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Să pregătim exemplar 
întreprinderile pentru iarnă

De cîteva zile 
am pășit în ulti
ma lună a toam
nei. Pregătirile 
pentru iarnă sînt 
acum la ordinea 
zilei pentru fie
care gospodar. A- 
ceastă problemă 

Se pune cu aceeași tărie și în fața 
celor ce gospodăresc 

a conducătorilor 
acestora. Anotimpul 
buie să găsească

întreprinderile 
și colectivelor 
friguros tre- 
întreprinderile, 

șantierele de construcții, depourile 
C.F.R. și celelalte unități productive 
temeinic pregătite, în așa fel încît 
acestea să-și poată desfășura în 
bune condiții activitatea și în zilele 
cînd gerul și zăpezile vor bate 
la ușă.

în vederea unei bune pregătiri, 
ministerele și direcțiile generale au 
elaborat din vreme instrucțiuni pen
tru întreprinderile pe care le tute
lează. Pe baza acestor instrucțiuni, 
conducerile întreprinderilor, cu spri
jinul colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni, au trecut, pe 
baza unor planuri, la executarea re
parațiilor necesare, revizuirea unor 
instalații de apă, gaz, energie elec
trică, aprovizionarea cu combustibil 
etc., urmărind respectarea termene
lor stabilite pentru efectuarea fie
cărei lucrări.

Procedînd ca buni gospodari, co
lectivele a numeroase întreprinderi 
au efectuat din timp și au termi
nat la ora actuală pregătirile pen
tru iarnă. Arșița verii era încă în 
toi cînd conducerea uzinei chimice- 
metalurgice din Copșa a întocmit 
planul pregătirilor de iarnă și a tre
cut la înfăptuirea lui. în urma mun
cii desfășurate de colectivul meca- 
nicului-șef, aici au fost terminate 
lucrările de înlocuire a geamurilor 
sparte, revizuirea și repararea insta
lațiilor de încălzire, izolarea conduc
telor de abur la exterior, înlocuirea 
jgheaburilor și burlanelor deterio
rate de la acoperișurile halelor, ve
rificarea instalațiilor electrice și de 
pompare etc. în marea lor majori
tate aceste lucrări au fost executate 
cu forțele și mijloacele proprii ale 
întreprinderii, realizîndu-se astfel 
Importante economii. Un bun exem
plu dau și muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii de reparat 
utilaje și mecanisme din Sibiu. Aici, 
Concomitent cu executarea reparații
lor necesare, s-au luat măsuri pen
tru asigurarea unei aprovizionări 
normale cu materii prime, materiale 
auxiliare și combustibil, necesare 
realizării ritmice a planului în pe
rioada de iarnă.

Din știrile sosite la redacție re
zultă însă că nu peste tot pregăti-

rile pentru iarnă au fost executate 
la termenele stabilite, fiind privite 
ca o problemă de ordin secundar. 
Socotind că „mai este timp pînă la 
sosirea iernii", conducerile unor în
treprinderi tărăgănează pregătirile 
în vederea anotimpului friguros. 
Conducerea Complexului de indus
trializare a lemnului Brăila, deși și-a 
întocmit în acest an un plan judi
cios de măsuri pregătitoare, negli
jează încă, la ora actuală, problema 
aprovizionării cu bușteni de fag și 
cherestea de rășinoase a unor sec
ții importante — cum este, de pildă, 
secția Serdaru — cu toate că expe
riența anilor trecuți a arătat că a- 
cesta este unul din domeniile în care 
timpul nefavorabil poate crea nu
meroase dificultăți. întrucît timpul 
nu așteaptă — fiecare zi este pre
țioasă — este necesar ca în toate 
întreprinderile pregătirile de iarnă să 
fie cît mai grabnic încheiate.

O mare atenție se cere acordată 
pregătirilor pe șantierele de con
strucții. încă de pe acum, prin mă
suri gospodărești, trebuie asigurată 
o bună depozitare a materialelor, 
evitîndu-se risipirea și degradarea 
acestora, create condiții pentru pre
gătirea betoanelor și mortarelor pe 
timp friguros etc. Un bun șef de 
șantier organizează în așa fel lucră
rile, încît în lunile de îngheț și de 
viscol majoritatea lucrărilor să o 
constituie cele de interior — ten
cuieli, zugrăveli, instalații.

Este important, de asemenea, să 
fie exemplar pregătite pentru iarnă 
unitățile de transporturi, în special 
cele ale căilor ferate. Ca și în anii 
trecuți, ceferiștii sînt chemați să 
pregătească minuțios parcul de lo
comotive și vagoane, depozitele de 
cojnbustibil, instalațiile de aprovi
zionare cu apă, să asigure proteja
rea liniilor în așa fel încît viscolele 
să nu poată influența cu nimic buna 
desfășurare a transporturilor.

Pregătirea temeinică pentru iarnă 
este o sarcină la ordinea zilei pen
tru fiecare colectiv, o treabă gospo
dărească de mare importanță. în 
această acțiune, organizațiile de 
partid au datoria să sprijine condu
cerile administrative și — dacă se 
simte nevoia — să intervină prompt 
pentru a curma oricș tendință de 
tărăgănare, de subapreciere a aces
tei importante probleme.

Muncind gospodărește, folosind 
larg resursele și posibilitățile pro
prii, fiecare colectiv de întreprin
dere să întîmpine iarna bine pregă
tit, aceasta fiind una din condițiile 
de seamă pentru îndeplinirea pla
nului pe anul în curs și desfășura
rea ritmică a producției chiar din 
primele zile ale anului viitor.

Colectivul sectorului filatură 
de la unitatea C a întreprinderii 
„Răscoala din 1907“ din Capita
lă a produs peste plan, în tri
mestrul III al anului, 13 200 kg de 
fire, realizînd economii la mate
rii prime și materiale în valoare 
de 20 000 de lei. în fotografie : 
(de la stingă la dreapta) Con
stanța Marin, V. Cristea, Elena 
Bordeanu și Eugenia Glie — fi
latoare fruntașe în producție.

(Foto : M. Cioc)

în exploatările carbonifere
în exploatările carbonifere din 

(ară au fost puse în funcțiune în 
anul acesta numeroase utilaje mo
derne de mare capacitate cum sînt : 
combine, mașini de încărcat acțio
nate electric și cu aer comprimat, 
locomotive și vagoneți de mină și 
altele.

Prin folosirea din plin a capaci
tății utilajelor, ps întreaga industrie 
a cărbunelui a fost obținută în pri
mele nouă luni din acest an o vi
teză medie de avansare în galerii 
cu circa 15 la sută mai mare decît 
cea realizată în anul 1961.

Extinderea mecanizării a contri
buit la reducerea cu 2,6 la sută față 
de plan a prețului de cost în in
dustria carboniferă, obținîndu-se 
astfel economii suplimentare de 
peste 30 milioane lei. (Agerpres)

Metode avansate de turnare
Turnătorii de la Uzinele siderurgice „Victoria" din 

Calan au început de curînd sâ toarne lingotiere cu 
bandaje de oțel la bază. Prin aceasta, durabilitatea 
lingotierelor folosite la turnarea lingourilor de oțel 
crește cu 10—15 la sută

O altă metodă modernă — turnarea în coji de ba- 
chelită — a început să fio folosită la Uzinele de re
parat utilaj minier din Petroșeni. Piesele care se toarnă 
acum după acest procedeu au o rezistență mult mai 
mare, iar consumul de metal este 
sută.

mai mic cu 13 la

50 de ani 
de învâțâmînt tehnic 

superior la Sași

Un nou 
cinematograf 

modern 
Ia Brașov

Se extinde aplicarea izotopilor radioactivi
Anul 

tomică 
realizai 12 noi izotopi radioactivi (ar
gon—41, cupru-64, ceriu-141, cadmiu- 
115, seleniu-75 etc.), destinați diverselor 
domenii de cercetare științifică. în pre
zent se produc în țară 36 de izotopi ra
dioactivi.

Cercetătorii institutului au produs în 
primele 10 luni ale anului izotopi radio
activi cu o activitate totală cu 15 la 
sută mai mare față de întreg anul trecut.

Creșterea producției de izotopi a dat 
posibilitatea extinderii aplicării lor pe 
scară.mai largă în industrie, agricultură, 
medicină, în cercetarea științifică și în 
alte domenii. Pentru industrie, de e- 
xemplu, s-a livrat 
o cantitate dublă 
de izotopi față de 
anul trecut. De a- 
semenea a sporit 
mult producția de 
iridiu-192, folosit 
la controlul sudu
rilor și calității 
diferitelor piese 
turnate.

acesta la Institutul de fizică a- 
al Academiei R. P. Romîne s-au

Pentru nevoile 
șl medicale s-au 
derea extinderii 
și diverse substanfe marcate radioactiv 
ca : aur coloidal-198, crom-51, sub for
mă de cromat de sodiu și mai multe 
combinafii ale iodului. Pentru tratamen
tul bolilor de piele s-au produs apli- 
catori cu fosfor-32 radioactiv. Izotopii 
radioactivi fosfor-32 și iod-131 produși 
la Institutul de fizică atomică, care sînt 
utilizafi în medicină, au fost apreciaji 
de către Agenjia internațională pentru 
energia atomică de la Viena ca fiind 
din punct de vedere calitativ la nive
lul standardelor internationale.

(Agerpres)
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O excursie 
instructivă

cercetărilor biologice 
creat condifii în ve- 

preparării de izotopi
aElevii clasei 

Vl-a C de la Școala 
medie nr. 28 din Ca
pitală au pornit cu 
un autobuz într-o 
excursie prin oraș, 
vizitînd locuri legate 
de lupta partidului 
în anii negri ai tre
cutului, admirînd 
noile construcții ale 
Bucureștiului.

La Uzina „Grivita 
Roșie” dirigintele 
le-a vorbit copiilor 
despre luptele cefe
riștilor din 1933.

Viața cultural-știinfilică a orașului lași 
înregistrează în aceste zile un eveniment 
de seamă : împlinirea a 50 de ani de la 
înființarea învă(ămîntului tehnic superior 
in acest oraș. Cu acest prilej, aici are 
loc o sesiune științifică a cadrelor didac
tice ale Institutului politehnic.

Școala politehnică din lași, transfor
mată în anii regimului democrat-popular 
în Institut politehnic, s-a dezvoltat mult.

Institutul, care în 7 948 își desfășura 
activitatea intr-o singură clădire, are as
tăzi 4 clădiri spațioase cu 17 amfitea
tre, 53 de laboratoare corespunzător în
zestrate, săli de seminarii etc. De la 800 
de studenfi, cifi avea în 1948, cursurile 
sînt frecventate acum de peste 5 000 de 
studenfi. In biblioteca institutului se află 
circa 240 000 de cărți, broșuri și publi
cații.

Cercurile știinfifice studenfeștl și-au 
lărgit continuu activitatea. De la 84 de 
studenfi, organizafi în 16 cercuri în anul 
1954, există acum aproape 90 de cercuri 
în care sînt încadrafi peste 600 de stu- 
denfi.

S-a deschis învățămîntul agrozootehnic

Orezul — o
îndrumată de organele de 

partid și de sfat, gospo
dăria noastră a obținu) bune 
rezultate tn sporirea pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale, în creșterea veniturilor 
bănești, O sursă însemnată de 
venituri o constituie și plante
le tehnice, printre care un loc 
de seamă îl ocupă de mal mulfl 
pni cultura orezului.

Gospodăria noastră cultivă 
brez din 1959. Experienja că
pătată în această perioadă ne-a 
dovedit că orezul este o cul
tură foarte productivă, aducă
toare de mari venituri, bineîn
țeles atunci cînd este bine lu
crat și I se aplică o agrotehni
că corespunzătoare. Anul ace
sta gospodăria noastră a cul
tivat cu orez suprafața de 40 
ha de teren situat în lunca la- 
lomifei. Am obfinut în medie 
o producfie de 5 151 kg orez 
la hectar. Noi am putut rea
liza această producfie datorită 
faptului că am dat o mare a- 
fenție amenajării în cele mal

cultură valoroasă si rentabilă
bună și curată. De la cultura 
orezului am obfinut un venit 
bănesc frumos — 576 962 lei. 
Dacă din această sumă scă
dem toate cheltuielile, Inclu
siv valoarea zilelor-muncă 
consumate la cultura orezu
lui, beneficiul curat obfinut de 
gospodărie este de peste 
250 000 lei.

Ținînd seama de aceasta, 
consiliul de conducere a! gos
podăriei noastre a hotărî! ca în 
anul viitor să mărim suprafafa 
cultivată cu orez de la 40 ha, 
cît a fost anul acesta, la 70 
ha. Vom căuta să luăm toate 
măsurile pentru a objine și în 
anul 1963 produefii cît mai 
mari la hectar. Pentru aceasta 
pe întreaga suprafață ce ur
mează a fi cultivată cu orez 
facem arături adînci și admi
nistrăm cantități mari de îngră
șăminte.

bune condifii a orezăriei, că 
am repartizat să lucreze aici 
colectiviștii cei mai pricepufi 
în cultura orezului, ceea ce 
ne-a permis să aplicăm o agro
tehnică înaintată, lată pe scurt 
cum am procedat noi : însă- 
mînjatul l-am făcut la timpul 
optim. Am căutat să asigurăm 
orezului un pat germinativ 
bun, într-un teren bine nive
lat, fără coame sau gropi. Gos
podăria și-a procurat din vre
me și a folosit numai sămîn- 
)ă de bună calitate șl din so
iurile cele mai productive. Din 
momentul răsăririi s-a acordat 
o atenfie deosebită îngrijirii și 
înfrefinerii culturii în ce'e mai 
bune condifii. Densitatea cul
turii a fost asigurată, comple- 
fîndu-se golurile prm repica- 
re. In prima perioadă de ve- 
getafie s-a făcut combaterea 
dăunătorilor și îngrășarea tere
nului cu azotat de amoniu. Pli- 
vitul mohorului s-a executat de 
cîle ori a fost nevoie. In fe
lul acesta gospodăria noastră a 
obfinut o producfie de orez

GHITÄ SPIREA 
GHEORGHE 

președintele G.A.C. Muntenii- 
Buzău, regiunea București

G.A.S. MihăileștI, regiunea București. Mecanizatorii ară ultimele suprafețe de teren 
(destinate însămînțărilor de primăvară. (Foto : Agerpres)
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Spectacol festiv în cinstei 
fruntașilor în producție

La Brașov s-a dat 
in folosință o nouă 
sală modernă de ci
nematograf cu o ca
pacitate de 800 de 
locuri.

Primul 
cu filmul 
„Prologul“ 
in cinstea
torilor care au 
cat clădirea 
matografului.

spectacol 
sovietic 

a fost dat 
construc- 

ridi- 
cine-

BACĂU (red. ziarului „Steagul 
roșu"). — Din inițiativa consiliului 
local al sindicatelor din orașul Ba* 
cău a avut loc ieri in sala Teatrului 
de Stat un spectacol festiv organizat 
in cinstea fruntașilor in întrecerea 
socialistă din întreprinderile orașu* 
lui. Programul artistic a fost susți* 
nut de corul Casei de cultură (t 
sindicatelor în colaborare cu or ehe s* 
tra simfonică a Filarmonicii de statt 
orchestra de muzică populară a sin* 
dicatului I.A.S., formația de dansuri 
a Casei de cultură a sindicatelor și 
casa de coregrafie a școlii populare 
de artă.

Spectacolul s-a bucurat'de ■succeșt i

ÏN BUNDESTAGUL DE LA BONN au continuat joi 
discuții violente în jurul cazului „Der Spiegel“. S-a 
aflat că cel însărcinat cu efectuarea expertizei docu
mentelor ridicate de poliție din redacția revistei este 
un fost membru S.S., în prezent salariat al ministerului 
condus de Strauss.

PESTE 5 000 DE ȚĂRANI GRECI au participat la un 
miting de protest împotriva jafului 
la care sînt supuși de către marii 
negustori.

ELEANOR ROOSEVELT, cunoscuta 
fruntașă a vieții publice din S.U.A., 
văduva fostului președinte al S.U.A. 
F. D. Roosevelt, a încetat din viață 
în vîrstă de 78 de ani.

INUNDAȚII IN SPANIA. Agenția
France Presse relatează că în ulti
mele 24 de ore In Spania au căzut 
ploi torențiale care au provocat în 
special în regiunea Barcelona, în 
regiunile de litoral șl în regiunea 
Madridului mari inundații. Căile fe
rate șl șoselele au devenit imprac
ticabile.

PITEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii"). — în comunele Le- 
ordeni, Mogoșani, Picior 
de Munte, Mătăsaru și 
Dragodana s-a deschis zi
lele acestea învățămîntul 
agrozootehnic de masă.

La cercurile create, sute 
și sute de țărani colecti
viști își însușesc cunoș
tințe privind cultura ce
realelor, creșterea anima
lelor. pomicultura și viti
cultura, legumicultura.

(Agerpres)

Cele 4 cercuri din comuna 
Leordeni sînt frecventate 
de 200 de colectiviști. Aici, 
tov. ing. agronom E- 
milia Popescu a predat 
primele două lecții : „Or
ganizarea producției în 
marile gospodării agricole 
socialiste’ și „Dezvoltarea 
și apărarea avutului ob
ștesc al gospodăriilor co
lective". Lecțiile au fost 
ascultate cu interes.

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București
Vă exprim cele mai călduroase mulțumiri pentru mesajul pe care 

ați binevoit a mi-1 adresa cu ocazia sărbătorii noastre naționale.
La rîndul meu, vă exprim în numele guvernului și poporului alge- 

rian precum și al meu personal urări de fericire pentru dv., de prospe
ritate și progres pentru poporul romîn.

Sînt convins că relațiile de prietenie care leagă popoarele noastre 
se yor întări în interesul ambelor țări și al menținerii păcii mondiale.

AHMED BEN BELLA 
Prim-mlnistru al guvernului 

Republicii Algeriene Democratice și Populare

JHucvtea e&vieulà, efieaee.
Cu toate că n-a 

trecut decît ju
mătate de an de 
la constituirea con
siliilor agricole,
propria noastră experiență confir
mă pe deplin justețea măsurilor 
luate de partid privind reorganiza
rea conducerii agriculturii.

încă de la începutul activității 
sale, Consiliul agricol raional Sînni- 
colau Mare, îndrumat de organele 
regionale și raionale de partid și de 
stat, a căutat să pună în centrul 
preocupărilor sale problemele cele 
mai importante, de care depinde 
sporirea producției agricole, întări
rea economico-organizatorică a gos
podăriilor colective din raion. în 
cele ce urmează, aș vrea să relatez 
cîte ceva din experiența cîștigată în 
rezolvarea unor probleme pe care, 
în condițiile din raionul nostru, 
le-am considerat esențiale.

După cum se știe, în raionul Sîn- 
nicolau' Mare colectivizarea agricul
turii s-a încheiat mai de mult. Dato
rită ajutorului dat de comitetul ra
ional de partid și de sfatul popular, 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective și-au însușit o bună 
experiență în organizarea muncii și 
a evidenței ; din rîndul țăranilor co
lectiviști s-au ridicat în ultimii ani 
numeroase cadre de nădejde — pre
ședinți, brigadieri, socotitori, meca
nizatori, îngrijitori de animale etc. 
Firește, mai avem încă de muncit 
pentru pregătirea și educarea cadre
lor, îmbunătățirea organizării mun
cii și a conducerii treburilor obștești 
— factori care au o deosebită im
portanță în aplicarea metodelor 
științifice și a experienței înaintate 
în producția agricolă. Ținînd seama 
însă de momentul începerii activită
ții consiliului agricol, ne-am concen
trat atenția în direcția realizării în 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
agricole și a pregătirilor pentru re-

colta anului viitor, precum și asupra 
unor sarcini urgente în dezvoltarea 
sectorului-zootehnic.

Deși condițiile din anul acesta nu 
au fost dintre cele mai favorabile 
pentru cultura griului, în raionul 
nostru s-a realizat o producție me
die de 1 760 kg la' hectar. Această 
producție nu reprezintă însă ceea ce 
se poate realiza la grîu chiar în 
condiții puțin pri
elnice. O dovedeș
te faptul că gospo
dăriile coleetive 
din Variaș, Grabăț 
și altele au reali
zat peste 2 000 kg 
grîu la ha, iar la 
G.A;C. Lenauheim __  ___ __
ha. Diferențele mari de la o gospo
dărie colectivă la alta arată ce mari 
posibilități avem de ridicare a pro
ducției de grîu pe întregul raion. 
Ce-a făcut ' consiliul agricol raional 
pentru ca în anul viitor să se ob
țină o producție mai mare ? Paralel 
cu strîngereă recoltei, consiliul agri
col raional a luat o serie de măsuri 
ca semănatul grîului să se facă în 
cele mai bune condiții agrotehnice, 
să se folosească numai sămînță va
loroasă. Am dat o mare atenție stu
dierii experienței unităților fruntașe 
și generalizării ei în toate celelalte 
gospodării. După terminarea recol
tării grîului a avut loc o ședință a 
consiliului agricol raional, în cadrul 
căreia a fost popularizată experiența 
fruntașilor, s-au analizat cauzele 
care au determinat diferențele de 
recoltă, comportarea diferitelor so
iuri de grîu etc. Pe această bază s-a 
stabilit pentru fiecare gospodărie 
(Colectivă ce soluri de grîu să seme-

Finisaj
(Foto : R. Costln)

La Dorohoi se 
execută diferite 
construcții si lu
crări edilitare. 
Numai că ritmul 
in caro se des
fășoară aceste lu
crări lasă de do
rit. Construcția 
unui bloc de lo
cuințe durează 
multe luni, une
ori peste un an, 
chiar dacă nu cu
prinde un număr 
prea mare de a- 
partamente. , Un 
bloc început in 
toamna 
trecut nu 
minat 
gime

Cu 
cului 
șoară 
rile 
tare cu apă po
tabilă a orașului. 
La începutul lui 
octombrie tre
buia să curgă 
apa pe conducte. 
A trecut 
luna si 
tot nu . i 
minate, 
se face 
cate. Cu 
■luni în urmă s-au 
săpat șanțurile. 
După cîteva săp- 
tăminl s-au așe
zat conductele. 
Iar șanțurile au 
fost astupate 
după ce au tre
cut două luni.

Comitetului e- 
xecutiv al sfatu
lui popular oră
șenesc îi este cu
noscută situația, 
dar nu intervine 
la conducerile 
șantierelor să 
grăbească ritmul 
execuției, să ter
mine fiecare lu
crare la timp si 
în bune condiții. 
Oare la Dorohoi 
nu se poate con
strui mai repede, 
așa cum proce
dează construc
torii din nume
roase alte orașe? 
(Pe baza unei 
scrisori primite 
de la un grup de 
cetățeni din ora
șul Dorohoi).

anului 
e ter- 
Intre- 
acum.

ne în această toamnă, ce terenuri să 
se aleagă și cum să se execute lu
crările.

La începutul lunii august, consi
liul agricol a orgahizat, la centrele 
S.M.T.-urilor. consfătuiri cu ingine
rii agronomi și președinți de G.A.C.; 
în aceste consfătuiri s-au dezbătut 
probleme legate de pregătirea tere
nului și s-au stabilit o serie de mă

suri organizatorice 
și tehnice.

Printr-un control 
sistematic, pe te
ren, consiliul a- 
gricol a urmărit 
permanent felul 
cum se realizează 

hotărîrile luate, a ajutat conduceri
le gospodăriilor colective și pe in
ginerii agronomi să înlăture lipsu
rile ce se iveau. Procedînd în acest 
fel, s-a reușit ca la începerea cam
paniei de însămînțări, mai mult de 
o treime din teren să fie pregătit la 
un înalt nivel agrotehnic. Aceeași 
muncă de îndrumare și control s-a 
dus în tot timpul campaniei de în
sămînțări. 
brie erau 
toate cele 
pe raion.

Porumbul, această deosebit de va
loroasă cultură, are cele mai priel
nice condiții în raionul nostru. A- 
ceasta o dovedește faptul că în mul
te gospodării colective unde se apli
că metode agrotehnice înaintate se 
obțin an de an recolte bune. Anul 
acesta G.A.C. Lenauheim, Comloșu 
Mic și altele au realizat peste 5 000 
kg porumb boabe la ha pe întreaga 
suprafață cultivată. Ținînd seama 
că anul trecut în unele gospodării 
colective au existat deficiențe în 
executarea lucrărilor la cultura po-

Din activitatea 
unui consiliu agricol raional

peste 2 800 kg la

Ca urmare, la 22 octom- 
gata semănate cu grîu 
30 000 hectare planificate

rumbului, consi
liul agricol a luat 
măsuri pentru a- 
plicarea metodelor 
înaintate la lu

crările de întreținere a acestei cul
turi. Inginerii agronomi au organi
zat echipe speciale de colectiviști 
care să lucreze la răritul plante
lor pentru a se asigura densita
tea potrivită. Prașilele mecanice și 
manuale s-au executat în condiții 
mai bune decît în anul trecut. To
tuși. au existat diferente de produc
ție de la o gospodărie la alta, ceea 
ce a făcut ca producția medie pe 
raion să nu fie pe măsura posibili
tăților.

Pentru crearea condițiilor nece
sare obținerii unei recolte mai bune 
în anul viitor, consiliul agricol ra
ional a cerut unor ingineri agro
nomi care lucrează în unităti să 
studieze amănunțit agrotehnica apli
cată în 2—3 gospodării vecine, com
portarea diferiților hibrizi, influenta 
densității. Membrii comitetului exe
cutiv ajută efectiv pe acești ingi
neri. Vom organiza o ședință a con
siliului agricol în cadrul căreia se 
vor dezbate materialele întocmite și 
pe baza concluziilor vom face un 
plan de măsuri pentru cultura po
rumbului. Acum. în centrul aten
ției consiliului agricol raional stau 
grăbirea arăturilor adinei de toam
nă și îngrășarea terenului. La cele 
mai multe tractoare s-a organizat 
schimbul II. Tn fiecare unitate s-a 
întocmit un grafic de transport al 
gunoiului de grajd de la ferme și 
din curțile colectiviștilor.

Așa cum am arătat la început. în
ION OPREA 

președintele Consiliului agricol 
raional Sînnicolau Mare 

regiunea Banat

(Continuare în pag. Ilî-a)

în 
nici 
iuțeala mel-
se 
si 

de

desfă- 
lucră- 

alimen-

insă 
lucrările 

sint ter- 
Treaba 

oe apu- 
i ci leva
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activă in contemporaneitate
Despre succesele picturii, sculptu

rii, graficii, artelor decorative din 
țara noastră pe drumul rodnic al 
realismului socialist, despre prezen
ța mereu mai activă a artistului în 
miezul vieții contemporane, despre 
tendința continuă de înnoire a mij
loacelor de expresie, despre mersul 
ascendent spre realizări artistice 
cît mai importante — despre toate 
acestea și încă multe alte probleme 
actuale ale artelor noastre, plastice 
s-a discutat cu pasiune în cadrul 
adunării de dare de seamă și ale
geri a organizației de partid de la 
Uniunea Artiștilor Plastici. Și era 
firesc ca aceste probleme să se afle 
în centrul dezbaterilor, deoarece ele 
constituie însuși conținutul muncii 
politico-educative a organizației de 
partid.

Totodată, în cadrul adunării s-a 
subliniat cu satisfacție faptul că în 
ultima vreme au fost primiți în rân
durile partidului un număr de 'oa
meni de artă valoroși ca sculptorul 
Ion Jalea și pictorul Corneliu Baba, 
artiști ai poporului.

Atît darea de seamă prezentată 
de secretarul organizației de partid, 
sculptorul Ovidiu Maitec, cît și 
mulți dintre cei ce au luat cuvîntul 
au subliniat că numeroase manifes
tări artistice din ultimul an s-au 
remarcat prin prezența mai accen
tuată a . artiștilor . în viața de azi a 
poporului nostru, prin oglindirea 
profundelor transformări ce se pe
trec în realitate și în conștiința oa
menilor.

Legătura tot mai puternică cu via
ța, cu eforturile oamenilor muncii 
conduși de partid pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste reprezintă 
o preocupare esențială a majorității 
covârșitoare a artiștilor plastici, ex
presia unei necesități lăuntrice de 
a-și lărgi continuu orizontul creator. 
Văzînd în cunoașterea multilaterală 
și profundă a vieții poporului un 
factor hotărâtor al creației, pictorii, 
Sculptorii, graficienii manifestă un 
interes deosebit pentru tot ceea ce 
le ofdră posibilitatea de a lua con-

Adunarea de dare de seamă 
?1 
de

alegeri a organizației 
partid de la Uniunea 
Artiștilor Plastici

în activitatea

cu vizitatorii ex
pozițiilor, organi
zarea unor expozi
ții speciale, care să 
prilejuiască schim
buri de păreri, în 
uzine sau la sate, 
o dezbatere cu 

lucrările de artă monu-privire la 
mentală de pe litoral — iată cîteva 
propuneri făcute în această privin
ță de sculptorul Dorio Lazăr.

Și alți vorbitori au subliniat că 
rezultatele obținute anul acesta pe 
tărâmul documentării dovedesc posi
bilitățile mari existente în această 
privință. Pe viitor — așa cum a re
ieșit din discuție — este necesar ca 
toate acțiunile de pregătire a docu
mentării să capete un caracter per
manent și să se facă pe baza unui 
plan de perspectivă, iar documenta-

tact nemijlocit cu . 
aspectele cele mai 
semnificative ale 
realității. Iată de 
ce această preocu
pare a constituit — 
precum a reieșit 
din adunare'— un 
element important
organizației de partid de la Uniu
nea Artiștilor Plastici. Pentru a se 
crea artiștilor posibilități cît mai 
largi de a cunoaște munca crea
toare ce se desfășoară în diferite 
regiuni ale tării, biroul organiza
ției de bază a sprijinit conducerea 
Uniunii în vederea unei mai bune 
organizări a muncii de documentare. 
Cu ajutorul comitetului orășenesc de 
partid, biroul a organizat în cadrul 
Uniunii un ciclu de simpozioane la 
care au participat scriitori, regizori 
de filme, activiști din aparatul de rea propriu-zisă pe teren să aibă un 
stat, care au prezentat în mod viu, 
atrăgător, marile obiective ale con
strucției socialiste, Aceste, prezen
tări s-au bucurat de un puternic in
teres în rîndurile artiștilor, răspun- 
zînd preocupărilor lor creatoare și 
constituind o bună pregătire pentru 
munca de documentare. Apoi grupe 
din care au făcut parte peste 150 de 
pictori, sculptori,, graficieni, s-au de
plasat în diferite centre industriale 
și agricole din șase regiuni ale țării. 
Ele au găsit un puternic sprijin la 
organele de partid și de stat; în 
multe locuri, cu ajutorul comitetelor 
de partid, s-au organizat expoziții 
care reflectau activitatea depusă de 
artiști.

Pictorul Alexandru Ciucurencu a 
subliniat cu căldură importanța con
fruntării cu opinia oamenilor, muncii 
iubitori de artă pentru îmbogățirea 
experienței de viață a artistului, 
pentru lărgirea orizontului său crea
tor. Pe drept cuvînt însă, în cursul 
discuțiilor s-a remarcat că conducerea 
Uniunii, din care face parte și vor
bitorul, nu s-a îngrijit pînă acum 
cu suficientă perseverență de orga
nizarea unor asemenea rodnice con
fruntări. Cît mai multe discuții

Complexul pentru Industrializarea lemnului Tg. Jiu. O parte din 
linia automată de presare a plăcilor aglomerate. (Foto : Agerpres)

caracter continuu, în tot cursul anu
lui, nerezumîndu-se la campanii 
izolate.

Pe lîngă legătura tot mai strînsă 
cu viața, se remarcă în rîndurile 
artiștilor plastici un interes tot mai 
vădit pentru problemele ideologice, 
o năzuință tot mai puternică spre 
însușirea ideilor marxism-leninis- 
mului, a politicii partidului nos
tru. Răspunzînd acestei năzuințe, or
ganizația de partid a obținut unele 
realizări demne de menționat în 
educarea politico-ideologică a mem
brilor și candidaților de partid, a 
membrilor Uniunii Artiștilor Plas
tici. Organizarea învățămîntului de 
partid a înregistrat o creștere nu 
numai pe plan cantitativ — la dife
rite cercuri și cursuri participă 124 
artiști, membri și nemembri de 
partid — dar și calitativ. Ridicarea 
nivelului general de pregătire poli
tico-ideologică se reflectă și în fap
tul că în prezent funcționează aici 
patru cercuri ale unor forme supe
rioare de învățămînt față de unul 
singur existent acum cîțiva ani, la 
fel ca și în buna desfășurare a ac
tivității cercurilor. Conferințele pe 
teme de politică internă și interna
țională ori pe teme de estetică 
marxist-leninistă au răspuns și ele 
cerințelor unui mare număr de ar
tiști. în ce privește învățămîntul 
de partid, unii dintre vorbitori aii 
relevat însă necesitatea unei mai 
mari varietăți a formelor, care să 
corespundă în mai mare măsură ni
velului felurit de pregătire, precum 
și cerințelor de aprofundare a unor 
probleme teoretice importante pen
tru dezvoltarea creației artistice.

Pe drept cuvînt, ar fi fost de aș
teptat ca adunarea să se străduiască 
a da răspuns la problema : întrucît 
cunoașterea mai cuprinzătoare a 
vieții, însușirea mai temeinică a 
ideologiei marxist-leniniste s-au re
flectat într-o creștere a nivelului 
creației artistice ? Din păcate, atît 
darea de seamă, cât și discuțiile nu 
s-au ocupat decît parțial, insufi
cient, de această problemă de ûiàre 
însemnătate. Au fost amintite, ca 
manifestări artistice importante 
ale anului, Expoziția regională, Ex
poziția tineretului, expozițiile perso
nale ale unor artiști ca H. Catargi, 
Ion Vlad, Marcel Chirnoagă, Ana 
Iliuț, 
Roman, 
Hagiu 
succese 
liniat totodată cerința de a 
redat mai aprofundat bogatul uni
vers spiritual al omului nou. în cu
vîntul unora dintre vorbitori a fost 
arătată și necesitatea de a se sprijini 
căutările cu adevărat inovatoare și, 
totodată, de a se combate falsele ino
vații, care nu corespund unui con
ținut nou de viață și care duc une
ori la faptul că notații izbutite de pe 
teren se transformă, prin alambi- 
cări sterile, în viziuni depărtate de 
realitatea ce le-a inspirat.

Titina Călugăru, 
Eugen Popă și 

etc. Relevîndu-se 
ale portretului, s-a

Victor 
Gina 

ünele 
sub- 

fi

S-a simțit însă, în tot cursul adu
nării, lipsa unei discuții adinei, 
principiale cu privire la problemele 
de creație, cu privire la legătura 
dintre munca politico-educativă a 
organizației de partid și realizările 
artiștilor plastici. S-ar fi cuvenit 
acordată o atenție sporită probleme
lor legate de dezvoltarea creatoare 
a unor tineri artiști în vederea 
orientării lor mai accentuate spre 
reflectarea de pe poziții artistice 
înaintate a aspectelor fundamentale 
ale vieții. Ar fi fost necesară și a- 
nalizarea în spirit critic și autocritic 
a neajunsurilor și slăbiciunilor care 
mai dăinuie în critica de artă, unde 
uneori criteriile și aprecierile știin
țifice sînt înlocuite prin divagații 
abstracte, lipsite de eficacitate. A 
fost abordată, în treacăt, problema 
grijii cu care trebuie înconjurată 
fiecare individualitate artistică, dar 
s-ar fi simțit nevoia Unei examinări 
măi concrete, mai amănunțite a u- 
nora dintre dificultățile pe care le 
întîmpină unul său altul dintre 
creatori.

O astfel de discuție ar fi contri
buit nu numai la elucidarea proble
melor, dar și la conturarea unei per
spective mai clare în munca de 
viitor a organizației de partid, ca 
și a Uniunii Artiștilor Plastici.

Atît darea de seamă, cît și 
vorbitorii au subliniat că una 
dintre preocupările principale ale 
organizației de partid trebuie să fie 
întreținerea unui climat viu, efer
vescent, de dezbateri în jurul celor 
mai importante probleme teoretice 
și practice ale creației, precum și în 
jurul realizărilor și lipsurilor con
crete ale frontului artistic în an
samblul său, ca și ale fiecărui crea
tor în parte. Deși unele manifestări 
în această direcție au existat, ele au 
fost rare, sporadice și fără eficaci
tate. O serie întreagă de expoziții 
importante, cum sînt Expoziția re
gională, Expoziția Tineretului sau 
expozițiile personale ale unor artiști, 
n-au fost analizate și dezbătute în 
cadrul organizației de partid sau al 
Uniunii, rămînînd, deci, nefructifi
cate problemele ideologice și artis
tice pe care le ridicau.

Mai mulți vorbitori — artiști și cri
tici — printre care tov. Mircea Deac, 
Titina- Călugăru, Spiru Chintilă, 
Radu Bogdan, Vasile Kazar, au sub
liniat că schimbul viu și rodnic de 
idei și opinii, la un înalt nivel ideo
logic și profesional, va duce la în
lăturarea inconsistenței și subiecti
vismului în munca unor jurii 
și comisii, la antrenarea și mai pu
ternică a creatorilor în vederea rea
lizării unor noi opere valoroase; 
care să corespundă înaltelor exi
gențe ale partidului și poporului. în 
proiectul de hotărîre s-a și prevăzut, 
pe baza discuțiilor din adunare, 
pregătirea, pentru lunile care ur
mează, de către organizația de par
tid și conducerea Uniühii, a unor 
dezbateri pe asemenea teme de mare 
însemnătate cum sînt: artistul și so
cietatea timpului său ; realismul so
cialist, metoda de creație a artei 
noastre ; contemporaneitate și ino
vație ; accesibilitatea și caracterul 
popular al artei realiste ; locul ar
tei monumentale în' ansamblul dez
voltării artelor plastice în țara noa
stră ; grafica și caracterul ei agita
toric ; abstracționismul ca formă a 
decăderii culturii burgheze.

Ne aflăm în preajma unui însem
nat eveniment : conferința pe țară 
a Uniunii artiștilor plastici. Toți ar
tiștii se pregătesc cu grijă pentru a 
dezbate, în cadrul conferinței, pro
blemele esențiale ale creației artis
tice. Și în această direcție, așa cum 
s-a arătat în adunare, artiștii comu
niști trebuie să se afle în frunte, 
dînd un sprijin temeinic pregătirii 
și desfășurării conferinței.

VICTOR BÎRLADEANU

Ședința Consiliului 
teatrelor

Ieri a avut loc în sala de marmu
ră a „Casei Scînteii” ședința lărgită 
a Consiliului teatrelor din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. Au 
participat membrii Consiliului tea
trelor, directori ai teatrelor din țară, 
reprezentanți ai comitetelor pentru 
cultură și artă din regiuni, regizori, 
actori, scriitori, secretari literari 
etc. Au luat parte tovarășa Constan
ta Crăciun, președinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, și 
Dumitru Popescu ; vice-președinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Președintele Consiliului teatrelor, 
Radu Beligan, artist al poporului, a 
prezentat referatul „Cu privire la 
strîngerea legăturilor între teatre și 
spectatori”. La discuțiile care au 
avut loc pe marginea referatului 
vorbitorii s-au ocupat pe larg de 
problema repertoriului teatrelor, de 
calitatea și nivelul artistic al spec
tacolelor prezentate de instituțiile 
noastre teatrale. De asemenea au 
fost dezbătute metodele de populari
zare a spectacolelor și de informare 
operativă a publicului cu privire la 
activitatea teatrelor din Capitală și 
provincie. Au fost arătate unele me
tode de lucru folosite de teatre, fă- 
cîndu-se recomandări în legătură cu 
problemele discutate.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășa Constanța Cră
ciun, președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

La Casa de cultură a tineretului din raionul „Grlvlța Roșie". Cîntâ 
un grup vocal de la școala medie nr. 4 „Aurel Vlalcu“ din Capitală.

Locrâri apărute
bbi Editură Academiei R» IP* Romine

Cititorii ne sesizează
Au început-o, dar...

Cetățenii din satul Dîmbovi- 
cioara, comuna Braniștea, rdiâ'-i- 
nul Titu, s-au bucurat aflînd că 
satul va fi radioficat. Lucrările 
au început în luna iunie. S-au 
plantat stîlpii, au fost întinse 
sîrmele. Lucrarea înainta rapid. 
La un moment dat, totul a fost 
lăsat baltă, fără nici un motiv. 
S-au cheltuit sume importante 
din contribuția cetățenilor, dar 
radioficarea nu a fost terminată 
nici pînă azi. (De la Gheorghe I. 
Muscăloiu, tehnician).

Pe cînd reparațiile ?

Circumscripția sanitară din co
muna Popricani, raionul Iași, dis
pune de un local bun. care ne
cesită doar unele reparații inte
rioare și exterioare și un gard 
pentru a împrejmui curtea. Cei 
care trebuiau să pună la dispo
ziție materialele, ca și toate con
troalele de la raion sau regiune, 
remarcă aspectul neîngrijit al 
dispensarului. Personalul sanitar 
de aici face multe eforturi pen
tru a îngriji și păstra localul. Dar 
aceasta nu este de ajuns. 
Trebuie făcute reparațiile. (De la 
Gheorghe Pălimaru, felcer igie- 
nist).

Păgubașul e de vină ?

Am un aparat de radio cu 
picup, care s-a defectat. M-am 
dus cu el la unitatea de spe
cialitate a cooperativei meș
teșugărești „Unirea" din Sucea
va, Reparația m-a costat 103 lei. 
După trei zile de funcționare, 
picupul s-a stricat din nou. Am 
cerut să vină un tehnician să-l 
vadă. N-am fost refuzat, dar mi 
s-a spus că tehnicianul vine în 
timpul sau liber, deci trebuie 
să-i plătesc pentru aceasta. Tot
odată, pentru că aparatul este 
mare șt greu, trebuie să achit și 
costul unei călătorii cu taxiul. 
Parcă eu aș fi âe vină pentru 
că aparatul n-a fost reparat cum 
trebuie! (De la Iancu Cojocaru, 
Ofițer).
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O propunere valoroasă 
"privită cu superficialitate

La ' redacție ne-a sosit următoarea scri
soare : „La 11 aprilie I960, am făcut 
propunerea ca cei 4 rulmenți radiali de la 
axul transmisiei cutiei de viteze a ex
cavatorului de 0,3 mc să fie înlocuifi cu 
doi rulmenți cu role conice. Prin aceasta 
s-ar realiza economii anuale importante, 
iar caracteristicile funcționale ale produ
sului n-ar avea de suferit. Deși aprobată, 
propunerea mea n-a fost experimentată 
nici pînă azi“.

Am pornii pe urmele scrisorii.
Autorul acestei scrisori este lăcătușul 

Sandu Zurbagiu, de la uzinele de uti
laj greu „Progresul" din Brăila.

Lucrînd la executarea excavatorului 
de 0,3 mc, el a tras concluzia că cei 
4 rulmenți radiali s-ar putea înlocui, 
ceea ce ar aduce, pe lîngă o econo
mie anuală de circa 190 000 de lei, și 
o îmbunătățire a caracteristicilor func
ționale ale acestui utilaj. Ideea a dez
voltat-o înfr-o propunere documentată, 
pe care, la 11 aprilie 1960, a înaintat-o 
inginerului Marin Azimioară, șeful ca
binetului tehnic al uzinei brăilene. Aș
tepta răspunsul colectivului de inovații. 
După șapte zile l-a pâmit : „Se res
pinge“.

...À trecut aproape un an. Sînfem la 
17 februarie 1961. Același colectiv de 
inovați' discută din nou un caz vechi : 
propunerea tovarășului. Zurbagiu. De 
astădată se petrece un lucru neașteptat: 
„Propunerea se acceptă pentru apli
care“. Hofărîrea este semnată de a- 
proape aceleași persoane.

Unii membri ai colectivului de ino
vații de la uzina „Progresul’'-Brăila au 
manifestat lipsă de răspundere în 
analizarea acestei propuneri de ino
vații. Cu aceeași ușurință s-a proce
dat și prima dată, cînd a fost respinsă, 
și în al doilea caz, cînd a fost apro
bată. Era firesc ca mai înfîi propune
rea să fie experimentată, spre a se sta
bili eficacitatea el în producție. Așa 
cum de altfel se face în multe între
prinderi. Dar în cursul anului 1960 (cînd 
cutia de viteze se executa încă în a- 
ceastă întreprindere) nu s-a făcut nimic 
în această privinfă, deoarece unii mem

bri ai colectivului de inovafii socoteau 
că nu merită să-și bată ei capul.

Dacă conducerea uzinei, comitetul 
de partid și comitetul sindicatului ar fi 
urmărit mai îndeaproape activitatea co
lectivului de inovajii, desigur că s-ar 
fi prevenit o asemenea sifuafie.

Să mergem înainte pe firul lucruri
lor. Propunerea n-a fost experimentată 
la uzina din Brăila. în 1961, cînd cu
tia de viteze a fost repartizată spre 
executare — în cadrul planului de coo-

La redacție a sosit
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o scrisoare

perare — la I.M.U. Medgidia, s-a tri
mis aici și această propunere. 
Trecuseră aproape 9 luni de la data 
cînd fusese acceptată. Dosarul cu pro
punerea a fost încredinfat pentru re
zolvare inginerului Emil Hărăstășanu, 
șeful cabinetului tehnic (în prezent 
la serviciul planificare).

Ministerul Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini a cerut întreprinderii să 
explice ce s-a înfîmplat cu propunerea 
lui Sandu Zurbagiu. Unde se află do
sarul cu această propunere ? — și-au 
spus mirați cei de la cabinetul tehnic. 
Nu știa nici măcar ing. Hărăstășanu, care 
pasă-mi-te se ocupase de acest caz.

în febra căutărilor s-a cerut urgent 
de la cabinetul tehnic al uzinei „Pro- 
gresul“-Brăila o nouă documentație. La 
4 aprilie a.c. s-a primit desenul propu
nerii; care s-a împotmolit la cabinetul 
tehnic de la I.M.U. Medgidia pînă la 8 
septembrie a.c. Abia la această dată, 
colectivul de inovafii din întreprin
dere s-a hotărît să discute iar pro
punerea. în principiu sînfem de acord 
— au spus tovarășii din acest 
colectiv — dar dosarului îi mai lip
sește o hîrtie : aprobarea serviciului 
de îndrumare și control în problema 
rulmenților, de la Brașov, care să indice 
că la acest subansamblu (cutia de vi

teze a excavatorului) pot fi folosi)! 
rulmenfii indicafi de inovator.

Aprobarea cerută sosise în înfreprin- 
dere de cîteva luni, dar trebuia scoasă 
din sertarul unde se afla. Pentru această 
biată aprobare, între cele două cabi
nete tehnice, din Medgidia și Brăila, s-a 
purtat o corespondentă inutilă, care a 
tărăgănat și mai mult lucrurile.

în fot acest timp, nimeni din colecti
vul de inovafii nu s-a gîndif că, în inte
resul micșorării prefului de cost și al ri
dicării nivelului calitativ al produselor, 
este cazul să se freacă cel pufin la ex
perimentarea propunerii.

De altfel la cabmeful fehnic de la 
I.M.U. Medgidia se mai găsesc — în 
afara a cinci propuneri din uzină, ne
rezolvate de circa doi ani — încă pa
tru, foarte vechi, primite de la ,;Progre- 
sul“-Brăila.

La I.M.U. Medgidia fi se spune că 
cei de la „Progresul" ar fi vinovafi. 
„Dacă ei rezolvau la timp propunerea 
nu ne mai amestecam și noi"... Obiec
tiv însă, și unii și alfii poartă deopo
trivă răspunderea. Am discutat și cu 
tovarășii Vladimir Sabo, secretarul co
mitetului de partid de la I.M.U. Med
gidia, șl Ovidiu Geană, președin
tele comitetului Sindicatului de la a- 
ceastă întreprindere. Ei s-au arătat mi- 
rafi că în uzină se înfîmplă asemenea 
lucruri. Curos ! Oare activitatea co
lectivului de inovafii, munca cu 
inovatorii nu este un domeniu de care 
ar trebui să se ocupe atît comitetul de 
partid, cît și comitetul sindicatului ?

Propunerile de domeniu! fehnic ale 
oamenilor muncii sînt confribufii pre
țioase la aefiunea de ridicare a nive
lului produefiei, de valorificare a rezer
velor interne. Orice idee bună care 
răspunde unei necesifăfi a produefiei, 
trebuie să fie studiată cu grijă, expe
rimentată cu atenfie și aplicată. în a- 
cest fel va fi stimulată puternic ini
țiativa creatoare a muncitorilor și teh
nicienilor, va crește preocuparea lor 
pentru perfecționarea continuă a teh
nicii.

SEVER UTAN

Pnmul spectacol 
al Teatrului muzical 

din Praga
După o serie de reprezentații la 

Timișoara, Teatrul muzical din 
Praga a dat joi seara, în sala de 
festivități a Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, primul 
spectacol în Capitală.

Intitulat „Călătorie în jurul lu
mii”, spectacolul este o îmbinare de 
muzică, dans, film, jocuri de lu
mini. Prin sinteza tuturor acestor 
elemente — la bază fiind discul — 
el încearcă să completeze cultura 
muzicală à spectatorului. In timp ce 
cîntăreți cunoscuți de muzică ușoară 
interpretează un program variat în
registrat pe bandă de magnetofon, 
pe scenă evoluează un cuplu de ba
lerini, iar pe fundal se proiectează 
filme și diapozitive. Publicul bucu- 
reștean a primit cu interes acest 
gen nou de spectacol. Următorul 
spectacol va avea loc în aceeași sală 
vineri, 9 noiembrie.

•Ar

în cursul dimineții de joi, repre
zentanți ai Teatrului muzical din 
Praga s-au întîlnit la sediul Amba
sadei R.S. Cehoslovace din Bucu
rești cu ziariști din Capitală. Cu a- 
cest prilej, directorul teatrului, Jiti 
Șramek, a vorbit despre activitatea 
și repertoriul Teatrului muzical din 
Praga. (Agerpres)

CHARLES DARWIN : Amintiri despre 
dezvoltarea gîndirii șl taracterului meu. 
Autobiografia 1809—1882.

Lucrarea înfăfișează viafa știinfifică și 
de familie preGum și opera, dezvolta
rea gîndirii și a caracterului marelui 
biolog. Totodată ni se oferă prilejul de 
a cunoaște amănunte despre caracterul 

I și părerile multor oameni de șfiinfă 
contemporani cu Ch. Darwin;

Lucrarea este o prefloasă evocare a 
viefii marelui biolog, adresîndu-se unui 
cerc larg de cititori și îndeosebi biolo
gilor.

C. I. PARHON : Opere alese vol. V.*
Volumele anterioare au prezentat as

pectele principale ale operei neurolo
gice ale acad. C. I. Parhon.

în acest ultim volum au fost alese 
cele mai reprezentative studii privind 
constifufia organismului, bătrînefea, 
probleme endocrino-oncologice, de 
zooendocrlnologie și fifohormonologie, 
asupra metabolismului intermediar, 
precum și studii și cercetări asupra co
relațiilor interhormonale, vitaminelor și 
fermenților și asifpra secrefiilor interne 
ale unor organe neendocrine.

De asemenea, sînt cuprinse unele lu
crări privind medicina socială; organi
zarea cercetărilor și învăfămîntului en
docrinologie șl studii clinice asupra u- 
nor disfrofii.

Matematici aplicate în statistică.
Lucrarea lui Gh. Mihoc și V. Urseanu, 

apărută cu titlul de mai sus, constituie

prima expunere sistematică publicată în 
(ara noastră, a noilor teorii matematice 
cu largi aplicații în sfafistică și econo
mie. Astfel sînt prezentate noțiuni de 
analiza distribuțiilor statistice, metoda 
indicilor, teoria seleefiei și variatele ei 
aplicafii în practica industrială și eco
nomică, metode statistice de calcul nu
meric etc. De asemenea, sînt prezentate 
principalele nofiunl de teoria progra
mării lineare și aplicațiile ei.

Din istoria medicinei romîneșii și uni
versale.

Volumul apărut sub redaefia lui V. L. 
Bologa, cuprinde studii și cercetări în 
care sînt prezentate unele aspecte sem
nificative din istoria medicinei romînești 
și universale începînd din antichitate și 
pînă în zilele noastre. Un interes deo
sebit îl prezintă materialele cu privire 
la dezvoltarea gîndirii medicale, la 
lupta dintre materialism și idealism în 
medicină, precum șt acelea în care se 
relevă influenta mișcării muncitorești și 
a ideologiei marxist-leniniste asupra e- 
volufiei medicinei noastre.

Sărata-Monteoru — Studiu antropo
logic.

Monografia „Sărafa-Monfeoru" re
dactată de C. Maximilian, în colaborare 
cu V. V. Caramelea, P. Firu, Adina Ne
grea Gherga, valorifică din punct de 
vedere antropologic materialul recollai 
prin săpăturile de la Sărata-Monteoru, 
efectuate de Institutul de arheologie al 
Academiei R. P. Romîne.

In Editura pentru literatură 
universală

• A apărut romanul „LA RĂSPlNTIE” 
aparfinlnd cunoscutului scriitor bielorus 
lakub Kolas. Romanul compus din trei 
părți „Polesie — meleag uitat de lume”, 
„Pe drumurile Poleslel” și „La răsptntie” 
constituie o frescă a vieții din Bielorusia 
dinainte de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

• Volumul al doilea din culegerea 
„OPERE FILOZOFICE ALESE” de N. G. 
Cernîșevski, tipărit recent de aceeași e- 
ditură, cuprinde studiile : „Principiul an
tropologic în filozofie”, „Dezvoltarea 
treptată a sistemelor filozofice din anti
chitate în legătură cu dezvoltarea reli
giilor păgine”, „Scrisori fără adresă”, 
„Țăranilor iobagi, din partea acelora 
care le doresc binele — plecăciune“, 
„Scrisori”, „Caracterul cunoașterii ome

nești”. Volumul mai cuprinde o postfață 
si note.

O Romgnul scriitorului iugoslav Ivo 
Andric, laureat al Premiului Nobel pe 
anul 1961, intitulat „E UN POD PE 
DR1NA...”, a apărut de curînd, în tradu
cere, în aceeași editură. Romanul este 
o cronică a patru secole din istoria ora
șului Vișegrad.

8 A ieșit de sub tipar versiunea ro- 
mineăscă a romanului „BURUIANA” de 
tînărul scriitor sovietic Anatoli Ivanov.

• „ESOP” șapte povestiri din Elada. 
Rortianul lui Esop retradus și adăugit de 
către Arnolt Bronnen, a fost publicat, în 
traducere, de Editura pentru literatură 
universală.

a T1EÆTR1E9 (SaoDOijùag) ■
TEATRE. Teatrul de Operă și Băiet al 

R. P. Romîne : Simfonia fantastică, Bo
lero și Șeherazada — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Văduva veselă
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Orfeu în 
infern — (orele 19,30). (Sala Studib) : 
Fiicele — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Zitia de naș
tere a Terezei — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatriil „Lucia Sturdzä Bulalidra“ 
(bd. Schitu Măgureanu 1) : Mehajejia 
de sticlă — (orele 19.30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahla nr. 76) : Fotbal — (orele
19.30) . Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (Ateneul R.P.R.) : Concert de mu
zică de cameră „BRAHMS“ — (orele 20). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giiilești : Doi 
tineri diu Verona — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Prima întîinirc — (Orele 2Q). 
(Sala Dobrogeanu Gherea) : Salut voiös
— (orele 17). Teatrul Evreiesc de Stat : 
Jurnalul Annci Frank — (orele 20). Tea
trul satiric muzical ,.C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Tănase și Revista (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămintului — 
(orele 20). Teatrul regional București 
secția estradă prezintă spectacolul „Din 
toată Inima“ — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o paia
ță și o maimuță și Rochița cu figuri — 
(orele 16). (Sala Academiei) : Harap Alb
— (orele 16). Circul de stat : — Ansam
blul „Deutsche Zirkusarena“ din R. D. 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Oamehi și fiare
— ambele serii : Republica (9; 12,45; 16,15; 
20), Elena Pavel (8.45; 12,30: 16,20; 20,15). 
Lupii Ia stînă : Sala Palatului R. P. Ro
mîne (orele 19,30), Magheru (9: 11;'13: 
15: 17; 19,15: 21.30), București (9: 11; 13: 
15; 17; 19; 21). V. Roaltă (9: II; 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 rulează la cinematografele
V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
(9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.30: 21). înfrăți
rea între popoare (16; 18.15; 20.30), Alex. 
Sahla (10; 12; 15; 17; 19; 21). Cavalerii 
teutoni — ambele serii : victoria (10: 
13,15; 16.30: 19,45). 10 C00 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 copii : 13 Septembrie (10). Vîrsta 
dragostei : 13 Septembrie (11; 13,30; 16;

18,30; 21). Program de filme documen
tare rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. Tintin și misterul „Linei 
de aur“ : Maxim Gorki (11; 15; 17; 19; 
21). La 30 de ani : 1 Mai (10; 12; 15,30; 
18; 20,30), Alfex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Libertății (10; 12,15; 16; 13,15: 20,30).
Ora ,11“ : Tinérétului (10; 12). Princi
piul suprem : Tineretului (15; 17). Ilâtri- 
nul și marea : Tineietului (19; 21). Omul 
cu două fețe : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Flăcări și flori : Gh. Doia (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; 13.15: 20.30). Fata cu ulcio
rul ; C-tln David (15,30: 18; 20,30), Cul
tural (10; 12). Bîtă... ieși din sac ! : Uni
rea (16; 18,15; 20.30). Secretul cifruiui : 
T. Viadimirëseù (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 (14,30; 16; 
18.15; 20;30). Cfelebrul 702 : 23 August (li); 
12: 14,15; 16,30; 18.45; 21), Lumina (ru
lează îți continuare de la orele 9,45 pină 
la orele 13,30; după-amiază 15,15; 17; 19; 
20.45). Casa de la răscruce : Donca Slmo 
(16; 18,15; 20,30). M. Eminescu (16; 13.15; 
20,30). Drumul serii (16: 18,15: 20.30). Re
portaj cu ștreangul de gît — cinema
scop : 16 Februarie (16: 13; 20). împo
triva zeilor rulează la cinematograful 
Iile Pintilie (16: 18.15; 20.30). Drumuri
despărțite : rulează la cinematograful 
8 Mai (15.30; 18; 20,30). Mongolii : Fld- 
reasca (16; 18,15; 20.30). Centrul înaintaș 
a murit în zori : G. Cosbuc (10: 13: 15; 
17; 19; 21). Nouă zile dintr-ün an : Ç. 
Bacovia (15.30; 18; 20,15). Olga Bancic 
(16; 18,15; 20,30), B. Delavrancea (16; 18; 
20). Ker Oglî — Cinetnascop : 30 Decem
brie (16; 18.15: 20.30). Șampanie și melo
dii rulează Ia cinematograful Aurei 
Vlalcu (15; 17; 19; 21).

RADIO, vinpri 9 noiembrie o Concert 
din opera „Lucia di Lammermoor“ de 
Donizetti — ora 9,30 — I 9 „Concertul 
instrumentelor“ — ora 10,30 — I ® Frag
mente din opereta „Nunta“ de Tigra- 
nlan — ora 11,30 — I • Cîntece popu
lare romînești și ale minorităților na
ționale — ora 12,20 — I o Divertisment 
în re major dé Mozart — ora 12,40 — I
• Dansuri din opere — ora 13,25 — II
• Concert de prînz — ora 14,00 — Ie Din 
folclorul popoarelor — ora 15.00 — II

e Actualitatea în țările Socialiste — ora 
15.35 — II o Soliști de muzică ușoară
— ora 16,10 — II o Ansambluri de copii 
din Jumea întreagă — ora 16.30 — II 
o Jocuri populare romînești — ora 16,45
— Ie Ciclul integral ai baladelor de 
Frederic Chopin. în interpretarea pia
nistului Sviatosiav Richter — ora 17.00
— II o Fragmente din opereta „Farme
cul unui vals“ de Oskar straüs — ora 
13,00 — l e ciclul „Mari dirijori“ : Ev- 
ghehl Mravinski — ora 18,05 — li e jur
nalul satelor — ora 19.00 — II o Concert 
de muzică ușoară — dra 19,25 — I e Tea
tru Ia microfon : „Oameni care tac“ de 
Alexandru Voitin — ora 19.30 — II • Cin- 
tcce șl jocuri populare romînești — ora 
21,08 — II * instantanee culturale din 
Uzine bucureștcne — ora 21,15 — I o Mu
zică de cameră — ora 21,45 — ii o Mo- 
mfent jiöptie ..Baudelaire“ — dra 22,30
— II e Actul al lil-iea ai opetei AVal- 
kiria“ de Wagrier — ora 22,35 — I a Con
cert dé nbaptë - ota 23.10 — ii.

CUM E VREMEA
Ieri in țară : Vremea s-a menținui 

relativ călduroasă, cu cer variabil, mai 
muit noros. Cu totul izolat au căzut 
precipitații sub formă de burniță șl 
ploaie. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit — exceptind Banatul și Dobrogea 
unde a avut Intensificări pînă la tare — 
din sud și sud-est în Banat și din secto
rul nordic în Dobrogea. Temperatura 
aerului ia ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 19 grade la Oradea și 
Timișoara șl 4 grade . la Cîmpulung 
Muscel. în București ; Vremea s-a men
ținut relativ călduroasă, cd cer schimbă
tor. vîntul a suflat slab pînă la po
trivit diri sectorul estic. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 15 gradé.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
și 12 noiembrie. In țară : Vremea se 
menține relativ călduroasă,: cu cer va
riabil. noros dimineața. Va cădea burniță 
izolat în Banat șl Dobrogea. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 grade șl plus 8 grade, iar 
maximele între 10 și 20 grade. Dimineața 
ceață. în București : Vremea se menține 
relativ călduroasă, cu cer variabil, noros 
dimineața. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară. Dimi
neața ceață.
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Vizitele delegației Sovietului Suprem Lucrările sesiunii Uc
al Uniunii Sovietice în domeniul

comunicări științifice 
automatizării CONGRESUL Al VI1I-LEA AI P. BULGAR

Delegația Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, în frunte cu G. G. 
Abramov, membru al Prezidiului 
Sovietului’ Suprem ' al U.R S.S., a 
părăsit joi dimineața Capitala, ple- 
cînd în vizită în țară.

La hotarul dintre regiunile Bucu
rești și Ploiești, membrii delegației 
a- fost salutați de deputății în 

a Adunare Națională Dumitru 
B. _ <a, prim-secretar al Comitetu- 
lu® ç ’gional Ploiești al P.M.R., 
Gheorghe Stan, președintele Sfatu
lui popular regional Ploiești, și de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

In regiunea Ploiești oaspeții au 
Vizitat noi construcții ale orașului 
Ploiești, rafinăria Brazi, Muzeele 
Doftana și Peleș.

Președintele Sfatului popular re
gional Ploiești a oferit un dineu în 
Cinstea delegației.

După-amiâză oaspeții ău plecat 
spre orașul'Brașov. La intrarea în 
regiunea Brașov ei ău fost întîm- 
pinați de Ion Mărcuș, deputat în 
M.A.N., președintele. Sfatului popu
lar regional Brașov, și de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat.

A fost de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă.

în timpul vizitelor, membrii dele
gației au fost însoțiți de tovarășii 
Avram Bunaciu.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Anton Breitenhofer, membru 
al Consiliului "de Stat. Alexandru 
Boabă, secretar al Marii Adunări 
Naționale, și de membri ai ambasa
dei U.R.S.S.

Jdi dimineața au început, în aula 
Academiei R. P. Romîne, lucrările 
sesiunii de comunicări științifice în 
domeniul automaticii, organizate de 
Comisia de automatizare a Acade
miei R. P. Romîne. La sesiune parti
cipă academicieni și alți oameni de 
știință, ingineri și tehnicieni din țara 
noastră, precum și specialiști din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R'.P.D. Coreeană, Franța, R. D. Ger
mană, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Grigore C. Moisil, 
președintele Comisiei de automati
zare. membru în Prezidiul Acade
miei R. P. Romîne.

Au rostit cuvinte de salut membri

ai delegațiilor de peste hotare, parti
cipante la sesiune.

în cursul ședinței de dimineață au 
prezentat comunicări, în afară de 
oamenii de știință romîni, specialiș
tii străini Max Namy, președintele 
Asociației franceze de automatizare, 
despre „Cîteva acțiuni în curs în 
domeniul automatizării în Franța', 
prof. Henryk Gorecki, șeful catedrei 
de automatică a Academiei de Mine 
și Metalurgie din Cracovia, R. P. 
Polonă, și Laszlo Vitaljos, candidat 
în științe tehnice, colaborator al In
stitutului de automatică și electro
nică din R. P. Ungară, despre sta
diul actual și direcțiile principale ale 
cercetărilor în domeniul automaticii 
în aceste țări.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

SOFIA 8 (Agerpres). — La 8 no-, 
iembrie — anunță B.T.A. — la Con
gresul al VlII-lea al Partidului Co
munist Bulgar au continuat dezbate
rile pe marginea raportului de acti
vitate al Comitetului Central al 
Partidului.

La ședința din dimineața zilei de
8 noiembrie, prezidată de generalul 
de armată- Ivan Mihailov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Congresul a fost salutat în numele 
țăranilor muncitori — membri ai 
Uniunii populare agrare din Bul
garia, de Gheorghi Traikov, secretar 
al U.P.A.B.

Au luat apoi cuvîntul Dimităr 
Dimitrov, directorul Uzinei de plumb 
și zinc din Kîrdjali, și Ivanka Niko- 
lova, secretar al Comitetului re
gional Pernik al P.C. Bulgar.

A luat, de asemenea, cuvîntul

Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Ședința de după-amiază a congre
sului a fost prezidată de Eneio 
Staikov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B. Au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului de 
activitate al C.C. și a raportului Co
misiei centrale de revizie. în cadrul 
dezbaterilor au luat cuvîntul Ian,ko 
Stankov, președintele G.A.C.M. din 
satul Rusokastro, regiunea Burgaz, 
acad. Todor Pavlov, președintele 
Academiei de științe a R.P. Bulgaria, 
Dobri Djurciv, ministrul apărării na
ționale, Docio Si'pkov, prim-secretar 
al regiunii Loveci.

Au rostit cuvîntări de.salut U Siu- 
țiuan, reprezentantul Partidului Co
munist Chinez, R. Zambrowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. și

secretar al C.C. al Partidului Mun-* 
' citöresc Unit Polonez, K. Bacilek, 
membru al Biroului Poliție al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Georges Se- 
guy, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Francez/Her
mann Mattern, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G. ; Umberto 
Terracini, din partea conducerii 
P.C. Italian, Dezso Nemes, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. Kim Don Han, 
membru al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, ministru al învățămîn- 
tului superior.

Congresul al VlII-lea al P.C. Bul- 
gar a fost salutat, de asemenea, de 
tovarășul Gheorghe Apostol, menu 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
ducătorul delegației P.M.R. la con
gres.

Lucrările congresului continuă.

(Agerpres)

Ieri la prînz, la restaurantul „Am
basador“ din Capitală a avut loc 
înmînarea distincției de „Maistru în 
arta culinară”, din partea Ministe
rului Comerțului Interior, unui nu
măr de 7 bucătari și cofetari din 
cadrul întreprinderilor de alimenta
ție publică, care au obținut cele 
mai bune rezultate la concursul 
candidaților la acest titlu.

Cei distinși cu acest titlu au fost 
felicitați de tovarășul Mihail Le
vente, ministrul comerțului interior.

Publicul asistent la această festi
vitate a vizitat apoi expoziția de 
artă culinară și cofetărie, organi
zată cu acest prilej la restaurantul 
„Ambasador". în fotografie : Aspect 
din expoziție.

Muncă concretă., eficace
(Urmare din pag l-a)

raionul nostru sînt mari posibilități 
pentru creșterea animalelor. Cele 
mai multe gospodării colective și-au 
dezvoltat acest sector prin reținerea 
animalelor din prăsilă proprie și 
prin cumpărări. Procurarea anima
lelor s-a făcut sub directa îndru
mare a specialiștilor din cadrul con
siliului agricol raional. S-a asigurat 
astfel achiziționarea unor animale 
bune pentru producție.

Dar noi nu ne-am mulțumit cu 
atît. Un obiectiv important în pla
nul de muncă al secției pentru creș
terea animalelor este ridicarea pro
ducției animalelor. Consiliul agricol 
a luat unele măsuri pe care le con
siderăm bune. Cu ce am început ? 
Evidența în zootehnie lăsa mult de 
'dorit. Or, dacă nu există o evidență 
clară care șă arate proveniența ani
malelor, prolificitatea, producția zil
nică de lapte, sporul de greutate 
etc. nu poate fi vorba despre o creș
tere rațională. Comitetul executiv al 
consiliului agricol a discutat de mai 
multe ori această problemă. Un co
lectiv de specialiști în frunte cu me
dicul veterinar Zaharia Sechel, vice
președinte al consiliului a studiat cum 
se ține evidența zootehnică din gos
podăriile de stat și, pe această bază, 
a întocmit formulare și recomandări 
pentru gospodăriile colective. S-a 
convocat apoi o-consfătuire la G.A.C. 
Biled. la care au participat toți ingi
nerii zootehnici și medicii veterinari 
din raion, brigadierii zootehnici. Aici 
s-a discutat pe larg despre meto
dele de evidență, de întocmire a ra
țiilor furajere etc. Participanții la 
acest .schimb de experiență au vizi
tat și gospodăria colectivă din Iecea 
Mare' care a acumulat o experiență 
bună în acest domeniu. Brigadierii 
și șefii de ferme au fost instruiți 
cum să țină evidența, și pe baza 
concluziilor ce rezultă din aceasta 
să organizeze întreaga muncă de 
selecție, îngrijire și furajare a ani
malelor. Efectele acestor măsuri se 
fac simțite de pe acum.

Pentru realizarea unei producții 
sporite în sectorul zootehnic consi
liul agricol raional ä acordat o mare 
atenție asigurării bazei furajere și 
îndeosebi a furajelor însilozate. Noi 
am tras învățăminte din anul tre
cut cînd unele gospodării colective 
n-au avut suficiente furaje din cau- 

, za proastei organizări a muncii în 
; campania de însilozare. în Vară s-a 

organizat un schimb de experiență 
la G.A.C. Valcani, cu inginerii și 
vicepreședinții din gospodării, me
dicii veterinari, în cadrul căruia au 
fost popularizate experiența bună în 
construcția gropilor de siloz, adap
tarea batozelor pentru tocatul fura
jelor, organizarea muncii la însilo
zare. Atunci s-a stabilit pe fiecare 
gospodărie ce cantitate de porumb 
va însiloza, precum și colete de 
sfeclă, coceni, pălării de floarea-soa- 
rèlui ețc. Membrii comitetului exe
cutiv au controlat pe teren cum se 
realizează aceste sarcini. în gospo
dăriile colective din raion s-au însi- 
lozat 100 000 tone furaje în loc de 
70 000 tone cît prevedea planul.

Cursurile agrozootehnice au o 
marè însemnătate în ridicarea nive
lului de cunoștințe al colectiviștilor 
și deci implicit în sporirea produc
ției agricole. Consiliul agricol s-a 
străduit să îndeplinească sarcinile 
ce le are în această direcție. Consi
liile de conducere ale gospodăriilor

colective au fost îndrumate să se 
ocupe cu grijă de înscrierea cursanți- 
lor, difuzarea manualelor, pregăti
rea localurilor și diferitelor mate
riale necesare. ' S-a stabilit tematica 
cercurilor și s-a făcut instruirea lec
torilor.

în munca noastră primim un aju
tor substanțial din partea comitetu
lui raional de partid. Biroul raional 
a'analizat planul de măsuri al con
siliului și modul cum e'ste îndepli
nit. înainte de a întreprinde o ac
țiune, cerem părerea tovarășilor din 
biroul raional, care ne ajută atît în 
stabilirea obiectivelor activității 
noastre cît și în realizarea lor. Se- 
sizînd unele lipsuri sau tărăgănări 
în realizarea sarcinilor, comitetul 
raional de partid a intervenit; în- 
drumîndu-ne să luăm măsurile ce 
se impuneau.

în activitatea consiliului nostru 
se mai manifestă încă o serie de 
lipsuri. Este necesar să dăm mai 
multă atenție muncii colective a co
mitetului executiv în rezolvarea di
feritelor probleme, să ajutăm ingi
nerii și tehnicienii din G.A.C. să-și 
îmbogățească cunoștințele economi
ce, de organizare și evidența mun
cii etc.

Folosind experiența cîștigată, tră- 
gînd învățăminte din activitatea de 
zi cu zi, consiliul nostru se stră
duiește să îndeplinească tot mai 
bine sarcinile de mare răspundere 
ce-i sînt încredințate.

Semnarea convenției consulare 
între Republica Populară Romînă 

și Republica Populară Federativă Iugoslavia
în urma tratativelor care au de

curs într-o atmosferă de înțelegere, 
la 8 noiembrie a.c. a avut loc la Mi
nisterul Afacerilor Externe semna
rea convenției consulare între gu
vernul Republicii Populare Romîne 
și guvernul Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia.

Convenția a fost semnată din 
partea romînă de Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor

externe, iar din partea iugoslavă de 
Arso Milatovici, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă.

Au fost de față membrii celor 
două delegații participante la trata
tive, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, precum 
și membri ai ambasadei R.P.F. Iu
goslavia la București.

„Așteptăm cu nerăbdare intîlnirea

CU publicul rominesc"

Declarațiile regizorului 
Dimitrios Rondiris, 

directorul Teatrului din Pireu

cu reprezentanți
,Ne aflăm

Regizorul Dimi
trios Rondiris, di
rectorul Teatrului 
din Pireu, care în
treprinde un tur
neu în țara noas
tră, s-a întîlnit joi
ai presei din Capitală. 
în Romînia — a spus el — după un 
lung turneu început în luna martie, 
în cadrul căruia am dat spectacole 
și am participat la diferite festivale 
în Suedia, Norvegia, Finlanda, O- 
landa, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Italia, Izrael, iar de aici vom pleca 
mai departe în Bulgaria. Personal 
sînt foarte bucuros că mă aflu în 
Romînia — a continuat oaspetele; 
încă din anii copilăriei, din cărți, 
din discuțiile în familie, am aflat 
multe lucruri despre țara dv ; des
pre tradițiile care ■ leagă oopoArele 
noastre și nutream acest vis de a 
vehi odată în Romînia. Aciim sînt 
foarte mulțumit că acest vis al co
pilăriei mele mi l-am putut realiza“.

Răspunzând unei întrebări referi
toare la concepția sa asupra specta
colelor pe care le pune în scenă, 
regizorul grec a spus : 
cu colaboratorii mei cei 
piați ne-am propus să 
mai cunoscută tragedia 
felul în care înțelegem noi să o re
prezentăm. Redînd adevărurile eter
ne cuprinse în aceste capodopere 
ale antichității am căutat să le a- 
propiem de înțelegerea spectatoru
lui modern. în acest spirit am în
țeles, de pildă, să folosim în specta
col cîntece și dansuri populare gre
cești, pline de demnitate și grație. 
Toate acestea ne-au permis să în-

„împreună 
mai apro- 
facem cit 
greacă și

vingem obstacolul 
pe care îl poate 
constitui 
un public străin 
limba greacă și să 
dăm spectatorilor 

posibilitatea unor satisfacții artis
tice. Așteptăm cu nerăbdare întîl- 
nirea cu publicul romînesc în sala 
Palatului R. P. Romîne, pe a cărei 
scenă vom prezenta „Electra“ de 
Sofocle și „Medeea" de Euripide“.

în legătură cu unele contacte pe 
care le-a avut cu oamenii de artă 
romîni, oaspetele grec a declarat : 
„O profundă impresie mi-au lăsat 
discuțiile interesante pe care le-am 
purtat cu oamenii de teatru, muzi
cieni din țara dv. în timpul Festi
valului de la Epidaur, în timpul 
turneului Filarmonicii „George E- 
nescu“ în Grecia. Concertele pe care 
această formație simfonică le-a sus
ținut m-au entuziasmat ; am admi
rat atît interpretarea de înaltă clasă, 
cît și omogenitatea sa ca ansamblu. 
Consider — a continuat regizorul 
grec — că relațiile culturale sînt 
cele mai potrivite mijloace pentru 
cunoașterea și înțelegerea reciprocă. 
Cînd, la sfîrșitul unei reprezentații, 
vezi strălucind în ochii spectatorilor 
lacrimi de bucurie, cînd în sală se 
revarsă căldura aplauzelor îți dai 
seama cît de mare este puterea 
artei“.

Adresîndu-se ziariștilor, regizorul 
Dimitrios Rondiris a spus în înche
iere : „Dorința mea cea mai vie este 
acum ca prezența noastră la Bucu
rești, spectacolele pe care le vom da 
să slujească pe deplin cauzei prie
teniei, să ajute apropierii între po
poarele romîn și grec”, (Agerpres)

pentru

INFOR MATH
• Membrii delegației sindicatelor pro

gresiste din Kenya, care ne vizitează 
tara la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor, s-au întîlnit joi seara cu 
reprezentanți ai ziarelor centrale. Agen
ției romîne de presă „Agerpres” și Radio- 
televiziunii.

Oaspeții au vorbit ziariștilor despre 
lupta clasei muncitoare și a sindicatelor 
progresiste din Kenya împotriva colonia
lismului și au împărtășit impresii din vi
zita făcută în tara noastră.

• Joi a avut loc In sala Ateneului 
R. P. Romîne simpozionul „Constructorii 
comunismului, cuceritorii Cosmosului”, 
organizat de Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-știintifice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

O Joi seara, colectivul Teatrului de 
stat din Bacău a prezentat în premieră 
„Avarul” de Molière în regia lui Valeriu 
Moisescu de la Teatrul de stat din Plo
iești.
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Implicațiile cazului „Der Spiegel"
Marea operație polițienească îm

potriva revistei „Der Spiegel“ a 
fost declanșată noaptea; „noaptea 
pe ceață", dacă am folosi cuvintele 
din titlul unui articol publicat ' cu 
acest prilej de „Frankfurter Rund
schau”. 16 persoane au fost arestate 
în primele zile. 48 de încăperi — 
sigilate. Birourile din Hamburg ale 
revistei au fost cercetate hîrtie cu 
hîrtie de 3 judecători, 7 procurori 
și 50 de polițiști, care au scormonit 
totul. Agenția France Presse a trans
mis un episod semnificativ petrecut 
la conferința de presă din 5 ndiem- 
brie ținută de von Hase, purtătorul 
de. cuvînt oficial al guvernului de 
la Bonn :

„întrebat asupra folosirii metodei 
de interceptare a convorbirilor tele
fonice care ar fi fost îndeosebi fo
losită în afacerea „Der Spiegel", 
von Hase a declarat că dreptul de 
a intercepta conversațiile telefonice 
revine numai aliaților. Acest proce
deu de investigare face parte din 
„drepturile rezervate"; a declarat 
el. Dacă ați constatat că conversa
țiile dv. sînt interceptate, aceasta 
nu ține de serviciul federal al poș
telor, ci de autoritățile aliate".

Un ziarist a arătat că în cadrul 
unei conversații telefonice el a au
zit clar pe fir, într-o germană per
fectă următoarele cuvinte : „Este 
inutil să înregistrăm această conver
sație“. în legătură cu aceasta, von 
Hasg a declarat : „Aliații folosesc 
persoane care vorbesc perfect limba 
germană".

Măsurile represive împotriva co
muniștilor, elementelor democratice 
și progresiste, luptătorilor pentru 
pace etc, nu sînt un lucru nou în 
R.F.G. în cazul „Der Spiegel', victi

mă a represiunilor polițienești este 
un organ de presă burghez, care 
oglindește într-o oarecare măsură 
vederile opoziției burgheze cu o 
înțelegere mai lucidă în probleme
le vieții internaționale.

„Vina" editorului și a numeroși
lor colaboratori arestați 
blicarea la 10 octombrie 
piu articol despre 
N.A.T.O., așa-numitele
Fallex 62. (Este la mijloc și o răfu-

a fost pu
ci unui am- 
manevrele 

manevre

ială personală a lui Strauss pentru 
dezvăluirile făcute de revistă în afa
cerea F.I.B.A.G.). Trebuie spus că 
punctele principale ale articolului 
au fost supuse spre aprobare orga
nelor de resort. Dar chiar în forma 
sa cenzurată, articolul conținea date 
despre planurile militare ale Bon
nului, de natură să provoace indig
narea oricărui om care-și dă sea
ma de primejdia militarismului și 
revanșismului vest-german.

Darea în vileag a acestor planuri; 
chiar și în forma voalată în care 
a făcuț-o revista, a provocat derută 
în rîndurile cercurilor revanșarde 
vest-germane. Presa occidentală a 
anunțat că parchetul federal ar fi 
fost sesizat de caracterul „trădător” 
al articolului de cîteva persoane 
particulare. Printre acestea este ci
tat numele profesorului Friedrich- 
August, baron von der Heydte, ti
tularul unei catedre de drept con
stituțional la Universitatea din 
Würzburg. „Dl. profesor" — ne in
formează ziarul francez „Le Monde’

— s-a consacrat, curînd după ve
nirea la putere a lui Hitler, carierei 
militare. A luptat din 1941 pînă în 
decembrie 1944 în unități de parășu- 
tiști în Italia, Franța și Olanda. Re
gimul nazist l-a răsplătit cu înalte 
decorații : crucea de fier — ordinul 
de cavaler cu frunze de stejar, in
signa de luptător corp la corp. în 
prezent, „dl. profesor" este qeneral 
de brigadă în rezervă al Bundes- 
wehr-ului și se află pentru o anu
mită perioadă la comanda unei bri
găzi blindate, de unde... a deschis 
„focul" împotriva lui „Der Spiegel“.

A produs senzație și felul cum s-a 
realizat colaborarea Bonnului cu 
poliția fascistă a lui Franco pentru 
arestarea redactorului Conrad Ah
lers. Potrivit relatărilor presei, cel 
ce a avut această „cinste" este co
lonelul Joachim Oster, atașatul mi
litar al Bonnului la Madrid, subor
donatul ministrului de război, 
Strauss.

Evenimentele au luat la un mo
ment dat un asemenea curs îneît 
erau să provoace o criză politică. 
Jigniți că n-au fost puși în cunoștin
ță de cauză, miniștrii liber-demo- 
crați au amenințat că demisionează. 
Cancelarul Adenauer a intervenit cu 
toată abilitatea pentru a mușama- 
liza lucrurile pe motiv că se com
promite poziția R.F.G. pe plan inter
național. Au fost sacrificați 2 se
cretari de stat, membri ai partidului 
lui Adenauer, pentru a se da astfei 
satisfacție partenerilor din coaliția 
guvernamentală.

Deși s-au depus eforturi pentru a 
se mușamaliza scandalul și a se ca
mufla răspunderile, cazul „Der 
Spiegel" continuă să preocupe opi
nia publică din R.F.G. și nu numai

mai mare, măsură, ridicarea continuă 
•a: .preductivițâții. muncii, îmbunătă- 
tir^a';;c^liMtÜ. ',I)föduselor și reduce
rea pfbțultii'de cost constituie preo- 

. cupări permanente ale partidului și 
statului.' .

Öilpä‘încheierea colectivizării a- 
griculturii și statornicirea relațiilor 

uMuivuiuj x uucutatuuu pvyw mu,- de producție socialiste în întreaga 
gar, un călduros salut tovărășesc economie s-au deschis noi și mari 
împreună cu cele mai bune urări de . posibilități pentru creșterea pioduc- 
noi și mari succese pe calea înflori
rii patriei dv. socialiste.

Congresul dv. constituie un mare 
eveniment istoric în viața Bulgariei 
prietene, mareînd o nouă etapă în 
înfăptuirea acelor nobile idealuri 
care au înflăcărat în lupta lor grea 
pe cei mai înaintați și luminați fii ăi 
poporului bulgar — comuniștii, 
idealuri care au devenit cauza mă
reață a întregului popor.

Datorită eforturilor și entuzias
mului oamenilor muncii strîns uniți 
în jurul conducătorului lor încercat 
— Partidul Comunist Bulgar — care 
se călăuzește neabătut de nemuri
toarea învățătură marxist-leninistă, 
în Republica Populară Bulgaria eco
nomia cunoaște un. avînt continuu, 
crește an de an nivelul de trai ma
terial și cultural al poporului.

Succesele dv. sînt indisolubil le
gate de colaborarea și întrajutora
rea frățească cu țările socialiste, de 
ajutorul internaționalist pe care l-a 
acordat și-l acordă poporului bulgar 
marea Uniune Sovietică. Raportul 
prezentat de tovarășul Todor Jivkov 
înfățișează minunatul tablou al a- 
cestor realizări și trasează sarcinile 
principale privind dezvoltarea eco
nomiei naționale a R. P. Bulgaria 
pînă în 1980, continuarea într-un 
ritm susținut a industrializării țării, 
avîntul industriei constructoare de 
mașini, energetice, metalurgice, pe
troliere și chimice, mecanizarea și 
chimizarea pe scară tot mai largă 
a agriculturii; creșterea însemnată a 
venitului național și a bunăstării 
oamenilor muncii. Directivele supuse 
dezbaterii Congresului constituie un 
măreț și însuflețitor program care 
va asigura Bulgariei condițiile 
necesare pentru desăvîrșirea cons
trucției socialismului și trecerea 
treptată la construirea desfășurată a 
bazei tehnice-materiale a comunis
mului.

Ca tovarăși și frați de luptă, îm
părtășim din toată inima bucuria 
pe care o încearcă poporul bulgar 
atît pentru succesele sale de pînă 
acum cît și pentru minunatele pers
pective ce i se deschid.

Dragi tovarăși,
Ca și poporul bulgar, poporul ro

mîn își desfășoară forțele, muncind 
cu însuflețire sub conducerea parti
dului nostru pentru înfăptuirea pro
gramului desăvîrșirii construcției so
cialiste, adoptat de Congresul al 
III-lea al P.M.R. Se îndeplinesc cu 
succes sarcinile prevăzute în planul 
de șase ani : producția industrială 
globală a crescut în ultimii trei ani 
într-un ritm mediu anual de 15,8 la 
sută față de 13 la sută cît s-a pre
văzut. Economia națională se dez
voltă proporțional și armonios, fiind 
asigurate toate condițiile pentru 
realizarea și depășirea planului șe- 
seriăl.

înzestrarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale cu mijloace tehni
ce moderne, de care depinde în cea

Dragi tovarăși,
Permiteți-ne ca în numele Comi

tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al întregului nostru 
partid și al poporului romîn să vă 
transmitem dv., delegați la cel de-al 
VlII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar, tuturor comuniștilor, 
harnicului și talentatului popor bul
gar, un călduros i

din această țară, deoarece el a re
flectat tendința tot mai evidentă a 
autorităților de la Bonn de a pune 
căluș în gura oricui se pronunță 
împotriva cursului agresiv al poli
ticii oficiale. Lorenz Knorr, membru 
al Directoratului Uniunii Germane a 
Păcii, a declarat că represiuni
le împotriva lui „Der Spiegel“ 
„amintesc de teroarea autorităților 
hitleriste împotriva forțelor, demo
cratice si de opoziție“.

Astăzi, se vede foarte clar cîtă 
dreptate au avut comuniștii cînd au 
avertizat că scoaterea Partidului 
Comunist. German în afara legii în 
august 1956 va însemna în același 
timp o lovitură dată tuturor celor 
ce se împotrivesc tendințelor de a 
transforma R.F.G. într-un stat milita
rist. Pè atunci, revista „Der Spiegel” 
n-a înțeles acest lucru ; ba chiar 
a considerat rușinoasa sentință de 
la Karlsruhe ca nefiind în contra
dicție cu dreptul.

în momentul de față, oficialitățile 
de la Bonn se pregătesc să treacă 
prin Bundestag proiectele de legi 
excepționale. După cum rezultă 
din presa occidentală, noile leqiuiri 
prevăd intensificarea considerabilă 
a măsurilor de represiune împotriva 
activității democratice, patriotice, a 
drepturilor cetățenești elementare. 
Adversarii cursei înarmărilor ar in
tra în categoria „trădătorilor sta
tului“.

Diferite ziare vest-europene arată 
că acest ansamblu de legiuiri 
se inspiră din ideile codului penal 
al celui de-al III-lea Reich

După cum a arătat experiența 
istoriei, înăsprirea măsurilor antide
mocratice, tendința spre fascizare 
nu constituie un semn de tărie, ci de 
slăbiciune, un semn evident că pla
nurile reacțiunii vest-germane în- 
tîmpină împotrivire.

ției și. productivității muncii în toate 
sectoarele agriculturii, în vederea 
asigurării unui belșug de produse a- 
gricô.le și a materiilor prime nece
sare industriei ușoare și alimentare 
în plină dezvoltare.

Progresul4 continuu al economiei 
țării stă la baza creării unor condi
ții de viață tot mai bune pentru 
oamenii muncii.

Dragi tovarăși,
între Republica Populară Romînă 

și Republica Populară Bulgaria, în
tre partidele noastre marxist-leni- 
niste există relații trainice de prie
tenie frățească ce se întăresc pe zi 
ce trece în interesul popoarelor noa
stre, al cauzei socialismului și co
munismului.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist Bulgar învață 
necontenit din experiența universal 
valabilă a gloriosului P.C.U.S. — a- 
vangarda mișcării comuniste r.i > .un- 
citorești internaționale — aplicînd-o 
în mod creator la condițiile +ărilor 
noastre.

Adîncirea continuă a colaborării 
frățești între țările socialiste, coor
donarea planurilor, cooperarea și 
specializarea în producție, în spiritul 
principiilor fundamentale ale ’ivi- 
ziunii internaționale socialiste a 
muncii, aprobate la Consfătuirea de 
la Moscova din vara acestui an a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările Mem
bre ale C.A.E.R., constituie un fac
tor important pentru dezvoltarea ra
pidă a economiei fiecărei țări socia
liste în parte, creșterea forței siste
mului mondial socialist și obținerea 
victoriei în 'întrecerea economică 
pașnică cu capitalismul.

Dragi tovarăși,
Noi socotim că obiecțiile tovarăși

lor chinezi la pasajul din raportul 
prezentat Congresului privind Par
tidul Muncii din Albania nu sînt 
justificate. Sînt cunoscute aprecie
rile făcute cu privire la poziția con
ducerii Partidului Muncii din Alba
nia la Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
de la Moscova din 1960, aprecieri 
reflectate în documentele partidului 
nostru și ale altor partide frățești.

Considerăm că aceste aprecieri își 
păstrează valabilitatea.

Partidul nostru, ca și celelalte 
partide frățești, consideră drept o 
înaltă îndatorire internaționalistă a 
sa jde a milita consecvent pentru 
întărirea unității și coeziunii marii 
familii a țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste internaționale, pentru 
puritatea învățăturii marxist-leni- 
niste.

Ideile leniniste ale marelui Oc
tombrie, a cărui a 45-a aniversare 
am sărbătorit-o ieri, luminează și 
mai puternic calea pe care va păși 
întreaga omenire — socialismul și 
comunismul.

Dragi tovarăși,
Multe probleme frămîntă astăzi 

omenirea, însă nici una dintre ele 
nu este mai arzătoare ca problema 
asigurării păcii, a preîntîmpinării 
unui nou război mondial. Popoarele 
lumii urmăresc cu atenție neslăbită 
evoluția situației internaționale com
plexe care trece periodic prin mo
mente de acută încordare datorită 
existentei unor periculoase focare de 
război în diverse părți ale globului.

Menținerea regimului de ocupa
ție în Berlinul occidental, folosirea 
acestuia ca bază a N.A.T.O. și cen
tru de acțiuni provocatoare împo
triva statelor socialiste creează o 
situație primejdioasă pentru pacea 
în Europa și în întreaga lume. Deși 
au trecut mai bine de 17 ani de la 
terminarea celui de-al doilea război 
mondial, rămășițele lui n-au fost li
chidate, iar în Republica Federală 
Germană a renăscut și crește mili
tarismul german, care urzește 
planuri revanșarde.

Republica Populară Romînă, 
preună cu Uniunea Sovietică și 
lelalte țări socialiste, militează 
consecvență pentru reglementarea 
pașnică a problemei germane — în
cheierea tratatului de pace german 
și transformarea pe această bază a 
Berlinului occidental într-un oraș 
liber și demilitarizat.

In ultimul, timp; în zona Mării 
Caraibilor, ca urmare a măsurilor a- 
gresive ale Statelor Unite împotriva 
Republicii Cuba, s-a produs o agra
vare accentuată a situației interna
ționale, lumea a fost împinsă la un 
pas de o catastrofă mondială. Țara 
noastră, alături de celelalte țări so
cialiste și de forțele iubitoare de 
pace, își reafirmă solidaritatea cu 
cauza dreaptă a poporului cuban 
care își apără cu curaj independența 
și suveranitatea de stat, dreptul său 
de a dispune de propria soartă.

Pronunțîndii-se cu hotărîre pentru 
reglementarea pe calea tratativelor 
a sițuației din regiunea Mării Carai
bilor, guvernul romîn susține în în
tregime propunerile și măsurile 
luate de Uniunea Sovietică pentru 
soluționarea pașnică a conflictului 
creat. Astăzi mai mult ca oricînd, 
este necesar. ca problemele interna
ționale complicate să fie abordate de 
către guverne și oamenii de stat în 
spirit realist, cu chibzuință și înțe
lepciune.

Evenimentele din ultima vreme 
dovedesc din nou că' în primele rîn- 
duri ale giganticei lupte care se 
duce astăzi împotriva forțelor agre
sive . ale imperialismului, pentru 
menținerea păcii, pășesc Uniunea 
Sovietică, lagărul socialist. „Merite 
de neprețuit — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — și-a 
cîștigat în fața omenirii Uniunea So
vietică prin consecvența și energia 
cu care apără interesele popoarelor, 
prin inițiativa ei inepuizabilă pe a- 
rena internațională și prin înaltul 
spirit de răspundere pe care-1 ma
nifestă în toate situațiile complexe 
ale vieții internaționale".

Pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor și a lipsi forțele agre
sive de posibilitatea de a atenta la 
securitatea omenirii, se impune rea
lizarea cît măi grabnică a dezarmă
rii generale și totale sub un strict 
control internațional, interzicerea 
experiențelor cu arme nucleare și a 
răspîndirii acestor arme, lichidarea 
bazelor militare create în jurul sta
telor socialiste, adoptarea de noi mă
suri pentru destinderea încordării 
internaționale. O contribuție impor
tantă la dezvoltarea prieteniei șl 
colaborării între popoare, la asigu
rarea păcii generale ar constitui-o 
crearea unei zone a păcii, fără arma 
nucleară și rachete în regiunea Bal
canilor, Mării Negre și Mării Adria- 
tice.

Este în interesul păcii generale șl 
al progresului omenirii ca rușinosul 
sistem colonial să fie lichidat defi
nitiv și pretutindeni. Țara noastră 
își manifestă calda simpatie și de
plina solidaritate cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor națio
nală, și lărgește relațiile sale de 
prietenie și colaborare cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente.

Credincioasă politicii de coexisten
ță . pașnică între statele cu orîn- 
duiri sociale diferite, Republică 
Populară Romînă întreține relații 
diplomatice cu 53 de țări și legături 
comerciale cu peste 80 de țări. Ne 
pronunțăm pentru lărgirea schim
burilor comerciale internaționale, 
împotriva discriminărilor și barie
relor artificiale, a grupărilor eco
nomice închise de genul Pieței co
mune, și susținem convocarea unei 
conferințe mondiale în problemele 
comerțului. In zilele noastre forțele 
păcii sînt mai puternice decît for
țele războiului. Imperialismul nu 
mai poate dispune după bunul său 
plac de soarta popoarelor. Prin e- 
forturile unite ale puternicului la
găr socialist și forțelor iubitoare de 
pace din lumea întreagă, cauza no
bilă a apărării păcii, pentru care 
militează milioane și milioane de 
oameni, va triumfa.

Dragi tovarăși,
Ne exprimăm convingerea că isto

ricele hotărîri pe care le va adoptă 
Congresul dv. vor constitui pentru 
bravul și înzestratul popor bulgar 
un puternic factor mobilizator în 
cucerirea unor noi și mărețe reali
zări care vor duce minunata dv.

noi

îm-
ce- 
cu

zări care 
țară spre culmile însorite ale comu
nismului.
spor la muncă, dragi tovarăși !

Trăiască Partidul Comunist Bul
gar, inspiratorul și organizatorul tu
turor victoriilor poporului bulgar 1

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre poporul romîn și poporul 
bulgar !

Trăiască unitatea și coeziunea 
marii familii frățești a țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale !

Trăiască pacea în lumea întreagă!

Vă dorim din toată inima

Sesiunea Consiliului de administrație al 0.1. M.
Abolirea relațiilor medievale eliA 

berează forțele de producție nu 
numai în agricultură, ci în întreagă 
economie.

Referindu-se la consecințele so
ciale ale ultimei reforme agrare din 
țara noastră, Grigore Geamănu ă 
prezentat un tablou comparativ al 
situației țărănimii muncitoare sub 
regimul burghezo-moșieresc și în 
prezent.

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările celei 
de-a 153-a sesiuni a Consiliului de 
administrația al O.I.M.

Luînd cuvîntul pe marginea pro
blemei „Măsuri internaționale pri
vind reforma agrară”, reprezentan
tul R. P. Romîne, Grigore Geamănu, 
a arătat că noțiunea de reformă 
agrară presupune ca problemă cen
trală lichidarea totală a proprietății 
latifundiare și prin aceasta a rela
țiilor feudale.P. STÄNCESCU
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Dezbateri
Camera Comunelor

hotărîre atacul banditesc împotriva 
delegaților la conferința din cartie
rul Neukölln în urma căruia au a- 
vut de suferit 28 de persoane.

la întîlnire au avut 
păreri într-o sferă

MOSCOVA. Piața Roșie în seara 
zilei de 7 Noiembrie.

(Foto : Gh. Vințllă)

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 8 noiembrie, Nikita 
Hrușciov, Leonid Brejnev și Frol 
Kozlov, membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., s-au întîlnit cu Jănos 
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar.

sovieticiIntilnirea conducătorilor 
cu Jănos Kădăr

«
Participanții 

un schimb de
largă de probleme care prezintă un 
interes reciproc. Intilnirea a decurs 
într-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, înregistrîndu-se o de
plină unitate de vederi în toate pro
blemele discutate,

Văzusem, nu prea de mult, „Kali
ningrad“. Plutea, elegant, pe apele 
domoale ale Dunării. Inginerul Vlk 
îi spunea însă „MNL-2 000". Era pro
totipul vasulul-motor de mărfuri cu 
o capacitate de 2 000 tone, care 
făcea primele încercări.

— Și cum merge ?
— Excelent. Are o lungime de 

103 m ; lățimea de 12,5 m ; înălți
mea de 11,4 m. Caracteristici noi : 
patru magazii acoperite ; poate na
viga timp de 12 zile fără a avea 
nevoie să se 
combustibil sau 
za, cînd este complet încărcat 
— 20 km pe oră, în loc de 15 km.

M NL -2000“»
Echipajul s-a redus de la 25 lat 15 
oameni. Căpitanul vasului poate fi 
în același timp și mecanic, după 
cum radiotelegrafistul este înlocuit 
de electrician.

Vrednicii constructori de la Koj 
marno te informează cu nrindrie ! 
în trecut, pe vremea patronilor, aici 
se aila o magherniță. Acum, e hiâ 
mare șantier.

Prototipul îl văzusem nu prea ds/ 
mult. Acum am întîlnit alte două 
„motoare”, gata să pornească pe 
întinderile apelor.

HORIA LIMAN 
coresp. „Scînteii”

Telegrama de condoleanțe
adresata de N. S. Hrușciov familiei Roosevelt
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
N. S. Hrușciov, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
adresat la 8 noiembrie familiei 
Roosevelt sincere condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață a lui 
Eleanor Roosevelt.

„Guvernul sovietic șl toți oamenii 
sovietici, scrie N. S. Hrușciov, au 
cunoscut-o pe Eleanor Roosevelt ca 
pe o fruntașă de seamă a vieții pu
blice americane, ca cel mai apropiat 
prieten 
klin D.

al marelui american, Fran- 
Roosevelt, de numele căruia

sînt legate numeroase pagini fru
moase din istoria relațiilor sovieto- 
americane atît în timp de pace, cît 
și în timpul luptei comune împo
triva Germaniei hitleriste”.

In telegrama de condoleanțe se 
subliniază că după decesul preșe
dintelui Franklin Roosevelt, soția sa, 
Eleanor Roosevelt, „a rămas cre
dincioasă convingerilor lui asupra 
necesității bunelor relații dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, asupra necesității con
solidării păcii în întreaga lume”.

/S

înainte de termen
In anii puterii populare, pe harta 

Republicii Populare Ungare au a- 
părut noi orașe, printre care și Du- 
naujvăros. Orașul numără azi peste 
35 000 de locuitori.

Zilele trecute, în cinstea celui 
de-al 8-lea Congres al P.M.S.U., con
structorii de la Dunaujvăros au ter
minat construcția fabricii de celu
loză din paie. Noua fabrică este 
unul din cele mai mari obiective 
industriale ale planului cincinal. 
Modern utilată, fabrica va produce 
anual 22 000 tone celuloză de paie.

Intr-o convorbire, inginerul-șei 
al fabricii, tov. Lakner Kalman, 
mi-a spus : Constructorii noștri au 
terminat acest important obiectiv

industrial cu zece luni mai devrems 
decît era planificat. Zilele acestea 
au început probele tehnologice, care 
vor dura 6 luni. Intrucît aceasta 
este prima fabrică de celuloză de 
paie din țară, avem puțini specia
liști (care s-au specializat per?« 
hotare), iar muncitorii ee vor îm
prieteni cu mașinile aici în fabrică, 
pe parcurs. Dar sîntem convinși că 
totul va merge bine. Colectivul noii 
fabrici din Dunaujvăros va contri
bui din plin cu munca sa însufle
țită la construcția 'âocialistă.

A. POP 
coresp. „Scînteii”

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie 
în străinătate

H AVAN A 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 7 noiembrie, A. I. 
Alexeev, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. la Ha
vana, a oferit o mare recepție cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Alături de ambasadorul so
vietic, oaspeții au fost primiți de 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La recepție au luat pairie aproxi
mativ 2 000 de persoane. Printre 
oaspeții de seamă se aflau președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo Dorti- 
cos, primul ministru Fidel Castro,

vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri și • ministrul forțelor armate 
revoluționare, Raul Castro, minis
trul afacerilor externe, Râul Roa, 
membrii guvernului și ai conducerii 
naționale a Organizațiilor Revolu
ționare Integrate, precum și condu
cători ai organizațiilor obștești din 
Cuba.

La recepție au fost prezenți repre
zentanți diplomatici acreditați la 
Havana.

Recepția a decurs într-o atmosferă 
de cea mai caldă prietenie și cor
dialitate.

Sesiunea Adunării 
Generale a O. N, U.

Premiul Nobel 
pentru literatura
Academia suedeză de literatură — 

ale cărei preferințe politice sînt notorii 
— a decernat pentru a șasea oară pre
miul Nobel unui scriitor american. Noul 
laureat este romancierul John Steinbeck, 
care urmează compatriofilor săi Sinclair 
Lewis, Eugene O'Neill, Pearl Buck, Wil
liam Faulkner și Ernest Hemingway. Ato- 
tivele care au făcut să nu fie acceptată 
propunerea de premiere a marelui poet 
progresist chilian Pablo Neruda sînt evi
dente și regretabile ; este însă intere
santă alegerea lui John Steinbeck și, 
mai mult Încă, motivarea care s-a dat 
acestei alegeri. Comunicarea publicată 
de academie amintește că într-o perioa
dă criticii literari au crezut că forja

Notă externă

scriitorului este în declin, dar că „Stein
beck avea să dezmintă mai tîrziu aceste 
temeri în mod hotărî) cu Iarna nemulțu
mirii noasfre, roman publicat în 1961, în 
care atinge același nivel ca în Fructele 
mîniei, reluîndu-și totodată poziția de 
interpret independent al adevărului, în
zestrat cu un instinct nefalsificat a ceea ce 
este într-adevăr american, fie că' e bun 
sau* rău”.

Romanul Iarna • nemulțumirii noasfre 
înfățișează un orășel american cu atmos
feră patriarhală, 'în care însă — ca și în 
restul țării— aspectele de junglă ale 
vieții publice și ale' relațiilor • de afaceri 
se infiltrează 'pînă și în viața de familie, 
otrăvind treptat toate relațiile umane. 
După cum se știe, romariul care i-a adus 
lui John Steinbeck celebritate internațio
nală a fost Fructele ' mîniei, publicat în 
1939 ; el înfățișează, calvarul muncitori-' 
lor agricoli sezonieri din California și 
acuză pe marii fermieri californieni de a 
fi declanșat una din cele mai mari mi
grații din istorie pentru a putea exploata 
mina de lucru ieftină a micilor fermieri 
ruinați și a altor deposedați: Autorul cu
noaște îndeaproape condițiile ■ dfescrise, 
întrucît el însuși a lucrat ca muncitor 
în imensele livezi ale Californiei. E sem
nificativ faptul că Steinbeck, numit cînd- 
va „barometrul opiniei publice“, revine 
în Iarna nemulfumirii noastre la critica so
cială deschisă.

John Steinbeck este un american pufin 
caracteristic, prin faptul că nu-i plac lu
minile reflectoarelor și interviurile/ Edi~: 
tura care-i publică lucrările i-a organi
zat o conferință de presă după premiere; 
la toate întrebările ziariștilor a' răspuns 
cît se poate de scurt : „Ați fost emoțio
nat la știrea că ați obținut premiul No' 
bel l" — „D-fa n-ai fi fost î" ; ,;Credeți' 
că scriitorii de. azi se preocupă de drep
tatea socială ?" — „Nu știu. Dacă nu se 
preocupă, ar trebui s-o Iacă ; „Care 
credeți că este funcția majoră a roman
cierului ?" — „Să critice".

Opera lui Steinbeck este inegală. Scri
să întotdeauna cu strălucire, reflectînd o 
profundă dragoste pentru oameni și pen
tru natură, ridicîndu-se la tratarea vi
guroasă a unor teme sociale, ea cedează 
uneori tentației spre misticism sau exo
tism. Ultima carte a lui Steinbeck, cu- 
prinzînd impresii de călătorie prin 
S.U.A., a apărut anul acesta sub titlul 
Călătorii cu Charley în căutarea Americii 
ICharley fiind clinele autorului).

A. S.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : în seara zilei de 
7 noiembrie V. A. Zorin, reprezen
tantul U.R.S.S. la O.N.U., a oferit 
o recepție cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. La recepție au 
participat U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., Zafrulla 
Khan, președintele celei de-a 17-a 
sesiuni a Adunării Generale, șefii 
delegațiilor la cea de-a 17-a sesiune 
a Adunării, scriitori și ziariști ame
ricani, reprezentanți ai vieții pu
blice americane.

★
RANGOON 8 (Agerpres)'. — TASS 

transmite : Sărbătorind împlinirea 
a 45 de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, peste 3 000 
de persoane — reprezentanți a zeci 
de organizații obștești și partide po
litice din Birmania — au luat parte 
la mitingul de masă care a avut loc 
în sala consiliului municipal din 
Rangoon.

NEW YORK 8. — De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu :

In ziua de 7 noiembrie a fost pre
zentat Adunării Generale spre adop
tare proiectul de Convenție interna
țională asupra căsătoriei, aprobat de 
Comitetul al treilea în cursul unei 
dezbateri recente. în Comitet, în ur
ma unei discuții vii, ca urmare a 
inițiativei delegației R. P. Romîne, 
a fost introdusă pentru prima oară 
într-o convenție internațională ela
borată sub egida O.N.U., prevederea 
că jurisdicția Curții Internaționale 
de Justiție poate fi exercitată numai 
cu consimțămîntul tuturor părților. 
Această prevedere, care depășește în 
însemnătate cadrul limitat al con
venției adoptate de comitet, eliberea
ză statele de o serie de obligații im
puse din afară, fiind singura cale 
conformă cu suveranitatea statelor, 
membre sau nemembre ale O.N.U.

încercînd revenirea la textul ini
țial, propus de S.U.A. și respins de 
comitet, delegațiile S.U.A., Liberiei 
și Suediei au introdus în ședința ple
nară un amendament vizînd anula
rea articolului adoptat în comitet în 
formularea delegației romîne.

Pus la vot, amendamentul ameri
can a fost respins. Aceeași soartă a 
avut-o și un amendament al dele
gației engleze, care era menit să re
stabilească în textul convenției o 
clauză cu caracter colonial și care, 
de asemenea, fusese respinsă de co
mitet.

LONDRA. La 7 noiembrie au 
ceput în Camera Comunelor dezba
terile în problema aderării Angliei 
la Piața comună. Guvernul a pre
zentat Camerei Comunelor o rezo
luție în care se cere să confirme 
hotărîrea guvernului de a se duce 
tratativele începute la bun sfîrșit. 
Fracțiunea parlamentară a partidu
lui laburist a prezentat un amen
dament la rezoluție care exprima, 
de fapt, neîncrederea în guvern.

Liderul partidului laburist, Gait- 
skell, a criticat vehement politica 
guvernului la tratativele de la Bru
xelles.

NEW YORK. După cum transmite 
Agenția Ghaneză ds Informații, un 
subcomitet special al O.N.U., alcă
tuit din reprezentanții a nouă țări 
africane, printre care Mali, Nigeria, 
Sudan și Guineea, a început discu
ții în vederea creării unei bănci 
africane de dezvoltare.

NEW YORK. La sediul Națiuni
lor Unite a avut loc o nouă ședință 
a Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Congo. în cadrul ședinței 
U Thant a subliniat că pînă în mo
mentul de față nu s-a înregistrat 
nici un progres substanțial pentru 
lichidarea secesiunii katangheze. 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Congo, Bomboko, a cerut să 
se adopte sancțiuni împotriva autori
tăților katangheze pentru refuzul de 
a-și respecta promisiunile de a in
tegra provincia Katanga în restul 
Congo-ului.

BERLIN. In șase cartiere ale Ber
linului occidental au avut loc con
ferințe ale organizației vest-berli- 
neze a Partidului Socialist Unit din 
Germania la care au fost desemnate 
candidaturile în adunările orășe
nească și de cartiere ale deputaților. 
Participanții la conferințe au decla
rat că sînt hotărîți să acționeze în 
interesul păcii, ei au condamnat cu

L

Primul telejurnal al țărilor
socialiste

MOSCOVA. Joi 'după-amiază, pos
tul de televiziune Moscova a prezen
tat primul telejurnal al țărilor socialis
te care tac parte din sistemul inter
national al „Interviziunii", Emisiunea 
a fost realizată de televiziunile din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, R. D. 
Germană, Romînia, Ungaria și Uniușea 
Sovietică. Cu acest prilej telespecta
torii sovietici au putut urmări pano
rama construcjiilor bucureștene, au fă
cut un scurt popas la cel de-al 4-lea 
pavilion de mostre. Au fost, de aseme
nea, prezentate aspecte filmate în 
timpul vizitei în țara noastră a dele
gației de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S., în frunte cu N. S. Hrușciov.

nilor întreprinse de S.U.A. la adre
sa Cubei.

LIMA. După cum anunță agenția 
Prensa Latina, la 6 noiembrie în 
Peru a început greva generală a 
muncitorilor din industria zahărului. 
Greva a fost declarată în semn de 
protest împotriva refuzului proprie
tarilor plantației „Tuman“ din de
partamentul Lambayeque de a per
mite muncitorilor agricoli să organi
zeze un sindicat.

POZNAN. In acest oraș din R. P. 
Polonă a început cel de-al 4-lea con
curs internațional de vioară ,,H. 
Wieniawski". La concurs participă 
24 de candidați din 9 țări : Argen
tina, R. S. Cehoslovacă, Cuba, Fran
ța, R. P. Polonă, R. P. Română, 
S.U.A., R. P. Ungară, U.R.S.S.
Declarația Partidului muncii

din Guatemala

După alegerile din S.U.A
La 6 noiembrie au avut loc în 

S.U.A. alegeri de reînnoire parțială 
a locurilor din Congres și din gu
verne locale. Campania electorală 
care le-a precedat a fost caracte
rizată în cea mai mare parte prin 
ceea ce ziarele americane au nu
mit „apatia" cetățenilor.

Pe prim plan au stat desigur pro
bleme cu caracter local și numai în 
ultimele două săptămîni situația 
primejdioasă pentru pacea lumii 
creată de acțiunile S.U.A. împotriva 
Cubei a influențat desfășurarea 
campaniei electorale. Atît la O.N.U. 
cît și în presa locală'se considera 
că tocmai acest „nou factor“ — cum 
numește „New York Herald Tribune” 
atmosfera de agitație politică și 
psihoza de război care a domnit aci 
— a determinat o intensificare a 
campaniei electorale ceva mai mare 
decît în alți ani. Cu toate acestea, 
prezența, la urne a mai puțin de ju
mătate (peste 50 milioane) din nu
mărul total de o sută nouă mili
oane de cetățeni cu drept de vot 
dovedește încă o. dată, ca o trăsătu
ră a democrației burgheze, indife
rența unei mari părți. a populației 
față de alegerile, care nu aduc nici 
un fel de . schimbări esențiale pen
tru masele de aleqățori.

Se știe că unii candidați la locuri 
în Congres sau pentru posturile de 
guvernatori, aparținînd fie partidu
lui „democrat“, dar în special din 
partidul „republican" și-au luat 
drept „cal de bătaie“ în campania 
electorală propovăduirea unei po
litici „dure” în problema cubană, 
pronunțîndu-se împotriva oricăror 
tratative și pentru „invadarea ime
diată” a Cubei. Or, așa cum remar
ca postul de televiziune „Columbia 
Broadcasting System", care a trans
mis desfășurarea votării și rezulta
tele, începînd de marți de la ora 
19 pînă a doua zi dimineața la ora 
cinci fără întrerupere, tocmai

unii adepți iluștri al „invaziei” în 
Cuba au suferit înfrîngeri : repu
blicanii Homer Capehart, James van 
Zandt, Cabot Lodge, (candidați la 
Senat), dar -mai al&s Richard Nixon, 
fostul vicepreședinte al S.U.A. și can
didat la postul de guvernator al 
statului California. Acest adept din 
cei mai; înfierbîntați ai politicii „de 
forță“ — sublinia un comentator al 
C.B.S.- — după ce a fost învins în 
alegerile prezidențiale din 1960 și 
după lovitura primită acum, „pare a 
se afla în situația de a-și încheia 
cariera politică". .... ...............

Cît privește rezultatele aritmetice. Este știut că aripa conservatoare a 
,o-

atît în Cameră cît șl în Senat, pier- 
zînd cîteva locuri în Cameră și cîști- 
gînd patru în Senat. Ținînd seama 
că în istoria alegerilor americane 
din ultimii 30 de ani există o regulă 
nescrisă ca partidul aflat la putere 
să piardă poziții în alegerile par
țiale pentru Congres, faptul că „de
mocrații" și-au menținut majorități 
masive în ambele organe legislati
ve este socotit aici ca un succes 
al administrației Kennedy.

Desigur, simpla majoritate „demo
crată" nu rezolvă problema care a 
stat în fața președintelui Kennedy.

Corespondentă 
din New York

Este drept

ale alegerilor, ele nu aduc modifi
cări vizibile în componența Con
gresului și, deci, nici în raportul de 
forțe dintre cele două partide prin
cipale — „democrat" și „republi
can". Și asta după o campanie în 
care licitația promisiunilor deșarte 
și reclama politică au atins o 
scară rar întîlnită' chiar în tradiția 
alegerilor americane.
că și miza a fost de data a- 
ceasta mai mare ca
toate cele 435 de locuri în Camera 
reprezentanților, 39 locuri în Senat 
și 35 de locuri de guvernator. Față 
de vechea repartiție, situația ac
tuală, în urma rezultatelor publicate 
la ora cînd transmit este următoa
rea : în Camera reprezentanților „de
mocrații" aveau 263 locuri și au a- 
cum 259, „republicanii“ de la 174 în 
trecut au acum 176. în Senat „de
mocrații" — de la 64 au crescut la 
68 de locuri, iar „republicanii“ de la 
36 au scăzut la 32. Deci, partidul 
„democrat" și-a menținut majoritățile

de obicei :

congresului a realizat o temută „< 
poziție" față de anumite proiecte 
sociale sau culturale ale Casei Albe, 
iar această aripă este formată de 
coaliția „democraților" din sud cu 
„republicanii". Acest tablou a rămas 
în linii mari neschimbat și posturile 
de 
un

’lor 
în 
Kennedy și la 231 „opoziția" forma
tă din membri ai ambelor partide. 
Arătînd că această „opoziție" „de- 
mocrato-republicană" s-a opus chiar 
și celor cîteva măsuri sociale cerute 
de președinte, James Reaston scria 
în „New York Times“ că „cel de-al 
88-lea congres al Statelor Unite nu 
pare să fie mai dispus să coopereze 
în aceste probleme".

în ce privește alegerile pentru 
postul de guvernator, New York-ul 
a trecut în ultimele zile printr-o vie 
febră electorală. Ambii candidați la 
postul de guvernator al statului — 
„republicanul" Rockefeller și „demo
cratul" Morgenthau — au dat apri
ge bătălii pentru 
du-se în promisiuni himerice ca re
ducerea șomajului, școli, 
prosperitatea săracilor etc., etc. S-a 
verificat ceea ce spunea zilele tre
cute un ziarist occidental : „Șansele

televiziune qrătau azi dimineață 
grafic al Camerei Reprezentanți- 
în care erau cifrați la 204 cei 
favoarea politicii președintelui

voturi întrecîn-

locuințe,

SANAA’. Agenția M.E.N. relatează că 
în prezent Republica Arabă Yemen e- 
xaminează măsurile ce urmează a fi 
luate în vederea prezentării unui pro
test în fața Consiliului de Securitate în 
legătură cu agresiunea Arabie: Saudife 
în Yemen.

CAIRO. La 7 noiembrie Consiliul 
prezidențial al R.A.U. a avut o ședință 
prezidată de Nasser. După cum anunță 
radio Cairo, discuțiile s-au desfășurat 
în legătură cu situația din Yemen și cu 
ruperea relațiilor diplomatice 
Arabia Saudită și R.A.U.

PARIS. La 8 noiembrie 
ministru al Japoniei, Ikeda, 
la Paris venind de la Bonn.

DJAKARTA. Agenția U.P.I. anun
ță că în orașul Surabaya, din Jawa 
de est, a avut loc o demonstrație 
antiamericană. Demonstranții au 
spart geamurile unor clădiri ale 
consulatului S.U.A. din Jawa de 
est. Agenția menționează că demon
stranții protestau împotriva acțiu-

CIUDAD DE GUATEMALA. Parti
dul muncii din Guatemala a dat publici
tății o declarafie în care atribuie grava 
situafie economica a Guatemalei depen
dentei de piafa, investițiile și creditele

S.U.A., structurii sociale semifeudale 
lipsite de orice industrie, cît și Impor
turilor excesive din străinătate.

Declarajia cere lărgirea comerjului 
exterior prin stabilirea de relafii co
merciale cu țările socialiste, efectuarea 
unei reforme agrare, elaborarea unui 
plan pentru dezvoltarea economică și 
industrializare, restricții asupra investi
ților de capital străin și ieșirea Guate
malei din „Alianța pentru progres“.

BRASILIA. După cum relatează 
agenția Prensa Latina, cunoscutul 
om politic brazilian Lionel Brizola 
a cerut guvernului brazilian să 
expulzeze pe consulul S.U.A. din 
Rio Grande Do Sul, Frederick 
Sharp. Brizola a subliniat că diplo
matul american s-a amestecat în 
treburile interne ale țării.

ATENA. S.U.A. vor acorda Gre
ciei două împrumuturi de 10 mili
oane dolari cu dobînda anuală de 4,5 
la sută. în contul lor, Grecia este 
obligată să achiziționeze mărfuri și 
utilaje numai din Statele Unite, deși 
preturile la aceste mărfuri și uti
laje sînt cu 15-20 la sută mai ridi
cate decît pe piața europeană.

Răscoala unor ofițeri din Venezuela

CARACAS. Guvernul Venezuelei 
a anunțat că la una din principalele 
baze — Boca del Rio, situată la 70 
mile vest de Caracas, a avut loc

revolta unor ofițeri de aviație. Po
trivit agenției U.P.I-, 18 ofițeri 
fost arestați.

au

dintre

primul 
a sosit

lui Rocky nu depind de program, ci 
de dolarii săi“. într-adevăr, el a ră
mas în postul de guvernator, dar cu 
o majoritate mult mai slabă decît 
cea pe care o obținuse în alegerile 
din 1958. Unii comentatori susțin că, 
întrucît n-a obținut „zdrobitoarea” 
majoritate așteptată, Rockefeller 
și-ar fi diminuat șansele de a can
dida la președinția S.U.A. în 1964. 
în. legătură cu alegerea lui Edward 
Kennedy ca senator din partea sta
tului Massachusetts, ziarele mențio
nează că este pentru prima oară 
cînd este ales ca senator un frate al 
președintelui, pentru prima oară 
cînd un senator are numai 30 de ani 
și, amintind că președintele s-a de
plasat special pînă la Boston spre 
a-i da votul său, fac reflecția că 
acesta — Kennedy-junior datorează 
succesul său fraților săi mai mari 
— unul președinte, altul ministru al 
justiției.

La New York au existat și unele 
aspecte electorale despre care însă 
în presă se scrie mai puțin. Astfel, 
de pildă, în timp ce Rockefeller se 
îndrepta spre localul de vot împăr
țind autografe, un grup de tineri 
l-au întîmpinat manifestînd împotri
va politicii războiului rece, pentru 
pace și dezarmare. Semnificative 
sînt și cele peste douăzeci și una 
de mii (după date incomplete) de 
voturi date în Massachusetts lui 
Stuart Hughes, independent, primul 
candidat american care a partici
pat la alegeri pentru Senat 
lozinca dezarmării nucleare.

Desigur, rezultatele complete 
alegerilor și primele ecouri
permite comentarii mai amănunțite 
asupra semnificației acestor alegeri. 
Se poate spune însă de pe acum că, 
în limitele atît de strimte ale „de
mocrației" burgheze, alegerile ame
ricane fără a putea reflecta dorin
ța poporului american de a scăpa 
de coșmarul războiului rece și de a 
trăi în pace au reliefat totuși unele 
nuanțe în acest sens.

W. SALT

sub

ale 
vor

DISCURSUL PREȘEDINTELUI DE GAULLE
PARIS 8 (Agerpres). 

tele de Gaulle a rostit 
lei de 7 noiembrie un discurs radio
televizat în care a dat limpede de 
înțeles că scopul său este de a li
chida din viața Franței toate parti
dele politice afară de U.N.R. „Ve
chile partide" (generalul de Gaulle 
consideră ca partid „nou" numai 
„Uniunea pentru Noua Republică" 
(U.N.R.), care-1 sprijină pe deplin), 
a declarat el, nu reprezintă națiu
nea.

De Gaulle a dat de înțeles în mod 
direct că el intenționează să rezolve 
și pe viitor problemele de stat im
portante pe calea referendumurilor

— Președin- 
în seara zi-

de 
opl-

și plebiscitelor, neținînd seama 
parlament si ignormd cu totul 
nia partidelor politice de masă.

De Gaulle a chemat de fapt pe 
francezi să voteze la apropiatele a- 
legeri parlamentare numai pe can- 
didații partidului U.N.R., declarînd 
că „ar fi pur și simplu ridicol ca 
celelalte partide să fie identifi
cate cu Franța și cu republica".

După cum reiese, lui de Gaulle îi 
convine numai acel parlament care 
urmează docil politica președintelui... 
In caz contrar, a amenințat de 
Gaulle, parlamentul, „mal devreme 
sau mai tîrziu, va împinge statul în
tr-o nouă criză națională", >

Intensă mișcare grevistă în Franța
In ultimele zile mișcarea gre

vistă s-a intensificat pe tot cu
prinsul Franței.

Luni seara, întregul personal al 
posturilor de radio și televiziu
ne : ziariști, tehnicieni și funcțio
nari ai serviciilor administrative 
și-au întrerupt activitatea între 
orele 20 și 21, timp în care emi
siunile programate au fost sus
pendate. Greva a fost declarată în 
apărarea drep- ___________
turilor sindicale, 
dar a avut și un Coresr
substrat politic 
semnificativ. Pa
tru dintre zia
riștii instituției
fuseseră sancționați pentru mo
tivul că au protestat, 
teva zile 
referendum,
abuzive a radio-televiziunii de 
către cercurile oficiale în cam
pania electorală. Prin acțiunea 
grevistă întregul personal s-a so
lidarizat cu cei patru ziariști și 
a protestat împotriva 
abuzive a direcțiunii.

Marți au intrat în 
viarii. Atît în cursul
în ziua următoare ei au organi
zat greve locale și de scurtă du
rată — ceea ce a avut ca efect 
tulburări ale traficului. Scopul ac
țiunii a fost de a obține anularea 
sancțiunilor severe pronunțate 
împotriva participanților la gre-

L

cu cî-
înaintea recentului 
împotriva folosirii

comportării

luptă fero- 
zilei cit și

vele declarate cu cîteva luni în 
urmă. Unii dintre greviști fusese
ră pedepsiți cu amende de peste 
20 000 de franci fiecare. Aceasta 
deși revendicările privind sala
riile pentru care luptau au fost 
recunoscute ca justificate de în
suși ministrul transporturilor. Si 
în prezent feroviarii înscriu de 
altfel printre revendicările lor ri

dicarea salariilor 
rămase cu mult 
în îirma scumpi
rii costului vieții.

Lumea univer
sitară este cu
prinsă și ea de 

febra acțiunii greviste. In întrea
ga Franță a început luni greva 
profesorilor de la liceele tehnice, 
declarată în semn de protest îm-ț 
potriva condițiilor grele de mun
că. a salariilor scăzute. Greva va 
continua pînă la 14 noiembrie. 
In semn de solidaritate cu colegii 
lor din învățământul tehnic, pro
fesorii, asistenții și studenții de 
la facultățile din Paris au hotă- 
rît să declare astăzi o grevă de 
24 de ore.

Universitarii au de altfel pro
priile lor revendicări. Mari per
turbări în desfășurarea învăță- 
mîntului superior sînt provocate 
de lipsa acută de săli de cursuri 
și de insuficienta retribuire a 
cadrelor didactice.
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