ agitatorii pe grupe 
de întreprinderi cu privire la aceste 
probleme. In cadrul instructajului a 
fost scoasă în evidență experiența 
bună a organizațiilor de bază de la 
„Republica", „Uzina mecanică fină", 
„Mătasea Populară“ ș. a., privind 
munca politică pentru traducerea în 
viață a propunerilor valoroase ale 
muncitorilor și tehnicienilor.

La rîndul lor birourile organizații
lor de 
prinderi 
zultate 
lor. La 
rataj" 
tează 
sînt 
fi 
țirea

Mai sînt însă 
de partid unde 
leasă importanța 
lor. La întreprinderea „Adesgo” au 
fost selecționați ca agitatori tova
răși care n-au aptitudini pentru a- 
ceastă muncă și nici nu sînt ajutați 
să le dobîndească. Organizațiile de 
partid de la „Fabrica de ca
bluri și materiale electro izolante, 
întreprinderea „Elena Pavel" și al
tele consideră agitația politică o 
muncă de „campanie", instruind pe 
agitatori doar în preajma unor zile 
festive.

bază din multe între- 
se ocupă cu bune re

de pregătirea agitatori- 
întreprinderea „Electroapa- 
comitetul de partid edi- 

„Buletinul calității" în care 
expuse 

întreprinse 
calității

acțiunile ce pot 
pentru îmbunătă- 
produselor.
destule organizații 
nu este încă înțe- 

muncii agitatorl

Propaganda tehnică in sprijinul 
răspindirii experienței înaintate

Vladi-La Uzinele „Tudor 
mirescu", ca și în alte în
treprinderi, a crescut mult 
în ultimul timp preocupa
rea pentru răspîndirea cu
noștințelor tehnice. Comi
tetul de partid, organizațiile 
de bază analizează și în
drumă sistematic activita
tea ce se desfășoară în a- 
cest domeniu. Sindicatul, 
cabinetul tehnic, clubul 
întocmesc planuri comune 
privitoare la propaganda 
tehnică axate pe probleme
le actuale și de o deose
bită importantă economică 
pentru întreprindere.

Pe baza acestor planuri 
se tin conferințe pe teme 
tehnice, dezbateri despre 
nouläfUe tehnice, care pot 
ii introduse și extinse în u- 
zină, se organizează sesiuni 
tehnico-știinfifice. Cei mai 
buni specialiști dau consul- 
ta/ii tehnice pentru lămuri
rea operativă a unor ches
tiuni ridicate de bunul 
mers al procesului de pro
ducție.

Cabinetul tehnic din în
treprindere consultă perio
dic masa largă a muncito
rilor asupra problemelor 
privitoare la introducerea fel încît aceasta să răspun- 
procedeelor tehnologice a- 
vansale, care îi interesează 
cel mai mult. Printre teme
le care în ultimele luni au 
făcut obiectul conferințelor 
tehnice au fost : „Tehnolo
gia îmbinării prin sudură 
la mașini automate și se
miautomate”, „Întrebuin
țarea maselor plastice în 
construcția de autovehicu
le", „Despre protecția anti- 
corosivă și finisarea auto
vehiculelor" și altele.

Interesant este și „bule
tinul de informare tehnică" 
ce a început să apară la 
Uzinele „Tudor Vladimir es
eu" și în alte întreprinderi 
bucureștene. în el se pre
zintă operativ cele mai noi 
procedee tehnologice, se 
sintetizează rezultatele ob
ținute pe linia introducerii 
tehnicii noi și se dau expli
cații asupra metodelor și 
experienței fruntașilor. 
„Buletinul de informare 
tehnică" constituie un spri
jin prețios în munca agita
torilor, propagandiștilor, 
șefilor de brigăzi și echipe. 
La diferite biblioteci se 
afișează liste bibliografice 
care indică, pe meserii, ce 
cărți trebuie citite. Asupra 
multora din acestea se țin 
recenzii, se fac prezentări 
la gazetele de perete și la 
stațiile de radioficare. 
Toate aceste forme și mij
loace ale propagandei teh
nice deschid drum tot mai 
larg experienței înaintate 
în producție.

în consfătuire s-a subli
niat că este necesar să se 
îmbunătățească conținutul 
propagandei tehnice, în așa

Astăzi, 8 noiem
brie, se deschide 
la București în 
aula Academiei 
R. P. Romîne se
siunea de comuni
cări științifice în domeniul automa
ticii. La rugămintea ziarului nostru, 
acad. Grigore C. Moisil, președintele 
Comisiei de automatizare a Acade
miei R. P. Romîne, ne relatează care 
este însemnătatea acestei sesiuni.

Sesiunea de comunicări științifice care 
se va desfășura în zilele de 8—9 no
iembrie este a șaseo sesiune convocată 
de Comisia de automatizare a Acade
miei R, P. Romîne. La sesiune vor par
ticipa academicieni, membri corespon
denți ai Academiei, cercetători din di
ferite ramuri ale științei și tehnicii — 
matematicieni, ing’neri electroniști, chi- 
mișfi, tehnicieni, economiști, lingviști 
(aceștia din urmă interesați în pro
blemele traduceri’ automate), ingineri 
din producție — precum și specia
liști din țări socialiste și din Occident. 
Scopul acestei sesiuni este de a pro
mova cercetarea originală în diferitele 
domenii ale automaticii, de a contribui 
la introducerea în industrie a automa
tizării unor procese de producție. De 
altfel, în etapa actuală, pornind de la 
Hofărîrile Congresului al lll-lea al 
P.M.R., preocuparea în domeniul auto
matizării devine tot mai intensă. In re
zolvarea acestor sarcini un rol însem
nat revine cercetării științifice. Astfel, 
institutele de cercetări științifice ale 
Academiei R. P. Romîne, care partici
pă la sesiune, vor prezenta comunicări 
în legătură cu rezultatele cercetărilor 
întreprinse : Institutul de matematică 
din București în legătură cu aplicațiile 
logicii matematice în studiul circuitelor 
electrice și utilizarea mașinilor de cal
cul în rezolvarea unor probleme con
crete ale economiei, Institutul de calcul 
din Cluj în legătură cu problemele a- 
nalizei numerice și aplicațiile ei. Insti
tutul de fizică atomică va prezenta rea
lizările obținute în construcția de ma
șini electronice de calcul digital, In
stitutul de energetică în construcția de 
mașini de calcul analogice. Lucrări pri
vind aspecte economice ale automati
zării vor fi prezentate de Institutul de 
cercetări economice al Academiei R. P. 
Romîne.

In afara Institutelor Academiei, la Iu-

crările sesiunii par
ticipă și catedrela 
de specialitate de la 
Institutul politehnic 
și Institutul de pe
trol, gaze și geolo

gie din București, Centrul de calcul 
al Universității din București, precum și 
Institutul politehnic din Timișoara care 
va comunica despre realizarea unei noi 
mașini electronice de caicul digital.

La sesiune institutele departamentale 
de cercetări vor prezenta și ele lu
crările lor priv’nd aplicațiile practice ale 
automaticii în industrie. între acestea 
se află Institutul de cercetări electro
tehnice, Institutul de proiectări de a- 
parataj electrotehnic și instalații de 
automatizare, Institutul pentru proiectări 
de laminoare, Institutul de proiectări de 
instalații petroliere etc. Există deci, 
după cum vedeți, o întreagă rețea de 
’nstitufii de cercetări științifice care lu
crează în acest domeniu.

Comunicările la sesiune vor avea afît 
caracter teoretic cît și aplicativ, re- 
ferindu-se la aspecte dintre cele mai 
diferite. Unele comunicări cu aplicație 
în producție vor fi consacrate, bună
oară, automatizării mașinilor-unelte în 
vederea funcționării lor pe bază de 
program, realizării unor opfimizafori 
industriali capabili să stabilească con
dițiile cele mai bune de desfășurare a 
proceselor respective. Vor fi prezenta
te comunicări în legătură cu dispece- 
rizarea automată cu elemente mo
derne a liniilor și stațiilor de cale 
ferată, telecontrols sondelor pe în
tinderi relativ mari ale exploatărilor 
petroliere, automatizarea complexă a 
instalațiilor de prelucrare a țițeiu- 
lu'. Se vor prezenta comunicări pri
vind posibilitățile de utilizare a cal
culatoarelor electronice la studiul rețe
lelor electrice, în problemele de plani
ficare și organizare a proceselor de 
producție, de pildă, în cadrul cam
paniilor de recoltare a sfeclei și de fa
bricare a zahărului. O realizare valo
roasă sînt electrofilfrele automate 
pentru fabricile de ciment care îm
piedică impurificarea atmosferei din 

• jurul fabricilor. Un grup de comuni
cări va trata probleme economice, 
ca determinarea eficacității economice 
a automatizării și finanțarea ei. După 
cum vedeți, se îmbrățișează un cerc 
relativ larg de probleme, preocuparea 
principală fiind dezvoltarea cercetării 
științifice în domeniul automatizării și 
promovarea progresului tehnic.

Convorbire cu acad. 
Grigore C. Moisil

Primirea 
organizația 
pionieri — 
eveniment
care nu-1 mai
uiți toată viața.
Ieri, In fața mo-
numentului lui
V. I. Lenin 20
de elevi al
școlii nr. 116
„N. Bălcescu"
din Capitală
au dobindlt
mult rivnltele
cravate roșii.

O problemă cetățenească 
informații, anunțuri, reclame

(Urmare din pag. I-a)

dă și mai mult preocupă
rilor celor cărora li se a- 
dresează. In unele între
prinderi ca, de pildă, Uzi
na „9 Mai", Fabrica textilă 
„Răscoala din 1907", con
ferințele tehnice, sînt încă 
pufine în raport cu cerin
țele muncitorilor, nu se tin 
sistematic. N-ar fi de/ocj 
lipsite de interes pentru I 
muncitori întîlnirile cu au
torii unor cărți tehnice, sau 
organizarea unor vizionări 
de filme tehnico-știintifice

ntuit apreciat afișul 
care informează ope- 
de inovatori. Printre

Primul clișeu înfățișează graficul întrecerii socialiste 
dintre țesătoriile de bumbac din Capitală, expus Ia între
prinderea „Industria Bumbacului“.

La Uzinele „Semănătoarea“ este 
„Cifre și fapte“ (clișeul al doilea), 
rativ asupra realizărilor obținute
altele se arată că tovarășii Cezar Micu, Mihai Cărămidă, 
Paraschiv Mateescu și David Rivin au adus uzinei, prin 
inovațiile lor, economii în valoare de circa un milion lei.

Al treilea clișeu prezintă panoul „Ne vorbesc benefi
ciarii“, aflat în incinta Uzinelor „Vulcan”. Muncitorii 
comentează cu interes propunerile șl sugestiile trusturi
lor de extracție beneficiare — Tîrgoviște, Pitești, Ploiești.

Ultimul clișeu înfățișează gazeta satirică „Viespea“ de 
la Uzinele „Electronica“ ; ea satirizează pe „fruntașii rebu
turilor”, cazurile de indisciplină în muncă, de comportare 
nedemnă în uzină si în afara ei.

Nu e oare timpul să se împlinească a- 
ceastă lacună ?

De mare utilitate ar fi un îndrumar 
general privind cele mai plăcute și in
structive posibilități de folosire a timpu
lui liber, înfelegînd aici activitățile cul- 
fural-artistice și sportive. Numărul foarte 
mare de așezăminte cultural-arfisfice și 
mulfimea mamfestărilor solicită o că
lăuză scrisă, cel pufin bilunară, în care 
să figureze adresele tuturor teatrelor, 
cinematografelor, muzeelor, caselor de 
cultură, repe-toriul de piese și filme, 
distribuțiile spectacolelor, orele de vi
zitare a expozițiilor, de funcționare a 
bibl’otecilor publice, programele spor
tive etc. Inițiativa ar trebui să aparfină 
Comitetului pentru cultură și arfă al Sfa
tului popular al Capitalei — și cît mai 
curînd.

în sfîrșit, au o mare însemnătate re
clama, anunful de ziar sau radiofonic, 
diapozitivul cinematografic, afișul etc., 
cu funcfie operativă, urmărind maximum 
de eficientă imed'ată. Ce-i drep*, în ul
tima vreme aceste mijloace s-au dez
voltat cantitativ și calitativ ; e de bă
nuit că recenta înființare a întreprin
derii de sfat pentru reclamă va aduce 
o înviorare substanțială a activității în 
acest domeniu. Trebuie însă să sem
nalăm că unele mijloace folosite ac
tualmente sînt necorespunzătoare, în
vechite, de-a dreptul urîfe. Intri înfr-o 
sală ultramodernă de cinematograf, cu 
ecran lat și sunet stereofonic, capito
nată cu material plastic și luminată cu 
tuburi fluorescente, iar pe ecra.i (i se 
înfățișează niște reclame mohorîte, în
ghesuite, cu desene naive, de o cali
tate submediocră, năclăite de ex
plicații scrise, pe care operatorul le 
tot potrivește cu degetul în aparatul de 
proiect'e și pe care nu le înțelege ni
meni.

Privești panourile de afișaj (ex
trem de pufine dincolo de un res- 
trîns perimetru central) și ai impresia 
cîteodată că unele afișe au fost făcute 
de niște oameni indiferenți, care nu 
s-au gîndi* să-l afragă pe privitor, ci 
parcă să-l îndepărteze. De altfel pa
nourile fixe, anunfurile luminoase ar

implica o discuție aparte, căci pe cîf 
de just e să se afle pe clădirile înalte 
anunțuri ale I.R.E.B. sau ale pompieri
lor, fot afîf de pofrivife ar fi și alte a- 
vize permanente, și permanent împros
pătate, vizînd manifestări de larg inte
res general.

Destul de precară este și publicitatea 
la radio și televiziune, însoțită adeseori 
de muzică nepotrivită. S-ar putea spune 
că în acest domeniu se cheltuiește cea 
mai redusă cantitate de spirit și inven
tivitate. Se mai întîlnesc și for
me bizare de reclamă. In unele orașe, 
întreprinderea „Loto-Pronosporf" insta
lează soneri' care, în preziua zilei 
de tragere a loteriei, sună fără între
rupere, pînă la miezul nopții. Tot ast
fel, se expun panouri mari de tipul 
„cumpărați pălării la magazinele de 
specialitate” — creatorii, infeligenți, ai 
unor asemenea anunțuri urmărind pro
babil a impiedica pe doritorii de pălă
rii să le caute în cofetării I în megafoa- 
nele unor mari magazine se aud din 
cînd în cînd înștiințări evazive, făcute 
pe un fon morocănos, despre nu știu 
ce sortimente, agrementate cu muzică 
din secolul trecut.

In ce privește mijloacele de infor
mare. organizațiile comerciale, între
prinderile de publicitate și serviciile de 
publicitate ale diferitelor instituții n-ar 
face rău dacă ar studia necontenit cea 
mai înaintată experiență de la noi șl 
din alte părți, dacă ar mobil’za cei mai 
buni specialiști, un număr cît mai mare 
de artiști, dacă ar organiza cu energie 
și talent o informare vie, spirituală, 
atrăgătoare a cetățenilor, înlăturînd de 
aici șabloanele și platitudinea. Poate 
că ar fi nimerită și organizarea unor 
concursuri cu premii, care să asigure 
promovarea talentului și în acest sec
tor de activitate, atî* de sensibil și di
rect legal de formarea gustului.

în general, trebuie să ne preocupăm 
ma' mult și mai sistematic de nivelul 
la care se face informarea cetățenilor 
Capitalei, de formele și mijloacele prin 
care se realizează ; să considerăm a- 
ceasfă problemă cetățenească în lu
mina necesităților reale care o deter
mină și a mari'or posibilități pe care le 
avem de a o rezolva.
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Cum colaborăm cu dramaturgii

(Foto : AlexandrulToamna

scriitori) căci știm 
înfrîngere artistică

Nu toate piesele 
originale create pe 
scena teatrului tn 
care lucrez au a- 
ceeașl valoare. Fie
care din ele însă
ne-a ajutat să facem un pas înainte. 
Și aceasta pentru faptul că o piesă 
care se naște în teatru dă colectivului 
posibilitatea ca în procesul muncii să-și 
recunoască și să-și dezvăluie propria 
sa personalitate, să verifice practic ni
velul său ideologic și artistic, patosul 
său cetățenesc.

Munca la un spectacol cu o piesă 
originală educă și ,afirmă forța crea
toare a colectivului, definește progra
mul teatrului.

lată de ce colaborarea teatrului cu 
dramaturgul nu trebuie să aibă un 
sens îngust utilitar. Necesitatea unei 
astfel de colaborări este obligatorie 
pentru orice colectiv pătruns de spirit 
creator.

Cea dinfîi datorie a unul teatru In
teresat profund în dezvoltarea lui este 
să devină un laborator de muncă și de 
creație bine organizat, cu un scop bine 
determinat, unde orice autor care co
respunde spiritului și năzuințelor tea
trului să-și găsească întotdeauna aju
toare devotate, să se simtă ca acasă, 
să se bucure de încredere șl dragoste, 
să fie solicitat, îndrumat și sprijinit.

Teatrul nu este numai cadrul firesc 
și legitim de activitate a dramaturgilor. 
In ansamblul unei culturi el îndeplineș
te o funcție mult mai importantă, căci 
stă în puterea lui să exprime și să 
promoveze valorile literare și artistice 
ale timpului, mijlocindu-le un contact 
direct și imediat cu publicul. Iar de 
vreme ce noi nu primim șl nu trans
mitem mai departe operele scriitorilor 
fără o selecție, fără un criteriu de o- 
rientare și de gust, problema „cum lu
crăm cu dramaturgii' ni se pare hofă- 
rîtoare. Ar fi ușor, ar fi prea ușor să 
răspundem Ia această întrebare formu- 
lînd cîteva principii generale la care 
cu toții ținem foarte mult. Este însă 
mai util să examinăm cîteva din as
pectele problemei, așa cum se înfăți
șează ele în practica unui teatru, res
pectiv în practica ~ ‘
medie.

Mai întîi se pune

Teatrului de Co-

întrebarea ce pro-

bleme îșl propune 
teatrul să dezbată 
în spectacolele sa
le ? Apoi căror dra
maturgi se adresează ? Și abia pe urmă 
care sînt mijloacele cele mai fecunde 
pentru a crea scriitorului toate posibi
litățile de a-și manifesta în lucrare pa
siunea, cunoașterea, talentul.

Ținta noastră — de la care în nici 
un caz nu vrem să abdicăm — este 
aceea de a ne opri numai asupra ac
tualității, comunicînd prin intermediul 
comediilor jucate observații și adevă
ruri despre ceea ce se întîmplă în ju
rul nostru. Interogarea neobosită a 
conștiințelor de azi, a relațiilor lor cu 
lumea înconjurătoare, a aspirațiilor, a 
drepturilor și a obligațiilor lor, iată 
ceea ce urmărim să constituie substan
ța pieselor pe care le reprezentăm. Tn 
credința că o piesă inspirată din con
temporaneitate (fie ea imperfectă) este 
incomparabil mai utilă decît una care 
reia probleme de acum două sau trei 
decenii, considerăm că este mai mare 
onoare pentru un scriitor să se prăbu
șească sub greutatea problemelor cea
sului de față, decît să plutească în lu
mea unor preocupări inactuale și a 
unor rezolvări artistice consumate.

S-a întîmplat nu numai o dată ca au
tori pe care îi prețuim și care au în 
urma lor o operă solidă să ne ceară — 
firește cu titlul de excepție — să re
nunțăm la acest punct al programului 
nostru. Nu am făcut-o și ne mîndrim 
de a nu fi cedat unor prestigii iritate. 
Poate tocmai pentru că nu aveau de 
partea lor dreptatea. Concluzia pe care 
am fras-o de pe urma acestor fapte 
este că un teatru care vrea să-și păs
treze ținuta nu poate franzacționa cu 
propriile sale convinger’.

Orice teatru dorește, bineînțeles, 
să-și apropie cît mai multe condeie, să 
dețină pe afișul său nume prestigioase, 
să deschidă drum debutanților și tea
trul nostru nu face în această privință 
excepție. Am căutat însă (atunci cînd 
noi am fost aceia care ne-am adresat

RADU BELIGAN 
artist al poporului

dramaturgilor) să ți
nem seama de ceea 
ce poate nutri în 
mod fertil curiozita

tea șl interesul lor, judecînd dacă auto
rul poate face un acord organic cu tema 
propusă. Bunăoară nu prinfr-un simplu 
accident Mircea Ștefănescu este acela 
pe care noi l-am solicitat pentru „Pro
cesul domnului Caragiale', sau Süfo 
Andras pentru „Nuntă la castel". Preo
cuparea de a înmulți numărul drama
turgilor jucați pe scena Teatrului de 
Comedie se conjugă însă și cu aceea 
de a nu face experiențe triste (și pen
tru noi și pentru 
foarte bine că o 
se resoarbe greu și rămîne mult timp 
în viața unui autor o rană sîngerîndă. 
lată de ce proiectul unei piese este 
examinat adesea de un colectiv de 
scriitori, critici, regizori, artiști, din do
rința de a micșora cît mai mult riscu
rile unui eșec. Firește că în arfă sur
prizele sînt totdeauna posibile — în 
bine și în rău — dar am constatat că 
o astfel de discuție valorează pentru 
autor cel puțin cît o confruntare cu 
primii săi spectatori, că ea nu e de na
tură să-l descurajeze și în orice caz îl 
ajută să-și clarifice intențiile.

Cel de-al treilea aspect al proble
mei pe care o discutăm în acest arti
col și anume munca pentru valorifica
rea a ceea ce este superior înfr-un ta
lent și într-o operă, este și cel mai 
delicat. Și totdeauna cînd cerem unui 
autor să lucreze asupra textului său o 
facem cu o strîngere de inimă, fiindcă 
rareori noile intervenții sînf la nivelul 
întregii lucrări. De aceea cînd un dra
maturg ne prezintă lucrarea sa — 
dacă ea este reprezenfabilă — noi îi 
facem în general observații de două 
tipuri: unele privind modificările nece
sare pentru intrarea piesei în repetiții, 
altele reprezenfînd opiniile probabile 
ale criticii dramatice și ale spectatorilor. 
Singur autorul rămîne să decidă asu
pra a ceea ce trebuie revizuit. Tot efortul

nostru este ca aces-
* * te discuții tn jurul 

pieselor să nu fie 
, duse înfr-un spirit 

__  întîrziat, lipsit de 
viață și lipsit de în

țelegere pentru timpul pe care-1 trăim, 
în cadrul lor luptăm împotriva propriei 
noastre comodități sau a comodității 
autorului. Fără această luptă am obține 
și am juca piese neutre șl indiferente, 
care nu supără pe nimeni și nu animă 
nimic. Or, pentry un teatru de azi, și 
mai ales pentru un teatru de comedie, 
faptul ar coincide cu o dezertare 
ideologică, cu un abandon Intelectual, 
cu o scleroză artistică.

Un autor adevărat nu adoptă nici
odată o poziție refractară față de ob
servațiile făcute cu competență, cu prin
cipialitate, cu tact și cu dragoste.

Concludentă în această privință este 
colaborarea noastră din ultima vreme 
cu doi scri’tori consacra}!, Titus Po- 
povici și Al. Mirodan, ale căror noi 
lucrări vor fi reprezentate în cursul a- 
cestei stagiuni. Amîndoi au primit cu 
o deosebită receptivitate observațiile 
constructive, creatoare ale colectivului, 
ceea ce s-a dovedit de mare folos pen
tru desăvîrșirea pieselor lor valoroase.

A reieșit din toate acestea importan
ța deosebită pe care o joacă în teatrul 
nostru secretariatul literar, care caută 
să antreneze în dezbaterea fiecărei 
piese nu numai consiliul artistic, dar și 
forțe din afara teatrului, care dorește 
să fie nu numai criticul de ocazie al 
scriitorilor dar și prietenul lor constant, 
care ține să 
concretizarea 
tori, critici și 
piesei ce se

Nu vreau 
mijloacele noastre de lucru cu drama
turgii sînt cele mai fericite, nici că sînf 
singurele posibile. Vreau să spun nu
mai că pe acestea le-am experimentat 
și că eficiența lor se vede într-o anu
me măsură în ceea ce esfe bun și în 
ceea ce este rău în spectacolele noas
tre.

NOTA REDACȚIEI. Invităm și pe alți 
oameni de teatru să-și spună cuvînful 
în această problemă deosebit de im
portantă pentru dezvoltarea dramatur
giei noastre.

facă din caieful-program 
discujiilor avute cu scrii- 
uneori spectatori tn Jurul 
reprezintă.
să spun nici o clipă că Modalități și procedee insuficient folosite

asupra

- <o> ir ie -
Istorioară în proză
O dată, o fetiță de șase ani s-a 

dus la tatăl ei și i-a spus:
— Dacă vrei să nu ne hărtă- 

nim, te rog iscusește-mi un va- 
lău, in timp ce eu mă lai. Pe 
urmă am să mă întorc iute ca o 
sarcă și am să încep fluieratul 
meu de cîntări sprintare ca să 
formăm împreună un cor amical... 
Dar de ce te uiți așa la mine ? 
îmi îmbogățesc limbajul cu ex
presii dintr-o cărticică de poezii 
pe care mi-ai adus-o de curînd: 
„Cine, ce“ tradusă de Ion Calo- 
via.

Morala': ...(sperăm că are s-o 
tragă Editura Tineretului).

Cerințe ale spectatorilor
Direcția O.S.T.A. a trimis re

dacției un răspuns privitor la 
nota „Mai mult respect pentru 
public", apărută în ziarul „Scîn
teia" din 18 octombrie 1962.

In răspuns se arată că O.S.T.A. 
va lua măsurile necesare pentru 
deschiderea celei de-a doua uși 
de la intrarea Ateneului și va 
veghea ca pe viitor fotografii să 
nu stingherească pe spectatori și 
i'ntfJTTîTpi'î

Totuși, direcția O.S.T.A. caută 
să găsească justificări aglomera
ției create la intrare sau faptului 
că programele se tipăresc într-un 
număr prea mic de exemplare. 
Insuficiente programe au fost și 
la concertele formației de muzică 
preclasică „I Menestrelii" ; a- 
ceasta a contribuit și la întârzie
rea orei de începere a concertu. 
lui, deoarece spectatorii trebuiau 
să meargă de la un capăt la al
tul al sălii pentru a căuta un pro
gram.

Deficiențele existente — recu
noscute parțial și în răspunsul 
primit — cer din partea condu
cerii O.S.T.A. o analiză mai te
meinică a muncii desfășurate atât 
în ceea ce privește difuzarea bi
letelor cît și în organizarea spec
tacolelor.

• Jurnalele de actualități so
sesc la Gura Humorului cu mare 
întârziere, pierzîndu-și tocmai... 
actualitatea. Spectatorii văd pe 
ecran evenimente ce s-au petre
cut adesea cu luni în urmă. Ce 
părere are despre aceasta între
prinderea regională cinematogra
fică Suceava? (dintr-o scrisoare 
trimisă redacției de tov. I. Bu- 
liga, instructor al Comitetului 
raional P.M.R. — Gura Humoru
lui).

• La cinematograful „Maghe- 
ru’’ posesorii de abonamente cu 
plată nu pot obține locurile 
cuvenite la unele reprezentații 
(cum s-a întîmplat de pildă luni, 
orele 21) întrucît acestea sînt puse 
în vînzare cu mult timp înainte de 
începerea spectacolului. Cum pe 
alocuri se mai întîmplă să se 
vîndă cîte două bilete pentru a- 
celași loc, ar fi cazul ca forurile 
de resort să pună ordine în 
acest domeniu.

• Un element inestetic în am
bianța Capitalei îl constituie re
clamele luminoase ce funcțio
nează defectuos, cu litere lipsă 
etc. Un exemplu : reclama pentru 
filmul „Celebrul 702", aflată în 
plin centrul orașului (la cinema
tograful „Patria"), și care după 
ce a „strălucit" o vreme știrbă, a 
fost acum stinsă cu totul... E 
greu de crezut că nu se poate 
asigura remedierea operativă a 
defecțiunilor.

La Institutul de cercetări electrice din Capitală 
experimentale.

Inginerul Ion Barbu pune Sn funcțiune una din instalațiile
(Foto : M. Cioc)

fa

STUDII DE GEOGRAFIE 
ÎN VALEA DUNĂRII

Cercetările de teren 
efectuate în vara acestui 
an de un colectiv al Insti
tutului de geologie și geo
grafie al Academiei R .P. 
Romîne, în legătură cu 
elaborarea unui studiu fi
zic și economic al Văii 
Dunării, s-au desfășurat în 
regiunea cuprinsă între 
Călărași și Tr. Măgurele. 
Acest studiu urmărește 
strîngerea de noi date 
științifice în vederea dez
voltării agriculturii și pis
ciculturii, efectuării unor 
lucrări de irigații. Pentru 
prima dată cercetările au 
avut o formă de organi
zare complexă, regiunea

respectivă studiindu-se si
multan de către specialiști 
în domeniul geografiei fi
zice și geografiei econo
mice. Metoda s-a dovedit 
a fi utilă, întrucît permite 
un schimb mai larg de 
păreri în munca de cerce
tare și contribuie la redu
cerea duratei lucrărilor.

O NOUĂ MARCĂ
DE OȚEL

De curînd a fost omolo
gat șl standardizat un 
nou oțel care poate înlocui 
cu succes oțelul 13 CN 25, 
importat pînă acum. Stu
diile în vederea realizării 
noului oțel crom-nichel- 
molibden, care conține 
mai puțin nichel decît o-

țelurile crom-nichel, au 
fost încheiate de un colec
tiv de specialiști de la In
stitutul de cercetări meta
lurgice cu două luni îna
intea datei prevăzute 
plan. Deși conținutul 
nichel al acestei mărci 
oțel este mai ledus, el 
bune rezultate la fabrica
rea unor piese pentru sape 
de foraj realizate la Uzi
nele de utilaj petrolier 
Mai" din Ploiești.

LUCRĂRI

în 
de 
de 
dă

„1

DE LINGVISTICĂ
ColectivTil Institutului de 

lingvistică al filialei din 
Cluj a Academiei R. P. 
Romîne efectuează în pre
zent — în colaborare cu

institutele de lingvistică din 
București și Iași, cu cate
drele de specialitate din 
invățămîntul superior — 
lucrări preliminare în ve
derea alcătuirii tratatului 
de istoria limbii romîne. 
De asemenea, în colabora
re cu Institutul de lingvis
tică din București, se lu
crează la dicționarul lim
bii romîne și la dicționa
rul romîno-maghiar.

La secția de dialectolo
gie se pregătesc pentru ti
par, pe baza a numeroase 
date culese pe teren, alte 
volume din seria nouă a 
Atlasului lingvistic romîn, 
iar în laboratorul de fone
tică experimentală se efec
tuează cercetări privi
toare la consonantismul 
limbii romîne.

Discuția inițiată de „Scînteia“ 
problemelor artei monumentale mi se 
pare binevenită. Lămurirea unor aspec
te, dar mai ales intensificarea activității 
practice poate contribui la dezvoltarea 
mai rapidă a acestui domeniu al arfe
lor plastice strîns legat de arhitectură.

Pînă acum dezvoltarea rapidă a ar
hitecturii nu s-a împletit decît în mică 
măsură cu folosirea operelor de artă 
monumentală. La aceasta a contribuit în 
oarecare măsură și preocuparea insufi
cientă a arhitecților, unii dintre ei ne- 
înțelegînd poate de ajuns valoarea ar
hitecturală a acestei sinteze cu arfele 
plastice. Dacă ar fi numai acest neajuns, 
el ar fi relafiv ușor de înlăturat. Cred 
însă că mai trebuie examinate și alte 
cauze ce mai frînează încă această 
conlucrare. Sigur că un factor princi
pal este — așa cum se arăta în arti
colul scris de tov. Mircea Popescu — 
necoordonarea satisfăcătoare a activi
tății arhitecților cu cea a artiștilor plas
tici. Această coordonare nu are încă 
nici măcar baza reglementară și con
tractuală necesară, deși în acest sens 
Uniunea Arhitecților și Uniunea Artiști
lor Plastici au purtat discuții și au ajuns 
la unele puncte de vedere comune.

Tn afară de aceasta, uzanța unei ase
menea colaborări nu a existat în tre
cut la noi — fiind un fenomen înfîmplă- 
for și sporadic. Astfel se explică, în 
parte, de ce încă 
gîndesc 
spațiilor funcționale 
organică cu opera de artă monumen
tală, cît și fapful că încă mulți artiști 
plastici nu se pot „situa“ organic în 
ambianța urbanistică sau arhitecturală 
oferită. Mulți dintre aceștia nu au găsit 
nici cele mai potrivite modalități de 
studiu și de prezentare a machetelor, 
pentru a putea judeca ei înșiși și a pu
tea permite comisiilor care trebuie să 
aprobe lucrările să-și dea seama în 
măsură suficientă de relațiile de stil, 
ambianță, culoare, scară etc., în care 
intră opera plastică cu mediul arhitec
tural. Cel mai adesea, studiile artiștilor 
plastici se fac izolat, sub formă de de
sene sau machete care nu cuprind 
spațiul arhitectural înconjurător. De a- 
semenea, nu se folosește de ajuns pro
cedeul de a se realiza machete de stu
diu în mărime naturală chiar pe locul 
unde se va realiza opera definitivă. Un 
asemenea procedeu ar putea să ne fe
rească de multe surprize inerente la 
trecerea de la machetă la realitate. A- 
ceasta devine în special necesar pen
tru operele sculpturale amplasate în
tr-un cadru urbanistic și unde ampla
samentul, dimensiunea și scara reală a 
monumentului în raport cu spațiul în-

Arh. ANTON MOISESCU 
secretar al Uniunii Arhitecților

multi arhifecți nu 
simultan cu organizarea 

și legarea lor

conjurător este foarte riscant să fie 
„intuite“ fără o verificare prealabilă.

Un alt aspect pe care aș dori să-l 
pun în discuție este și necesitatea cău
tării mai active a unor modalități și 
procedee noi, legate de tehnici și ma
teriale noi.

Constructorii se străduiesc azi să con
struiască bine, repede și la un preț de 
cost scăzut. Procesul de creație și exe
cuție a unor lucrări monumentale rea
lizate cu procedeele tradiționale este 
însă foarte lent și scump. Mă refer a- . 
cum mai ales la construcțiile cu carac
ter de masă — clădiri industriale, co
merciale, de locuit etc., la care înfîr- 
zierile și creșterea masivă a costului de 
deviz sînt greu de admis. De ce artiștii 
plastici nu încearcă să se apropie și 
de unele tehnici care ar face posibilă 
realizarea operelor lor poate chiar 
odată cu terminarea lucrărilor de con
strucție ? Asemenea căutări se fac din 
ce în ce mai mult în numeroase țări- 
și dau rezultate economice și de rapi
ditate în execuție mai mult 
făcătoare.

Elemente sculpturale șl 
realizate prin introducerea i 
negative în cofrajele pereți 
ton sau prin sablarea suprafețelor de 
beton, prin decorarea sau sculptarea fi
gurativă chiar a pereților masivi de că
rămidă ; realizarea de mozaicuri, încă 
din fabrică, după proiectele artiștilor,

decît safis-

decorative 
unor tipare 
ilor de be-

pe suprafețele panourilor mari de be-< 
ton armat, aplicarea unor sculpturi me
talice ușoare pe suprafața pereților — 
iată doar cîteva din aceste posibilități 
încă nefolosife de artiștii noștri. De a- 
semenea, deoarece în arhitectura nouă 
rolul pereților de sticlă este în creș
tere, se pot folosi numeroase procedee 
de decorare a marilor suprafețe vifrafe 
ce pot da efecte artistice nebănuife. 
Este greu de închipuit acum ce soluții 
inedite ar putea aduce folosirea mate
rialelor plastice, a sticlei colorate sau 
chiar a luminii colorate. Căutarea unor 
procedee noi care să se asimileze mai 
bine, mai repede și mai economic în 
noile construcții de masă mi se pare că 
nu s-a bucurat de atenția cuvenită, cu 
toate că necesitatea ei se resimte fot 
mai mult. Sigur că aceasta nu va înlă
tura folosirea mijloacelor și a tehnici
lor bine cunoscute în trecut, dupălcum 
de sigur că altfel se va pune problema 
pentru construcțiile unicate de mai 
mare importanță și valoare arhitectu
rală. Socof însă că grija manifestată 
pînă acum mai ales față de acestea din 
urmă a dus la neglijarea de fapt a 
construcțiilor de masă, la care se re
simte — din punctul de vedere la caro 
mă refer — lipsa unei preocupări sus
ținute din partea artiștilor și arhitecților.

Continuarea acestei discuții, aborda
rea problemelor complexe ale arfei, 
monumentale din diferite unghiuri de 
vedere — aceasta inclusiv în cadrul 
dezbaterilor profesionale ale arhifec- 
ților, urbaniștilor, artiștilor plastici 
va rodi în dezvoltarea viitoare a ora
șelor noastre.

Afi vizitat Casa de cul
tură a muncitorilor din Re
șița î Este o construcție din 
anii 
tură atrăgătoare. Aici, in 
fafa

noșfri, cu o arhitec-

Această culegere a lui Marcel 
Breslașu are un subtitlu sugestiv : 
fabulele sale „mici și mari'’ sînf 
scrise — subliniază, printr-un ca
lambur, autorul — „pentru mari 
și mici", adică tind spre acea 
treaptă a tip'zării care să le facă 
a fi receptate de către cititorii 
de toate vîrstele. Și, înfr-adevăr, 
creația sa fabulisfică răspunde 
ale genului, caracteristicilor

MARCEL BRESLAȘU

IE FABULE"
cerințelor majore 

sale care-l fac me
reu actual. Perspectiva specifică din care se reali
zează tipizarea în fabulă o învederează un spiritual 
Epigraf ; „Fabula-și atinge scopul, / procedînd ce 
microscopul : / personajul urmărit I e de mii de ori 
mării, / ca să-apară la morală / în... micime naturală". 

Așa cum s-a 
noastră, Marcel 
creator — dacă 
acele tradiții ale 
teau reluarea dintr-o perspectivă contemporană a 
unor prototipuri fixe. Procedînd nu ca un „mărunt 
breslaș" (cum i-a plăcut să se numească înfr-un 
rînd), autorul vădește adeseori capacitatea de a 
aduce în fabulele sale tipuri și împrejurări cu totul 
noi, canalizîndu-și eforturile în acest sens pentru 
că știe că abia ele pot conveni pe de-a-nfregul 
fîlcurilor contemporane pe care vrea să le pună în 
lumină. Din acest punct de vedere, o piesă a cule
gerii de față cum e La poarta fabulei poate suferi 
de o anumită neomogenitate artistică, — după cum 
s-a spus — mai ales dacă e raportată la o fabulă 
ca Vulpea mărinlmoasă, înrudită cu ea prin am
ploare și complexitate. Ceea ce-i asigură însă as
cendentul asupra fabulei din urmă e tocmai nece
sitatea cu care o problemă nouă, contemporană, a 
impus căutarea — și găsirea — unor personaje 
fabulistice pe măsură, respectiv a unui drum artistic 
nebătătorit, cu toate dificultățile lui momentane, 
dar și cu toate perspectivele pe care le deschide 
în privința substanțialei modernizări a genului. 
Ideea de a pune tn gura vulpii foate sloganurile 
fățarnice ale „liberalilor" Imperialiști contemporani 
o mai folosise, referindu-se la strămoșii acestora,

ma' recunoscut în critica 
Breslașu o rupe în mod 
se poate zice așa — cu 
artei fabulistice care admi-

Grigore Alexandrescu, atunci cînd a scris Vulpea 
liberală, așa îneîf urmărirea ei nu presupunea cău
tarea unei rezolvări artistice inedite în principiu. 
In schimb, ideea de a ridiculiza șantajul atomic al 
imperialiștilor — prin aducerea în scenă chiar a 
elementelor pe care se bizuie fisiunea nucleară, per
sonificate — e absolut originală și e servită exce
lent de ele, în ciuda moralei inconsistente formu
late înspre final, deoarece sensul moralistic scontat

NOTE DE LECTURA

rezultase cu prisosință din însăși suita de situații în 
care fuseseră puse personajele.

Se ridică, de altfel, întrebarea mal generală dacă 
situațiile și înțelesurile afîf de complicate ale lumii 
contemporane, dacă fizionomia specifică pe care 
i-o impune nivelul ei actual de dezvoltare, mai pot 
fi simbolizate satisfăcător în planul fabulisfic, doar 
prin niște reprezentări moștenite din vîrsfa păsto
rească a omenirii. A recurge la mășfile animalice 
ale iepurelui, hienei etc., pentru a ridiculiza anu
mite metehne omenești, în ipostaza lor contempo
rană, merge perfect, după cum o dovedesc sugesti
vele fabule Voinicosul, Hiena, Aluzii, din actuala 
culegere a lui Marcel Breslașu. A recurge însă la 
aceleași măști (deoarece te obligă logica situațiilor) 
pentru a figura fot ce-i mai de preț în vremea 
noastră, — trezirea popoarelor la o viață istorică 
conștientă, — iată ceea ce începe să devină foarte 
dificil ; dovadă, soluția involuntar grotescă din 
Vulpea' mărinimoasă de a simboliza conclavul ome-

nirii muncitoare prin... soborul 
păsărilor. De aceea, credem că 
soluția artistică experimentată de 
Marcel Breslașu în La poarta 
fabulei e mai pe măsura cerințe
lor contemporane ale dezvoltării 
genului, că ea trebuie extinsă cu 
îndrăzneală și perfecționată. 
După cum credem că e deschiză

toare de perspective rezolvarea cealaltă, din De 
gusfibus ef coloribus, unde s-a renunțat cu totul la 
folosirea măștilor, mizîndu-se numai pe fîlcul fabu
lisfic al unor odioase situații contemporane, prezen
tate direct — acelea legate de prigoana rasială. In 
toate aceste privințe, căutările creatoare ale lui Mar
cel Breslașu :-au asigurat un loc important în breasla 
nu prea bogată în reprezentanți notorii a fabulișfilor.

Contemporan prin mesajul fabulelor sale, care 
vizează 
politică 
lismului 
Marcel 
cafele 
eticii noi în viața noastră. Și 
și ultima sa culegere de fabule — s-ar cuveni, de 
asemenea, ca darurile sale afît de adecvate genu
lui, toată acea bogăție de idei, alertă, spumoasă, 
luminînd atîtea tîlcuri 
economicos folosite și 
o expresie artistică 
spiriduș incită uneori însușirile sale asociative făcîn- 
du-1 să prelungească morala fabulelor sale fără nece
sitate, de dragul unui spiritual joc de cuvinte 
[Vulpea mărinlmoasă), să se lanseze în creații ling
vistice hazardate ca „de-a fapfelea". [De unde 
șapte 1). Asemenea constatări s-au mai făcut, cu pri
lejul volumelor anterioare, însă autorul nu ne va 
lua-o în nume de rău dacă le repetăm, în forma 
aceasta nudă, nefiindu-ne la îndemînă maniera pen
tru care pledează în Tof despre fabulă.

GEORGE MUNTEANU

acestui lăcaș de 
cultură a fost așezată, 
în urmă vcu cîtva timp, 
o statuie din gips menită 
să reprezinte imaginea unui 
oțelar în timpul luării unei 
probe din cuptor. Noi am 
dorit foarte mult să avem, 
în acest loc, un monument 
inspirat din munca noastră. 
Dar statuia cu pricina a 
provocat, din primul mo
ment, mirarea și chiar in
dignarea reșițenilor. Ea a- 
ducea mai degrabă cu un 
jucător de hokey pe iarbă 
(și acesta destul de... a- 
proximativ). După mul'e 
discuții (ziarul local a pu
blicat și un foileton !nti- 
tulat „Statuia de care se 
rîde"), sculptura a fost 
dată jos, rămînînd numai 
soclul. De atunci a trecut 
multă vreme, dar soclul a 
rămas nefolosit, după cum 
se vede și din fotografia 
alăturată. Pe el crește a- 
cum iarbă... Pentru că iubim

frumosul, noi, muncitorii, 
prețuim munca artiștilor, 
pe care am dori să-i avem 
mai des în mijlocul nos
tru. Reșița și oamenii ei 
i-ar putea inspira, iar ora
șul nostru, aflat în plină re
construcție, ar putea să fie 
înfrumusețai cu opere de 
artă monumentală. De pildă, 
în noile cartiere „Lunca 
Pomostului" și „Moroasa" 
nu s-a făcut mai nimic ;n

această direcție. Cred că 
și organele locale au aici 
o vină, că ar trebui să aibă 
mai multă inițiativă în ca 
privește atragerea artiști
lor, înzestrarea orașului, a 
parcurilor din incinta uzi
nelor din localitate cu 
pere de artă.

I. PLÄVITU 
macaragiu la C. 

Reșița

o-
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Soclul fostei statui de o[elar

Programul cluDuSui si problemele producției
în atîtea 
și morală 
și lumea 
Breslașu 
sale

feluri înfruntarea decisivă social- 
dinfre lumea pe ducă a capita- 

nouă, socialistă, l-am dori pe 
cît mai des prezent cu încer- 

arme, în bătălia pentru triumful 
așa cum sugerează

ascunse, 
servite 

pe măsură.

să fie . mal 
totdeauna de

Nu știu ce

La clubul central al 
Complexului Săvinești se 
organizează zilnic acțiuni 
cultural-educative la care 
participă un mare număr 
de muncitori. De un larg 
ecou s-au bucurat, de pil
dă, concursurile „Cine știe, 
răspunde", care i-au sti
mulat și i-au ajutat pe o- 
peratorii chimiști și pe 
electricieni să-și îmbogă
țească cunoștințele profe
sionale. La club, la biblio
tecă au loc diferite mani
festări literare.

Totuși, activitatea clubu
lui nostru nu este încă la 
nivelul cerințelor și al po
sibilităților de care dis
punem. La Săvinești se 
află un mare număr de 
constructori. Ei sînf dornici 
ca programul clubului să 
fie mai direct axa' pe pro-

blemele actuale ale mun
cii, pe preocupările lor le
gate de executarea la ter
men a obiectivelor, îmbu
nătățirea calității lucrărilor, 
introducerea metodelor a- 
vansate de muncă, găsirea 
unor noi soluții pentru re
ducerea costului construc
țiilor. S-au ținut și cîteva 
conferințe privind îmbună
tățirea calității lucrărilor și 
mai buna folosire a utila
jelor, dar aceasta este 
mult prea puțin. Pînă a- 
cum nu s-a acordat destulă 
atenție popularizării expe
rienței înaintate, a noută
ților ivite în tehnica con
strucțiilor, prin conferințe 
tehnice interesante, vii, 
organizate la club. Lip
sesc și alte forme atrăgă
toare care să cont'ibu'e

la îmbunătățirea propagam, 
dei tehnice.

De asemenea, brigăzile 
artistice de agitație ar tre
bui reorganizate, iar pro
gramele lor să aibă un con
ținut educativ mai eficient 
— strîns legat de via)a și 
preocupările noastre.

Deficientele din activi
tatea clubului nostru pot 
li înlăturate. Consiliul de 
conducere, activiștii cultu
rali trebuie să-și îmbună
tățească stilul de muncă, 
iar comitetul sindicatului, 
îndrumat de organizația de 
partid, să controleze siste
matic și să 
fr-o măsură mai 
freaga activitate 
de masă.

sprijine în- 
mare în- 

culturală

IOAN
operator

OMEA
chimist
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Recepție cu prilejul celei de-a 45-a aniversari
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie DE PESTE HOTARE

Cuvîntul tovarășului I. K. Jegalin
(Urmare din pag. I-a)

Ideile marxlsm-lenlnlsmulul, vic
toriile țărilor socialiste desohid oa
menilor orizonturile foarte largi ale 
lumii noi. .Viitorul aparține socia
lismului șl comunismului, care in
staurează pe pămînt Pacea, Munca, 
Libertatea, Egalitatea, Frăția ți Fe
ricirea tuturor popoarelor !

Permiteți-mi să toastez :
Pentru înflorirea continuă a Re

publicii Populare Romine !
Pentru noi și mari sucoese ale 

harnicului și talentatului popor ro- 
mîn în lupta pentru desăvirșirea 
construirii socialismului l

Pentru prietenia veșnică șl de 
nezdruncinat dintre popoarele so
vietic șl romin 1

Pentru coeziunea și unitatea tu
turor țărilor invincibilului lagăr so
cialist !

Pentru gloriosul Partid Muncito
resc Romîn, Inspiratorul și organi
zatorul tuturor victoriilor poporului 
romîn !

In sănătatea marelui nostru prie
ten, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în sănătatea membrilor Birou
lui Politio și membrilor C.C. al 
P.M.R. !

Pentru guvernul R. P. Romîne, în 
frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer !

în sănătatea membrilor Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne !

Pentru pace în întreaga lume !
în sănătatea tuturor celor pre- 

Kențl în această sală !

Ansamblul „Rapsodia Romină“ a captivai 
intrepul auditoriu

Presa americană despre turneul artiștilor romîni

Cuvîntarea lui M. A. Suslov

Vizitele delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Miercuri dimineața, membrii de

legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. In frunte cu G. G. Abra
mov, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., au vizitat 
Muzeul de istorie a Partidului Mun
citoresc Romîn.

Apoi, delegația’ a avut o întîlnire 
Cu membri ai conducerii Consiliului 
General A.R.D.U.S,

In cursul aceleiași zile P. A. Pas- 
kar și G. I. Ciogovadze, membri ai 
delegației, au vizitat Combinatul de 
yinificație de la stațiunea experi
mentală Valea Călugărească, iar 
E. A. Demina a fost oaspete al ele
vilor și corpului didactic al Școlii 
medii nr. 32 „Filimon Sîrbu*.

(Agerpres)

NEW YORK 7 (Agerpres). — Presa 
americană continuă să publice aprecieri 
elogioase despre Ansamblul folcloric 
„Rapsodia Romînă", care se află în 
furneu în Statele Unite.

După spectacolul prezentat la Oak
land, ziarul local, „Oakland Tribune' a 
publicat, sub semnătura cronicarulu: său 
muzical, Clifford Oessler, un articol inti
tulât : „Concertul de folclor romînesc a 
fost superb'. „Componenfii ansamblu
lui — scrie Gessler — au radiat ener
gie, umor sănătos și o veselie contagi
oasă'. Ziarul notează că unul din cele 
mai „aplaudate numere a fost dansul 
fetelor din Căpîlna'’.

Intr-o altă cronică, ziarul „El Paso 
Herald Post", după ce atrage atenfia a- 
supra armoniei ansamblului, frumusejil 
dansurilor și a pitorescului costumelor, 
scrie că în toate privinfele „Rapsodia 
romînă' a realizat perfecțiunea. Muzi
ca s-a dovedit a fi un mijloc internatio
nal
în sala Pearson „Rapsodia Ro
mînă" a captat întregul auditoriu 
prezent", scrie ziarul. Ziarul evidențiază

în mod deosebit execujia orchestrei 
„Barbu Lăutaru" și a solistului Ionel Bu- 
dișteanu, care a fermecat sala cu „Cio- 
cîrlia". „Acest cîntec a cucerit Europa, 
iar acum și America". Ziarul elogiază 
interpretările Angelei Moldovan și ale 
lui Nicolae Băluță, iar în ce privește 
„Călușarii' — „unul din cele mai vechi 
dansuri romînești" — scrie că „prin 
rapiditatea execuțiilor și frumusefea 
costumelor acest dans a cucerit asis
tenta'.

Sub titlul „Dansatorii „Rapsodiei Ro
mîne' au vrăjit spectatorii din Pasade- 
nü', ziarul „Pasadena Star News' scrie : 
„Este greu să-|i Imaginezi un tot mal 
închegat și mai plin de forță format din 
muzicieni șl dansatori'. Ziarul elogiază 
întregul ansamblu și descrie cu lux de 
amănunte atît pitorescul costumelor, cît 
și virtuozitatea artiștilor romîni.

Pe aceeași linie, ziarul „Roswell Daily 
Record' publică sub Fflul „Rapsodia 
romînă' a captivat auditoriul" un articol 

de comunicare mal ales cînd scris de redactorul șef al acestui ziar,
Beverly Ragland, în care acesta își ex
primă admirajia față de spectacolul pre
zentat da Ansamblul romîn.

INFOR
• Marti- «-a Înapoiat In Capitală de

legația Republicii Populare Romîne con
dusă de tov, P. Burlacu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor Externe, 
care a participat la festivitățile organi
zate la Alger cu ocazia zilei nationale a 
Republicii Algeriene Democratice șl 
Populare.

• O delegație a Academiei R. P. Ro
mine formată din academicienii Constan
tin Daicoviciu, Emil Condurachi și Emil 
Petrovici a plecat în R. F. Germană pen
tru a participa la sesiunea de la Mün
chen a istoricilor și balcanologilor, or
ganizată de Societatea de istorie pentru 
Europa de sud-est.

• în studioul de concerte al Radio- 
îeleviziunil a avut loc miercuri un con
cert festiv consacrat zilei de 7 Noiem-

M A T I I
brie. Concertul a fost susținut de corul 
și orchestra de studio ale Radiotelevi- 
ziunii, dirijate de Constantin Bobescu, 
artist emerit, cu concursul soliștilor Lela 
Cincu, Dorothea Palade-Melinte, Dan Ior- 
dăchescu, Cornel Fînăteanu si Viorel 
Ban.

® în vederea deschiderii Expoziției ar
telor plastice din Capitală, Comitetul de 
cultură și artă al orașului București face 
cunoscut artiștilor plastici că predarea 
lucrărilor se face în zilele de 15, 16 și 17 
noiembrie, între orele 8 și 16, în localul 
din strada Biserica Amzei nr. 5-7.

© Opera de stat din Iași a prezentat 
miercuri seara un spectacol cu „Carmen“ 
de Bizet. $i-a dat concursul tenorul Ivan 
Dimov, solist al Operei din Russe (R. P. 
Bulgaria), care a interpretat rolul lui Don 
Jose. (Agerpres)

Construcții noi la Bozovlcl, regiunea Banat

RUGBI Înaintea meciurilor cu Franța și R.D. Germană
In febra pregătirilor pentru meciul 

'internațional de rugbi cu reprezenta
tiva Franței, iată că programul zilei 
de duminică ne-a prilețuit un specta
col interesant. Echipa de tineret a 
R. P. Romîne și-a încheiat programul 
dinaintea meciului de la il noiembrie 
din R. D. Germană, cu o frumoasă 
victorie internațională, obținută în 
fața selecționatei de seniori a orașu
lui Praga la un scor concludent t 
\J4—6 (14—3).

Jocul tinerilor rugbiști a fost carac
terizat de acțiuni deschise, dinamice, 
cu foarte multe pase, element care 
conferă rugbiulul o frumusețe deose
bită. Tocmai de aceea a lăsat o im- 
piesie extrem de plăcută evoluția lor. 
'El au dovedit în general o tehnică in
dividuală bună, o omogenitate cores, 
punzătoare a înaintării și o concepție 
modernă în atac a tuturor comparti
mentelor formației. Trebuie arătat 
însă că tinerii noștri jucători, mulțu
miți se pare 'de ceea ce realizaseră 
Jn repriza întîla (Ia scorul 'de 14—3),

nu s-au mal străduit să majoreze sco
rul ratînd unele ocazii de a înscrie 
din pură neatenție șl lipsă de insis
tență.

La rîndul lor și-au încheiat pregă
tirile și seniorii pentru meciul cu 
Franța. Intîlnind o selecționată a e- 
chipelor din prima categorie, Știința 
București șl Unirea, lotul care va în
frunta duminică reprezentativa Fran
ței, a reușit să înscrie peste 60 de 
puncte. Asta a contat mai puțin. A- 
tenția celor prezenți a fost reținută 
de saltul de valoare înregistrat de 
componența lotului față de prece
dentele sale apariții.

Se poate spune că formația este a- 
proape de punctul maxim a! formei 
sale. îmbunătățiri se mal pot aduce 
finalizării unor acțiuni și concentră
rii în joc 'de-a lungul întregii partide, 
ceea ce constituie de altfel și preo
cuparea tehnicienilor în aceste zile.

EM. VALERIU

De ce a demisionat 
sir Hugh Foot?

venteze școlile, spitalele, cinema
tografele și alte localuri, că în 
serviciile publice ei nu lucrează 
decît ca grade inferioare. „Des
pre un funcționar european care 
să fie subalternul unui african 
încă nu am auzit“ — scrie ziarul 
„Times“.

Interzicerea partidului progresist 
Uniunea populară africană „Zim
babwe“ și măsurile de teroare 
luate de către guvernul rasist al 

lui Whitehead, 
ca o încercare 
disperată de a 
Btăvill lupta de 
eliberare a po
porului, n-au dat 

rezultatele scontate. „Situația din 
Rhodesia este foarte gravă, a a- 
rătat parlamentarul laburist Hea
ley, și poate să se agraveze și 
mai mult. Prin interzicerea Uniu
nii populare africane „Zimbabwe*, 
guvernul Whitehead încearcă să 
împiedice crearea unei majorități 
africane în organele legislative 
din Rhodesia de sud“.

„Guvernul Rhodesiei de sud — 
scrie la rîndul său ziarul „Daily, 
Worker' — a rămas cu armata, 
tunurile și aviația ca ultimă re* 
sursă- Străduindu-3e să păstreze 
vechiul mod de viață, el neagă 
dreptul africanilor de a fi consi
derați ființe umane- In situația a- 
ceasta, interzicerea Uniunii popu
lare africane „Zimbabwe“ a de
monstrat încă odată că guvernul 
federal vrea să-i țină pe africani 
fără un partid politic capabil să 
se opună dominației albilor. El 
caută să frîneze orice progres al 

Care au fost problemele asupra poporului african*.
cărora Sir Hugh Foot n-a fost de 
acord cu guvernul englez ?

Este vorba de situația din Rho
desia de sud care, ca șl Rhodesia 
de nord șl Nyassalandul se află 
sub dominația Angliei. In această 
colonie a fost instalat un guvern 
al rasiștilor albi, condus de Whi
tehead. Hugh Foot cunoaște bine 
situația din Rhodesia de sud. El 
știe că în această țară africană, 

. africanilor Ie este interzis să frec-

„CUPA ORAȘELOR TÜRGURI«

Petrolul ~ Selecționata 
orașului Leipzig 1-0

PLOIEȘTI (prin telefon). — Ieri s-a 
'desfășurat la Ploiești meciul inter
național de fotbal Petrolul—Selec
ționata orașului Leipzig în cadrul 
celui de-al II-lea tur al „Cupei o- 
iașelor tlrguri".

După un joa în care au dominat 
Jn permanență, dar steril, jucătorii 
ploieșteni au terminat învingători la 
limită (scor 1—0) prin golul înscris 
ide Dumitru Munteanu în minutul 35.

M. P.

Știința Timișoara-Szeged4-0
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri după-amiază pe stadionul clu
bului sportiv orășenesc din Timi
șoara a avut loc meciul amical de 
fotbal dintre echipele Știința din lo
calitate și Szeged, a doua clasată 
în prima categorie de fotbal din 
R. P. Ungară.

Cel peste 15 000 de spectatori pre
zent! la acest meci au aplaudat la 
scenă deschisă cel mai frumos joc 
practicat de echipa locală în ac
tualul sezon, terminat cu o victorie 
la scor : 4-0. Cele patru puncte au 
fost marcate de Igna, Manolache 
(2) și Mițaru.

In cîteva rînduri
în „Cupa Europei“ la fotbal s-au dis

putat miercuri două întîlnlri. La Sofia, 
R. P. Bulgaria a repurtat o remarcabilă 
victorie cil 3-1 (0-0) asupra echipei Por
tugaliei.

Pe „Nepstadion“ din Budapesta, echi
pa R. P. Ungare a cîștigat cu 3-1 (2-1) 
întilnirea cu selecționata Tării Galilor,

D’sputat la Istanbul, meciul dintre 
echipele Galat*«aray și Polonia Bytom,

contînd pentru turul doi al „Cupei cam
pionilor europeni“ Ia fotbal, s-a terminat 
cu rezultatul de 4-1 (2-1) în favoarea
echipei turce.

Astăzi, cu începere de la ora 19 în 
sala Floreasca se dispută partida ami
cală de handbal feminin dintre echipele 
Rapid București și Goldberger (R. P. Un
gară).

(Agerpres)

Sir Hugh Foot, reprezentantul 
Angliei în Consiliul de tutelă al 
O.N.U., a demisionat. Hotăiîrea sa 
a stîrnit multe comentarii, atît din 
partea celorlalți membri prezenți 
la Organizația Națiunilor Unite, cît 
mai ales din partea opiniei pu
blice din Anglia.

în legătură cu aceasta, ziarul 
„TIMES“ scrie : „Orice om are 
dreptul să demisioneze dintr-o 
funcție atunci cînd conștiința lui 
ee află în con
flict cu activita
tea sa. Acest 
drept îl are atît 
un funcționar 
public, cît și un 
politician. Pe acest temei, Sir Hugh 
Foot a demisionat din funcția de 
reprezentant al Angliei în Consiliul 
de tutelă, deoarece nu era de acord 
cu politica dusă de țara sa în 
Rhodesia de sud. Sentimentele Iui 
erau cunoscute guvernului englez. 
Dar el a luat această hotărîre a- 
tunci cînd nu a mai putut apăra 
politica cu care nu era de acord 
împotriva atacurilor aproape una
nime de la O.N.U. Nu se îndoieș
te nimeni că interzicerea Uniunii 
populare africane „Zimbabwe* a 
fost ultima picătură care l-a de
terminat pe Sir Hugh Foot să ia 
această hotărîre“.

Ziarul „The Guardian“ arată la 
rîndul său că „motivul demisiei 
lui Sir Hugh Foot din Consiliul de 
tutelă îl găsim nu în faptul că el 
este un om de un curaj și de o 
integritate deosebită, ci în deza
cordul vizibil dintre el și guver
nul englez“.

Răsfoind presa străină

Acțiunile samavolnice ale gu
vernului Whitehead au avut ecou 
și la O.N.U-, unde 84 de țăii au ce' 
rut eliberarea necondiționată a 
fruntașilor Uniunii poipulare afri
cane „Zimbabwe*, precum șl ridi
carea interdicției pvee aoeatel or
ganizații. La O.N.U-, Anglia a fost 
sprijinită doar de Africa de Sud și 
de Portugalia. In aceste împreju
rări este clar de ce a demisionat 
Hugh Foot.

la al VII Me;
Aducînd Congresului al VIII-lea 

al P. C. Bulgar salutul P.C.U.S. și 
al întregului popor sovietic, condu
cătorul delegației sovietice, M. A. 
Suslov, membru al Prezidiului C. C. 
și secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
spus :

Comuniștii sovietici, întregul po
por sovietic se bucură sincer de re
marcabilele succese repurtate de 
prietenul și fratele nostru, poporul 
bulgar, succese care constituie o în
semnată contribuție la creșterea for
ței întregului sistem mondial socia
list.

Relevînd că în cursul acestei luni 
se împlinesc cinci ani de la adop
tarea Declarației Consfătuirii din no
iembrie 1957 a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste si doi ani de la Con
sfătuirea din 1960 a partidelor co
muniste și muncitorești, care au a- 
vut loc la Moscova, conducătorul 
delegației P.C.U.S. a subliniat că în 
Declarațiile și în celelalte documen
te adoptate de aceste consfătuiri și-a 
găsit reflectare linia strategică și 
tactică a tuturor detașamentelor 
mișcării comuniste mondiale, linie 
care corespunde sarcinilor noii e- 
poci. Marile evenimente care au a- 
vut loc în acești ani, a declarat vor
bitorul, au demonstrat cu toată tă
ria justețea și profunzimea aprecie
rilor și concluziilor consfătuirilor 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Traducerea consecventă în viață a 
principiilor și ideilor proclamate de 
Declarațiile celor două consfătuiri 
constituie chezășia dezvoltării cu 
succes a mișcării comuniste mon
diale, a intensificării influenței sale 
asupra întregului mers al evenimen
telor mondiale.

Viața a demonstrat, a subliniat 
M. A. Șuslov, că construirea socia
lismului se desfășoară cu atît mai 
mult succes, cu cît se traduc mai 
consecvent în viață legitățile genera
le ale trecerii de la capitalism la so
cialism, cu cît se ține seama mai 
profund și mai multilateral de par
ticularitățile naționale și istorice ale 
țării respective.

După ce a arătat că acest lucru 
este confirmat și de experiența 
construirii socialismului în Bulga
ria, vorbitorul a trecut în revistă 
succesele în industrializarea țării, 
în trecerea agriculturii pe făgașul 
cooperatist, în revoluția culturală, 
obținute de oamenii muncii bulgari, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Bulgar, a statului său major de 
luptă. Comitetul Central. în frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov. In mai 
puțin de două decenii, poporul bul
gar a făurit ceea ce alte popoare, 
în alte condiții sociale, ar fi putut 
făuri în timp de secole.

Mișcarea comunistă și muncito-i 
rească internațională, a spus în con- 
tinuare vorbitorul, dă o înaltă a- 
preciere meritelor P.C. Bulgar în 
întărirea unității și coeziunii țări
lor comunității mondiale socialiste. 
Partidul Comunist Bulgar a dat do
vadă de principialitate în apărarea 
mărețelor și atotbiruitoarelor idei 
ale marxism-leninlsmului, împotri
va denaturărilor revizioniste și dog
matice, păstrînd nepătat steagul 
scump al internaționalismului pro
letar.

In continuare, exprimînd marile 
succese cu care Uniunea Sovietică a 
întîmpinat a 45-a aniversare a Re
voluției din Octombrie, M. A. Suslov 
a relevat că, In cadrul întrecerii e-

I Congres al 
conomice dintre sisteme, decalajul 
dintre volumul producției S.U.A. și 
U.R.S.S. la principalele produse se 
reduce cu fiecare an. împreună cu 
Uniunea Sovietică, toate țările socia
lismului își dezvoltă într-un ritm 
rapid economia națională și cultura.

In continuare vorbitorul a subli
niat că colaborarea economică si 
politică a țărilor socialiste consti
tuie principalul mijloc al coeziunii 
rîndurilor noastre, al sporirii forțe
lor lagărului socialist, al traducerii 
în viață a principiilor internaționa
lismului socialist.

Comunismul, a spus M. A. Suslov, 
este forța cea mai consecventă și 
cea mai puternică în lupta pentru 
pace împotriva unui nou război. 
Coexistența pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite este alterna
tiva unui război mondial termonu
clear. Problema se pune în felul 
următor : ori coexistența pașnică a 
două sisteme, ori un război mon
dial. Altă cale nu există. înfăptuind 
politica de coexistență pașnică, ță
rile socialiste se conduc nu numai 
după interesele lor ci și după inte
resele întregii omeniri.

Raportul de forțe pe arena mon
dială — a spus vorbitorul — este 
în epoca noastră de așa natură îneît 
s-a ivit posibilitatea reală de a 
preîntîmpina un nou război mon
dial. în condițiile actuale este deo
sebit de necesară o înaltă vigilență 
a popoarelor față de uneltirile agre
sive ale imperialismului. Oprindu-se 
asupra ultimelor acțiuni agresive ale 
S.U.A. în regiunea Mării Caraibilor, 
vorbitorul a declarat că guvernul 
sovietic, luptînd cu consecvență 
pentru pace, a întreprins măsuri 
urgente și energice pentru salvarea 
popoarelor de un război mondial 
atomic, pentru menținerea păcii, asi
gurarea securității și independenței 
Republicii Cuba. Guvernul sovietic 
a acționat în rezolvarea crizei care 
s-a ivit în regiunea Mării Caraibilor 
în concordanță cu una din cele mai 
importante teze ale Declarației Con
sfătuirii partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova din 1960 
— anume că lupta împotriva răz
boiului nu trebuie amînată pînă în 
momentul cînd acesta ar izbucni, 
deoarece atunci pentru multe re
giuni ale lumii și pentru populația 
lor ar putea fi prea tîrziu să ducă 
o asemenea luptă.

Politica consecventă de pace, fer
mitatea, încrederea și stăpînirea de 
sine a guvernului sovietic, grija lui 
pentru menținerea păcii și preîntîm- 
pinarea războiului mondial, grija 
pentru asigurarea libertății și inde
pendenței Cubei revoluționare, ho- 
tărîrea de luptă a eroicului popor 
cuban de a-și apăra libertatea pa
triei, eforturile altor state socialiste 
și ale forțelor iubitoare de pace din 
întreaga lume au dejucat planurile 
agresive ale forțelor reacționare din 
S.U.A., au atenuat încordarea inter
națională în etapa actuală și au 
deschis calea spre înțelegere și crea
rea condițiilor care garantează inte
resele păcii generale și interesele 
libertății și independenței Republicii 
Cuba.

Pericolul nemijlocit de declanșare 
a unui război mondial termonuclear 
a scăzut în etapa actuală, totuși 
criza acută din regiunea Mării Ca
raibilor n-a fost încă lichidată în 
întregime. Pentru a exclude posi
bilitatea unor noi complicații — a 
spus vorbitorul — în prezent este 
necesar înainte de toate îndeplini
rea imediată de către părți a acor-

P. C. Bulgar
dului realizat. Sînt necesari pași 
practici spre lichidarea deplină 4 
conflictului. De aceea toate forței« 
iubitoare de pace de pe pămînt tre
buie să fie vigilente, să întărească 
solidaritatea lor, să nu slăbească, ci 
să intensifice lupta împotriva forțe
lor agresive, pentru preîntâmpinarea 
unor noi provocări ale imperialiști
lor, pentru rezolvarea pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase, 
pentru o pace trainică în întreaga! 
lume.

Cea mai mare importanță pentru 
rezolvarea problemelor radicale al« 
contemporaneității în interesele păcii 
și socialismului, a declarat conducă
torul delegației P.C.U.S., o au uni
tatea și coeziunea mișcării comu
niste mondiale. In condițiile actuale, 
cînd lupta dintre forțele păcii și 
socialismului, pe de o parte, și for
țele imperialismului, pe de altă parte, 
a intrat într-o nouă etapă, este ne
cesar să întărim și mai mult uni
tatea și coeziunea noastră pe bazai 
ideologică a marxism-leninismuluL 
Nu vom exagera cîtuși de puțin 
dacă vom spune că unitatea mișcă
rii comuniste mondiale constitui« 
principala condiție pentru victoria 
clasei muncitoare, a tuturor maselor 
de oameni ai muncii asupra impe
rialismului.

Situația actuală se caracterizează 
prin avîntul continuu al mișcării 
muncitorești revoluționare mondiale 
în țările capitaliste și prin dezvol
tarea furtunoasă a luptei de elibe
rare națională a popoarelor — a de
clarat vorbitorul. El a arătat în con
tinuare că speriate de succesul 
luptei revoluționare a popoarelor, 
cercurile conducătoare ale statelor 
imperialiste fac eforturi disperate 
pentru a-și uni forțele lor împotriva 
țărilor socialiste, împotriva popoare
lor care luptă pentru libertate și in
dependență, împotriva mișcării co
muniste și muncitorești mondiale. 
Referindu-se la planurile perfide ale 
imperialiștilor de a submina unita
tea țărilor comunității socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
vorbitorul a subliniat că imperialiș
tii nu cruță în acest scop forțele și 
mijloacele, fac uz de tot felul de 
mijloace din cele mai rafinate, caută 
cele mai mici posibilități pentru a 
zdruncina coeziunea comunismului 
mondial.

In această situație sînt deosebit de 
actuale concluziile Declarației con
sfătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din noiem
brie 1960 în care se spune : „Intere
sele luptei pentru cauza clasei 
muncitoare impun unirea tot mai 
strînsă a rîndurilor fiecărui partid 
comunist și ale marii armate a co
muniștilor din toate țările, unitatea 
lor de voință și de acțiune. Grija 
pentru întărirea permanentă a uni
tății mișcării comuniste internațio
nale este suprema datorie interna- 
ționalistă a fiecărui partid marxist-, 
leninisț“. Luptînd împotriva oportu
nismului de dreapta și de stînga, 
partidele comuniste și muncitorești 
își unesc rîndurile, obțin noi și noi 
succese. Marea armată a comuniș
tilor unind aproape 42 de milioane 
de oameni a devenit o puternică 
forță a contemporaneității, a subli
niat vorbitorul.

In încheiere M. A. Suslov a dat 
citire în fața delegaților la Con
gresul al VUI-lea al P.C. Bulgar 
textului mesajului de salut din 
partea Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Evenimentele din Temen și mirosul petrolului
Intrarea Republicii Arabe Yemen 

pe scena istoriei este însoțită de eve
nimente furtunoase. De peste o lună, 
tînăra republică trebuie să lupte 
împotriva intervenționiștilor străini 
care s-au năpustit asupra țării în
dată după înfăptuirea revoluției. 
Chiar a doua zi după înlăturarea 
monarhiei ziarul englez „Times* pro
rocea că Yemenul „va fi silit să 
treacă printr-o perioadă de haos, 
care poate duce la dezmembrarea 
ei, la o intervenție din afară sau la 
restabilirea monarhiei”. Scriind a- 
ceste rînduri, ziarul se arăta bine 
informat în ce privește pregătirile 
pentru agresiunea ce se punea la 
cale împotriva Yemenului, acțiune 
de care monopolurile petroliere din 
Anglia și S.U.A. nu sînt cîtuși de pu
țin străine.

Experții sînt de părere că zona te
renurilor petroliere, care începe în 
Kuweit, trece prin Katcnr, Oman și se 
întinde pînă în Arabia de sud, este 
fabulos de bogată. Prezența acestor 
zăcăminte a fost semnalată și în 
Yemen. O societate americană, care 
a făcut odinioară explorări aici, a 
semnalat existența lor. La bursele 
occidentale fiecare kilometru pătrat 
al necuprinsului deșert arabic este 
evaluat la sume tot atît de mari ca 
și terenurile aurifere din Klondike. 
Din această regiune monopolurile 
obțin profituri fabuloase. Potrivit 
relatărilor revistei americane „Pe
troleum outlook“, pentru fiecare do
lar investit se obțin anual doi do
lari.

Salariile muncitorilor sînt în Pe
ninsula Arabică de 5—7 ori mai 
mici decît în S.U.A., iar productivi
tatea sondelor e în general de 2—4 
ori mai mare. Așa se face că o tonă 
de țiței extras acolo costă de 12 ori 
mal ieftin decît în Statele Unite. Nu
mai din două țări — Kuweit și Ka
tar — stăpînite de Anglia, profitu
rile anuale depășesc 500 milioana 
de dolari.

Faptul că noul regim și-a propus 
înfăptuirea unor reforme menite să 
asigure independența economică 
a țării, nu este pe placul Washing
tonului și Londrei. In lumina celor

de mai sus, este lesne de înțele« 
de ce monopolurile din Statele U- 
nite și Anglia livrează arme și bani 
intervenționiștilor care acționează 
împotriva Republicii Arabe Yemen. 
Și nu întîmplător cele două țări oc
cidentale nu au recunoscut încă 
R. A. Yemen ; aceasta constituie, 
evident, încă un sprijin dat inter
venționiștilor.

Drept unealtă pentru dezlănțuirea 
agresiunii a fost ales unchiul fostu
lui imam, emirul Hasan, pretendent 
la tronul de pe care a fost înlăturat 
El Badr. Hasan a fost timp de mai 
mulți ani reprezentantul permanent

COMENTARIUL ZILEI

al regatului Yemen la O.N.U. unde, 
așa cum arăta ziarul londonez 
„Daily Telegraph', „a intrat în con
tact cu mulți demnitari americani 
care-i arătau simpatie'. După înlă
turarea monarhiei yemenite, Hasan a 
părăsit New Yorkul plecînd în Ara
bia Saudită, nu înainte de a face 
un popas la Londra. Potrivit ziaru
lui parizian „Aux Ecoutes', Hasan 
a primit aici asigurări că va fi 
„sprijinit prin toate mijloacele*. Și 
într-adevăr, simpatia americană și 
sprijinul promis de Londra n-au în- 
tîrziat să se concretizeze în fonduri 
și armament.

Proaspătul imam fără tron a fost 
recunoscut de Arabia Saudită. și 
Iordania. Potrivit unor agenții da 
presă occidentale, în același timp, 
El Badr, fostul imam, ascuns nu se 
știe unde, pretinde și el să i se res
tituie tronul. Cele două monarhii din 
Arabia Saudită și Iordania s-au de
clarat gata să-1 ajute, furnizîndu-1 
bani, armament și trupe. In spatele 
intervenționiștilor, însă, trebuie vă
zute interesele anglo-amertcane.

Din 1933 Arabia Saudită este stă? 
pînită de monopolul petrolier 
ARAMCO — o uniune între trustu
rile „Standard Oii Comp, of Cali
fornia', „Texas Company”, „Stan
dard Oil of New Jersey" și „Sa-.

cony-vacuum oil company“, contro
late de Rockefeller, Morgan și 
grupul financiar din Chicago. Ei de
țin concesiuni petrolifere pînă în 
anul 1999. Pentru paza acestor 
„drepturi*, S.U.A. au construit baza 
militară de la Dahram care, în a- 
celași timp, este o fortăreață în
dreptată împotriva mișcării de eli
berare națională a popoarelor a- 
rabe. Această bază este folosită ca 
punct de sprijin pentru agresiunea 
împotriva R. A. Yemen.

Paralel cu acest ajutor acordat in
tervenționiștilor, din Aden au fost 
trimise arme și muniții de fabricație 
engleză, iar agenții colonialiștilor 
caută să-i corupă pe șefii de tri
buri pentru a-i determina să lupte 
împotriva trupelor republicane. In 
declarațiile pe care le-a făcut re
cent As Sallal, președintele și pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Yemen, se arată că la frontierele 
din estul țării au loc concentrări 
de trupe.

Colonialiștii se tem de revoluția 
din Yemen, deoarece pe teritoriile 
pe care le mai stăpînesc în Pe
ninsula Arabică pozițiile lor sînt 
din ce în ce mai șubrede. „Daily 
Telegraph' arăta că „evenimentele 
din Yemen pot avea consecințe gra
ve pentru vecinii coloniei Aden și 
pentru protectoratul Aden... După 
toate indiciile, revoluția din Yemen 
va influența asupra situației din su
dul Peninsulei Arabice. Această re
voluție este considerată și ca o lo
vitură datâ regimurilor reacționare*.

Tocmai de aceea, monopolurile 
fac tot posibilul să mențină rîndu- 
ielile de pe vremea califului Harun 
al Rașid, din „1001 de nopți* și să-și 
perpetueze „dreptul" de a acapa
ra „aurul negru” ce nu le apar
ține.

Astăzi însă, asemenea încercări 
se lovesc de rezistența hotărîtă a 
popoarelor. Guvernul republican îm
preună cu poporul yemenit au luat 
măsuri pentru înfrîngerea interven- 
ționlștilor.. Popoarele iubitoare de 
pace și progres sînt de partea R. A. 
Yemen.

A. BUMBAC

______  Note externe ______

S-a întîmplat în Virginia
Legiuitorii din Virgi

nia (S.U.A.) au descope
rit un mijloc „garantat” 
de lichidare și preîntîm- 
pinare a ...șomajului I

Potrivit unei noi legi 
soțiile șomerilor și ale a- 
mericanilor „de culoare“ 
urmează să se supună 
sterilizării. „In mod vo
luntar“ — se specifică. 
Ziarele arată că pînă în 
prezent un număr de 63 
de femei s-au și supus 
acestei operații.

Se vede treaba însă 
că autorităților nu le este 
deloc ușor să obțină acest 
liber consimțământ. Și a- 
tunci s-a recurs la urmă
toarea „argumentare“ : 
Dacă nu vreți, nu vă supu-

neți sterilizării — li se 
spune soțiilor de șomeri 
sau femeilor negre. In 
țara tuturor libertăților o 
aveți și pe aceasta. Dar 
avem și noi un sac în
treg de libertăți. De pil
dă, pe aceea ca, în caz 
de refuz, să nu vă mai 
acordăm ajutorul de șo
maj...

Așa arată deci acest 
voluntariat... obligatoriu 
pentru soțiile șomerilor 
și ale negrilor din statul 
Virginia.

. Unde mai pui că acea
sta va avea drept rezultat 
și o mare economie, căci 
refuzul multor femei de a 
se supune barbarei născo-Universitate pentru

în Spania a fost înfiin
țată de curînd o uni
versitate pujin obișnui
tă. Ea pregătește „ca
dre" pentru luptele cu 
tauri. Revista elvețiană 
„Schwe’zer Illustrierte' 
relatează că studenjii 
fac practică, avînd ia 
dispoziție... boi cu coar
nele tocite în mod spe
cial. Lor li se arată ce 
mișcări trebuie să facă 
cu „mulefa" — pînza 
roșie — pentru ațîțarea 
animalelor. Dar omorî- 
rea boilor este interzi
să, pentru ca această o- 
norabilă „universitate“ 
să nu suporte cheltuieli 
suplimentare. La termi
narea cursului, după ce, 
bineînțeles, achită taxa 
fixată, elevii primesc o 
diplomă și devin astfel... 
luptători cu diplome îm
potriva faurilor.

Considerînd proce
deul acesta drept o pro
fanare a „sportului na-

țional“, presa spaniolă 
a deschis o campanie 
împotriva acestui fel de 
pregătire a toreadorilor.

Presa îranchisfă nu 
critică însă lipsa acută 
de școli în Spania, nu 
pomenește nimic despre 
situația economică grea 
a învățătorilor care „nu 
pot trăi din salariul lor" 
— după cum precizea
ză ziarul „Frankfurter 
Rundschau".

„Rezultatele recen- 
sămîntului efectuai a- 
nul trecut arată că din 
populația totală a Spa
nie) de 30 500 000 de 
oameni, 10,3 la sută, 
deci peste 3 000 000, 
sînt analfabeți, scrie a- 
celași ziar vest-german. 
Numărul spaniolilor care 
nu au frecventat nici
odată în viața lor o 
școală este înspăimîntă- 
for de mare. El este de 
două ori mal mare de
cît cel indicat în dalele

ciri va duce la sistarea 
multor alocații de șomaj.

In prezent se studiază 
posibilitatea extinderii a. 
cestel legi și în celelalte 
state ale S.U.A. Nu știm 
dacă legiuitorii din Virgi
nia își atribuie sau nu me
ritul „originalității“ aces
tei măsuri antiumane, dar 
un fapt este sigur : steri
lizarea nu le aparține ca 
descoperire — ea a mal 
fost aplicată de alții îna
intea lor, și anume de hit- 
leriști „pentru purificarea 
rasei“.

La această tristă moște
nire se recurge pentru a 
se obține „purificarea ca
pitalismului“ î

G. N.toreadori
statistice oficiale, deoa
rece foarte mulți dintre 
cei considerați „cu știin
ță de carte“, în cazul 
cel mai bun, știu să-și 
scrie doar numele. Dacă 
am măsura nivelul cul
tural al națiunii după 
modul în care se cu
nosc cele patru opera
țiuni de bază ale arit
meticii, am ajunge la 
concluzia că 50 la sută 
din populația Spaniei 
mai trebuie instruită în 
acest domeniu".

Pe vremea roman'lor 
a fost creată expresia 
„panem et circenses' — 
pîine și spectacole de 
circ — remedii pentru 
„ootolirea' mulțimilor 
exploatate. în Spania 
franchistă se recurge la 
o readaptare a meto
dei : circuri în loc de 
pîine 1

GH. L.



S C î N T E I A Nr. 5706

ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI ★ ULTIMELE ȘTIRI ★ ULTIMELE ȘTIRI

z â »
Rezultatele provizorii 

ale alegerilor din S.U.A,-

A 45-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară și demonstrația 
muncii din Moscova

î
Sărbătorirea 

lui 7 Noiembrie
li în străinătate

oamenilor R. P. CHINEZĂ

Moscova, întreaga Uniune Sovie
tică a sărbătorit astăzi cea de-a 45-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

In Piața Roșie, pe rotonda de be
ton din. apropierea turnului Spaaski, 
a înflorit un uriaș buchet de steaguri 
roșii, care se înalță triumfător spre 
albastrul cerului. Pe clădirile din 
fața tribunei, un imens tablou al lui 
Lenin, încadrat de două cifre — 
1917—1962 — sugerează drumul glo
rios străbătut în cei 45 de ani de 
poporul sovietic, sub conducerea 
partidului său comunist.

In tribunele pline pînă la refuz

nul și aprobarea întregii omeniri 
progresiste.

Mareșalul Malinovski a amintit că 
Uniunea Sovietică promovează 
neabătut politica de coexistentă paș
nică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite și urmărește rezolvarea tu
turor problemelor litigioase prin tra
tative. „Dar, dacă contrar voinței 
tuturor popoarelor, imperialiștii vor 
cuteza să dezlănțuie un nou război 
mondial, ei vor primi o contralovi- 
tură zdrobitoare“.

Ministrul apărării al U.R.S.S. a 
declarat că ostașii Armatei sovietice 
și Flotei maritime militare „stau cu

vietici au creat rachete uriașe. Ele au 
fost transportate prin Piața Roșie de 
puternice tractoare pe șenile. Acestea 
sînt surorile mai mici ale rachetelor 
cu ajutorul cărora au fost lansați 
sateliții Pământului și ai Soarelui, 
a fost fotografiată partea invizibilă 
a Lunii, au fost plasate pe orbită 
navele din seria „Vostok“, avînd la 
bord cosmonauți și, cu totul recent, 

— stația interplanetară „Marte-1”.
Parada a fost încheiată prin defi

larea fanfarei militare. Ocupînd a- 
proape întreaga lățime a pieței ea a 
trecut in sunetele marșului „26 iu
lie" — melodie revoluționară a în-

6 noiembrie în sala „Huaijen- 
din Pekin a avut loc o adu- 
festivă.
prezidiul adunării au luat loc 
Bi-u, vicepreședinte al R. P.

PIAȚA ROȘIE. Aspect

guvernului so-

de la demonstrația oamenilor muncii
(Telefoto

La 
fan' 
nare

In 
Dun 
Chineze, Cen I, locțiitor al premie
rului Consiliului de Stat, ministru al 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
și alți conducători de seamă ai R. P. 
Chineze.

Raportul cu privire la cea de-a 
45-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a fost pre
zentat de U Iui-cijen, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al conducerii centrale a asociației 
de prietenie chino-sovietice.

In cadrul adunării au luat, de a- 
semenea, cuvîntul S. V. Cervonenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Chineză, și M. A. Prokofiev, 
șeful delegației Asociației pentru 
prietenia sovieto-chineză.

R. P. POLONĂ
La 6 noiembrie în Sala Congrese

lor din Palatul culturii și științei din 
Varșovia a avut loc o adunare 
festivă. La adunare au luat parte 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 

pieședin- 
R. P. Po-

WASHINGTON. La 6 noiem
brie în Statele Unite au avut loc 
alegeri legislative pentru toate 
locurile din Camera Reprezen
tanților, pentru o treime din nu
mărul senatorilor și pentru 35 de 
locuri de guvernatori. După cum 
transmit agențiile occidentale de 
presă, rezultatele preliminare ale 
alegerilor care au devenit cu
noscute pînă la ora 17,00 G.M.T. 
arată că partidul democrat și-a 
menținut controlûl absolut atît 
asupra Senatului cît și a Came
rei Reprezentanților.

în statul New York a fost 
reales miliardarul Nelson Rocke
feller, (republican), ’ care însă a 
obținut mai puține voturi decît 
în anul 1958. în statul California, 
fostul vicepreședinte al S.U.A., 
Richard Nixon, a fost învins de 
candidatul democrat Edmund 
Brown. Edward Kennedy, fratele 
președintelui Kennedy, a fost a- 
les senator în statul Massachu
setts. La 30 de ani, el este și cel 
mai tînăr senator din istoria 
S.U.A.

ferință. în fața studenților, japonezi 
despre dezvoltarea artelor plastice în 
R.P. Română. In continuare au fost 
prezentate cîteva filme romînești de 
scurt metraj, iar în localul facul
tății a fost deschisă o expoziție ro
mânească de fotografii și obiecte demînească de fotografii și obiecte 
artă populară.

Jănos Kădăr a sosit
la Moscova

Plan de colaborare
polono-romînă

fost

Monnerville prin, care se contestă 
legalitatea procedurii referendumu
lui pentru modificarea constituției. 
După cum relatează France Presse, 
Monnerville a declarat : „Breșa este 
deschisă... Fără să întîmpine vreun 
obstacol puterea se poate deda de 
acum încolo arbitrariului... Președin
tele republicii poate să modifice 
după bunul său plac orice dispozi
ție constituțională. El deține întrea
ga pütere, și nu dă nici o socoteală 
parlamentului și țării”.

NEW YORK. Ministerul de Război 
al S.U.A. a comunicat că un avion 
de vînătoare „F-84" și-a lansat în- 
tîmplător rachetele sale distrugînd 
un avion și avariind altul. El a de
clarat că aceasta s-a întîmplat în 
timpul verificării armamentului a- 
vionului.

Stare excepțională

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
C.C. al P.C.U.S. și guvernului 
U.R.S.S., în seara zilei de 7 noiem
brie a sosit la Moscova Jănos Kâ- 
dăr, prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că 
între R.A.U. și O.N.U. a fost în
cheiat un acord în vederea organi
zării la Cairo a unui institut demo
grafic care va efectua studii de spe
cialitate în R.A.U. și în alte 
africane.

ATENA. După cum relatează 
rul „Avghi", poliția a arestat 
deportat pentru activitate politică 
pe Katirinis, activist al E.D.A., eli
berat abia acum trei luni din lagă
rul de concentrare de pe insula Ha- 
gios-Evstratios. In ultimele zile au 
fost arestați patru fruntași ai parti
dului. Comitetul executiv al E.D.A. 
a protestat cu hotărîre împotriva 
represiunilor polițienești la care este 
supus acest partid.

Rezoluție

în provincia Ecuator din Congo

țări

zia- 
și a

LEOPOLDVILLE. Cotidianul „Le 
Courrier d'Afrique’’, care apare la Leo
poldville, relatează că în provincia con
goleză Ecuator, unde pînă în prezent 
a domnit calmul, au izbucnit tulburări. 
Guvernul central congolez a decretat 
stare excepțională în această provincia 
ți a numit un com’sar de sfat.

• CAIRO. La Cairo s-a anunțat că 
Arabia Saudită a hotărît să rupă 
relațiile diplomatice cu Republica 
Arabă Unită.

VARȘOVIA. La Varșovia a 
semnat planul de colaborare polo
no-romînă pe anii 1963—1964 în do
meniul energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Planul a fost semnat de acad. Ho- 
ria Hulubei, directorul institutului 
de fizică atomică, și de W. Billig, 
împuternicitul guvernului R. P. Po
lone pentru problemele energiei nu
cleare.

Eșuarea conferinței

AMMAN. Primul ministru al Ior
daniei, Wasfi Tall, a anunțat crea
rea unei „uniuni defensive“ saudito- 
iordaniene. în această privință a fost 
încheiat un acord care prevede în
ființarea unui „Consiliu comun de 
apărare". Scopul principal al noii 
„uniuni defensive”, înființată ad-hoc 
cu binecuvîntarea puterilor imperia
liste, este înăbușirea revoluției Ye
menite.

împotriva guvernului rasist 
al Republicii Sud-Airicane

al P.M.U.P., A. Zawadzki, 
tele Consiliului de Stat al 
lone.

Raportul la adunare a 
zentat de J. Cyrankiewicz, 
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone. Asistenta a salutat cu căl
dură cuvîntărea rostită de A. B. A- 
ristov, ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Polonă.

fost pre- 
președin-

în problema independenței

NEW YORK. La 6 noiembrie A- 
dunarea Generală a O.N.U. a solici
tat din nou Consiliului de Securitate 
să ia în discuție problema exclu
derii guvernului rasist al Republicii 
Sud-Africane din Organizația Na
țiunilor Unite.

CARACI. La 6 noiembrie la Ca- 
raci s-a deschis Cea de-a 12-a sesiu
ne a Comitetului Militar C.E.N.T.O.

OSLO. Potrivit ultimelor știri 
transmise de agenția France Presse 
în legătură cu explozia care s-a 
produs, luni seara, într-o mină de 
cărbuni din New Aalesund, insulele 
Spitzberg, care aparțin Norvegiei, 
și-au găsit moartea 21 de munci
tori.

Critici împotriva măsurilor 
antidemocratice ale Bonn-ulul

: Agerpres)

geografic și în același 
de apropiatei Insule a 
Cuba.
oaspeți aflați în tribune,

Guianei Britanice
depărtatei 
timp atît 
Libertății,

Miile de 
corespondenții presei mondiale au 
fost profund impresionați de minu
nata tehnică militară, de realizările 
științei și tehnicii sovietice ; uriașa 
forță militară sovietică este pusă în 
întregime în slujba securității Uniu
nii Sovietice și a întregului lagăr 
socialist, a păcii în lumea întreagă.

...Pentru cîteva minute, piața ră
mâne goală. Apoi, aidoma unui ful
ger, țîșnește de-a lungul ei un șir de 
mașini, purtînd un uriaș portret al 
lui Lenin, urmat de macheta le
gendarului crucișător „Aurora". în 
piață pătrund coloanele sportivilor 
în costumele lor multicolore. Cî
teva mișcări și pe granitul cenu
șiu al pieței sportivii formează din 
trupurile lor o stea și cifra „45“ 
„Slavă Comitetului Central leni
nist al partidului nostru !" răsună 
vocile celor 5 000 de sportivi.

Piața este inundată de steaguri. 
Oamenii muncii din Moscova poartă 
lozinci și panouri, care înfățișează 
ca într-o carte tot ceea ce înfăptu
iesc constructorii comunismului de 
la un capăt la altul' al Uniunii So
vietice. Vedem plutind pe deasupra 
mulțimii, în machete, giganții indus
triali de la Krivoirog și Magnito
gorsk, hidrocentralele de la Bratsk 
și Krasnoïarsk, sondele de petrol din 
Baku sau Bașkiria. Marile obiective 
ale comunismului prevăzute în Pro
gramul P.C.U.S. prind viață.

Pășesc încolonați muncitorii din 
Moscova, care au obținut rezultate 
bune în acest an. Industria Mosco
vei a îndeplinit înainte de termen 
planul pe 10 luni.

Deasupra coloanei oamenilor de 
Trec trupele do rachcto iTelefolo : Agerpres) șfiinfă dc la Academia da Șiiiîtțc a

vigilentă de strajă 
tive a oamenilor 
gata să-și îndeplinească cu cinste 
datoria patriotică fată de tară“.

I După cuvîntare, a început pa-

muncii construc- 
sovietici și sînt

se aflau invitații : 
muncitori și oa
meni de știință, 
colhoznici și stu- 
denți, deputați în 
Sovietul Suprem, 
Ofițeri superiori ai 
Armatei sovietice 
și Flotei maritime 
militare. Printre 
invitați se aflau 
reprezentanți ai 
partidelor comu
niste și soli ai ță
rilor socialiste fră
țești, diplomați și 
atașați militari 
străini.

Un ropot de a- 
plauze .întîmpină 
apariția la tribuna 
centrală a condu
cătorilor P.C.U.S. și
vietic în frunte cu N. S. Hrușciov.

Este ora 10. Ministrul apărării 
Malinovski, care a primit parada, în
soțit de mareșalul' Krîlov, a trecut 
în revistă trupele aliniate în Piața rada militară. Potrivit tradiției, ea 
Roșie și pe arterele învecinate.

Ministrul apărării, urcîndu-se la 
tribuna Mausoleului, a rostit o cu
vîntare.

Mareșalul Malinovski a declarat că 
anul acesta sărbătorirea Marelui 
Octombrie „Coincide cu prima ani
versare a luptei pline de abnegație 
a oamenilor sovietici pentru tradu- 
cerea în viață a mărețului program 
al construcției comuniste, stabilit de 
istoricul Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S.“.

a fost deschisă de Academia Mili
tară „Frunze“ — școala viitorilor co
mandanți de oști ai Armatei sovie
tice.

In piață au defilat ostașii diviziei de 
gardă de infanterie motorizate Taman. 
Și-au făcut apariția impetuos tru
pele de desant. Stîrnește entuziasm 
tehnica lor. — inclusiv instalațiile 
de artilerie autopropulsate. în urma 
infanteriei aeropurtate au venit 
tancurile de luptă, capabile să des
copere pe inamic în condiții de zi

El a subliniat că ^sistemul mon
dial-socialist, care creștă și se întă
rește pe zi ce trece, își demonstrea
ză superioritatea incontestabilă asu
pra capitalismului și exercită o în- 
rîurire hotărîtoare asupra întregului 
mers

Un 
păcii 
rilor 
triva 
țiuni

al dezvoltării sociale’.
pericol serios pentru cauza 
l-au implicat acțiuriile cercu- 
imperialiste din S.U.A. împo- 
Republicii Cuba.' „Aceste ac- 
brutale ale cercurilor guver

nante americane au constituit o sfi
dare la adresa tuturor popoarelor 
iubitoare de pace și au pus ome
nirea în pragul unui război termo
nuclear.

In situația creată, guvernul so
vietic. păstrîndu-și . stăpînirea de 
sine și sîngele rece, animat de gîn- 
duri nobile și umanitare, a luat toa
te măsurile ce i-au stat în putință 
pentru, a lichida criza care s-a ivit

și de noapte, distrugîndu-l cu focul 
lor precis. Au urmat în ..formație .de 1 
apărare instalațiile autopropulsate 
de artilerie antiaeriană, r 

Coloanele de artilerie au fost în
cheiate de tunurile supraputernice, 
care pot distruge orice fortificații.

Instalațiile ușoare cu sisteme .de 
rachete erau urmate de rachetele 
antiaeriene de culoare argintie, , în 
formă de săgeată. Orice avion mo- 
dern poate fi doborît de o singură 
sau în caz extrem de două rachete : 
de acest fel.

Defilarea a continuat -cu instalații 
autopropulsate pe șenile și cu auto
vehicule de mare capacitate de stră
batere a drumurilor grele. în fața 
tribunelor au trecut legănîndu-se 
ușor pe arcuri, rachetele. Ele con
stituie forța de bază a trupelor te
restre.

Au trecut în formație de defilare 
subunități ale trupelor de rachete cu 

i — principa
lul gen de trupe ale forțelor ar
mate ale Uniunii Sovietice. Aceste 
rachete au făcut să dispară din stra
tegia militară noțiunea de invulne
rabilitate geografică. Oamenii de 
știință și inginerii proiectanți so-

- , , : suounuapi aie irupeioin re ațnle internaționale, pentru a destinație strategică 
preintimpina o agresiune împotriva 
Cubei și a asigura omenirii pacea 
pe pămînt”. ‘Vorbitorul a adăugat că 
grija guvernului sovietic și a lui 
N. S. Hrușciov personal pentru men
ținerea păcii s-a bucurat- de spriji-

Recepția de la Kremlin
•- MOSCOVA 7 (Agerpres).—TASS : 
La. 7 noiembrie a>avut loc la Pa
latul. Congreselor din Kremlin o re
cepție oferită de guvernul sovietic 
cu prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

ix La recepție, N. S. Hrușciov a 
toastat pentru clasa muncitoare, mai acute încordări a situației in- 
pentru țărănimea muncitoare și 
pentru intelectualitatea țării sovie
tice, .pentru partidul comunist, pen
tru, Comitetul lui Central și pentru 
guvernul sovietic, pentru forțele ar
mate care stau de strajă păcii, pen
tru tineretul sovietic și pentru glo
riosul Comsomol.

De asemenea, a toastat pentru so
lidaritatea revoluționară internațio
nală a oamenilor muncii, pentru 
Cuba eroică și pentru guvernul ei 
revoluționar în frunte cu marele 
conducător al revoluției cubane, Fi
del Castro, și cu glorioșii săi tova
răși de luptă.

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
prietenia. între toate popoarele, pen-, 
tru politica de coexistență pașnică, 
pentru pace în întreaga lume, pen
tru ambasadorii care reprezintă la 
Moscova numeroase țări, pentru po
porul american care a dat dovadă 
de înțelepciune în perioada celei

térnationale în legătură cu conflic
tul din Marea Caraibilor.'-

N. S. Hrușciov a vorbit cu căldură 
și însuflețire despre popoarele care, 
sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești, construiesc societa
tea socialistă, despre popoarele care 
luptă pentru libertatea, și indepen
dența lor, pentru fericire și pace pe 
pămînt.

Toasturile rostite de N. S. Hruș
ciov au fost ascultate cu deosebită 
atenție și caldă aprobare. Ele au 
fost subliniate necontenit de aplauze.

CUBA

In seara zilei de 6 noiembrie la 
Teatrul „Garcia Lorca“ din Havana 
a avut loc o adunare festivă.

în prezidiu au luat loc Osvaldo 
Dorticos, președintele Republicii 
Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, Emi
lio Aragones — membri ai condu
cerii naționale a organizațiilor re
voluționare integrate din Cuba, mi
niștri. Asistența a salutat cu deose
bită căldură apariția în prezidiu a 
lui A. I. Mikoian, prim-vicépre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. La adunare au luat cuvîn
tul A. I. Alekseev, ambasadorul 
U.R.S.S., și Carlos Rafael Rodriguez.

FRANȚA
Mii de oameni au umplut pînă la 

refuz uriașa sală a Palatului spor
turilor din capitala franceză, unde 
a avut loc un miting consacrat ce
lei de-a 45-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie/

în fața celor adunați a roètit o 
amplă cuvîntare Jeannette Ver- 
meersch, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Francez.

LONDRA. Conferința în problema 
acordării independenței Guianei 
Britanice, care s-a desfășurat la 
Londra, a eșuat total. La 6 noiem
brie, după o scurtă ședință, s-a a- 
nunțat că conferința își suspendă 
lucrările „pe termen nedeterminat". 
Luînd cuvîntul în aceeași zi la o 
conferință de presă, Cheddi Jagan, 
primul ministru al Guianei Britanice, 
a declarat că guvernului englez îi 
revine întreaga răspundere pentru 
torpilarea conferinței.

PNOM PENH. La 5 noiembrie, la 
Pnom Penh, prințul Norodom Sia- 
nuk a avertizat în cadrul unși con
ferințe de presă că în cazul în care 
Vietnamul de sud nu va :nceta,pro- 
vocările împotriva Cambodgiei. va 
rupe imediat relațiile diplomatice cu 
acesta. „Statele Unite, a spus el, nu 
privesc în mod favorabil intenția 
noastră de a rupe relațiile cu Viet
namul de sud”, dar a precizat că țara 
sa „nu va capitula în fața presiunii 
Occidentului". „Sînt gata să renunț 
la ajutorul american”, à declarat 
premierul Cambodgien

TOKIO La facultatea de arte plas
tice din Tokio, secretarul cultural al 
legației R. P. Romîne a ținut o con-

Consiliul Constituțional 
din Franța își declină

competența

PARIS. Ultimul obstacol în calea 
alegerii
Franceze prin vot universal a fost 
înlăturat marți seara cînd Consiliul 
Constituțional s-a declarat incom
petent să judece recursul înaintat 
de președintele Senatului, Gaston

președintelui Republicii

BONN. Luînd cuvîntul la un miting 
care a avut loc la Frankfurt pe Main, 
Lorenz Knorr, membru al D’rectoratu- 
lui Uniunii germane a păcii, a criticat 
vehement guvernul de la Bonn pentru 
represiunile împotrva revistei ,,Der 
Spiegel'. Knorr a declarat că acesta 
represiuni amintesc de teroarea autori
tăților hitleriste împotriva forțelor de
mocratice și de opoziție. Tndemnîn- 
du-i pe cetățeni să protesteze împotri
va acțiunilor antidemocratice ale guver
nului de la Bonn, Knorr a arătat că 
este necesar ca forțele ce se pronunță 
împotriva politicii guvernului să se 
unească, într-o declarație a Uniunii per
soanelor persecutate de naziști se arată 
că măsurile luate împotriva revistei 
„Der Spiegel’, ca și apropiatul proces 
intentat Uniunii în Berlinul occidental 
urmăresc să închidă gura celor care nu 
sînt pe placul guvernului federal.

Lucrările Adunării Generale
a O. N. U.

Pentru ce luptă muncitorii ------- agricoli italieni---------
mai mari greve 
agricoli din Ita-

U.R.S.S. se află pancarta: „Cuceri
rea Cosmosului este un triumf al 
omului, sovietic, al energiei, voinței 
și Rațiunii sale“.

în rîndurile demonstranților se 
află lucrători din agricultură, îndeo
sebi în coloanele raionului „Timl- 
fiazèv”. ■

La un moment dat, într-una din 
coloane, un grup de demonstranți 
scanda ;■ „R.P.R.—U.R.S.S-”. Se auzea 
chejnarea : „Trăiască - prietenia ro- 
mîno-sovietică”., Erau .turiști ro
mâni, activiști - ai . A.R.L.U.Ș., invi
tați să asiste la marea sărbătoare.

...Și fluviul de oameni străbate la 
nesfîrșit Piața Roșie. Unii poartă 
buchete de flori pe care le flutură 
deasupra capetelor, alții dau drumul 
la baloane pe care scrie „Pace”. 
Demonstranții exprimă dorința fier
binte a oamenilor sovietici de a trăi 
în pace cu toate popoarele.

La. ora cînd telefonez, pe cerul 
Moscovei se înalță artificiile lumi
noase închinate marii sărbători. Iar 
în Piața Manejului, în Piața Maia- 
kovski, în Piața Pușkiri, pe bulevar
dul Kutuzov, scăldate în lumina 
ghirlandelor dé becuri și a reflec
toarelor, marea sărbătoare continuă: 
grupuri de 
cintec de 
voioșie.,

moscovîți, braț la braț, 
armonici și chitare,

Moscova, 7
A. MUNTEANU

Noiembrie.
*

i ■ , î

7 (Agerpres).— TASS:

Una din cele 
ale muncitorilor 
lia a avut loc în ziua de 5 no
iembrie. La această grevă au par
ticipat peste 1 500 000 de mun
citori agricoli.
Timp de 24 de 
ore pe ogoare și 
în vii, unde se 
desfășoară lucră
rile de toamnă, 
orice activitate a fost întreruptă. 
In aproape toate centrele agricole 
muncitorii agricoli au participat 
la mitinguri. Manifestațiile au 
fost organizate de „Federația 
muncitorilor agricoli" care face 
parte din Confederația Generală 
a Muncii (C.G.I.L.). Organizația 
sindicală social-democrată U.I.L., 
care n-a aderat la această grevă, 
și-a exprimat ulterior adeziunea 
la ea.

O manifestație grevistă și mai 
amplă, la care se crede că vor 
lua parte două milioane și jumă
tate de muncitori agricoli, dijmași 
și zilieri, va avea loc in zilele de 
17 și 18 noiembrie. „Pământul să 
fie dat celor ce-l muncesc“ — a- 
ceasta va fi lozinca sub care se 
va desfășura acțiunea revendica
tivă. In cele două zile menționate 
vor avea loc greve în cadrul fer
melor și al gospodăriilor și mi
tinguri și demonstrații în orașe și 
în centrele agricole.

Muncitorii agricoli recurg de 
luni de zile la asemenea forme de 
luptă revendicativă în aproape 
toate provinciile agricole. din 
Italia.

Corespondentă 
din Roma

Revendicările lor se referă la 
îmbunătățirea asistenței sociale 
și adoptarea legii pentru expro
prierea' pământurilor lucrate de 
dijmași. Angajamente în acest 

sens au fost lua
te în repetate 
rînduri de către 
miniștrii și gu
vernele demo
crat-creștine, dar 

pînă acum literăele au rămas 
r moartă.

In fruntea, demonstrațiilor - ță
rănești care se desfășoară în Ita
lia în aceste zile se află organi
zațiile sindicale din Cîmpia Pa- 
dului ,Toscana și Umbria.

MARIO GÄLETTI

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 6 
noiembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a pus la vot rezoluțiile cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare adoptate cu o zi îna
inte de Comitetul Politic.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a propus ca rezoluția celor 37 de 
țări să fie pusă la vot pe puncte. 
Delegațiile puterilor occidentale. în 
frunte cu S.U.A. și Anglia, s-au ab
ținut atunci cînd a fost pus la vot 
punctul din preambulul rezoluției 
care prevede că memorandumul 
celor 8 țări de la Geneva reprezintă 
o bază sănătoasă, suficientă și justă 
pentru ducerea tratativelor în ve
derea înlăturării divergențelor exis
tente în problema unui control efi
cient asupra experiențelor subte
rane .

Puterile occidentale au dovedit 
astfel Că, toate asigurările lor, că 
sînt de acord cu memorandumul ce
lor 8, nu au fost decît vorbe goale. 
S.U.A. și Anglia au votat împotriva 
punctului operativ al rezoluției în 
care se cere ca toate experiențele 
cu arme nucleare să înceteze ime
diat și nu - mai tîrziu de 1 ianuarie 
1963. Acest punct a fost adoptat cu

84 de voturi. Pentru el au votat 
printre altele delegațiile U.R.S.S. și 
ale tuturor statelor socialiste. Adu
narea Generală a adoptat rezoluția 
cu 75 voturi pentru și 21 abțineri.

A fost apoi adoptată cu 51 de vo
turi rezoluția anglo-americană care 
lasă portițe de scăpare pentru con
tinuarea experiențelor nucleare. 
U.R.S.S. și delegațiile țărilor socia
liste au votat împotriva acestei re
zoluții. 40 de țări s-au abținut.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
P. D. Morozov, a declarat că re
fuzul puterilor occidentale de a lua 
drept bază a viitoarelor tratative 
memorandumul celor 8 state neutre 
și de a înceta la 1 ianuarie toate 
experiențele cu arme nucleare, nu 
promite deocamdată nimic bun pen
tru tratativele cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare. Totuși, 
a declarat delegatul sovietic, sperăm 
că guvernele puterilor occidentale 
vor analiza în mod amănunțit ma
terialele puse în discuție și rezul
tatul voturilor și vor înțelege că 
actuala lor poziție contravine impe
rativului vremii și intereselor po
poarelor.

Șomaj crescînd... și măsuri
în favoarea patronilor

"MOSCOVA
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a adresat 
lui Anastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în Cuba, o te
legramă de felicitare cu prilejul zilei 
de 7 Noiembrie. în telegramă se 
spune printre altele : Te rugăm să 
feliciți cu căldură, din toată inima 
pe tovarășul Fidel Castro, gloriosul 
conducător al revoluției cubane, să 
transmiți prietenilor și tovarășilor 
săi de luptă un cald salut.

Moscova și Havana, Uniunea So
vietică și Cuba vor bii-îm veci ală
turi în lupta pentru apărarea cu
ceririlor revoluției, împotriva unel
tirilor imperialismului, în lupta pen
tru triumful mărețelor idealuri re
voluționare, al marxism-leninismu- 
lui.

In Franța se extinde 

mișcarea grevistă
PARIS. La 7 noiembrie a conti

nuat în Franța greva muncitorilor 
feroviari declarată în dimineața zi
lei de marți. De astă dată au intrat 
în grevă muncitorii feroviari de la 
nodurile de cale ferată din orașele 

■Marsilia, Bordeaux șl Toulonse.
Mișcarea revendicativă a cuprins 

și alte sectoare Importante ale eco
nomiei franceze. La 6 noiembrie a 
avut loc o puternică demonstrație a 
muncitorilor de la arsenalul din 
Cherbourg. Participanții la de
monstrație purtau pancarte pe care 
se putea citi lozinca : „Majorați-ne 
salariile".

muncitori din 
__ =____ . , _ au defilat la
6 noiembrie pe străzile Londrei în- 
tr-un marș de protest împotriva șo
majului. Ei s-au îndreptat spre pa
latul Westminster, sediul parlamen
tului, unde au cerut să stea de vor
bă cu deputății aleși în regiunea 
citată. Situația pe care le-au înfă
țișat-o este următoarea : în regiunea 
lor, care este situată în nord-ves- 
tul Angliei și cuprinde marele port 
Liverpool, numărul șomerilor a tre
cut de 33 000, ,ceea ce reprezintă 
5,2 la sută din întreaga populație 
muncitoare a regiunii, adică mai 
mult decît dublul mediei pe țară.

Reprezentanții muncitorilor au fost 
primiți de Harold Wilson, unul din 
liderii partidului laburist. El le-a co
municat că grupul parlamentar la
burist a depus în parlament o mo
țiune în care guvernul conservatei 
est© făcut răspunzător pentru creș
terea generală în Anglia a număru
lui șomerilor, care în prezent a tre 
cut de 500 000, față de 320 000 cît 
era Ou un an în urmă. Intrarea An- 
gliei.fn Piața comună, a spus apoi 
Harold Wilson, ar putea agrava și 
mai mult situația șomajului, atît în 
regiunea Merseyside cît șl în alte 
părfi ale Angliei.

„Sîntem îngrijorați în ceea ce pri
vește măsura în care vom avea un 
control asupra amplasării industriilor 
în țara noastră dacă Intrăm în Pia
ța comună", a arătat el. „în pre-

Aproape 1 000 de 
regiunea Merseyside

zent, se poate spune Industriașilor 
să deschidă fabrici în regiunea 
Merseyside, dar dacă intrăm în 
Piața comună, ei pot răspunde: „la 
dracu cu Merseyside, ne vom sta
bili în sudul Italiei, unde este mină 
de lucru ieftină, în Belgia sau în 
Franța“.

Evoluția șomajului și a întregii si
tuații economice a fost evocată în

Corespondentă 
din Londra

cursul aceleiași zile în Camera Co
munelor. Deputatul laburist țames 
Callaghan a depus un amenda
ment la mesajul tronului exprimînd 
regretul că mesajul „nu propune o 
politică adecuată pentru a scoate 
Marea Britanie din prelungita stag
nare industrială de care țara suferă 
încă sau pentru a scăpa de șomajul 
serios și crescînd, în special în Sco
ția, în nordul Angliei, în Tara Gali
lor și în Irlanda de nord".

Ocupîndu-se de regiunile unde 
șomajul depășește media națională, 
cum este Irlanda de nord și nordul 
Angliei, Callaghan l-a întrebat pe 
actualul ministru de finanțe, Regi
nald Maudling, dacă consideră ca 
parte a politicii guvernului faptul

că mulți oameni sînt nevoiți 
mute din aceste regiuni în 
Angliei în căutare de lucru, 
tara revine la anii de depresiune 
din epoca 1930? a întrebat el.

Răspunzînd în numele guvernului, 
Maudling n-a dat nici o indicație că 
quvernul va întreprinde ceva pen
tru șomeri. In schimb, el a anunțat 
cu oarecare pompă o serie de'mă
suri pe care le-a întitulat „pentru 
stimularea economiei“. Dar despre 
ce este vorba ? Una dintre aceste 
măsuri este reducerea taxei de cum
părare a automobilelor noi de la 45 
la 25 la sută. Aceasta va permite 
fabricanților de automobile să spo
rească prețurile mașinilor lor. O 
altă măsură constă în dăruirea unei 
sume de circa 110 milioane lire stei1- 
line anual patronilor prin scutiri 
mai mari de impozite la investiții și 
în alte moduri.

In legătură cu cele de mai sus 
în cercurile de presă din Londra se 
amintește că, numai cu cîteva luni 
în urmă, primul ministru Macn.illan 
pretindea, în cursul unei călătorii în 
S.U.A., că „în Anglia lupta de clasă 
nu mai există sau aproape au mai 
există'. Dar demonstrațiile șomerilor, 
pe de o parte, șl măsurile guvernu
lui menite „să stimuleze“ economia 
în folosul patronilor, pe de altă 
parte, aduc cea mai evidentă dez
mințire acestor cuvinte.

JOHN GRITTEN
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