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in inferiorul ziarului:

© Gh. Baltă : Tuturor cămine
lor culturale din raion — aceeași 
atenție (pag. 2-a).

© Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 
2-a).

o Printre cărți — de Miron 
Dragu (pag. 3-a).

© M. Rakovski : Automatizarea 
și ușurarea muncii omului (pag. 
4-a).

Metoda înghețării terenului folosită 
în industria minieră

Dotarea unor unități 
sanitare

La exploatarea car- 
bonileră Godenl, apar- 
ținînd trustului minier 
„Argeș*, s-a terminat 
de săpat, prin metoda 
modernă a înghețării 
terenului, primul puț de 
mină în straturile de 
pămînt străbătute de 
pînze de apă subterană 
și de nisipuri acvifere. 
Cu ajutorul unei stații 
frigorifice și a unor son
de prin care circulă li
chid refrigerent, pămîn- 
tul a fost înghețat pe o

porțiune cu un diame
tru de 11 m. In masivul 
de gheață creat s-a 
pătruns pînă la o adîn- 
cime de peste 180 m, 
ajungîndu-se în acest 
fel la primele straturi 
de cărbune.

întreaga lucrare a 
fost realizată cu utilaje 
fabricate în țară. Insta
lațiile frigorifice folosite 
pot fi transportate cu 
ușurință în alte locuri.

Folosirea acestui pro
cedeu în industria mi-

posibilitatea 
și valorifl- 
importants 

de cărbuni

Anul acesta în satele regiunii 
București vor funcționa peste 2 800 
de cercuri agrozootehnice, în care 
sînt cuprinși aproape 150 000 de

Sosirea în Capitală 
a colectivului Teatrului 

din Pireu
Pireu. alc&- 
sosit în Ca
de către re- 
acest teatru

secției 
la Uzi- 
Roșie“ 
a obți-

? Ț ■■■

nieră dă 
deschiderii 
cării unor 
zăcăminte
sau de alte minerale 
utile aflate sub nivelul 
hidrostatic local. Proce
deul poate fi utilizat cu 
succes și în construcția 
altor obiective ca tu- 
nolo, baraje etc., în te
renuri străbătute de 
pînze de apă sau nisi
puri acvlfere.

(Agerpies)

în regiunea a « v a « » .
~BUCUreșfl A început mvațamintul agrozootehnic

colectiviști, lucrători din gospodă
riile de stat și mecanizatori. In 
aceste zile, în numeroase gospo
dării colective are loc deschiderea 
învățământului agrozootehnic. în ra
ionul Videle, de pildă, au început 
cursurile în gospodăriile 
din satele Vida, Olteni, 
Roata și altele, în raionul 
gospodăriile colective din 
Belciugatele, N. Bălcescu, 
Sălcioara etc.

colective 
Blejești, 

Lehliu în
I-Iagiești, 

Fundulea,Colectivul Teatrului din 
tult din 30 de persoane, a 
pitală. Creat in anul 1957 
gizorul Dimitrios Rondiris, 
s-a dedicat îndeosebi reprezentării trage
diei antice. Din rindurile sale fac parte 
oameni do teatru cunoscuți ca actrița 
Aspasia Papathanasiou-Mavrommati, in
terpreta „Electrei” lui Sofocle și „Me- 
deei” de Euripide, care a fost distinsă 
anul acesta cu premiul I în cadrul Tea
trului Națiunilor de la Paris. Colectivul 
numără printre colaboratori și pe maestra 
coregrafă Loukia, pe compozitorul și diri
jorul Constantin Kydoniatis.

In cadrul turneului în tara noastră, 
Teatrul din Pireu va prezenta in Sala 
Palatului R. P. Romîne, în zilele de 10, 
12, 14, 16 noiembrie piesa „Electra”, iar 
în zilele de 11. 13 și 15 noiembrie piesa 
„Medeea“.

Construcții de locuințe
BACĂU (red. ziarului „Steagul Roșu“). 

— Constructorii întreprinderii nr. 2 din 
Bacău au dat In folosință, pe strada 9 

'. 1.'-------_j 80 de apartamente.Mai, încă 3 blocuri cu 
Cu acestea, numărul 
apartamentelor pre
date în orașul Ba
cău, de la începutul 
anului, se ridică la 
488. Tot în cursul a- 
cestei luni se va mai 
preda un bloc cu 86 
de apartamente.

Unllăfi sanitara din tnfreaga fără au 
fost dotais tn luna octombrie a acestui 
an cu un număr însemnat do utilaje, 
mobilier și mijloace de transport. Astfel, 
o serie de spitale șl policlinici au primit 
aulosanitare, autodube, autocamionefe, 
autoturisme de teren, circa 6 000 o- 
biecte de mobilier etc. Au fost trimise, 
de asemenea, mobilier metalic și mo
bilier din metal combinat cu material 
plastic. Prin 
cu mijloace 
podărești și 
difii fot mai 
cienjilor.

dotarea unifăfllor sanitara 
de transport, utilaje gos- 
mobilier, se creează con- 
bune pentru îngrijirea pa-

Intîlniro cu cititorii
Din inițiativa Uniunii Scriito

rilor și a revistei „Gazeta li
terară” a avut loc ieri la Onești o 
întîlnire a unui grup de scriitori cu 
cititorii oneșteni. La consfătuire au 
participat scriitorii Marin Preda, 
Ion Brad, Remus Luca, Pop Simion, 
Al. Mirodan, Aurel Mihale, loan Gri- 
gorescu, Al. Simion, Ion Horea, Eu
gen Simion, precum și tineri scrii
tori din regiunea Bacău.

Cu această ocazie, cititorii și-au 
spus părerea cu privire la unele 
opere literare, iar scriitorii au vorbit 
despre creația lor.

puține mașini-unelte, 
gregate și utilaje în componenta că
rora să nu intre piese turnate. Re
alizarea produselor în termen, la un 
nivel calitativ superior și la un preț 
de cost redus, este condiționată în 
mare 
ca tie 
nute 
lingă 
de mașini. Pentru a face fată sar
cinilor mereu sporite, turnătoriile 
din regiunea Banat au fost dotate, 

■în ultimul timp, cu mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate ; în procesul de 
producție au fost introduse procedee 
tehnologice și metode noi de lucru. 
La Uzina din Topleț, prin folosirea 
turnării centrifugale a tăvălugilor 
pentru mori, în locul metodei obiș
nuite, productivitatea muncii a 
crescut, s-a îmbunătățit calitatea și 
s-a redus consumul specific de me
tal cu 50 de kilograme pe bucată. 
Tot aici s-a introdus metoda de us
care a miezurilor pe cale chimică. 
La Uzinele constructoare de mașini 
din Reșița s-a extins turnarea în 
forme întărite cu bioxid de carbon, 
turnarea cilindrilor de laminor în 
cochile metalice, formarea cu ames
tecuri pe bază de cromagnetită șl 
alte procedee tehnologice avansate. 
Toate acestea au dus la obținerea 
unei producții sporite, de bună ca
litate și la un preț de cost scăzut.

Indicii realizați pînă acum nu co
respund însă capacităților de pro
ducție și posibilităților existente în 
turnătorii. In urma unei analize fă
cute de comisia economică a Comi
tetului regional de partid Banat, s-a 
constatat că, pentru realizarea pla
nului de producție pe acest an de 
către întreprinderile constructoare

măsură de procedeele de fabri- 
folosite și de realizările obti- 
în turnătoriile existente pe 
întreprinderile constructoare

de mașini din regiune, nu s-au folo
sit rational capacitățile de producție 
existente în turnătorii spre a se 
asigura pe plan local necesarul de 
piese turnate. Prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice, tur
nătoria Uzinei din Toplet ar putea 
realiza anual circa 1000 tone produse 
în plus, cea de la Uzinele de con
strucții metalice și mașini agricole 
din Bocșa circa 1000 de tone, cea 
din Nădrag, aproape 500 de tone etc.

Dc la corespondentul nostru 
pentru regiunea Banat

Folosindu-se această rezervă impor
tantă, turnătoriile din regiune ar fi 
putut acoperi mare parte din pie
sele turnate necesare.

Uzina de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa, de exem
plu, primește anual pentru nevoile 
producției 500 de tone piese turnate 
de la Uzinele „Semănătoarea“ din 
București, în timp ce la Bocșa stau 
nefolosite spatii și utilaje cu care 
s-ar putea executa o producție du
blă de astfel de piese. Mai mult 
chiar, prin folosirea rațională a tur
nătoriei, ar putea să ajute și alte 
întreprinderi din regiune. De acest 
sprijin au nevoie Uzinele de vagoa
ne și Uzinele de strunguri din Arad, 
întreprinderile „Electromotor" și 
„Tehnometal” din Timișoara. Ele nu 
ar mai fi nevoite să-și aducă piesele 
turnate de la întreprinderi din alt© 
regiuni îndepărtate.

Așa cum am arătat, în ultimii 
ani turnătoriile din regiunea Banat'

au fost dotate cu utilaj de înaltă 
tehnicitate, au fost introduse pro
cedee tehnologice avansate, metode 
înaintate de lucru. Totuși, acestea 
nu sînt folosite, nu sînt aplicate și 
generalizate peste tot. La Uzina din 
Toplet există de aproape 4 ani o 
bandă pentru transportat nisipul 
care stă și acum neîntrebuintată. 
Uzina plătește însă amortisment, 
pentru această instalație, 12 000 de 
lei în fiecare an. Tot la această în
treprindere stau nefolosite de mai 
multi ani două mașini de format, cu 
ajutorul cărora s-ar putea executa 
multe operații pe care azi turnătorii 
le execută manual. La turnătoria de 
otel a Uzinei de construcții de mașini 
din Reșița stau nefolosite utilaje de 
mare productivitate, cum sînt ma
șinile de formare cu cap aruncător. 
Tot aici există o turnătorie de pre
cizie care, deși înzestrată cu utilaj 
modern, nu este utilizată la întreaga 
ei capacitate.

Practica a dovedit că producția 
de piese turnate crește sensibil 
prin introducerea unor procedee 
tehnologice avansate, prin perfecțio
narea și extinderea lor. Printre 
procedeele tehnologice noi, folosite 
în turnătorii, care și-au dovedit pe 
deplin eficacitatea economică, sînt și 
uscarea miezurilor cu bioxid de 
carbon, turnarea în cochile și alte
le. Prin uscarea miezurilor cu bio
xid de carbon, productivitatea mun
cii crește cu 150 la sută, iar prin 
turnarea în cochile, cu peste 300 la 
sută la uneia piese. Asemenea re-

ION CHIUJDEA

(Continuare în pag. V-a)

Colectivul 
I vagoane do 
na „Grivița 
din Capitală 
nut lună de lună re
zultate bune în pro
ducție. El execută 
reparații capitale și 
periodice de cea 
mai bună calitate. 
Prin recondiționarea 
unor piese și printr-o 
mai bună utilizare a 
materialelor. colec
tivul secției a reușit 
să-și îndeplinească 
de pe acum angaja
mentul de a econo
misi anul acesta 
800 000 lei. în foto
grafie : Marin Bodo, 
Nicolae Teotiorescu, 
ing. Gh. Rusitoru. Ion 
Dumitrescu. Petre 
Predoiu și Constan
tin Buzatu, fruntași 
în producție de la 
secția I vagoane. 

(Foto : M. Cioc)

Linie electrică 
Caracal — Fr. Măgurele

Zilele acestea a fost pusă in funcțiune 
linia electrică de înaltă tensiune Caracal 
— Tr. Măgurele, prin care se leagă la 
sistemul energetic național orașul Turnu 
Măgurele din regiunea București.

Prin construirea acestei linii de 110 
kilovolți, în lungime de peste 70 km, s-a 
creat posibilitatea electrificării a nume
roase unități agricole socialiste, sate și 
comune din apropiere. Concomitent cu 
darea în exploatare 
terminată construcția 
formare a energiei 
Turnu Măgurele.

Lucrările de construcția și montaj la 
noua linie electrică, desfășurate în con
diții speciale (traversarea Oltului și a 
unor terenuri mlăștinoase etc.), au fost 
executate de muncitorii întreprinderii de 
constructil-montaje nr. 1 București.

(Agerpres)

A. I, MÎKOÎAN, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se ailă în Cuba, a 
făcut la 8 noiembrie o călătorie prin 
provincia Pinar del Rio. la invitația 
lui Fidel Castro. (Telegrama în 
pag. Vl-a).

PAVILIONUL ROMÎNESC LA TÏR- 
GUL INTERNAȚIONAL DE LA LAGOS 
(NIGERIA) a fost vizitat la 7 noiem
brie de guvernatorul general al Fe
derației Nigeriei, dr. N. Azikiwe, șl 
de alte persoane oficiale. Oaspeții 
s-au interesat îndeaproape de ex
ponatele prezentate și în special de 
cele din sectorul industriei con
structoare de mașini.

LA SALONIC a avut loc o adu
nare pentru pace. Adunarea s-a 

_  , . ,, __ desfășurat sub lo
zincile: „Dezarma
re generală“, „A- 
fară cu bazele 
militare străine 
din Grecia*, „Nu 
vrem alt război“, 
„Jos mîinilo de pe 
Cuba”, „Pace șl 
democrație’.

ÎN TOATE 
VERSITÂȚILE

a noii linii a fost 
unei statii de trans- 
electrice in orașul

UNI
DIN

o

FRANȚA 300 000 da studențl șl pro
fesori au declarat la 9 noiembrie o 
grevă de avertisment de 24 de ore 
în sprijinul satisfacerii revendicări
lor 1er privind îmbunătățirea condi
țiilor de salarizare a cadrelor di
dactice și construirea de noi săli 
de cursuri și cămine studențești.

CEA DE-A XII-A SESIUNE A CON
FERINȚEI GENERALE A U.N.E.S.C.O. 
s-a deschis la 9 septembrie la Paris. 
(Telegrama în pag. V-a).

O DELEGAȚIE A GUVERNULUI 
R. A. YEMEN, alcătuită din Muham
med Al-Zaid, ministru de stat pentru 
problemele prezidențiale și ale in
formațiilor, precum și Saleh Al- 
Așual, membru al Consiliului Co
mandamentului revoluționar, a so
sit ieri la Moscova.

PRINȚUL SUFANUVONG, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Laosulul, a declarat că S.U.A. con
tinuă să păstreze în Laos o mare 
parte din personalul lor militar, în 
scopul de a da ajutor forțelor pro- 
americane din această tară.

LOCUITORII ORAȘULUI ITALIAN 
CARRARA l-au pus pe fugă pe de
putatul neofascist Caradonna, care 
își făcuse apariția în acest oraș 
pentru a ține un miting electoral.

o e u

Căminele Institutului pedagogic de trei ani din 
Craiova, recent construite. (Foto : Agerpres)

o v eo a v

O hotărîre a C. G. al P. M. R. și a Consiliului de Miniștri
A

JHecara oraș îșJ are Strada Mare. 
Cea mai umblată și, de obicei, cea 
mai arătoasă. Gălățenil se bucură 
de privilegiul de a avea nu o sin
gură Stradă Mare, ci două. Calea 
Republicii, noua și surprinzătoarea 
magistrală coborînd tn trenă de 
neon spre fluviu, este una dintre 
ele. Cealaltă — bulevardul de apă 
al Dunării, de-a lungul căruia se 
etalează desăvîrșit panorama ora
șului. Dinspre Brăila, vaporul te 
poartă pe lingă țărmul înalt, găl
bui, unde răsar, de lingă vechi că- 
■suțe așezate parcă pe treptele unul 
amfiteatru, blocuri de cîte opt 
etaje cu balcoane spre Dunăre, ca 
lojile unei săli de spectacol. Jos, la 
nivelul apei, țărmul e aproape ne
întrerupt căptușit de șirul atîtor 
vase, părînd din larg un vălmă
șag de linii curbe și frînte într-o 
scăpărare de culori. Debarcaderele, 
spinări de bivoli, ancorate sub fe
restrele prelungi, de catedrală, ale 
gării fluviale ; apoi dunga alburie 
a cheiului urmând geometria im
pecabilă a străzii Portului (vinde
cată de pecinginea haosului urba
nistic de odinioară, și-a descoperit 
o șiră a spinării dreaptă) ; apoi, 
docurile deasupra cărora, profilate 
pe cer, macaralele par o pădure 
carbonizată ; apoi, oglindindu-se în 
undele lutoase ce se călătoresc spre 
orizonturile joase ale Deltei, le
bede metalice — negre, arămii, albe 
— vase aflate pe calele șantierului 
naval. E peisajul colorat, divers, 
într-o neîntreruptă schimbare, 
de-a lungul căruia fluviul, Strada 
Mare, te conduce kilometri întregi, 
adueîndu-ți în nări mirosuri de 
baltă, de ulei ars, de salcie umedă.

Și undeva, pe ecranul acesta lat, 
un punct. De departe, reținută de 
proporțiile și spectaculozitatea pa
noramei gălățene, privirea alunecă 
ușor pe deasupra punctului, părti
cică a (Jocurilor. Văzută de aproa
pe și bătută cu piciorul, părticica 
se dezvăluie a fi o suprafață de 
dteva mii de metri patrați. Se 

înalță in cuprinsul el, de mărimea 
unor piramide, movile de nisip, 
pietriș și piatră spartă. Din șlepul 
ancorat la dană, cite o macara ciu
gulește dintr-o singură mișcare 
două-trei tone pe care, cu gestul 
generos al unei păsări ce-și hră
nește puii, le pogoară în gura unui 
buncăr. Iar de aici, materialul de 
construcție aterizează pe punțile 
de cauciuc, parcă fără început și 
sfîrșit, ale benzilor transportoare ; 
de pe o bandă pe alta, în lanț, cum 
ar trece un obiect dintr-o mînă în 
alta, șuvoiul de nisip sau pietriș

— Odinioară, în locul acestei benzi transportoare povara 
o purtau zecile de spinări ale noastre, ale docherilor — 
îșl amintește Chirlcă Aneste, astăzi mecanic de utilaje, 
„veteran“ al portului Galați. (Foto : A. Cartojan)

parcurge o distanță bună de la 
țărm, ajungînd pe nesimțite pira
midă. Se petrece totul oarecum ca 
într-o clepsidră, străvechiul ceas 
cu nisip. Ce-ar mal fi avut să-mi 
explice Chirică Aneste ? O mînă 
împinge o manetă, mina altcuiva 
pornește un motor, cîteva priviri

p-acilea". 
Aceștia erau 

Așa le spu- 
vătafii, fiind- 
angajau să 
osul pînă

între bor- 
vasului și 

Nu e puntea 
cauciuc pe 
descinde me-

supraveghează simpla, banala că
lătorie a nisipului pe punțile în
guste de cauciuc.

Atunci am aflat că tovarășul de 
lîngă mine are 36 de ani de a- 
mintiri din port.

Brusc mi-au dispărut macaralele 
din fața ochilor. Dana, devenită 
îngustă, hîrtopită, s-a umplut de 
forfotă — oameni rupți, istoviți, pe 
jumătate goi. —• „Bă, cîte oase îmi 
dai la șlep — „Mai vine, coane. 
Sînt ș-așa destule 
„Oase“, „ciolane”, 
muncitorii Docherii.

neau 
că îi 
pună 
era vai de ciola
nele lor. Șlepul a 
ancorat, și „iala", 
o punte lungă 
de cincisprezece- 
douăzeci - treizeci 
de pași, este arun
cată 
dul 
chei, 
de 
care 
canizat nisipul în
1962. E o stinghie 
tremurătoare, 
văielnică, 
urcă și 
„oasele”, 
gînd la 
Drumul 
nu începe de la 
macara, ci de la 
lopată, în mărun
taiele înnecăcioase 
ale șlepului. Dru
mul nu continuă 
pe benzi, ci în 

roabe. Puntea se clatină. De po
vară, de foame, de amîndouă, un 
om se împiedică și cade în Du
năre. Cu roabă, cu nisip cu tot. De 
la trei, de la cinci, de la șapte me
tri înălțime. Va mai ieși la supra
față ? Munca nu se oprește. (Din- 
tr-un raport înaintat în 1937 Mi

șo- 
pe care 
coboară 
împin- 
roabă. 

nisipului

nisterului Muncii : „Am fost pu
ternic impresionat cînd mi s-a ară
tat o magazie în interiorul vasului, 
mică, fără lumină și aer, care ser
vea ca dormitor pentru toți munci
torii, care drept așternut au numai 
seîndurile goale. Am mai consta
tat că acești muncitori sînt puși la 
lucru de la orele 2 noaptea și lu
crează Încontinuu pînă la 10 seara, 
cu excepția orelor de masă. Cred, 
domnule ministru, că acești neno
rociți de muncitori sînt tratați mai 
rău decrt negrii din Africa").

Pe puntea aceea lungă, șovăiel
nică, balansînd primejdios după 
fiecare val stîrnit pe fluviu, îl văd 
pe Aneste de atunci. Mic de sta
tură, subțirel la trup, vînos, fără fir 
argintiu in mustață, cu aceeași pă
trunzătoare, îndrăzneață căutătură 
a ochilor de culoarea închisă a flu
viului. Azi la nisip. Acum o lună 
— cu omoplații învinețiți de pla
tine, blocurile acelea de metal 
pentru laminoare. 300 de bucăți pe 
zi, 30 de tone cărate în spinare. Se 
aude că va sosi un șlep cu orez. 
Rîndul trecut, împreună cu un alt 
docher, Aneste a încărcat un va
gon cu orez într-o oră și jumătate. 
De l-ar mai primi vătaful ! Sau 
poate la cherestea, la butuci... Me
reu și mereu pe aceeași șovăiel
nică punte.

Iarna fluviul îngheța. Iama se 
ridicau punțile și treceau uneori 
luni întregi pînă să se ivească din 
nou în port vreo punte, luată cu 
asalt de „ciolanele" flămînde. A- 
neste avea copii acasă. Cel mare 
mergea la școală în galenți de lemn 
pe care singur și-i făcuse. (Epilog 
1962 : băiatul în galenți de lemn 
este astăzi ofițer al Republicii). 
Mergea la școală, unde învăța să 
cînt.e : Vine, vine primăvara / Se 
aștern în toată țara / Floricele pe 
chnpii / Hai să le-adunăm copii !

VICTOR VÎNTU

(Continuare în pag. IV-a)

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri au emis recent o hotărîre, 
care stabilește o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea organizării în- 
vățămîntului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior.

Hotărîrea prevede că, începrnd din 
anul școlar 1962—1963, la cursurile 
învățămîntului mediu seral de cul
tură generală (clasele VIII-XI) pot 
fi admiși tineri muncitori calificați 
din industrie, transporturi, construc
ții, silvicultură sau din întreprinderi
le agricole de stat care au absolvit 
școala de 7 ani sau o școală echi
valentă și au vîrsta de cel mult 25 
de ani la primirea în clasa a VIII-a.

Elevii care studiază în învățămîn- 
tul seral de cultură generală benefi
ciază de unele înlesniri ca progra
marea în schimburi de producție 
care să le permită frecventarea cu 
regularitate a cursurilor, acordarea (Continuare în pag. V-a)

La gospodăria colectivă din Macea, raionul Arad, so lucrează cu toate torțele la executarea arăta» 
rllor de toamnă. în fotografie : ci ți va dintre mecanizatorii da la S.M.T. Curticî, care deservesc! gospodăria, 
lucrînd la arab (Foto i Agerpres)

de concediu plătit de 80 de zile, o 
singură dată, în afara concediului 
de odihnă, pentru pregătirea și pre
zentarea la examenul de maturitate, 

învățămîntul de cultură generală 
fără frecvență se organizează pentru 
toți cetățenii care doresc să-și com
pleteze studiile, avînd recomandarea 
întreprinderii, instituției unde lu
crează sau a secției de învățămînt 
raionale (orășenești). Promovarea 
elevilor de la o clasă la alta se face 
prin examene ce se dau în sesiuni 
stabilite de Ministerul învățămîntu- 
lui.

Intr-un an școlar elevii vor putea 
promova o singură clasă.

Pentru cei ce studiază în cadrul 
învățămîntului fără frecvență de 
cultură generală se va organiza un 
sistem de ajutor pe parcursul anului 
prin consultații, meditații, lucrări de 
control etc.

Elevii înscriși la învățămîntul da 

cultură generală fără frecvență pot 
obține cîte un concediu de studii 
fără plată de 30 de zile calendaristi
ce, anual, în afara concediului de 
odihnă, pentru prezentarea la exa
mene. Pentru fiecare clasă se acor
dă, la cerere, un singur concediu 
eșalonat sau integrat

Admiterea în clasa a VlH-a la în
vățămîntul seral și fără frecvență da 
cultură generală se face prin con
curs care se dă scris și oral la limba 
romînă șl matematici din materia 
claselor V—VII.

învățămîntul superior seral se or
ganizează în cadrul institutelor de 
învățămînt tehnic pentru oamenii 
muncii care doresc să obțină o ca
lificare superioară în specialitatea 
activității lor sau într-o specialitate 
înrudită.

Pot fi admiși în această formă de

I î



SC1NTEIA

Mu'ncă politică 
pentru introducerea 

tehnologiei 
avansate

Comitetul de partid 
de la Uzinele „Semănă
toarea’ desfășoară o 
intensă muncă politico- 
organizatorică pentru 
Introducerea în produc- 

Prin convorbiri ale agita*țle a tehnologiei avansate. ___ ___ ____
torilor, articol© la gazetele de perete, emisiuni ale sta
ției de radlo-amplificare, panouri sugestive etc sînt 
adus© la cunoștința colectivului procedeele tehnologi
ce care pot fi aplicate cu succes în uzină. Cu bune re
zultate se organizează în uzină șl discuții pe tema 
„Cum am ajuns fruntaș în întrecere". Cel mai buni mun
citori cu o bogată experiență împărtășesc cu acest pri
lej din metodele lor de muncă. Toate acestea și alte 
măsuri importante luate de organizația de partid și de 
conducerea uzinei au contribuit, în acest an, la intro
ducerea în procesul de producție a unor procedee 
avansate de muncă — e-lectronituirea, sudura semiau
tomată sub flux, croirea complexă a tablei și altele, 
car* asigură Îmbunătățiîea calității produselor.

în aceste zile, în co
munele și satele regiu
nii Brașov are loc des
chiderea noului an șco

lar în învățămîntul de partid. în raionul Sighișoara, 
și-au început activitatea cercurile și cursurile de 
partid din 35 de organizații de bază din unitățile so
cialiste ale agriculturii. La deschidere au participat 
secretari și membri ai comitetului raional de partid, 
precum și alți activiști de partid și de stat. La gos
podăria colectivă din Laslea, prima lecție a fost pre
dată de tov. Gheorghe Tecușan, secretar al comitetu
lui raional de partid. Și în 
de deschidere învățămîntul

Deschiderea 
învățămîntului 

de partid Ia sate

raionul Sibiu este în 
de partid la sate.

Conferințe pe teme 
politico-educative

De curînd. în sala 
bului muncitoresc 
restier din Frasin a avut

curs

loc, din inițiativa organizației de bază de la fabrica de 
binale, 
muncii 
sarcină 
partid”.

o expunere cu tema: „Educarea oamenilor 
în spiritul principiilor moralei comuniste — 
importantă a membrilor și candidaților de 
Biroul organizației de bază organizează siste

matic expuneri, convorbiri, discuții pe teme politico- 
educative, care contribuie la 
conștiință al muncitorilor.

ridicarea nivelului de

Lecții pentru 
colectivele gazetelor 

de perete

Comitetul orășenesc 
de partid Bîrlad a orga
nizat un curs cu durata 
de 5 zile pentru membrii

colectivelor gazetelor de perete și ai colectivului sta
ției de radio amplificare a orașului. Lecțiile prevăzute 
în program sînt ținute de activiști ai comitetului oră
șenesc de partid ; ele contribuie la îmbogățirea cunoș
tințelor politice și culturale ale participanților la 
acest curs. (De la CONST. HUȘANU, coresp, voluntar).

La Combinatul de înduslrializaio a lemnului din Suceava a intrat recent în producție 
o fabrică de mobijă. Noua fabrică are o capacitate anuală de 10 000 garnituri do mo
bilă. în fotografie i Aspect din hala de finisare.

Sesiune științifică

(NF. ö/oa

jubiliară
L’a Iași au început vineri lucrările 

sesiunii științifice jubiliare a Insti
tutului politehnic „Gh. Asachi“, con
sacrate împlinirii a 50 de ani de la 
întemeierea învățămîntului tehnic 
superior în Moldova.

Sesiunea a fost deschisă de prof. 
Cristofor Simionescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
rectorul Institutului politehnic din 
localitate, care a vorbit despre dez
voltarea multilaterală a acestui in
stitut în anii puterii populare.

Tov. Virgil Cazacu, prim-secretar 
al comitetului regional Iași al 
P.M.R., membru supleant al C.C. al 
P.M.R., a felicitat călduros cadrele 
didactice și studenții Institutului 
politehnic cu prilejul semicentena
rului. Prof. Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului, a felici
tat, în numele conducerii ministeru
lui, colectivul institutului ieșean 
urîndu-i noi succese în activitatea 
sa. Au mai fost aduse saluturi din 
partea unor institute de învățămînt 
superior, de cercetări și ministere.

După-amiază, în cadrul sesiunii 
științifice jubiliare, s-a ținut un 
simpozion cu tema „învățămîntul 
tehnic superior în Moldova“. Seara, 
participanții la sărbătorirea semi
centenarului Institutului politehnic 
au luat parte la spectacolul festiv de 
la Casa de cultură a tineretului, pre
zentat de echipe artistice studențești 
din centrul universitar Iași.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

biblioteca căminului la caie 8-cnî 
însciis numai în acest an apioape 
1.300 de cititori. La bibliotecă se or
ganizează cu regularitate prezentări 
de căr(i noi, mai alea agrozooteh
nice. O inițiativă care se bucură de 
multă popularitate este prezentarea 
cărților la locul de muncă. De curînd, 
medicul veterinar Constantin Țiclea, 
care face parte din colectivul biblio
tecii, a prezentat în fața colectiv 
viștilor care lucrează în sectorul zoo
tehnic al gospodăriei cartea „Creș
terea și îngrășarea porcilor pentru 
carne". In ultima vreme au avut loc 
25 de asemenea prezentări de cărțL

La Osica, o altă comună din raion, 
l-am văzut la o repetiție pe cei 120 
de călușari. Se zice că aici ar fi 
locul de baștină al călușului olte
nesc. Este un dans pe care îl joacă 
cu mult foc și tînăr și bătrîn. în pre
zent echipa de dansuri a căminului 
pregătește o suită de dansuri cu 
temă, care vor ilustra munca în gos
podărie. De altfel, întreg repertoriul 
echipelor artistice din această co
mună oglindește viața nouă a satu
lui, realizările obținute în ultimii ani 
prin munca unită a colectiviștilor.' > 
Nu trece o duminică fără ca la că
minul cultural de Ia centiul de co
mună să nu aibă loc o șezătoare 
culturală la care participă și co
lectiviștii din Dobrun, Osica de Jos 
și Osica de Sus.

O intensă muncă culturală găsești 
și la căminele culturale din Pîrșco- 
voni, Robănești, Găvănești și Pie- 
lești. Păcat însă că activitatea fru
moasă care se desfășoară la majo
ritatea căminelor culturale din ra
ionul Balș este umbrită de lînce- 
zeala pe care am constatat-o în 
unele sate și comune unde exis'/u 
aceleași posibilități. Colectiviștii din 
Bobicești, Vulpeni, Oboga ar fi dorit 
și ei să asculte o conferință sau să 
vadă un film, dar erau lipsiți de a- 
ceastă posibilitate deoarece localu
rilor căminelor culturale 
sate li se dăduse o altă 
De vreo 3-4 săptămîni, la 
mine nu mai avusese loc 
de activitate culturală, 
există echipe artistice, aparate ci
nematografice, colective de confe
rențiari etc. Faptul acesta era cu
noscut și de tovarășii din biroul 
comitetului raional de partid.

— N-am avut încotro — ne-a spus 
tov. Nicolae Covlea, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Balș.

Locuitorii comunelor spun însă că, 
dacă ar fi fost cercetate cu adevărat 
toate rezervele de spațiu, s-ar fi pu
tut evita o asemenea situație care 
împiedica buna desfășurare a mun
cii culturale de masă. Este de neîn
țeles cum s-au putut împăca tovară
șii de la comitetul raional de partid 
cu faptul că săptămîni de-a rîndul 
16 din cele 47 cămine culturale ale 
raionului n-au putut fi utilizate pen
tru adevărata lor destinație.

Aț trebui ca nu numai unele, ci 
absolut toate căminele culturale din 
raion să albă condiții prielnice pen
tru a desfășura o activitate cultural- 
educativă bogată și interesantă.

GH. BALTA

Cine trece în serile acestea de 
toamnă pe la cele mai multe din
tre căminele culturale din satele și 
comunele raionului Balș întîlnește 
sute și sute de colectiviști, tineri 
și vîrstnlcl, care vin, după o zi de 
lucru, să vadă un film, să citească 
o carte sau să asiste la programele 
echipelor artistice de amatori. Comi
tetul raional de cultură și artă, în
drumat de comitetul raional de par
tid, a luat din vreme măsuri pentru 
a asigura pe timp de toamnă și iar
nă la numeroase cămine culturale 
din raion o activitate bogată, plină 
de conținut. Planul de activitate al 
comitetului pe această perioadă 
prevede o serie de acțiuni impor
tante axate pe problemele princi
pale ale întăririi economico-organi- 
zatorice a gospodăriilor colective, 
ale creșterii producției agricole ve
getale și animale.

Pentru colectiviștii ce nu au fost 
cuprinși în învățămîntul agrozoo
tehnic s-au organizat cicluri de 
conferințe expuse de ingineri, teh
nicieni, profesori care predau obi
ectul „Agricultura" în școli. Multe din 
aceste conferințe — între care „Dez
voltarea și păstrarea avutului ob
ștesc în gospodăria colectivă”, 
losirea 
locale' 
minele 
văzute 
suri, 
trimiterea unor 
concursuri între 
pe de teatru,’ 
agitație, organizarea unei 
culturale cu tema : ’
podăria colectivă" etc.

In comuna Iancu jianu, una dintre 
cele mai mari așezări din raion, am 
asistat la o manifestare prevăzută 
în programul săptămînal de activi
tate al căminului cultural. Peste 400 
de colectiviști au ascultat-o cu a- 
tențle pe tovarășa Demetra .Popescu, 
responsabila comisiei de femei din 
comună, care a vorbit despre că
sătorie și familie în satul colectivi
zat. Participanții au pus apoi între
bări.

Asemenea conferințe se țin aici de 
două ori pe săptămînă. Sînt invitați 
să vorbească în fața colectiviștilor 
ingineri din gospodării colective și 
de stat, profesori și învățători. 
Expunerile se fac pè diferite teme, 
predominînd însă cele legate de pro
ducția agricolă și viața gospodă
riei, cum sînt : „Importanța creșterii 
animalelor în gospodăria colectivă 
și valoarea nutritivă a porumbului 
însilozat", „Disciplina muncii — 
chezășie a bunului mers al gospo
dăriei". De un deosebit interes se 
bucură întîlnlrile cu fruntașii din 
gospodăria colectivă. în cadrul a- 
cestor întîlniri, brigadierii și șefii de 
echipe fruntași expun metodele lor 
de lucru, dînd astfel prilej unor vii 
schimburi de experiență. Atractive 
sînt șl serile de calcul, călătoriile pe 
hartă, diminețile de basme pentru 
cei mici și altele. Aceste manifestări 
sînt, de obicei, urmate de progra
me ale brigăzii artistice de agitație 
sau ale celorlalte echipe artistice 
ale căminului.

Activitate bogată desfășoară șl

„Fo- 
chibzuită a îngrășămintelor 
— au și fost trimise la că- 

culturale. Totodată, 
seri de 
sfaturi

sînt pre- 
întrebăii și răspun- 
ale agronomului 
brigăzi științifice, 

cele mai bune echi- 
brigăzi artistice de 

ștafete 
„Viața în gos-

(Foto : Agerpres)

studiat 
apărut 
5669 și

cît și în organizarea mun- 
să fie larg răspîndită, ast
ea toate gospodăriile din 

raion să se ridice la nivelul 
celor fruntașe.

„Expedierea cartsliior

atenție articolul 
în ziarul „Scînteia' nr. 

___ , am luat măsuri ca să 
sprijinim în mai mare măsură 
gospodăriile colective. în urma 
ajutorului acordat la G.A.C. 
Poenarii Apostoli, în toate 
sectoarele de producție s-a 
trecut la organizarea mai te
meinică a muncii. în sectorul 
zootehnic s-a introdus ordine 
trecîndu-Se la un regim chib
zuit de furajare. S-a asigurat 
desfășurarea tuturor lucrărilor 
în condiții bune și la timp. 
Comitetul executiv raional va 
sprijini pe colectiviști ca la vii
toarea adunare generală să 
aleagă în Consiliul de condu
cere colectiviști pricepuți, har
nici.

De asemenea și la G.A.C. 
Gorgota au fost luate măsuri. 
Conducerea gospodăriei a asi
gurat executarea în bune con
diții a lucrărilor de toamnă. Sé 
acordă o mare atenție secto
rului zootehnic. însămînțările 
au fost terminate la timp și în 
bune condiții. Pentru asigu
rarea bazei furajere s-au însi
lozat resturile de la grădina 
de legume în amestec cu pă
lării de floarea-soarelui etc.

Este în atenția Comitetului 
executiv raional sprijinul ce 
trebuie acordat și acestei gos
podării pentru ca în -Consiliul 
de conducere să fie aleși co
lectiviștii cei mai harnici, să 
se asigure o bună desfășurare 
a activității în gospodărie.

Comitetul executiv raional 
șl-a însușit propunerea fă
cută în articol de a lua mă
suri ca experiența G.A.C. cu 
rezultate bune atît în produc-

nicii mondiale. Printre aceste 
agregate amintim : cuptoare 
electrice verticale cu circula
ție de aer ; cuptoare electrice 
cu vatră mobilă ;cuptoare-băi 
de săruri cu electrozi ; o insta
lație pentru producerea atmos
ferei controlate ; o 
de călire C.I.F. cu 
radio etc.

Este justă, de 
observația că nu s-a dat o ex
tindere corespunzătoare apli
cării procedeului modern de 
turnare a pieselor cu mase- 
lote exoterme. S-au luat mă
suri ca âcest procedeu să fie 
extins la toate piesele mari, 
unde consumul de metal li
chid în maselotă este mare, 
în turnătoriile de oțel va fi 
aplicat în mod curent acest 
procedeu ; pentru aceasta se va 
amenaja o stație proprie se
parată în vederea preparării a- 
mestecului exoterm. Avem 
convingerea — se spune în în
cheierea răspunsului — că 
prin măsurile pe care le luăm 
vom realiza o îmbunătățire a 
proceselor tehnologice de tra
tament termic și de turnăto
rie, sporind astfel și produc
tivitatea muncii în aceste 
sectoare.

„Mal muiiă operativitate 
în promovarea noului"

în urma apariției articolului 
cu titlul de mai sus, am 
mit răspunsul Uzinelor 
August“ din Capitală, din 
spicuim :

Colectivul de ingineri și 
nicieni de specialitate 
uzina noastră a 
multă atenție articolul. Lipsu
rile menționate în acest ma
terial arată că noi nu am fă
cut încă totul pentru aplica
rea și extinderea unor pro
cedee tehnologice moderne, fo
losite cu bune rezultate în 
alte uzine din țară.

Deși profilul de fabricație 
caracteristic Uzinei „23 Au
gust" impune o serie de me
tode diferite față de alte în
treprinderi, totuși am fi pu
tut face mai mult în ce pri
vește aplicarea unor metode 
avansate în atelierul de trata
ment termic cum ar fi car- 
bonitrurarea și tratarea chi
mică cu săruri topite.

în prezent, Uzina „23 August" 
aplică pe scară largă, pentru 
tratarea termochimică a unor 
piese, procedee moderne cum 
sînt carburarea în gaze, căli- 
rea prin C.I.F., călirea cu 
flacără oxi-metan etc.

Pentru a face un pas impor
tant în ridicarea calității pie
selor tratate termic, s-a tre
cut — în cadrul planului de 
sistematizare a uzinei — la 
proiectarea unui nou atelier 
de tratament termic secundar, 
care va fi dotat cu agregate 
din cele mai moderne, ce vor 
asigura produsa la nivelul teh-

un

ce

Organizația de bază 
și muncile agricole

instalație 
frecvențeteh-

din 
discutat cu

înîr-o adunare 
a organizației 
de la S.M.T.- 

regiunea Dobro-

pri- 
„23 

care

„O muncă

Recent, 
generală 
de bază 
Castelu,

da mare răspundere“

să se Iacă oparaiiv șl ritmic"

—

Sprijin eficace

asemenea,Pentru ridicarea conti
nuă a nivelului desfășurării 
adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, bi
roul Comitetului regional 

fiecare membru al comife-de partid Gălaji a hotărî! ca I 
tutui regional să ia parte cît mai des la adunări ale orga
nizațiilor de bază. Ca urmare, numai în perioada 15 sep
tembrie—9 noiembrie, membrii biroului comitetului regio
nal de partid au luat parte la peste 80 de adunări de dări 
de seamă și alegeri în organizajiilo do bază din între
prinderile industriale, unităjile agricole socialiste, institufiils 
de învăjămînf ș| cultură. Ei au ajutat și îndrumat concret 
birourile organizațiilor de bază în întocmirea dărilor do 
seamă și a proiectelor de hotărîri, au stat do vorbă cu 
mare număr de membri și candidoj' de partid.

Participarea sistematică la adunările organizațiilor de 
bază a dat posibilitate membrilor biroului comitetului regio
nal de partid să tragă concluzii cu caracter general privi
toare; la diferite laturi ale muncii de partid.

gea a toii analizata desfășurarea campaniei de Insăminjări șl 
arături de toamnă, precum șl măsurile luate în vederea execu
tării la timp șl de bună calitate a reparațiilor mașinilor și trac
toarelor. Din dezbateri a reieșit că în cele 10 gospodării co
lective din raza de activitate a S,M,T.-ulul însămînfarea griului 
a lost terminată, Iar arăturile de toamnă au fost executate pe 
mal mult de Jumătate din suprafață. Mecanizatorii s-au străduit 
să realizeze nu numai lucrări de bună calitate, dar șl Însemnate 
economii de carburanți. In această campanie, cu carburanții 
economisiți s-au executat In plus peste 300 lia arătură normală. 
Comuniștii au propus o serie de măsuri care să asigure efec
tuarea în cele mal bune condiții a reparațiilor mașinilor nece
sare în campania de primăvară.

în legătură cu lipsurile 
s-au manifestat la unele gos
podării colective din raionul 
Ploiești și despre care se 
amintea în articolul „O muncă 
de răspundere". Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
raional Ploiești ne scrie : Am

După apariția articolului cu 
titlul de mai sus a avut loc la 
Comitetul regional P.M.R. 
BrașOv o analiză asupra felu
lui cum se execută transportul 
cartofilor. A reieșit că cam
pania de expediere a cartofi
lor în acest an a început la 
data de 25 septembrie (în loc 
de 15 septembrie, dată la care 
Direcția regională C. F. R. 
Brașov se găsea în restanță 
cu un însemnat număr de va
goane).

Pentru asigurarea în bune 
condiții a transportului de 

• cartofi, s-au luat următoarele 
măsuri :

— Transportul cartofilor să 
se facă în prima urgență, dîn- 
du-se în această direcție va
goanele cu prioritate ;

— S-au trimis de către Di
recția regională C.F.R. inspec
tori permanențl pentru a su
praveghea desfășurarea cam
paniei de expediere a carto
filor.

— S-au mal pus în exploa
tare cîteva locomotive și s-a 
majorat numărul de vagoane 
dirijate.

încărcarea șl expedierea car
tofilor a fost asigurată.

Un răspuns amănunțit pri
vind măsurile tehnice luate a 
fost primit și din partea Di
recției Regionale C.F.R.-Bra-

In Editura politică au apărut:

din aceste 
destinație, 
aceste ca
nid un fel 

doși și aici

în prezent, eforturile principale în 
sectorul construcțiilor sînt îndrepta
te spre terminarea construcțiilor 
prevăzute pentru 1962, spre darea 
lor în folosință într-un termen cît 
mai scurt și la un nivel calitativ 
corespunzător. Aceasta este sarcina 
de bază pusă de partid în fața con
structorilor. Totodată, este 
ria stalurilor populare, a 
derilor de construcții și a 
rilor de șantiere să aibă 
și lucrările exterioare să fie duse la 
capăt pentru a se evita astfel dife
rite neajunsuri serioase.

Ce se face după terminarea unei 
noi lucrări ? Cum este lăsat locul 
din jurul blocurilor? Despre această 
problemă ziarul nostru a scris de 
mai

în 
cum 
rată 
acum trei luni, moloz și pietroaie, 
ci spații verzi amenajate cu grijă. 
Sfatul popular a acționat ca un bun 
gospodar. Dar de ce Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al Capita
lei nu urmărește cu consecvență 
luarea unor măsuri asemănătoare în 
toate cartierele unde se ridică noi 
construcții ?

— Dacă la capitolul construcții 
rapide, de bună calitate, construc
torii din cartierul nostru merită nota 
10 — ne-a spus locatara Florica 
Rizea din blocul 5 de pe strada 
Pieptănari — la dereticarea spațiilor 
din jurul clădirilor au. rămas cori- 
jenți.

Unii constructori de la întreprin
derea de construcții locuințe-Bucu- 
rești (I.C.L.B.), după ce au încheiat 
lucrările pe șantier, nu se mai in
teresează de debarasarea terenului 
din jurul blocurilor.

Sediul întreprinderii nu e departe 
de strada Pieptănari. Am stat acolo 
de vorbă cu tovarășul inginer șef 
Teodor Gavrilă.

— Să nu credeți că toate negli
jențele de care ne vorbiți sînt din 
vina noastră, ne-a spus el. La 
blocurile de pe Pieptănari au lucrat 
și construciorli de la întreprinderea 
drumuri și poduri, și P.T.T.R.-ul, șl 
I.C.A.B.-ul, șl...

Tovarășul inginer a fost însă de 
acord că întreprinderea, șantierul, 
au datoria să lase locul curat, așa 
cum se cuvine.

de dato- 
întreprin- 
conduce- 
giijă ca

multe ori în cursul acestui an. 
cartierul Gării de Est — așa 
se vede și în fotografia alătu- 
— nu ne-au mai întîmpinat, ca

Ce s-a întîmplat ? După ce au 
construit cele 11 blocuri de pe Piep
tănari, specialiștii întreprinderii con
strucții de locuințe s-au spălat pe 
mîini și s-au dus în altă parte. Au 
trecut luni și luni de zile, ba uite că 
trec și ani, iar pe sutele de metri 
pătrați pe care ar trebui să crească 
pomi și flori au prins rădăcini... pie
troaiele.

Locatarilor din Pieptănari le tre
buia lumină, apă, căldură, telefon. 
Ce-i drept, fiecare dintre întreprin
derile de specialitate a venit la timp 
și a executat lucrările. Numai că, lă- 
sînd totul vraiște în jurul blocurilor, 
care cum a lucrat a plecat fără a 
se uita la ce rămîne în urmă. In 
legătură cu terenul nedereticat din 
jurul blocurilor, aceste întreprinderi 
dau vina una pe alta. Discuția poa
te dura foarte multă vreme. Dar în
tre timp, umplîndu-se cu apă, șan
țurile săpate pe lîngă fundații — 
cum ar fi cel din spatele blocului 
5, de pildă — • vor pricinui strică
ciuni clădirilor. Atunci cine va plăti 
paguba 7

Numeroși locatari al blocurilor 
din cartierul Pieptănari si-au expri
mat dorința de a da mînă de

ajutor constructorilor la amenajarea 
terenurilor din jurul locuințelor.

— De unde să-i iei însă pe con
structori ? ne spunea un locatar de 
la blocul 10. Atît de grăbiți au fost 
la plecare, îneît au „uitat“ nu nu
mai eă deretice în urma lor, ci pînă 
și propriile birouri și magazii de 
materiale, care zac și acum părăsite 
pe locul unde era proiectat să se 
amenajeze un parc...

Construcția blocurilor de pe stra* 
da Pieptănari a început cu mai 
bine de doi ani în urmă, cam în 
același timp cu cele de pe Bd. Di- 
nicu Golescu, din Giulești, Grivița, 
de Ia Gara de Est etc. în majori
tatea cartierelor unde s-a construit, 
lucrările au fost definitiv încheiate, 
în jurul clădirilor 
trotuarele 
mea. Dar 
lucrurile 
Organele 
iile de construcții trebuie să asigure 
ca poste lot să fie bună orînduială 
și în această privință. La terminarea 
unui bloc sau a unui grup de 
blocuri, întregul teren din jur tre
buie lăsat în deplină ordine.

noi, grădinile, 
parcă există de cînd lu- 
sînt destule locuri unde 
nu stau tocmai așa. 
locale și întreprinde-

SANITARE. La Sebeș 
curînd în funcțiune o 
Totodată, pentru co-

NOI UNITĂȚI 
a fost dată de 
nouă maternitate, 
lectiviștii din comuna Cioara, s-a termi
nat construcția unui dispensar medical.

LA „TERAPIA“, La fabrica de medi
camente „Terapia” din Cluj a intrat în 
funcțiune zilele acestea o nouă secție 
de sinteză, dotată cu utilai modern, de 
înaltă tehnicitate. In noua secție vor 
funcționa două linii tehnologice : una va 
produce hidrazida acidului izonicotinic, 
iar a doua cloranfenicol.

SĂRBĂTORIREA FRUNTAȘILOR. La 
uzina de reparații din Galați a avut loc 
sărbătorirea fruntașilor în producție. Prin
tre ei se află mecanicii Nicolae Lupu și 
Nicu Diaconu, maistrul lordache Donțiu, 
a.justorul Ion Matei, stimati și apreciați 
de tovarășii lor de muncă din uzină. Ală
turi de ei au fost sărbătoriți și tinerii 
Vasile Roșea, Arghir Hagiu. La sărbăto
rire au fost invitate și familiile frunta
șilor.

LA BIBLIOTECĂ FABRICII. Zilnic, Ia 
biblioteca fabricii de confecții din Brăila 
se înscriu noi cititori. De la începutul 
anului și pînă acum au fost înregistrați 
aproape 1 100 cititori. Ei au împrumutat 
de la biblioteca fabricii circa 5 000 de 
cărți. Printre cel mal pasionați cititori

sînt și muncitoarele Elena Pirvu, Drăguța 
Ionescu și inginera Aurelia Vasile.

ARTICOLE DE ARTIZANAT. Din lemn 
și alte materiale colectivul întreprinderii 
„I. C. Frimu” din Brăila a realizat 26 
de modele noi de obiecte de artizanat. 
Printre acestea sînt bibelouri care pre
zintă pitorescul portului național, scene 
din basmele populare sau frumuseți ale 
patriei noastre.

Bazele filozofiei marxiste (Manual)
lupta de eliberare a popoarelor din 
colonii ?i țări dependente și unul 
privind învățătura marxtst-leninistă 
despre război și pace.

Manualul este util cursa.nților de 
la majoritatea formelor de învăță- 
mînt politic, studenților și tuturor 
celor ce vor să studieze filozofia 
marxistă-

Volumul reprezintă o traducere 
din limba rusă a ediției a II-a a 
lucrării cu același titlu, îmbunătăți
tă în lumina documentelor Consfă
tuirii partidelor comuniste și mun
citorești de la Moscova din 1960 și 
ale Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. In lucrare au fost incluse 
două paragrafe noi, unul despre

j. dinu. Industrializarea socialistă
Lucrarea prezintă teoria leninistă 

cu privire la industrializarea socia
listă, subliniind rolul hotărîtor al in
dustriei grele în crearea și dezvolta
rea bazei telmice-materiale a socia
lismului. Cea mai mare parte a lu-

crării este dedicată politicii P.M.R. 
de industrializare socialistă a tării 
și rezultatelor obținute în acest do
meniu.

Broșura vine în ajutorul celor care 
studiază economia politică în învă- 
țămîntul de partid și de stat.

G. GRAURE

Undo conshucloril șl-au dus munca pînă la capăt ...șl unde pietroaiele au prins rădăcini
(Foto : M. Andreescu)

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Nunta lui Figaro — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Lăsați-mă să cînt — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Macbeth — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Vicleniile Iui Scapin — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1) : Al patrulea — (orele 19,30). Fi
larmonica dé stat „George Enescu“ (Ate
neul R. P. Romîne) : Concert simfonic. 
Dirijor ; Vanco Cavdarski (R. P. F. Iu
goslavia) — (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Gluleștl : Corabia cu un sin
gur pasager — (orele 19,30). Teatrul pen
tru tineret șl copii (Sala C. Miile) : De 
n-ar fi iubirile — (orele 20). (Sala Do- 
brogeanu Gherea) : Emil și detectivii — 
(orele 17). Teatrul evreiesc de stat : O 
seară de folclor muzical evreiesc — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) ; Vorba revistei
— (orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul 
pămîntului — (orele 20). Teatrul regio
nal București : secția estradă prezintă 
concertul spectacol „Din toată inima“ — 
(orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Or- 
feu) : Doctorul Aumădoare — (orele 16). 
(Sala Academiei) ; Căluțul cocoșat — 
(orele 16). Circul do stat : — Ansamblul 
„Deutsche Zirkusarena“ din R. D. Ger
mană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Oameni și fiare
— ambele serii : Republica (9; 12,45; 16,15;
20), Elena Pavel (8,45; 12,30; 16,20; 20,15). 
Lupii la stînă : Magheru (9; 11; 13; 
15; 17; 10,15; 21,30), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). V. Roaită (9; 11; 13; 15: 
17; 19,10; 21,30), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), Volga (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30). Lașul rulează la cinematografele 
V. Alecsandrl (16), I. C. Frimu 
(9,30; 11,45: 14; 16,15; 16,30; 21). înfrăți
rea între popoare (16: 18,15; 20,30), Alex. 
Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21). Cavalerii 
teutoni — ambele serii : Victoria (10; 
13,15; 16,30; 19,45). 10 000 de scrisori :
8 Martie (16; 13; 20). Luceafărul (15; 17; 
19; 21). Alarmă pe insulă : Central (10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,30). Program special 
pentru copil : 13 Septembrie (10). Vîrsta 
dragostei: 13 Septembrie (11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Program de filme documen
tare rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful

Timpuri Noi. Tintin șl misterul „Linei 
de aur“ : Maxim Gorki (11; 15; 17; 19; 
21). La 30 do ani : 1 Mai (10; 12; 15,30; 
18; 20,30), Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Libertății (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30),
Ora „H“ : Tineretului (10; 12). Princi
piul suprem : Tineretului (15; 17). Bătrî- 
nul șl marea : Tineretului (19; 21). Omul 
cu două fețe : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Flăcări și flori : Gh. Doja (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Popular (16; 18,15; 20,30). Post restant : 
Grivița (16; 18,15; 20,30). Fata cu ulcio
rul : C-tin David (15,30; 18; 20,30), Cul
tural (10; 12). Bîtă... ieși din sac ! : Uni
rea (16; 18,15; 20,30), Secretul clfrului : 
T. Vladimirescu (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). Celebrul 702 : 23 August (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 13,30; după-amiază 15,15; 17; 19; 
20.45). Casa de la răscruce : Donca Slmo 
(16: 10,15; 20,30). M. Eminescu (16; 18.15; 
20,30). Drumul serii (1G; 18.15; 20,30). Re
portaj cu ștreangul de gît — cinema
scop : 16 Februarie (16; 18; 20). Nouă zile 
dintr-un an : G. Bacovia (15,30; " ‘ ’
Olga Banele (16; 18,15; 20,30). 
vrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. In jurul orei __ 
misie de la stadionul Republicii : ... 
nlrlle de fotbal dintre echipelp Rapid — 
Viitorul și Progresul - ... — -
Ungară). 19,00 — “ 
19,15 — Scriitori 
Valentin Kataev 
20,go — Teatru 
calculat" de Paul 
hărții. 20,45 — Medalion : Dmitri Kaba- 
ievskl. 21,45 — Filmul de desene ani
mate : „După luciu“ — o producție a 
studiourilor sovietice. 21,55 — Muzică 
ușoară. In încheiere : Ultimele știri.

RADIO, sîmbătă 10 noiembrie o Emi
siunea „Roza vînturilor“ — ora 9,00 — 1 
o „Noi cîntece închinate Marii prietenii“ 
ora 9,25 — Io Dansuri dc estradă ora 
9.40 — I © Fragmente <lln opera „Boe
ma“ de Puccini — ora 11.05 — 1 o Mu
zică de cameră — ora 12,00 — I o Muzi
că ușoară — ora 12,30 — Io Fragmente 
din opereta „Țara surîsului“ de Lehar 
— ora 12,35 — II o Tablouri simfonice

18; 
B.

15

20,15), 
Dela-

trans- 
întîl-

Szeged (R. P.
Jurnalul televiziunii, 

sovietici pentru copil : 
și Anatolii Rîbakov. 
în studio „Mașina de 
Everac. 20,35 — In fața

— ora 13,10 — Ie Muzică ușoară cerută 
de ascultători — ora 14,00 — I o Valsuri 
nemuritoare — ora 14,30 — II ® „Cu cln- 
tecul și jocul pe întinsul patriei“ — ora 
15,00 — II o Pagini ale scriitorilor noștri 
tlcspro Aurei Vlaicu — ora 15,45 — î 
o Din cele mai iubite melodii populare 
romînești — ora 16,45 — I Fragmente 
din opera „Lakmé“ de Delibes — ora 
17,10 — I o Carnet de reporter — ora 
17,30 — II e Ciclul „Cvartetele de coarde 
de Joseph Haydn“ : Cvartetul opus 33 
nr. 2 în mi bemol major — ora 18,00
— Io Melodii populare romînești cerute 
de ascultători — ora 18,05 — II o 
gram muzical pentru fruntași în 
ducție — ora 18,20 — I o Emisiunea 
tualitatea muzicală“ — ora 18,45 
® „Scrisori din țară“ — ora 19,00 
o „Pe teme internaționale“ — ora ...
— Ho Maeștri ai cîntecului popular 
romînesc : Ioana Radu — ora 20.15 — 
II ® Muzică de dans — ora 20,30 — I
• Noi înregistrări de muzică populară 
romînească — ora 20,40 — II e „Valsul 
în creația marilor compozitori“ — ora 
22,15 — Ho „Compozitorul săptămînli“ r 
Dmitri Șostakovici. Suită din muzica 
pentru filmul „Tăunul“ — ora 23,07 — I
• Muzică de dans — ora 23,10 — II.

Pro- 
pro- 
„Ac-
- II
- I
19,30

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cerul mai mult acoperit. 
Dimineața a plouat ----- ' ~
Temperatura aerului 
valori cuprinse 
Oradea șl 3 grade
București : Vremea a fost relativ căl
duroasă, cu cerul schimbător, temporar 
noros dimineața. Vin tul a suflat slab din 
est. Temperatura aerului ia amiază în
registra 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de il, 12 
și 13 noiembrie. în tară : Vremea se 
menține relativ călduroasă. cu cerul 
schimbător, mal mult noros in sudul și 
vestul țării, unde vor cădea ploi locale. 
Vînt slab, pînă la potrivit, din sectorul 
sudic. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
Iar maximele între 8 și 18 grade. Dimi
neața ceață. In București : Vreme re
lativ călduroasă, cu cer mai mult noros. 
Temporar ploaie. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară.

local 
la I 

între 
la

în Banat, 
ora 14 avea 

17 grade la 
Gheorghteni. în

<
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Lumină de toamnă.

(Fragment)

cititorii aca- 
colectivs eu 
din sat și al 

căror case

In liniștea unei biblioteci comu
nale de lîngă Brașov, la o masă în
cărcată cu fișe de cititor, se află o 
femeie matură, cu privirea gînditoa- 
re, poate chiar și puțin severă, care 
pare să-și aleagă cu grijă cuvin
tele înainte de a începe să vor
bească. Elisabeta Abagiu împlinește 
unsprezece ani de cînd a început să 
muncească în biblioteca comunei 
Cristian. Pe atunci, cînd tînăra bi
bliotecară urca scările căminului 
cultural, nu exista încă gospodăria 
efectivă. A urmat prin 1952 un curs 

special pentru bibliotecari. De a- 
tunci și pînă astăzi, toată școala și 
toată practica a făcut-o aici, între 
cititorii acestei simple biblioteci să
tești, cu peste 7 000 de volume.

Fiecare carte a avut în toți acești 
ani un drum al ei spre casele oa
menilor. Unele sînt și acum învelite 
în ziare decolorate de -reme. Altele 
si-au pierdut conerțile, și în locul 
lor cineva a scris cu creionul chi
mic și în caractere de tipar titlul 
și autorul respectiv. Multe din a- 
ceste volume au o Istorie bogată, 
sînt 'egate de oameni și întî’.nplări 
pe care bibliotecara le evocă cu o 
vizibilă pasiune.
— Uite, cartea aceea, pe care o 

ții în mînă, „Setea" de Titus Po- 
. novici — povestește bibliotecara —< 

a fost un timp acasă la Bucura Hăr- 
măneanu, îngrijitoarea noastră de la 
ferma de păsări, împreună cu o altă 
carte, un tratat al profesorului 
Mauch referitor la creșterea păsări
lor de curte. Ambele cărți an avut 
o i-?1uență deosebită asunra colecti
vistei noastre. Dună ce a citit „Se
tea”, mi-a istorisit multe despre e- 
roul principal al' romanului. Unele 
amănunte nici nu erau în carte, dar 
Bucura le relata într-un fel care-ti 
dădea imaresia că a stat de vorbă 
cu Mitru Mot. Cît despre cealaltă 
carte, tratatul de avicultură, nu 
l-am mal primit nici astăzi îranoi 1 
E vina cititoarei ? E vina mea ? Fapt ' 
este că mi-a plăcut răspunsul pe 
care mi l-a dat odată. Știi ce mi-a 
zis : „Uite, dragă, nu te sunăra, mai 
lasă-mi cartea aceea ; știi și tu cum 
este cu zootehnia noastră — nu e 
simplu — trebuie să ne întoarcem 
mereu la carte, să vedem Iarăși cîte 
ceva, că nu știi niciodată, poate îți 
vine vreo idee și faci și tu vreo îm
bunătățire, cine știe 1... Te roa, mai 
lasă-mi cartea cîtva timp". Firește, 
nu e just ca un manual tehnic să 
nu circule o vreme dar, cum s-ar 
zice, am călcat regula. Mă gîndeam 
la semnele pe care le-am zărit o- 
dată că le pusese Bucura în cartea 
aceea groasă. Mă aîndeam că fe
meia aceasta, îngrijitoare la ferma 
de păsări, a aluns în zilele noastre 
să nu se poată lipsi de un tratat 
de specialitate... Istoria unor cărți 
împrumutate d® la biblioteca noas
tră — a mai adăugat tovarășa 
Abagiu — ar putea să te călăuzească 
să cunoști și o altă istorie, aceea 
a vieții unor oameni care astăzi, co
lectiviști fiind, încep să se aoropie 
de știință șl de problemele ei.

în față noastră se înșirau rafturi 
ticsite cu volume și broșuri tratînd 
teme variate. Bibliotecara le răs
foia în timp ce stăteam de vorbă 
cu ea. îi numea pe cei ce solicita
seră o carte sau alta chiar și fără 
să aibă la îndemînă fisele de citi
tor. Cărțile au astăzi atîtea drumuri 
sure casele oamenilor 1

O macheta puțin obișnuita
Pornind de la o machetă puțin 

obișnuită — așa începe o zi do 
muncă a bibliotecarei Elisabeta 
Abagiu. Este vorba de macheta co
munei — un mod ingenios de a ur
mări cum si cît se citește. Cristia
nul se regăsește aici, pe masă, re
constituit cu toate casele, curțile 
drumurile și ulițele sale, pe spațiul 
unor cartonașe viu colorate. Fiecare 
casă are numărul ei și la fiece nu
măr locuiește cîte o familie. Cum 
este și în realitate. Dacă membrii 
unei familii citesc sau nu cărți îm
prumutate de la bibliotecă, nu este 
greu de aflat. Un steguleț roșu, 
prins pe acoperișul colorat cu acua
rele, indică situația.

— Dacă te uiți la machetă timp 
de cîteva zile — epune bibliotecara 
— conetați cît de des trebuie schim
bate stegulețele. Uneori se întîmplă 
să avem și surprize. Așa a fost cu 
Elena Nicoară. Colectivista noastră 
nu mai fusese o vreme pe la bi
bliotecă și, pe machetă, casa ei nu 
mai avea steag. Cînd a fost vizi
tată, am aflat că între timp se abo
nase la „Cartea prin poștă“. în bi
blioteca ei se aflau volume de 
Sadoveanu, Benluc, Gorki, Romain 
Rolland.

Macheta ocupă un loc destul de 
mare. Este așezată pe o masă de 
proporții speciale aflată în biblio
teca comunală. De cîte ori o pri
vește, Elisabeta' are Imaginea între
gii sale munci, care pornește din 
biblioteca ei și se ramifică de-a 
lungul ulițelor de țară din Cristian 
spre fiecare dintre casele însemnate 
cu steaguri pe acoperișuri. Peste 
1 100 de steaguri ar trebui să existe 
pe machetă, dacă fiecărui cititor 1 
s-ar putea găsi cîte un loc. Dar 
macheta nu cuprinde deocamdată 
decît casele și familiile care lo
cuiesc în ele. Arhitecta „Cristianului

în colecția 
„Biblioteca școlarului"

In oolecția „Biblioteca școlaru
lui“ a Editurii tineretului vor 
apărea pînă la sfîrșitul anului 
următoarele lucrări : „Studii lite
rare” de G. Ibrăileanu. „Profesie 
de credință” de M. Kogălniceanu. 
„A cincea roată la căruță” de 
V. Em. Galan, „Mărul de lîngă 
drum” de Mihai Beniuc. „La Vul
turi” de Gala Galaction.

Noi lucrări muzicale
Editura muzicală a scos recent 

de sub tipar „Memoriile“ compo
zitorului H. Berlioz.

„Amintirile unui artist de ope
ră“ de George Niculescu-Basu a 
apărut în aceeași editură.

la scară redusa- se gîndeșto la o Adesea, tovarășa Abagiu mergo 
nouă machetă... „pe teren", în mijlocul brigăzilor,
între bibliotecară și cititor ’Æi“.'.S.'“ S 5^

Ceea ce se numește In limbajul "aoșnl »ranclnä Mă ațss Jos ,1-1 
curent „munca cu cartea înseamnă 
pentru bibliotecara din Cristian o 
muncă intensă cu oamenii din co
mună. Ea își vizitează 
să, organizează lecturi 
ajutorul învățătoarelor 
unor colectiviste alo 
găzduiesc cercuri de citit. Sînt 24 de 
cercuri, avînd un plan de lectură 
ușor de urmărit pe un grafic aiișat 
la intrarea în bibliotecă, care este 
intitulat „Ce se citește acum". Se 
poate afla programul lecturii (cine 
citește, din care volume anume și 
de cîte ori pe săptămînă) în casele 
unde organizat® asemenea

cercuri și după caietele de evidență 
ale bibliotecii comunale.

— Firește, nu în caiete este se
cretul muncii unui bibliotecar. Nu 
numai evidența contează — spune 
Elisabeta Abagiu. Secretul 03te să-i 
faci pe oameni să se apropie de 
cărțile pe care le recomanzi, iar 
cititul să devină pentru ei o obiș
nuință și o necesitate. Ca în orice 
muncă, e bino să ai „idei“, să știi 
să găsești soluții prin care să-ți 
atragi cititorii. Asta depinde foarte 
mult de felul în care știf eă te adre
sezi oamenilor. Aș zice chiar că tre
buie r3ă reușești să fii tu însuți in
teresant pentru ei prin felul cum 
povestești pe scurt acțiunea unei 
cărți, prin felul în cars le stîrneșli 
curiozitatea. Nu pot spune că am 
reușit să fiu prietenă cu toată lu
mea. Dar m-am străduit să mă a- 
propii de cititorii mei. Cred că o 
asemenea apropiere contează mult. 
Să vedeți cum a fost cu familia 
Peter Wagner, unul dintre vechii 
noștri colectiviști. La început citea 
doar bătrînul. Aducea acasă volu
me de Istorisiri fantastice („Gigan
tul" de Antonov, „Aterizare forțată 
pe Venus“ de Vorobiov). Era pasio
nat și de romanele istorice. Chiar 
întîrzia mult înapoierea lor la bi
bliotecă. M-am dus la ei acasă și 
am văzut că bătrînul le dădea la 
citit cu recomandații speciale și 
fiilor săi. Aveam acum înaintea mea 
cititori noi — Manfred, tractoristul, 
Edgar, muncitor la uzină în oraș, 
Dittmar, elev la școala profesională 
de pe lîngă Uzinele de tractoare 
din Brașov. Mal întîl m-am interesat 
de gusturile lor, i-am întrebat cam 
ce ar vrea să citească. Au răspuns 
că ce aduce acasă tatăl lor (adică 
povestirile științifico-fantastice) este 
ceva foarte pasionant. N-ați vrea și 
voi să cunoașteți, le ziceam, și ro
mane despre vremea noastră, în 
care să fie înfățișate întîmplări ade
vărate ? Țin minte că au luat de la 
bibliotecă volume din literatura 
noastră nouă. După un timp ne-am 
întîlnit din nou și am aflat că le 
plăcuseră cărțile. Ba chiar mal ce
reau și altele. Am ținut, de aseme
nea, seama de faptul că se „roda
seră" citind literatură științifico-fan- 
tastică și le-am recomandat broșuri 
de știință popularizată („Cîteva cu
noștințe despre univers“, „Fenome
ne cerești neobișnuite"). Am pornit 
așadar, ca și cu alți cititori ai mei, 
de la ceea ce le place lor în mod 
special (după vîrstă, temperament, 
preocupări) pentru a-1 face să ci
tească și volume care sînt necesare 
lărgirii preocupărilor șl orizontului 
lor.

Bibliotecara pe teren...
în munca ei, Elisabeta Abagiu pri

mește ajutorul secretarului organi
zației de bază din gospodărie, to
varășul loan Bucholzer.

— Mai ales cînd mă pregătesc 
pentru lecturile la cîmp, tovarășul 
Bucholzer mă sfătuiește .ce anume 
ar fi mai interesant și mai actual în 
perioada în care se desfășoară lec
turile noastre — spune bibliotecara. 
Bunăoară, îmi spune ce broșuri pe 
teme agrotehnice ar fi mai potrivite.

Chiar și Bucholzer a rezolvat o 
seamă de probleme, în perioada 
cînd se dădea bătălia strîngerii re
coltei, citind broșura pe care l-a 
dat-o bibliotecara („însilozarea nu
trețurilor furajere").

In colecția „Figuri de mari in- 
terpreți“ a apărut lucrarea 
„Sviatoslav Richter” de V. Del- 
sou. traducere din limba rusă.

Dintre lucrările apărute în 
limba maghiară în colecția „Via
ța în imagini“ amintim „George 
Enescu” de Andrei Tudor și 
„Dinu Lipatti” de Dragoș Tănă- 
sescu.
Artiști amatori în mi/Iocul 

minerilor
Peste 120 de artiști amatori de 

la Casa raională de cultură din 
Caransebeș s-au deplasat recent 
în Valea Jiului.'Corul a interpre
tai cântece de masă, prelucrări de 
folclor, iar taraful — doine ?i 
jocuri bănățene. (De la N. Pîrvu, 
corespondent voluntar). 

aștept. S-a întîmplat odată, în vara 
aceasta, că cineva m-a întrebat 
dacă e adevărat că de cînd sînt 
bibliotecară am cam uitat cum se 
plivește. S-a făcut liniște șl s-au 
uitat toți la mine și la cel care vor
bise. N-avea nici un gînd rău, omul 
voia doar să vadă așa, dacă mai 
țin minte... Și atunci le-am arătat că 
n-am uitat. Știu și azi să muncesc 
la cîmp. (Este adevărat că a fost 
destul de greu, nu mai eram obiș
nuită, dar nu m-am lăsat mai prejos 
d® ceilalți). Mi-am verificat cu pri
lejul acesta o părere mai veche, și 
anume că omul care vine în fața al
tora și le recomandă o carte tre
buie să se bucure de un anumit 
prestigiu. Recomandările mele în 
privința cărților aveau o mai mare 
putere de convingere dacă le dove
deam că nu am uitat să fiu șl eu, 
ca fiecare dintre ei, muncitoare co
lectivistă, pe lîngă rosturile mele de 
bibliotecară. Și chiar așa s-a șl în
tîmplat. Ne-am așezat cu toții la 
umbră, după ce am terminat, mi-au 
dat și el din gustarea lor, eu le-am 
oferit dintr-a mea și, după masă, am 
început să citesc. Giteva pagini din 
„Momentele" lui Caraglale. Am a- 
vut succes. Toți cei din brigadă ce
reau săptămîni în șir volumele lui 
Caraglale. Biblioteca din Cristian a 
cîștigat noi cititori”.

— Alteori — novestește Elisabeta 
— ți se mai întîmplă să mergi așa, 
gînditoare, după ce ți-ai terminat 
munca, și să te întîlnești cu un om 
La început nu-1 recunoști numaide- 
cît... așa cum s-a întîmplat cu zida
rul nostru, Ieremia Neculicioiu. îl 
întîlnisem într-o seară cînd veneam 
de la lucru. Nu mai eram, cum se 
spune, în exercițiul funcțiunii, dar 
mi-a venit un gînd : ia să văd de 
ce .oare nu-mi trece pragul bibliote
cii omul ăsta despre care se spune 
că este atît de harnic în munca lui? 
Mai era și ambiția mea de a-1 face 
cititor permanent pe Neculicioiu, pe 
care-1 auzisem că se plîngea odată 
cît de lungi sînt serile toamna. Uite, 
i-am zis, apar cărți noi, dumneata 
care te ocupi cu construcțiile la co
lectivă nici nu știi de ele... Totul a 
pornit de la această discuție care 
i-a stîrnit curiozitatea. A cerut a 
doua zi broșura „Construcțiile zoo
tehnice“. Și, întocmai ca și Bucura 
Hărmăneanu, care a întîrziat cu îna
poierea tratatului lui Mauch, bro
șura a rămas multă vreme la Necu
licioiu acasă. De atunci au trecut 
mai bine de șase ani. Și vă îog să 
mă credeți că astăzi Ieremia, zida
rul nostru, nu pierde nici o broșură 
despre construcțiile la țară.

*
...Unsprezece ani din viața unei 

bibliotecare de țară — unul din miile 
de activiști culturali care, cu mo
destie și abnegație, desfășoară o 
muncă de mare însemnătate ob
ștească. într-unul dintre caietele pe 
care mi le-a arătat Elisabeta1 Aba
giu, am găsit o însemnare. „Sarcini 
pe 1962 : 15 000 de cărți citite ; 1 500 
cititori permanenți ai bibliotecii pînă 
la sfîrșitul anului". Pînă în toamna 
aceasta, la Cristian se numărau 
12 000 volume citite și peste 1 100 de 
cititori. Dintre cele 365 de familii 
care alcătuiesc gospodăria colecti
vă „Drum nou" se înscriu mereu 
mai mulți cititori decît prevede „pla
nul".

MIRON DRAGU
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„Poate o să pot .trage și singură 
la căruță. Nu mai e mare lucru în 
ea. Trebuie să mai pun la cale un 
negoț" — șl cantiniera Anna Her
ling se înhamă la căruța cu covil
tirul spart, la căruța mizeră ce pare 
a fi doar umbra „prăvăliei pe roate" 
cu care apăruse la început. Si stri- 
gînd după soldați! care trec undeva 
prin apropiere : „Hai. că merg și eu 
cu voi”, ca și cum ar vrea să ilus
treze versurile cu care poetul își 
încheie această „cronică din răz
boiul de treizeci de ani". „...Dar tot 
ce se tîrește prin noroi — se scoală și 
iar pleacă la război" începe să 
gă, în genunchi, la căruță, 
poi, printr-un efort deosebit, 
ridică și. cu pași șovăielnici, 
cu o încăpătînare de nedescris, 
dispare pe drumurile oștilor ce-au 
pîrjolit Europa secolului al XVII-lea.

Secvența aceasta, de-o plasticita
te remarcabilă, interpretată la o 
tensiune foarte ridicată și totuși ex
trem de lucid, de către Marga An
ghelescu, încheia spectacolul pre
zentat pe micul ecran. Această în- 
tîlnire cu Brecht prin intermediul 
„Măicuței Courage”, chiar dacă n-a 
atins continuu nivelul ultimei scene, 
poate fi considerată drept una din
tre cele mai bune realizări în stu
dioul propriu al Televiziunii.

Cu privire la „Mutter Courage” s-a 
scris foarte, foarte mult și nu inten
ționez o analiză a capodoperei ma
relui scriitor comunist german, des
pre care se știe că este un rechizi
toriu împotriva războiului, un rechi
zitoriu prezentat într-o formă inedită. 
Anna Fierling, cantinieră șl fostă 
vivandieră, este o ființă ce trăiește 
din război. Deși pierde totul din 
cauza războiului, ea nu poate trăi 
fără războiul care a prins-o în an
grenajul său și n-o mai lasă să 
scape, contra căruia se ridică din 
cînd în cînd, dar din ce în ce mai 
puțin vehement, deoarece nu-i în
țelege substanța — și în condițiile 
ei sociale-istorice nici nu putea să 
înțeleagă — așa cum „un dobai nu 
poate înțelege biologia”.

Pentru regizorul ce montează o 
asemenea dramă exista fie pericolul 
de a face din eroină doar o victi
mă, și deci implicit un personaj e- 
minamente simpatic, și de a trans
forma piesa într-o dramă personală, 
într-o dramă pur psihologică, fie 
de a reduce totul la condamnarea 
acestei „mame denaturate", abătînd 
astfel atenția spectatorului de la a- 
devăratele cauze ale dramei, de la 
condamnarea războiului-jaf, războ- 
iului-cotropire, războiului-afacere.

Regizorul Petre Sava Băleanu și

Noaptea, Ia casa de oaspeți a combinatului, 
stau întinsă în pat, cu ochii deschiși, 
de ceasuri întregi.
Insomnia mea e ușoară, senină.
Parcă fac pluta, 
întinsă pe apa străvezie a nopții. 
Luna e mare deasupra Parînguiul. 
Nicăieri, pentru mine, cerul nu-i așa 
de înalt și curat, 
nicăieri nu-s atîția luceferi strălucitori, 
nicăieri pădurea de fag, 
cu pămîntul ei umed sub frunzele moarte, 
nu miroase așa de jilav îmbătător 
ca-n orașul miner dintre brațele Jiului, 
unde mă-ntorc după ani și ani, 
aproape bătrînă, 
unde hainele grele-ale vîrstel 
mi-alunecă jos de pe umeri, 
și-s iar ca o flacără mică de-alcool, 
zvelt albăstruie, 
pîlpîitoare în acrul nopții.

Ce liniște 1
Aud răsuflările lor, ale celor ce dorm, 
și-ale celor ce lucrează acum 
în schimbul de noapte.
Ele țes în aerul proaspăt,
o pînză ușoară, fluidă, ce mă-nfășoară 
ca un peplum împărătesc.
Doarme studentul cel firav, 
cu tîmple străvezii de ivoriu, 
care visează să scrie 
epopeea minerilor ;
doarme, respiră 
luli, bătrîna prietenă, 
cu pomeții ei ca merele crețe, uscate,

interpreta principală, Marga Anghe- 
lescu, au dovedit profunzime în gîn- 
dire, dezvăluind clar contradicțiile 
personajului. Firește, redarea com
plexității pe care o prezintă majo
ritatea eroilor impunea regizorului 
și actorilor rigurozitate în contura
rea caracterelor și a mijloacelor de 
expresie, o precizie aproape mate
matică.

Spectacolul de la televiziune în
scrie pe această linie o serie de 
biruințe și, dacă nu putem vorbi de 
o realizare fără cusur (și oare atît 
de des întîlnim așa ceva ?), sîntem 
datori să remarcăm efortul lăudabil 
al majorității creatorilor lui.

Atît regizorul cît și interpreta 
principală (și ne permitem să ne 
expripiăm mîhnirea că o actriță de 
talentul și inteligența Margăi An- 
ghelescu apare atît de rar pe sce
nă, îneît rolurile pe măsura ei tind 
să devină o raritate — și zău, e pă
cat 1) au părut că sînt mai la largul 
lor în cea de-a doua parte, unde

O sconă din spectacolul televiziunii Mutter Courage
B. Brecht. în fotografie : Marga Anghelescu, Mircea Anghelescu, Matei 
Alexandru, Lucia Mara. (Foto : V. Emil)

cnlcați în perna de stambă vărgată; 
doarme directorul minelor, fostul miner, 
și-i hîrîie-n somn plămînii 
ce duc o veche luptă cu silicoza ; 
doarme între mimoze ’ dalii, 
profesorul de matematici, 
— grădinar și-atent cetitor 
al înțelepților Asiei ; 
doarme nepotul lui lull, 
elevul miner, 
la căpătîi cu cartea de aventuri 
și visează oceanul, piroge ; 
doarme comunistul ce-a dus 
tot greul acelor decenii 
de-ncîlcitc și tragice lupte : 
dorm adolescenții, cu suave năluci de săruturi 
contrapunctate de logaritmi ;
dorm 
brusc 
dorm 
dorm
doarme îmbrățișată 
perechea de tineri însurățel, 
pe studioul cu miros proaspăt 
de baiț și de lac ; 
doarme funicularul visînd 
păsări de zgură ; 
numai schimbul de noapte nu doarme, 
flăcările verzi de sudură, 
motoarele, pompele ; 
pe omoplați curge sudoarea, 
curge pe crațăr cărbunele în vagonete, 
laptele-n cana de tablă-a minerului, 
șiroaie de apă pe mîzga pereților, 
în subteran.

pensionarii,
săgetați de junghiuri reumatice ; 
mierle și cinteze,
șobolanii, dorm cerbii, mistreții »

Luna e mare și albă deasupra Parîngului...

contrapunc- 
fost redat 

ca imagine, 
a tensiunii 

Ultima secvență de 
între-

să 
a 

ca joc,

procesul de dezumanizare — care 
devine tragic tocmai prin momen
tele de oarecare trezire a conștiin
ței eroinei ce vin 
teze acțiunea 
unitar atît 
cît și ca menținere 
dramatice.
care pomeneam la început, 
gul tablou al „Marii capitulări", re
întoarcerea voioasă a Anne! ce a- 
nunță războiul (contrast dramatic 
cu moartea lui Eilif petrecută cu 
cîteva clipe înainte, în lipsa ei), 
„bocetul" la catafalcul lui 
(aici însă n-am înțeles de 
recurs la acest catafalc bun 
un general, dar puțin ciudat 
umila fată a cantinierei), constituie 
momente regizoral-actoricești demne 
de relevat. La fel cum scena în care 
fondul sonor de clopote și urale ce 
vestesc pacea apare contrapunctată 
de imaginea căruței singure și fără 
nimeni în jur. inutilă acum cînd răz
boiul a încetat, fie și-o clipă ; scena 

Kattrin 
ce s-a 
pentru 
pentru

din fața presbiteriului în care atmo
sfera de început de iarnă cețoasă 
aduce cu sine răceala morții și 
pustietății și în care cîntecul Bucă
tarului (interpretat cu multă înțele
gere și sensibilitate de Marcel An
ghelescu) parcă sintetizează întrea
ga dramă a oamenilor singuri pur- 
tați de război pe drumurile întorto
cheate ale intereselor stăpînltorilor 
imbecili și hapsîni — și alte aseme
nea scene — constituie dovezi si
gure ale gustului și posibilităților 
regizorului Petre. Sava Băleanu.

Cînd no refeream la partea a 
doua, ca fiind cea mai reușită, ne 
gîndeam la oscilațiile de stil ale pri
mei părți, unde dorința de a o pre
zenta pe Anna ca negustoreasă și vi- 
vandieră, a fost oarecum exterioară, 
puțin căutată și unde o oarecare 
lipsă de unitate în joc a fost mult 
mai vizibilă ; și aici au fost însă 
realizări actoricești (ca aceea a lui 
Mircea Anghelescu, care în rolul lui 
Sweizerkas s-a relevat prin unita
tea și siguranța jocului său, ori a- 
ceea plină de expresivitate a lui 
Matei Alexandru în rolul lui Eilif).

Oscilații s-au simtit și la alte per
sonaje: astfel, unda de melodramă 
din prima apariție a Yvettei n-a fost 
pe gustul nostru, dar Yvette (Valeria 
Gagialov) ni s-a părut excelentă în 
scena dinaintea mortii lui Sweizer
kas, cînd — îmbrăcată pompos și 
greoi — femeia de 
părea stingheră 
pentru a redeveni 
critic al negocierii 
(ei Courage. De asemenea, 
Mara ni s-a părut mai reușită în 
momentul morții,'Cînd zbaterea fetei 
mute, asemenea unei păsări rănite, 
a fost artistic lucrată atît de regizor 
cît și de actriță, decît în momentul 
bătăii ■ tobei, unde concentrarea 
imaginii asupra eroinei, în prlm- 
plan, și folosirea mai puternică și 
mai dramatică a sunetului, dus a- 
proape pînă la paroxism, ar ii sub
liniat semnificația metaforică a 
mentului.

Dacă în general cadrajul a fost 
reușit partea orchestrală bine do
zată și foarte bine realizată, poate 
că specificul televiziunii ar ii per
mis în mai multe momente o sporire 
a expresivității prin detaliu sau su
gestie.

Sîntem convinși că bine 
Televiziunea cînd a înscris 
piesă în repertoriu, pentru că avem 
credința că jucarea unuia dintre cei 
mai mari scriitori ai epocii uoa.dre. 
a comunistului Brecht, nu poate con
stitui decît o bucurie sinceră atît 
pentru spectatori cît ș! pentru rea
lizatori : o școală a gustului, o 

de teatru militant, contem- 
la un nivel artistic de necon-

moravuri ușoare 
și caraghioasă, 
om în momeniul 
băiatului măicu- 

Lucia

mo-

a făcut 
această

școală 
poran, 
testai.

LUCIAN GIURCHESCU

(Foto: M. Alexandra)

Ședința Consiliului 
cinematografiei

Ieri a avut loc o ședință de lucru 
a Consiliului cinematografiei din Co
mitetul’ de Stat pentru cultură și 
artă. Au participat regizori de film, 
scriitori, operatori, compozitori, ac
tori, tehnicieni membri ai Consiliu
lui, precum șl reprezentanți ai U- 
niunli Scriitorilor, ziariști. Ședința 
a fost deschisă de tov. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei. Artistul emerit Li
viu Ciulei a dat citire Raportului 
secției artistice a Consiliului cine
matografiei pe marginea producției 
de filme artistice de lung metraj din 
anul 1961 și prima parte a anului
1962, iar tov. Paul Cornea, directo
rul Studioului „București", a pre
zentat o informare cu privire la pla
nul filmelor de lung metraj pe anul
1963. A urmat o dezbatere vie, ana
litică, pe probleme concrete ale pro
ducției cinematografice, în cadrul 
căreia au fost făcute propuneri in
teresante în legătură cu problemele 
scenariului, colaborarea dintre sce
nariști și regizori, activitatea stu
dioului. în atenția creatorilor care 
au luat cuvîntul au stat problemele 
de conținut ale producției cinema
tografice, sporirea responsabilității 
personale și colective a creatorilor, 
creșterea nivelului artistic și ideo
logic al filmelor, abordarea îndrăz
neață, cu înaltă măiestrie, a temelor 
mari și a conflictelor specifice epo
cii noastre — condiții de care de
pinde dezvoltarea cinematografiei 
romrnești. Caracterul de lucru al șe
dinței s-a oglindit în spiritul critic 
constructiv al dezbaterii, în exigența 
și adresa precisă a celor mai multe 
dintre intervenții. în încheierea șe
dinței a luat cuvîntul tov. Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat 
siliul a 
privind 
rețeaua 
artistice.

pentru cultură și artă. Con- 
adoptat o serie de măsuri 
intrarea în producție și în 
cinematografică a filmelor

Bicentenarul poetului 
și filozofului coreean 

Ciâng Da San
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, vineri după-amia- 
ză a avut loc la Casa universitarilor 
din București o 
erată aniversării 
nașterea marelui 
reean Ciăng Da 
reprezentanți ai 
nai pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, ai Uniunii scriitorilor, mun
citori, student!.

Au fost de fată reprezentanți ai 
ambasadei R.P.D. Coreene 
rești.

Despre personalitatea și 
Ciăng Da San a vorbit
Mihail Davidoglu, laureat al Premiu
lui de Stat.

manifestare consa- 
a 200 de ani de la 
poet și filozof co- 
San. Au participat 
Comitetului națio-

la Bucu-

opera lui 
scriitorul

(Agerpres)

vineri seara în sala de festi- 
a Ministerului Transporturi- 
Telecomunicațiilor cel de-al 
spectacol în Capitală, ultimul

Ultimul spectacol 
al Teatrului muzical 

din Praga
Teatrul muzical din Praga a pre

zentat 
vități 
lor și 
doilea 
din cadrul turneului pe care-1 între
prinde m țara noastră.

însoțiți de muzica lui Mozart și a 
compozitorilor din vremea sa, cei 
prezent! în sală au făcut timp de 
peste două ore o călătorie prin Praga 
secolului al XVIII-lea. Ei au ascul
tat în interpretarea unor renumit! 
cîntăreti, printre care Renata Te
baldi, Maria Tauberova, György 
Melis, selecțiuni din operele vremii 
imprimate pe discuri, în timp ce 
Pe ecran se perindau imagini ale 
monumentelor' de artă, aspecte .din 
capitala țării prietene.

(Agerpres)
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De-a lungul mileniilor, 
oamenii au nutrit visul 
ca munca lor să fie 
creatoare, plină de bu
curii. Dar pentru ca a- 
cest vis să se transfor
me din utopie în realitate era ne
cesară o condiție : crearea unei 
orînduiri sociale noi, în care toate 
avuțiile țării să treacă în mîinile 
oamenilor muncii înșiși.

în Uniunea Sovietică și în cele
lalte țări socialiste au fost create 
toate condițiile pentru împlinirea a- 
cestui vis. în dezvoltarea econo
miei sovietic«-, problema ușurării 
muncii a avut întotdeauna și conti
nuă să aibă o 
dială.

Introducerea 
mecanizarea și 
ferea nivelului 
lui — iată

însemnătate primor-

tehnicii moderne, 
automatizarea, creș- 
de trai al poporu- 

căile principale de 
rezolvare a acestei probleme. Fi
rește că toate acestea constituie și 
baza pentru creșterea productivită
ții muncii. Nu este întîmplător că în 
anii industrializării, începînd din 
1930, productivitatea muncii a spo
rit în U.R.S.S. de peste 9 ori. In 
domeniul energeticii, în marile cen
trale electrice ea a crescut și mai 
mult : de circa 20 de ori. In timp 
ce în anii 1945—1950, în centralele 
termoelectrice din U.R.S.S., la fie
care 1 000 kW de putere instalată 
reveneau 15—20 de oameni, în pre
zent acest coeficient al personalului 
de deservire este de numai 0,8—0,6. 

Multe elemente noi se observă șl 
în celelalte ramuri ale economiei. 
In republicile tatară, tadjikd și a- 
zerbaidjană, de pildă, prin introdu
cerea pe scară largă a mijloacelor 
telemecanice au fost automatizate 
integral numeroase schele petro
liere. Conducerea extracției de țiței 
se face de la puncte centrale de 
«dispeceri, situate la o distanță de 
zeci de kilometri de eonde.

Mari succese au fost obținute șl 
în întreprinderile metalurgice ale 
țării. In ce privește nivelul lor 
de automatizare, numeroase furnale 
și cuptoare Martin din U.R.S.S. se 
situează în prezent pe primul loc 
din lume. Aici nu numai că sînt 
complet automatizate toate proce
sele tehnologice și operațiile de 
luciu, daT a și început introducerea 
unor mașini electronice de calcul și 
de comandă care — fără ajutorul 
omului — conduc procesul tehnolo
gic și permit să se obțină cei mal 
înalți indici-

Rolul hotărîtor în dezvoltarea au
tomatizării revine constructorilor de 
mașini. Ei creează utilajele care 
permit >să se perfecționeze neînce
tat toate procesele tehnologice. U- 
niunea Sovietică produce aparate 
de reglaj, instalații electronice de 
corpandă și alte mijloace de auto
matizare de înaltă precizie. Au fost 
create mii de linii automate și semi
automate. Tehnologia cea mai mo
dernă se îmbină pe scară largă cu 
automatizarea. înlocuind procesele 
de mică productivitate în prelucra
rea produselor prin metoda așchie- 
rii cu noul procedeu al deformației 
plastice, constructorii de mașini 
eporesc productivitatea multor pro
cese de 8—10 ori și chiar de 15 
ori.

Nu de mult, la Uzina de rulmenți 
din Moscova a intrat în funcțiune o 
secție integral mecanizată de rul
menți pentru axul cardanic. Aceas
tă secție produce anual milioane 
de piese. In Ural va intra în curînd 
în funcțiune un laminor de țevi de 
înaltă productivitate. La acest la
minor, toate operațiile tehnologice 
de control vor fi complet automati
zate. Pentru prima oară în lume a 
fost proiectat și este pe cale de a 
fi aplicat un sistem de clasificare au
tomată a țevilor după următoarele 
criterii : calitatea oțelului, dimensiu
nile geometrice și existența unor 
defecte. La această vastă lucrare 
experimentală au fost atrase cîteva 
institute de cercetări științifice și 
organizații de proiectare.

în prima ei etapă, automatizarea 
a fost introdusă, în primul rînd, în 
întreprinderi chimice și metalurgice, 
la lucrări miniere în subteran, în
tr-un cuvînt acolo unde munca o- 
mului este cea mai grea și mai 
dăunătoare sănătății. Pe atunci, 
factorul eficienței economice a avut 
adeseori rolul hotărîtor și abia 
după terminarea acestor lucrări s-a 
acordat o deosebită atenție proble
mei economiilor.

în prezent, în această privință 
s-a făcut mult. Dar mai sînt ne
cesare eforturi pentru a obține prin 
mecanizare și automatizare indici și 
mal înalți în toate ramurile econo
miei naționale-

Astăzi, știința și tehnica sovietică

de MIHAIL RAKOVSKI 
vicepreședinte al Comitetului de stat 
pentru automatizare și construcții 

de mașini de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.

caută să îmbine pretutindeni auto
matizarea cu tehnologia cea mai 
avansată și aceet lucru este firesc, 
întrucît ambele probleme sita le
gate între ele. îmbinarea lor dă 
rezultate deosebit de importante. 
Acest lucru se vede clar, de pildă, 
în energetica atomică, în activita
tea marilor centrale hidroelectrice, 
a unor întreprinderi ale industriei 
chimice, a multor stațiuni de pom
pare, a marilor centre termice șl 
frigorifice etc. In aceste unități

Articol scris pentru „scîntcla“

lucrează foarte puțini muncitori care 
în fond nu îndeplinesc decît funcții 
de control periodic și de reparații 
profilactice.

Ceea ce a dat automatizarea în 
îmbinare cu tehnologia modernă se 
poate vedea și din exemplele mari
lor rafinării de petrol- în schimburile 
de noapte în aceste întreprinderi 
lucrează în total cîte 25—30 de per
soane. Conducerea tuturor procese
lor și controlul aeupra lor se face 
cu mijloace electronice și pneuma
tice. Asemenea întreprinderi cores
pund încă de pe acum exigențelor 
ce se pun întreprinderilor din so
cietatea comunistă.

Minunatele realizări ale tehnicii 
sovietice sînt folosite pe larg nu 
numai în producție, ci- se introduc 
pas cu pas și în viața de toate zi
lele. într-un viitor foarte apropiat 
se vor construi mari fabrici — spă
lătorii și curățătorii chimice — în 
care vor fi automatizate la maximum 
nu numai procesele principale, ci și 
cele auxiliare. în fabricile noastre 
automate de pîine, productivitatea 
muncii este încă de mult mai înaltă 
decît în cele din S.U-A.

Și încă o problemă destul de im
portantă. în trecut, în U.R.S.S. au-

tomatizarea s-a Introdus mai cu 
seamă în întreprinderi cu un pro
ces tehnologia neîntrerupt. în pre
zent însă, această problemă se re
zolvă și în condițiile unor procese 
periodice. Aceasta înseamnă că 
înalta tehnică modernă păitrunde și 
în agricultură.

Paralel cu întreprinderile «automa
te staționare, în Uniunea Sovietică 
există, de pildă, fabrici plutitoare 
de prelucrare a peștelui. Aceste 
nave mari au peste 10 linii auto
mate în care stat instalate peste 
350 de diferite transportoare, con- 
veiere și aparate. Stat mecanizate 
principalele procese de tranșare și 
de prelucrare a peștelui, de pre
parare a conservelor.

Vaste lucrări s-au efectuat în in
dustria ușoară șl textilă. Automati
zarea complexă a filaturilor sporeș
te productivitatea muncii de 2,5 ori, 
iar înlocuirea unor țesături cu tri
cotaje a permiș sporirea ei de 2,8 
ori ta comparație cu cei mai buni 
indici ai țesătoriilor automati
zate. Dar nici aceasta nu consti
tuie o limită. în prezent se dezvoltă 
noi ramuri producătoare de mate
riale nețeeute. In aceste 
productivitatea muncii va 
8—10 ori mai înaltă decît 
mai moderne fabrici textile.

Institute de cercetări științifice și 
organizații de proiectare din 
U.R.S.S. lucrează ta prezent la crea
rea unor mașini electronice de co
mandă. Aceste mașini eînt capabile 
să conducă nu numai diferite ope
rații tehnologice, ci chiar întregul 
complex de procese dintr-o uzină 
3au dintr-un combinat.

Lucrările cele mai interesante în 
acest domeniu aparțin Institutului 
central de automatizare complexă 
al Comitetului de stat pentru auto
matizare și construcții de mașini de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. în cadrul inștitutului a fost 
creată o mașină electronică de 
calcul pentru comanda grupului de 
cazane ale turbinei unei mari cen
trale termoelectrice moderne- Aceas
tă mașină reglează automat nume
roși parametri și. menține indicii sta
biliți, cei mai economici, ai funcțio
nării centralei, solicitările ei putină 
fi cele mai diferite. Colectivul insti-

ramuri, 
il de 

în cele

f
 tutuita lucrează cu suc

ces șl la crearea unor 
mașini electronice de 
calcul pentru comandă 
destinate întreprinderilor 
industriei chimice.

Aș vr-ea să spun cîteva cuvinte 
și despre ușurarea muncii oameni
lor oare efectuează calcule ta le
gătură cu planificarea și conduce
rea producției, lucrări de proiectare 
și de cercetări științifice. în Uniu
nea Sovietică se prelucrează anual 
miliarde de documente, se efec
tuează sute de miliarde de operații 
de calcul. Dezvoltarea continuă a 
economiei naționale implică nu nu
mai lărgirea lucrărilor 
ci necesită și ridicarea 
bilă a exactității 
timpului de 
Rezolvarea 
contribui la sporirea potențialului 
economia al 
nomiel naționale. De aceea, folosi
rea tehnicii de calcul în calcule e- 
conomice constituie pentru noi o 
problemă de cea mai mare Impor
tanță.

In prezent, ta Uniunea Sovietică 
au fost create și se fabrică-mașini 
electronice de calcul de mare pro
ductivitate, folosite în centrele de 
calcul ale republicilor, în consiliile 
economiei naționale și în marile 
întreprinderi. Se poate afirma cu 
deplin ternei că, ușurînd cele mal 
variate calcule, această tehnică va 
da un efect deopotrivă de mare ca 
și mașinile pentru conducerea anu
mitor procese tehnologice.

Lucrările efectuate ta U.R.S.S. în 
domeniul automatizării șl mecani
zării au schimbat radical condițiile 
de muncă ale omului. In prezent se 
pot revizui cu curaj noțiunile des
pre o serie de profesiuni : hamal, 
fochist, mașinist. Aceste cuvinte 
dispar treptat din lexiconul nostru 
întrucît oamenii care în prezent 
stau la tabloul de comandă al unei 
mari hale de cazane dintr-o centra
lă termoelectrică sau al unei loco
motive electrice moderne îndepli
nesc cu totul alte operații decît co
legii lor cu numai 20—25 do ani ta 
urmă. Fochiști cu studii tehnice' 
medii, un mașinist sau un oțelar cu 
studii superioare nu mai constituie 
o excepție, ci un lucru obișnuit în 
viața cotidiană sovietică. Se șterg 
nu numai deosebirile într9 munca 
fizică și cea intelectuală, ci se 
creează și industria viitoarei socie
tăți comunisto.

de calcul, 
consldera- 
reduceiea 
calculelor.

lor,
efectuare a 
acestor probleme va

multox ramuri aie eco-
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Vodtwö pitorească da pe corpentinela de. la Gtavczla, ta apro
piere de Podul Dîmboviței. JEotftl Äserpres)

Sfatul medicului

(Urmare din pag. I-a)

tj)& (Mollit

Puțini din 
bovița și-o 

un rîu

cei ce cunosc Dîm- 
pot închipui altfel 

calm, de șes, cu

Toamna este un anotimp care se carac
terizează prin variații mari și rapide da 
temperatură, umiditate, curenți de aer. In 
această perioadă apar o serie de afec
țiuni specifice timpului rece, cum ar fi : 
infecții ale căilor respiratorii (guturai, rino- 
faringite, bronșite), stări acute sau suba
cute ale diverselor forme de reu
matism etc. Toate acestea se daforesc 
pe de-o parte afit schimbărilor bruște ale 
factorilor de climă amintiți, la care or
ganismul nu a avut timpul necesar să se 
adapteze, cît și faptului că, in general, 
nu se respectă unele reguli elementare 
de igienă a îmbrăcămintei și încălță
mintei.

O îmbrăcăminte corespunzătoare pen
tru exterior presupune pentru bărbați u- 
tilizarea hainelor de stofă, basca sau pă
lăria, încălțăminte de piele cu talpă de 
bovine sau de cauciuc. Pentru femei, de
vin obligatorii fustele sau rochiile de sto
fă, ciorapii și pantofii închiși, cu tocuri de 
lnăl(ime moderată, jerseul sau o vestă de 
lină. Trebuie subliniat că în sezonul rece, 
factorul de climă cel mai dăunător orga
nismului nu este atît frigul, cît ume
zeala din aer sau de pe sol. Împotriva 
efectelor dăunătoare ale acesteia trebuie 
luate cu precădere măsuri printr-o îmbră
căminte și încălțăminte corespunzătoare. 
Este indicat să ne ferim de o îmbrăcă
minte prea groasă. Aceasta duce la în
călzirea excesivă a corpului, la transpira
ție și de aici la apariția „răcelii" sau a 
altor afecțiuni. Obiceiul contrar, observat 
mai ales la tineri, de a se utiliza o îmbră
căminte prea subțire, justificîndu-se prin 
aceasta dorința de „călire“ a organismu
lui, este, de asemenea, dăunător,

In interior, în cameră, se impune desi
gur o îmbrăcăminte subfire șl lejeră.

Temperatura In cameră nu trebuie să de
pășească Insă 22—23 de grade C.

O atenție deosebită trebuie acordată 
copiilor de virstă școlară, căci ei plătesc 
cel mai des tribut acestui sezon prin 
numeroase îmbolnăviri, de multe ori u- 
șoare, dar care uneori se complică. La 
copii se impune o îmbrăcăminte lejeră, 
corespunzătoare atît pentru școală, cit și 
pentru, activitate sportivă sau joc. Firește, 
trebuie să predomine țesătura de lină. 
Pentru copiii de virstă preșcolară și chiar 
mai mici, pericolul unei îngrijiri „prea 
atente" in sezonul rece, din partea ma
melor, se manifestă printr-o îmbrăcă
minte excesivă, temperatură prea ridica
tă în cameră, evitarea plimbărilor în aer 
liber. Plimbările nu trebuie întrerupte de
cît în caz de intemperii' ori vînt foarte 
puternic.

In inventarul nostru vestimentar, a intrat 
într-o largă măsură îmbrăcămintea din 
material plastic, haine de ploaie, bluze 
de vint etc. îmbrăcămintea confecționată 
din aceste materiale nu trebuie purtată 
în permanență, ci numai în caz de pre-

■ cipitafii sau vint puternic.
Odată cu venirea lunilor de iarnă și ră

cirea excesivă a timpului, în afara regu
lilor expuse care rămîn valabile, se a- 
daugă la îmbrăcăminte paltonul din pos
tav, blană sau piele, ghetele sau galoșii 
și șoșonii, ciorapii groși etc.

Respectarea acestor cîteva reguli de 
Igienă a îmbrăcămintei 1n sezonul rece 
va contribui In bună măsură la menținerea 
unei permanente stări de sănătate.

Dr. GH. BRÎMDUȘ 
Direcția generală sanitară 

antiepidemică din Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale

Lucrări silvice de toamnă
TG. MUREȘ (coresp. „Scânteii"). — 

întreprinderile forestiere din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară des
fășoară o activitate susținută pentru 
ridicarea productivității pădurilor, 
împădurirea terenurilor goale și a 
parchetelor exploatate în ultimii 
ani.

Campania de împăduriri de toam
nă se apropie de sfîrșit. A fost înde
plinit planul anual de îngrijire a 
arboretelor, executîndu-se lucrări de 
îngrijire pe aproape 180 0® de ha.

In prezent se desfășoară lu
crări pregătitoare pentru campania 
de împăduriri din anul viitor. Pe 
o suprafață de 4 000 de ha se exe
cută curățirea parchetelor, identifi
carea terenurilor pentru împăduri
rile din primăvară, construirea ca
banelor pentru muncitori, inventa
rierea materialului săditor.

La executarea lucrărilor silvice de 
toamnă s-au evidențiat ocoalele sil
vice Sovata, Gurghiu, Tulgheș etc.

Primăvara, docherii ieșeau pe țărmul 
spulberat încă de vînturi reci. Nu 
flori așteptau ei să răsară. Așteptau, 
pe urma sloiurilor topite, primul 
șlep pe Dunăre. Copiii cîntau : 
Floricele pe câmpii, dar tot la șlepuri 
visau și ei. Copiii cîntau : Vine, vine 
primăvara... Primăvara lor era cu 
șlepuri.

Primăvară cu cargouri. Primăvară 
cu o bucată de pîine înainte de cul
care. Așa era visat, și în casa lui A- 
neste, anotimpul florilor. Primul 
ghiocel însemna prima punte între 
bord și chei. Puntea aceea șovăiel
nică, nesigură, ca și viața.

în fața noastră, pe puntea parcă 
fără început și sfîrșit a benzii trans
portoare, nisipul urcă 
chei și se face movilă, 
fără ciolane. De bunul 
cestor benzi răspunde 
Chirică Aneste, omul cu 36 de ani 
de amintiri din port. Pînă pe la înce
putul toamnei, cînd triunghiuri călă
toare au lopătat dinspre Deltă, pe 
deasupra Galaților, către țările fără 
ierni, mai mult de 300 000 de tone de 
material de construcție au călătorit 
pe punțile de cauciuc. Mereu la 
vreme. Nisipul, pietrișul, piatra au 
ajuns la vreme pe șantiere. Au și de
venit blocuri în Țiglina, fundații la 
Combinatul siderurgic de pe platoul 
Smîrdanului. N-aș fi bănuit, dar 
iată-l pe Aneste prezent la orice 
nouă temelie gălățeană, construc
tor ! Gîndindu-măt la această mese
rie „prin alianță", îl întreb zîm- 
bind :

— N-aveți cumva și carnet de ca
lificare ?

In auzul lui Aneste întrebarea ră
sună într-un fel aparte. Din cea mai 
ferită despărțitură 'a portofelului cu 
acte, scoate la iveală, cu gesturi mi
găloase, un carnet legat în pînză 
cenușie. Citesc : „Autorizație de ma
caragiu pentru macarale mecanice și îngrijesc benzile, motoarele. Cînd se 
electrice. Calificativul obținut la 
examen : f. bine". Iar de acest car
net se leagă una dintre cele mai fru
moase amintiri ale vieții sale. lat-o :

— Era la scurt timp după națio
nalizare. Se muncea încă greu în 
docurile noastre. Cu spinarea la mi
nereu, la saci, la cherestea. Dar în
cepuse să se vorbească la noi des
pre mecanizare. Că o să vină uti
laje. Și că cine vrea să facă meca
nizare să se înscrie la școală. M-am 
dus și eu, deși eram vîrstnic, și spu-

singur pe 
Fără oase, 

mers al a- 
comunistul

eram a- 
docuri. 

ne-a ex- 
sucit cu

neau unii că noi ce să mai căutăm 
la școală. „Sîntem în etate, măi Chi- 
rică, vie alții, tineretul". Cursurile 
erau planificate să țină trei luni. 
Da’ mi-amintesc ca acum — nu a- 
pucasem nici două săptămini la par
tea teoretică — cînd a dat buzna in
ginerul unde țineam noi pregătirea 
și a anunțat sosirea la dană a unor 
„Diesele". Noi le așteptam mai tîr- 
ziu. Ce era de făcut acuma ? Cine 
să le mânuiască ? Să ne fi așteptat 
macaralele alea pe noi pînă termi
nam lunile de școală ? Cîți 
colo în pregătire, fuga la 
Ne-a explicat inginerul cît 
plicat, vreun ceas ne-a tot
modul de manipulare și articulațiile. 
Am prins curaj. Descarcă-le din va
por și dă-i drumul ! Ne-am suit pe 
ele și am mers parcă de cînd lumea. 
Cînd ne-au văzut cherestegiii din 
bazinul nou, bucuria lor. Care mai 
de care te trăgea la echipa lui. Și 
după aia am urmat mai departe 
cursurile, în paralel, și m-am califi
cat ce scrie aici pe carnet. Ne-a mai 
respirat și nouă spinarea după atî- 
ția ani.

A respirat spinarea... Ascultîndu-l, 
am înțeles dintr-odată de ce în au
zul lui Aneste „carnet de calificare" 
răsună într-un fel cu totul aparte, 
întregul sens al vieții sale se con
centrează în această trecere a fos
tului docher de la puntea aceea șo
văielnică la puntea de cauciuc a me
canizatelor. Auzisem nu odată pînă 
atunci despre dragostea lui față de 
utilaje. îl văzusem, pe cînd ne plim
bam amîndoi 
degetul semn 
caragiu tînăr 
neatent la o 
transportoare 
grijă, Aneste 
viața. E de-ajuns să răsfoiești „jur
nalul de bord" al acestor utilaje ; să 
legi vorba cu mecanicii din echipa 
lui. Intre două șlepuri nu se stă. Se

Aneste să gîndească în felul său : 
atîtea spinări despovărate. O bandă 
transportoare înseamnă atîția oa
meni care nu mai balansează, încor
dați, pe ,;
cestea sînt primele lucruri pe 
le-aude orice 
lui Aneste.

— Dar știi 
m-a întrebat 
vîntul peste 
de hârtie.

— Cum. adică,
— In grecește 

viat".
Nu cred că de 

tîlni în viață o mai omenească, tul
burătoare potrivire de sens,

,ială”. După bună ziua, a- 
care 

nou venit în subsecția

ce înseamnă Aneste ? 
un prieten, citind cu- 
umărul meu, pe foaia

ce înseamnă ?... 
înseamnă „a în

multe ori poți în-

decît 
apele tulburi, disciplinate între 
malurile înalte, tăiate geometric 
de mîna omului.

La poalele munților Iezer-Pă- 
pușa — avanposturi ale Făgăra- 
șilor — și Piatra Craiului, de pe 
coastele cărora își adună primele 
ape, Dîmbovița arată totuși alt
fel. Aici ea este un rîu zglobiu 
de munte cu ape cristaline și re
pezi care au mînat cu hărnicie 
piritele pînă de curînd, cînd pe 
malurile ei — tăiate în piatră — 
au pătruns noile drumuri fores
tiere. în această zonă a tinereții 
Dîmboviței există un loc deose
bit de frumos. Este vorba de zona 
satului Podul Dîmboviței, sat 
ce și-a luat numele de la podul 
de piatră peste care trece drumul 
trecătorii Branului, unul din cele 
mai vechi drumuri ale țării 
(Cîmpulung—Brașov). Turiștii
care poposesc aici pentru mai 
mult timp și cercetează împre
jurimile descoperă peisaje minu
nate. Ei pătrund, mergînd în

susul apei de-a lungul unul nou 
drum forestier, în Cheile Dîmbo
viței, unde pot vizita mica pește
ră a Urșilor, descoperită cu cîțiva 
ani în urmă de un tăietor de lem
ne ; ei pot cerceta peștera Dîmbo- 
vicioara, la care se ajunge prin 
Cheile Dîmbovicioarei, mai puțin 
înalte ca ale Dîmboviței, dar 
lungi de peste doi kilometri. Cea 
mai plăcută surpriză le-o oferă 
însă cheile Ghimbavului, cum 
sînt numite cheile mari ale Dîm
boviței, aflate în josul apei, în
tre Podul Dîmboviței și Rucărul, 
vestit prin portul frumos al lo
calnicilor și arhitectura caselor 
de lemn.

Prin aceste chei sălbatice de-a- 
bia au loc să se strecoare apele 
rîului. Omul a găsit totuși mij
loacele să. înfrunte natura și, pe 
punți agățate pe pereții verticali, 
și-a croit un drum pe cît de în
drăzneț, pe atît de frumos. Rui
nele cetății de pe dealul Orației, 
poienile minunate, munții care 
închid în toate părțile zarea con
stituie deosebite atracții ale aces
tei zone turistice care așteaptă să 
fie mai mult cercetată.

Âxi, pe stadionuS Republicii 
și în suia Horească

prin docuri, făcînd cu 
de mustrare unui ma
ce se cam 
manipulare, 
cărora le i 
le-a prelungit mult

i dovedise
Benzilor 

poartă de

discută în organizația de partid, oa
menii știu că locțiitorul de secretar, 
Chirică Aneste, va veni totdeauna cu 
cele mai prețioase propuneri pentru 
mai buna folosire și păstrare a uti
lajelor.

Cei 36 de ani de amintiri... In lu
mina lor, odinioară atît de 
cată, pînă și unele noțiuni tehnice 
tradiționale capătă o 
siune. Omenească.
spune : macaraua sau tractorul acela 
are atîția cai putere, dați-i voie lui

Ăstăzi, pe stadionul Republicii, amato
rii de fotbal bucureșteni vor avea prilejul 
să asiste la un interesant cuplaj fotba
listic. De la ora 15 Rapid va juca cu 
Viitorul într-un meci contînd pentru cam
pionatul cat. A, iar în continuare se va 
disputa partida internațională Progresul 
— Szeged (R. P. Ungară).

In sala Floreasca vor avea loc între
cerile din cadrul ultimei etape a cam
pionatului republican de lupte clasice și 
libere pe echipe. Cu toate că ne aflăm 
în fața ultimei etape, echipa campioană 
pe anul 1962 încă nu este cunoscută i 
șanse egale au13 echipe : Steaua, Dina
mo și Steagul Roșu-Brașov. Totodată 
spectatorii vor avea prilejul să urmă
rească pe cei mai buni luptători din țară. 
Printre aceștia se numără medaliații o- 
limpici și mondiali Dumitru Pîrvulescu, 
Ion Cernea, Valeriu Bularca, Gheorghe 
Popovici. întrecerile care se dispută 
azi și mîine vor începe la orele 10.

Continuîndu-șj- turnsul în R. S. Ceho
slovacă, selecționata romînă de hochei 
pe gheață a evoluat joi seara la Pardu
bice în compania unei puternice repre
zentative regionale. Hocheiștii ceho
slovaci au cîștigat cu scorul da 6-5.

★
In semifinalele competiției masculine 

pe echipe din cadrul campionatelor In
ternationale de tenis de masă ale Iugo
slaviei care au loc la Skoplje, echipa 
R. P. Ungare a învins cu 3-1 echipa R.P.

Sosirea rugbi știlor francezi
Vineri după-amiază a sosit în Capi

tală echipa selecționată de rugbi a Fran
ței care va întîlni duminică echipa R.P. 
Romîne. Echipa franceză cuprinde 19 
jucători printre care cunoscuții interna
ționali frații Guv și André Boniface, 
Domenech, Lacroix și Crauste. Conducă
torul delegației este 
ședințele Federației 
rugbi și președintele

Romîne. în cealaltă semifinală, R. S. Ce
hoslovacă a dispus cu 3-2 de echipa Iu
goslaviei. Ieri s-au desfășurat primele 
întilniri ale probelor de dublu. Campioa
nele mondiale Maria Alexandru si Geta 
Pitică au învins cu 3-0 pe Dofen, Gomola 
(R.F.G.). La dublu mixt,, Maria Alexan
dru și Radu Negulescu au întrecut cu 
3-1 pe soții Roland (Belgia).

Ar
Finalele „Cupei 7 Noiembrie” la box 

seniori și juniori se vor desfășura în 
sala Casei raionale de cultură Tudor VI a- 
dimirescu. Duminică II noiembrie, de la 
ora 9 dim. finalele la juniori, iar luni, 
12 noiembrie, ora 19, finalele la seniori.

Note

întune-

altă 
Cînd

dlmen- 
cineva

Jean Delbert, pre- 
internaționale de 
federației franceze.

După „mondialele“ de volei
După cum se știe, la recentele cam

pionate mondiale de volei de la Mos
cova, echipa feminină a R. P. Romîne a 
ocupat locul IV, iar 
locul III.

Echipa feminină a 
după părerea multor 
cu „șanse“ reduse, a

echipa masculină

tării noastre care, 
specialiști, pornea 

avut o comportare 
în general bună (notăm ca excepții me
ciurile susținute cu formațiile R. P. Bul
garia și Japoniei) și a fost la un pas de 
a obține un meritat loc III.

In schimb, despre echipa masculină, 
care a obținut locul III, loc premiat cu 
medalii de bronz, nu greșim cînd afir
măm că evoluția ei dc-a lungul turneu
lui final al campionatelor nu a satisfă
cut.

Trebuie totuși să specificăm că locul 
corespunzător evoluției, nu și valorii 
echipei noastre masculine, este locul III. 
S-a văzut în meciurile pe care echipa 
noastră le-a susținut în compania echi
pelor R. P. Ungare, R. P. Chineze, R. P. 
Bulgaria, Japoniei, R.P.F. Iugoslavia, că 
forța ei de joc nu a fost în nici un caz 
net superioară forței de ioc a acestor 
echipe, care, toate, ocupă în clasament 
un loc inferior celui al echipei R. P. Ro
mîne. Spre deosebire de echipa noastră, 
echipele Uniunii Sovietice și R. S. Ceho
slovace au manifestat în ioc o superiori
tate incontestabilă față de echipele mai 
sus citate, superioritate relevată prin 
victoriile repurtate și prin siguranța și 
maturitatea lor în jocurile susținute.

Dacă afirmăm totuși că, în raport cu 
valoarea sa, echipa masculină a R. P. 
Romîne putea obține un loc superior, 
mai precis locul II, avem în vedere jocu
rile cîștigate în fața puternicei formații 
a R. P. Polone și mai ales în fata echi
pei R. S. 
noastră a 
Etățile și 
cate însă, 
pei noastre a fost crispat și nesigur.

Exprimîndu-și opinia despre compor
tarea formației noastre, antrenorul echl-

Cehoslovace, în care echipa 
lăsat să se întrevadă posibi- 

forta ei reală de ioc. Din pă- 
în restul turneului, jocul echl-

pei Uniunii Sovietice, Ghivi Ahvlediani, 
considera că echipa noastră este tribu
tară formei celor doi ridicători — în 
funcție de forma lor este și randamen
tul general al echipei. Faptul că prima 
noastră pereche de ridicători a jucat la 
Moscova sub nivelul posibilităților ei 
constituie una din explicațiile unor jocuri 
mediocre ale echipei noastre.

Dar nu numai atit. Forma slabă a 
trăgătorilor, dintre care doar Derzi a dat 
integrală satisfacție, folosirea cu precă
dere a primilor șase jucători, chiar și 
atunci cînd se vedea clar că unii din ei 
nu corespund — au dus la infringed pu
țin așteptate. Sînt semnificative în acest 
sens evoluțiile lui Bărbuță, Chezan, Che- 
rebețiu care atunci cînd au fost introduși 
în joc au evoluat în general bine. Din 
păcate, în partida care urma, antrenorii 
aliniau iarăși formația tip și din nou 
unii titulari vădeau lipsuri arătate în 
jocul precedent. A fost de neînțeles pen
tru mulți păstrarea pe tușă a unor jucă
tori de valoarea lui Coste și Grigorovici 
atunci cînd Nîcolau, Corbcanu sau Mi- 
culescu țucau slab.

Trebuie, de asemenea, subliniat faptul 
că, în turneul final, echipa noastră a 
fost una din puținele care și-a bazat lo
cul, aproape în exclusivitate pe forță, pe 
scheme șablon, în care lovitura de atac 
s-a executat regulat din pasa a doua. 
Urmarea ? Ineficacitatea atacului nostru 
care a fost blocat cu ușurință de echipele 
adverse.

Vom mai aminti și slaba putere 
luptă a echipei noastre, care, 
cînd a fost condusă, n-a 
foarte rar să recupereze, 
schimb meciuri în care a 
ritar.

Federația de specialitate 
să analizeze evoluția echipelor noastre 
reprezentative la campionatele mondiale 
de la Moscova, luînd măsurile cuvenite 
pentru remedierea lipsurilor constatate.

M. POPESCU

de 
atunci 

reușit decît 
pierzînd în 
condus auto-

are obligația

De la microfon 
la tribune

Duminica, înaintea începerii meciurilor, 
pe stadionul din lași se aude vocea 
crainicului. După ce anunță formațiile ce
lor două echipe își încheie emisiunea cu 
următoarele cuvinte : „...nu aruncați cu 
mere pe stadion, încurajați echipa favo
rită in mod civilizat...“

Fiind doar în treacăt, prin acest oraș, 
corespondenji voluntari din Rădăuți, Bucu
rești, Bacău ne relatează cele de mai 
jos :

„Privindu-i pe spectatori, ne scriu tova
rășii C. Pintea din Bacău și.M. Radovici 
din București, vezi că ei ascultă cu afenfie 
cuvintele crainicului și, mai mult, nimeni 
nu consumă mere I Atunci ? Dar, a început 
jocul și odată cu el „încurajările“ local
nicilor. Pentru jucătorii C.S.M.S.-ului, cu
vinte calde de îmbărbătare. Nici o deza
probare cînd 
ieșeni încalcă 
cîțiva fluieră, 
care i-a oprit 
favorabilă, 
păcate însă, după cei cîțiva 
se iau și unii din tribuna B și peluze care 
nu văd în continuarea jocului decît gre
șelile adversarului. Iar alți spectatori (ce-1 
drept, puțini 1a număr) au imaginație poe
tică (de un gust îndoielnic) găsind pore
cle hazlii jucătorilor oaspeți. Toate aces
tea sînt de natură să enerveze, să ducă 
la o desfășurare anormală a jocului..."

Și din alte scrisori primite la redacție, 
ca de altfel și din rapoartele făcute de 
unii arbitri și observatori federali, care au 
condus și asistat la mai mulle jocuri ale 
echipei C.S.M.S. pe teren propriu, reies 
asemenea fapte puțin îmbucurătoare.

Un cititor din Rădăuți, care ne-a scris 
lucruri asemănătoare, propune Federației 
de fotbal să urmărească mai îndeaproape 
meciurile echipei C.S.M.S.-lași, să ia mă
suri drastice care să meargă pînă la sus
pendarea jucătorilor certați cu disciplina 
sau suspendarea terenului de joc.

Măsura se cuvine a fi luată în conside
rație,

vreunul dintre .jucătorii 
regulamentul. Dacă totuși 

o iac la adresa arbitrului, 
pe „băieți“ dintr-o acțiune 

dar... nereglementară. Din 
i „cunoscători“



Recent, Ia fabrica do încălțăminte „Ștefan Gheorghiu" din Capi
tală _ a intrat în funcțiune o nouă bandă rulantă la care se produce 
încăițămint© pentru femei. în fotografie : Un aspect de muncă la noua 
bandă rulantă. (Foto : Agerpres)

f Vizitele delegației Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

Continuîndu-și călătoria în regiu
nea Brașov, delegația sovietului Su
prem al U.R.S.S. în frunte cu G. G. 
Abramöv, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a vi
zitat în cursul zilei de vineri gos
podăria agricolă colectivă din Hăl- 
chiu, uzinele „Steagul roșu" și com
plexul turistic Poiana Brașov. în 
cursul după-amiezii oaspeții au asis
tat la un spectacol folcloric prezen
tat la Teatrul de Stat din locali
tate.

Seara, președintele Sfatului popu

lar regional Brașov a oferit un dineu 
în cinstea delegației.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Anton Moisescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, și 
alți deputați, de Ald'ea Militaru, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.M.R., și Ion Mărcuș, 
președintele Sfatului popular regio
nal Brașov.

Membrii delegației au fost însoțiți, 
de asemenea, de I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

Măsuri privind îmbunătățirea organizării 
îhvățămîntului seral și fără frecvență 

de cultură generală și superior
(Urmare din pag. I-a)

învățămînt muncitori calificați, mai
ștri sau tehnicieni, proiectanți, teh
nologi sau laboranți din industrie, 
agricultură, silvicultură, transporturi, 
construcții, din institutele de proiec
tare, de cercetare și de învățămînt 
superior, muncitori calificați, maiștri 
sau tehnicieni cărora li s-au încre
dințat funcții în aparatul de partid, 
de stat, în întreprinderi economice 
și în organizații obștești, ofițeri ac
tivi care au absolvit școala medie de 
cultură generală cu examen de ma
turitate sau o școală echivalentă cu 
diplomă, au cel mult 35 de ani la 
admitere și o vechime de cel puțin 3 
ani în specialitate.

Admiterea lor în învățămîntul supe
rior seral se face prin concurs în li
mita locurilor stabilite prin, planul 
de școlarizare. Candidații trebuie să 
fie recomandați de întreprinderea, 
instituția sau organizația în care lu
crează.

Studenții înscriși în învățămîntul 
seral beneficiază de unele înlesniri 
ca : programarea în schimburi de 
producție care să le permită frecven
tarea cu regularitate a cursurilor, a- 
cordarea unui concediu d.'e studii 
plătit de 30 de zile anual, eșalonat 
sau integral, în afara concediului de 
odihnă.

învățămîntul superior fără frec
vență se organizează în cadrul uni
versităților, institutelor pedagogice 
și la Institutul de științe economice.

Se pot înscrie la învățămîntul su
perior fără frecvență absolvenții șco
lilor medii de cultură generală cu 
diplomă de maturitate sau o școală 
echivalentă cu diplomă, în vîrstă de 
cel mult 35 d'e ani la admitere. Ac
tiviștii așezămintelor de cultură, lu
crătorii redacționali din presă șl e- 
dituri care au cel puțin 3 ani de ac

tivitate în producție, se pot înscrie 
la facultățile de filologie, istorie și 
filozofie ; ofițerii activi la facultățile 
de științe juridice, științe economice, 
filologie, istorie și filozofie ; cadrele 
care lucrează în probleme de conta
bilitate, preț de cost, finanțe și cre
dit, planificare, muncă și salarii, sta
tistică, aprovizionare tehnico-mate- 
rială și organizarea activității econo
mice, merceologie, circulația mărfuri
lor la facultățile economice ; cadre 
de specialitate din justiție, procura
tură, arbitrajul de stat, notariate, 
precum și din oficiile juridice de pe 
lîngă întreprinderi, instituții și or
ganizații obștești la facultățile de 
științe juridice ; sportivii clasificați 
în categoriile I și II la Institutul de 
cultură fizică și sport.

Cadrele didactice din învățămîntul 
de cultură generală și din instituții
le preșcolare se pot înscrie la facul
tățile pregătitoare de cadre didacti
ce din universități și la institutele 
pedagogice, iar activiștii de partid, ai 
sfaturilor populare și ai organizații
lor de masă la facultățile de filozo
fie, istorie, științe juridice șl științe 
economice.

într-un an universitar studenții 
din învățămîntul fără frecvență pot 
promova un singur an de studii,.

Admiterea lor în învățămîntul su
perior fără frecvență se face prin 
concurs. în limita locurilor stabilite, 
iar candidații trebuie să fie reco
mandați dt întreprinderea, instituția 
sau organizația in care lucrează.

Studenții din învățămîntul supe
rior fără frecvență beneficiază de un 
concediu de studii fără plată de 30 
de zile anual, eșalonat sau integral, 
în afara concediului de odihnă, ca
zare gratuită în căminele studențești 
și masa contra cost la cantine In 
timpul sesiunilor de examene.

(Agerpres)

ScFiimku! instrumentelor 
de ratificare a unui tratat 

romîno-polon

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone a avut loc schimbul in
strumentelor de ratificare a Trata
tului dintre R. P. Romînă și R. P. 
Polonă privind asistența juridică și 
relațiile juridice în cauzele civile, 
familiale și penale, semnat la Bucu
rești la 25 ianuarie 1962. Protocolul 
schimbului instrumentelor a fost 
semnat din partea R. P. Polone de 
către Adam Rapacki, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone, iar 
din partea R. P. Romîne de către 
Gheorghe Diaconescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în R. P. Polonă.

La semnare au fost prezenți func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Polone 
și membri ai Ambasadei R. P. Ro
mîne la Varșovia.

încheierea lucrărilor sesiunii 
de comunicări științifice 

in domeniul automaticii
Vineri s-au terminat lucrările se

siunii de comunicări științifice în 
domeniul automaticii, organizată de 
Comisia de automatizare a Acade
miei R. P. Romîne. In cadrul sesiu
nii au fost expuse numeroase comu
nicări privind cercetări teoretice e- 
fectuate în țara noastră, precum și 
aparate și instalații de automatizare 
concepute și realizate de specialiștii 
noștri, multe din ele fiind aplicate 
deja în diferite sectoare economice.

In cursul ședinței de vineri au mai 
prezentat comunicări privind reali
zările automaticii rn țările respec
tive specialiștii D. Belcev (R. P. Bul
garia), Otakar Sefl (R. S. Ceho
slovacă), Li Cek Kiun (R.P.D. Co
reeană), H. Thiele (R. D. Germană), 
J. Cernelc (R.P.F. Iugoslavia), H. 
Gorecki (R. P. Polonă).

în cuvîntul de închidere, acad. 
Gr. C. Moisil, președintele Comisiei 
de automatizare a Academiei R. P. 
Romîne, a relevat roadele bogate ale 
sesiunii și a mulțumit participanți- 
lor romîni șl străini pentru contri
buția lor. (Agerpres)

Simpozionul „Controlul 
biologic și clinic 

al medicamentului"
Vineri s-au încheiat în București 

lucrările simpozionului „Controlul 
biologic și clinic al medicamentu
lui”. organizat de Uniunea Societă
ților de Științe Medicale din R.P. 
Romînă.

La lucrările simpozionului, care 
a durat două zile, au fost prezentate 
13 rapoarte și corapoarte și 31 co
municări. (Agerpres)

mN PARTEA AMBASADEI
U. R. S. S.

Ambasada Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Romînă aduce 
mulțumiri călduroase tuturor colec
tivelor întreprinderilor și instituții
lor, organizațiilor și cetățenilor din 
R. P. Romînă pentru felicitările 
transmise cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

A XH-a sesiune a Conferinței generaie

PARIS 9 (Agerpres). — în dimi
neața zilei de 9 noiembrie s-a des
chis la Paris cea de-a Xll-a se
siune a Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație, 
cultură).

Delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne este condusă de acad. Mi
hail Ralea, vicepreședinte al Comi
siei naționale romîne pentru 
U.N.E.S.C.O.

După deschiderea conferinței, pre
ședintele a anunțat că pe adresa 
conferinței a sosit un mesaj de saiut 
din partea lui N. S. 
ședințele Consiliului 
U.R.S.S.

„Conferința dv„ la care participă

c.

INFOR
© Vineri după-amlază a avut loc o 

conferință de presă cu prilejul apropia
tei deschideri în Capitală a expoziției 
întreprinderilor poloneze de comerț ex
terior „Electrim”, „Varimex”, „Moto-' 
import”. Ziariștii prezenti au fost salu
tați de Janusz Milewski, directorul ex
poziției. Specialiștii polonezi au prezen
tai apoi produsele expuse : aparate e- 
lectronice și electrotehnice, aparate pen
tru studiourile de televiziune și cinema
tografice, instrumente optice și medicale, 
motociclete etc.

© La Institutul pedagogic din Pitești 
.Za avut loc ședința de constituire a Aso

ciației studențești. Cu acest prilej a fost 
adoptat un plan de activitate, îmbogățit

MATH
cu o serie de propuneri făcute de stu- 
denti.

© A apărut „Presa noastră”, revista
Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă. 

Anul VII nr. 9 (77) 1962.
(Agerpres)

® La tragerea Loto-Central din 9 no
iembrie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
15 57 50 17 4 16 37 58 12 52

Premiul special A : 58, 4, 57; pre-
miul special B : 12, 50, 16; premiul spe-
cial C : 15, 17, 37.

Fond de premii : 701 871 lei.
Tragerea următoare va avea Ioc vi-

neri 16 noiembrie 1962 la Tecuci.

Rezerve nevalorificate 
în turnătorii

(Urmare din pag. I-a)

zul'cate au fost obținute la Uzinele 
mecanice Timișoara, la Uzinele con
structoare de mașini Reșița și în alte 
întreprinderi. Aceste metode nu sînt 
însă extinse. Chiar și întreprinde
rile care le folosesc toarnă un nu
măr mic de repere cu ajutorul lor. 
La Uzinele de strunguri din Arad 
au fost turnate în acest an, prin me
toda de uscare a miezurilor cu bio
xid de carbon, circa 40 tone de piese, 
cu toate că în planul tehnic se pre
văd 200 de tone.

Deși turnarea în. cochile prezintă 
mari avantaje — piesele sînt de ca
litate mai bună, se reduc consumul 
de metal și timpul de prelucrare, 
crește productivitatea muncii — 
această metodă s-a introdus șl se 
folosește la un număr mic de repe
re, cu excepția turnătoriilor, de la 
Uzinele constructoare de mașini Re
șița și Uzinele mecanice Timișoara.

Datorită faptului că într-un nu
măr de turnătorii din regiunea. Ba
nat utilajele de înaltă tehnicitate 
nu au fost bine folosite, iar proce
deele tehnologice și metodele înain

tate de muncă nu au fost extinse 
pe măsura posibilităților, în aceste 
întreprinderi s-au produs adeseori 
piese de calitate slabă, productivi
tatea muncii a fost scăzută, iar con
sumul de metal, cocs și alte mate
riale a fost depășit.

Există mari rezerve de sporire a 
producției de piese turnate. Direcții
le generale tutelare din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini au datoria să prevadă pentru 
1963 măsurile cele mai potrivite me
nite să mobilizeze în mai mare mă
sură capacitățile de producție ale 
turnătoriilor din regiune, ținîndu-se 
seama. în primul rînd, de structura 
pieselor necesare întreprinderilor 
din regiune.

De asemenea, este necesar ca atît 
conducerile întreprinderilor, cît și 
cele ale turnătoriilor să acorde 
toată atenția introducerii și extinde
rii metodelor și procedeelor tehno
logice avansate, utilizării mai judi
cioase a capacităților de producție e- 
xistente .Astfel, vor fi puse la dispo
ziția întreprinderilor cantități sporite 
de piese turnate de bună calitate și 
la un preț de cost scăzut.

a industriei, construcțiilor și agricul
turii.

Pentru a participa la discutarea 
acestei probleme, la plenară a lost 
invitat activul de partid, de stat și 
economic al republicilor, ținuturilor 
și regiunilor.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : C.C. al P.C.U.S. a hotărît 
să convoace la 19 noiembrie 1962 
o plenară a Comitetului Central.

La plenară N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., va pre
zenta un raport cu privire la îmbu
nătățirea conducerii de către partid

A

reprezentanți din aproape toate ță
rile lumii, se spune în mesajul de 
salut, se desfășoară într-o perioadă 
remarcabilă de dezvoltare a socie
tății umane. Se năruie și este pe cale 

știință și de dispariție rușinosul sistem colo
nial, care a pricinuit atît de multe 
nenorociri și suferințe milioanelor 
de oameni. Trăim într-o perioadă 
de prefaceri sociale mărețe și de 
realizări fără precedent ale științei 
și tehnicii, care au permis să se 
treacă la asaltul Cosmosului".

„în fața omenirii, se spune în me
saj în continuare, nu există astăzi 
sarcină mai importantă decît lupta 
pentru pace, pentru coexistența paș
nică a statelor cu sisteme sociale di
ferite, pentru dezarmare generală și 
totală".

După ce a scos în evidență rolul 
U.N.E.S.C.O., chemată în conformi
tate cu statutul acestei organizații 
șă înrădăcineze în conștiința oame
nilor ideea apărării păcii și să con
tribuie la dezvoltarea prietenie: și 
înțelegerii între popoarele tuturor 
țărilor de pe glob. N. S. Hrușciov a 
dat asigurări participanților la Con
ferința generală că în persoana U- 
niunii Sovietice ei vor găsi totdeau
na un luptător neobosit pentru pace 
și înfăptuirea cît mai grabnică a 
dezarmării generale și totale sub un 
strict control internațional, pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui sub toate manifestările lui și 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării internaționale în dome
niul științei, culturii și învățămîn
tului.

Lucrările celui de-al Vlll-lea Congres 
al P. C. Bulgar

Hrușciov, pre- 
de Miniștri al

PARIS 9 (Agerpres). — Maurice 
Thorez, secretarul general al Parti
dului Comunist Francez, a rostit o 
cuvîntare în fața alegătorilor subur
biei pariziene Ivry-sur-Seine.

„Discursul rostit în ajun de ge
neralul de Gaulle — a spus Thorez 
— a confirmat și mai mult hotărîrea 
alegătorilor, care au spus „nu“ la re
centul referendum. în același timp, 
acest discurs ajută pe cei care au 
spus „da“ la referendum să-și dea 
seama de întreaga seriozitate a pri
mejdiei care planează asupra insti
tuțiilor republicane și să înțeleagă 
cui trebuie să-și dea voturile.

Alegerea în Adunarea Națională a 
unei majorități republicane, sprijini
tă de o puternică mișcare a maselor 
de pe întreg cuprinsul țării, poate 
sili pe președintele republicii să for
meze un guvern investit cu încrede
rea Adunării Naționale și care să se 
bucure de sprijinul întregului popor.

în încheierea cuvîntării sale, Mau
rice Thorez a chemat la unirea tu
turor forțelor democratice.

SOFIA 9 (Agerpres). — După cum 
anunță B.T.A., la 9 noiembrie Con
gresul al Vlll-lea al Partidului Co
munist Bulgar a continuat dezbate
rile pe marginea raportului de acti
vitate al Comitetului Central al 
partidului și a raportului Comisiei 
Centrale de Revizie.

în ședința de dimineață, prezida
tă de Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., au 
luat cuvîntul Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., Nikolai Tonev, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid din Pleven, Maria Toneva 
Stoianova, conducătoarea fermei de 
vaci de la G.A.C.M. din Trîstenik, 
Stoian Ghiurov, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, K. Ghiaurov, secretar 
al Comitetului orășenesc al P.C.B. 
din Plovdiv.

In ședința de după-amiază, prezi
dată de Mitko Grigorov, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.C.B., au luat cuvîntul Raiko Da- 
mianov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
D. Metodiev, secretar al organizației

de partid a Uniunii scriitorilor bul
gari, Nacio Papazov, președintele 
Comitetului de Stat pentru știință 
și progresul tehnic, A. Ratiev, prim- 
secretar al Comitetului regional din 
Silistra, Stanka Ciobanova, prim- 
secretar al comitetului orășenesc din 
Razgrad.

Congresul a fost salutat de Apos- 
tolos Grozos din partea Partidului 
Comunist din Grecia, Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, L. Țend, membru al Bi
roului Politic al C.C. și al doilea 
secretar al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Bias Roca, 
membru al Conducerii naționale a 
Organizațiilor Revoluționare Inte
grate din Cuba, John Williamson, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Marea Britanie, Iakub De
mir, secretar al C.C. al P.C. din 
Turcia, Santiago Alvarez, membru 
al Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania, S. Hakamada, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C. din Japonia, H. Moore, secretar 
general al P.C. din Irlanda de Nord.

Lucrările Congresului continuă.

A

Academicianul sovietic Lev Lan
dau, laureat al Premiului Nobel, șl 
soția sa, după vindecarea rănilor 
pricinuite în cursul unul accident de 
automobil.

Toamna e frumoasă la Budapesta, 
în pustă soarele mai învăluie încă 
meleagurile în raze calde. Toamna 
aceasta are în Ungaria o semnifi
cație deosebită și acest lucru se 
observă pretutindeni în fără, după 
felul în care, la orașe și la sate, oa
menii muncii înfîmpină evenimentul 
însemnat în viața poporului și a tă
rii — cel de-a1 Vlll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

în adunări de partid și în adu
nări deschise se discută Tezele ce
lui de-al Vlll-lea Congres al 
P.M.S.U., adoptate de plenara din 
august a C.C. Tn acest document se 
face bilanțul activității desfășurate 
de întregul popor sub conducerea 
P.M.S.U. în construcția socialistă, se 
analizează experiența dobîndită, sînt 
expusa noile sarcini și obiective în 
munca de construcție economică, 
de continuă dezvoltare a orînduirii 
sociale și politice.

în colectivele muncitorești, în in
stituții, la safe, oamenii muncii îșl 
iau angajamente de a înfîmpină cu 
cinste Congresul partidului. Printre 
alții, minerii din Tatabânya, pentru 
care în anii regimului democrat- 
popular s-a construit un oraș nou, 
muncesc cu spor pentru a-șl realiza 
angajamentul de a ridica producfia 
de .cărbune pe schimb. La Uzinele 
metalurgice din Ozd lupta pentru 
economii se află în centrul atenției. 
De la începutul anului metalurgicii 
au realizat, peste sarcina planificată,

economii însemnate reducînd con
sumul de cocs la tona de fontă.

Brigăzi de muncitori iau parte cu 
însuflețire la mișcarea 
cerirea titlului de brigadă 
că socialistă. La Uzina de 
telecomunicații, de pildă, 
aproape 250 de brigăzi ; 
cile de încăllăminte sînt 
cere peste 500 de brigăzi,

pentru cu- 
de mun- 
utilaj de 
se întrec 
în fabri- 
în între- 
avînd ca

ZI de zi, tot mai multe colective 
raportează că în cinstea celui de-al 
Vlll-lea Congres al R.M.S.U. și-au 
îndeplinit angajamentele luate, ob- 
ținînd succese în muncă.

La combinatul metalurgic „Le
nin“ din Diosgyôr reconstrucjia 
furnalului 3 de 700 tone — cel mai 
mare din R.P.U. — a fost terminată 
cu 17 zile înainte de 
Colectivul termocentralei
Tiszapalkony s-a angajat să reducă 
preful de cost al energiei electrice 
prin economisirea cărbunelui. Efor
turile 
te de 
acum 
bune.

Succese au 
fului 
sarcinile 
tombrie 
fruntea
vâcs Istvan, Kiss Imre, Fôldesi Sén- 
dor și alfii.

Cu avînt lucrează șl muncitorii fo
restieri. De la începutul anului și 
pînă acum, el au împădurit 15 000 
ha, îndeplinind înainte de termen 
sarcina planificată. Cu astfel de rea
lizări se pregătesc oamenii muncit 
din R. P. Ungară să întîmpine apro
piatul Congres al P.M.S.U.

A. POP

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

obiectiv îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prefului 
cost.

La Fabrica de mașini-uneite 
Budapesta am întîlnit o brigadă 
la Institutul de cercetări pentru i 
dernizarea mașinilo^-unelte. Ei și-au 
mutat aici „sediul" pentru a studia 
în amănunțime fazele de lucru și pe 
această bază au venit apoi 
puneri prejioase.

— Alături de 
ai muncii din 
cercetătorii, ml-a 
Istvăn, membru 
pre care am t_____ ,
buim la îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea congresului. Ne stră
duim să găsim cele mai bune me
tode de muncă pentru ca mașinlle- 
unelte produse aici să fie la nive
lul tehnicii moderne.

do

din 
i de 
mo-

cu pro—

ceilalfl 
tară,

spus ing. Olâh 
al brigăzii des- 
pomenit, contrl-

oameni 
și noi,

termen. 
de la

muncitorilor au fost încununa- 
succes. Ei au economisit pînă 
aproape 25 mil tone de căr-

Borsod 
de 
cu

întrecerii

obținut și minerii frus- 
care 
plan
10

și-au depășit 
pe luna oc- 

la sută. în 
se situează Ko-

„Wall Street : După 12 ani grași, 
volumul tranzacțiilor este mic, po- 
somorîrea — mare*. Acesta este ti
tlul unui amplu articol apărut la 
sfîrșitul lunii octombrie în revista 
americană „Newsweek“ în care ee 
descrie atmosfera plină de nesigu
ranță ce domnește la „New York 
Stock Exchange" (Bursa de acțiuni 
din New York), cea mai importantă 
dintre cele 17 instituții similare exis
tente în S.U.A.

...în marea lor majoritate, în
treprinderile capitaliste de azi sînt 
organizate sub forma societăților pe 
acțiuni. Partea principală a acțiu
nilor („pachetul de control“) este 
concentrată în mîinile magnaților 
financiari. Ei au tot interesul ca ac
țiunile companiilor pe care le con
trolează să fie difuzate cît mai larg 
cu putință: cu cît este mai mare 
numărul persoanelor care posedă 
acțiuni, cu atît mai puțin capital 
trebuie să investească grupul pre
dominant, cu atît mai mic trebuie să 
fie procentul din totalul acțiunilor 
care să permită acestuia de a con
duce afacerile unei anumite compa
nii. Astfel, mari monopoluri ca 
„Standard Oii" (controlat de Rocke- 
felleri) și „United States Steel“ (care 
aparține Morganilor) au sute de mii 
de acționari. Iar muncitorul care 
cumpără 2-3 acțiuni „Standard Oii' 
este declarat de propaganda ame
ricană drept „coproprietar“ al com
paniei, alături 
Morgan. Astfel 
„capitalismului popular“ : 
zeci de monopoliști dețin milioane 
de acțiuni — și cîteva zeci sau sute 
de mii de cetățeni au cîteva petece 
de

de Rockefeller și 
arată egalitatea 

cîteva

hîrtie.
...„New York Stock Exchange“ stă 

pitulată ca un animal de pradă 
printre zgîrîie-norii cei mai înalți ai 
centrului de afaceri Manhattan, în 
colțul dintre Broad Street șl Wall 
Street. Revista „Time* o numește 
plină de respect „citadela capita
lismului american“. Aci sînt cotate 
acțiunile a 1 545 dintre cele mai im
portante companii și corporații, 
care au laolaltă peste 14 milioane 
de ealariați. Acestor corporații le 
revin aproape totalitatea automobi
lelor și camioanelor produse în Sta
tele Unite, 90 la sută din energia 
electrică, peste 95 la sută din pro
ducția de aluminiu, 90 la sută din 
transporturile feroviare și aeriene 
americane.

Cum merg treburile la „New York

Stock Exchange' interesează nu nu
mai pe cei din S.U.A. Căci barome
trul Bursei din New York reflectă si
tuația economiei americane. Oscila
țiile el sînt doar oglinda instabilității 
acestei economii. De aceea, pulsul 
bursei este urmărit cu neslăbită a- 
tenție în întreaga lume capitalis
tă de miniștri, de magnați, de spe
culanți mărunți, ca și de oamenii în
șelați de propaganda oficială, care 
și-au zvîrlit economiile cumpărînd 
cîteva acțiuni. Pagini întregi din 
ziare sînt pline de cifrele seci ale 
cotelor de bursă. Se știe, doaT, că 
fluctuațiile bursei sînt mai impresio
nante decît toate simfoniile din 
lume pentru cei angrenați în jocul 
bursei. Cel mai important dintre in
dicii de la bursă este indicele mediu 
al acțiunilor principalelor 30 de 
corporații industriale (adică indi
cele industrial Dow-Jones) care este 
zilnic publicat la închiderea bursei.

Curba obținută din înregistrarea 
valorilor acestui indice seamănă 
însă în ultimul timp uimitor de mull 
cu indicațiile temperaturii unui bol
nav de friguri. Urmărind această 
curbă a Buräei din New York, eco
nomiștii americani au de ce să fie 
îngrijorați : la 29 octombrie 1929 aci 
au avut loc tragediile din „marțea 
neagră" care au marcat începutul 
marii crize; la 28 mai 1962 aci s-au 
desfășurat evenimentele din „lunea 
neagră“. Presa de specialitate, care 
se ocupă de întocmirea graficelor

Fotograliile acestea, reproduse din revista ameri
cană „Newsweek”, reprezintă reacția unor „capitaliști 
populari" la prăbușirea cursurilor din „lunea 
neagră".

Dow-Jones, a subliniat tn repetate 
rînduri : toate cele patru crize 
economice din S.U.A. care au avut 
loc după cel de-al doilea război 
mondial au fost precedate de scă
derea acțiunilor la Bursa din New 
York. Oscilațiile înregistrate aci la 
cursurile acțiunilor oglindesc situa
ția economiei americane.

în „lunea neagră" clădirea bursei 
semăna cu o cetate asediată. Pu
blicul urmărea goana impetuoasă a 
benzilor cu cote bursiere. Ulterior 
s-a subliniat că pînă și totalizatoa
rele electronice rămîneau cu minute 
întregi în urmă, neizbutind să 
înregistreze avalanșa celor care 
voiau să-și vîndă cu orice preț ac
țiunile. Nu puțini au fost aceia care 
au văzut cum li se irosesc eco
nomiile, agonisite de-o viață în
treagă.

A stîrnit un mare scandal cazul 
lui Edward H. Gilbert, președintele 
firmei „E. L. Bruce Co.". Acesta a 
retras, între 28 mai și 6 iunie, a- 
proape 2 milioane de dolari din fon
durile acționarilor pentru a-i spe
cula la „New York Stock Exchange“. 
Strîns cu ușa după crahul de la 
bursă, „financiarul-minune" — cum 
îl numeau ziarele — a părăsit S.U.A., 
fugind cu avionul în America La
tină, direct după ședința consiliului 
de administrație în care fusese de
mascat.

De la începutul scăderii cursuri
lor, valoarea nominală a acțiuniloT 

se redusese cu a- 
proape 100 de mi
liarde de dolari. 
Chiar dacă în ur
mătoarele două 
zile, cursurile s-au 
ridicat din nou cu 
22,4 miliarde de 
dolari, aceasta a 
folosit doar re
chinilor Wall 
Street-ulul, care 
au cumpărat la 
prețuri de nimic 
acțiunile vîndute 
de „capitaliștii 
populari". „Cel 
mai mult au vîn- 
dut, șl în conse
cință, cel mal mult 
au pierdut investi
torii mărunți din 
întreaga ț a r ă", 
scria „New York 
Times". „Aceasta 
le ya sluji ca în-

vățătură de minte" se bucura cu 
răutate „New York Herald Tribune", 
vorbind despre diletanții lipsiți de 
experiență care și-au fript mîinile.

în ' acele zll9 Raymond Fletcher 
scria în săptămînalul londonez 
„Tribune' : „Orice ați crede des
pre Bursa de acțiuni ca instituție, 
ea, de fapt, joacă rolul unui seis
mograf economic. Aceasta poate 
nu înseamnă începutul unei noi 
crize de tipul celei din 1929. Dar 
ea înseamnă cu siguranță sfîrșitul 
unei iluzii. Acum este cît se poate 
de clar : capitalismul n-a găsit o 
cale pentru a scăpa de crize. Chiar 
și cea mai bogată țară capitalistă 
din lume trece prin greutăți se
rioase".

Se știe că pentru a stimula din 
nou activitatea economică, în buge
tul prevăzut pe anul 1962—63 (în 
S.U.A., anul financiar începe la 1 
iulie — n.r.) alocațiile militare au 
crescut cu mai multe miliarde de 
dolari.

...La 4 iunie 1962 a urmat o noua 
scădere a cursurilor. Și de atunci 
procesul zguduirilor continuă, s-ar 
putea spune, neîntrerupt. în prima 
săptămînă a lunii octombrie, vo
lumul mediu zilnic a scăzut la 2,7 
milioane de acțiuni.

La 19 octombrie cursul acțiunilor 
a scăzut din nou la Bursa din New 
York. într-o singură zi valoarea to
tală a acțiunilor s-a redus cu a- 
proape 4 miliarde de dolari. Dar 
contrar tendinței generale de scă
dere, au crescut brusc în special 
cursurile acțiunilor emise de mono
polurile legate de industria de 
război. S-a întîmplat ceva : măsurile 
militare ale S.U.A. împotriva Cubei. 
Evenimentele acestei săptămîni, a de
clarat economistul american Green
wald, „vor putea înlătura după toa
te probabilitățile tendința descres- 
cîndă din economie”. La rindul său, 
Walter Heller, consilier economic al 
președintelui Kennedy, a declarat 
fără echivoc că „criza cubană" 
poate provoca „o accelerare a 
pulsului economic“.

Barometrul de la „New York Stock 
Exchange’ arată cui anume aduce 
foloase focul acțiunilor.

Cît privește „accelerarea pulsului 
economic", ca urmare a unor acțiuni 
militare provocate de cercurile din 
S.U.A. — nici aceasta nu poate vin
deca instabilitatea economică, boală 
fără leac în cadrul capitalismului.

L. SIROKER

e pretutindeni
FURT DE OBIECTE DE ARTĂ

Poliția italiană a fost pusă in stare 
de alarmă ca urmare a înmulțirii 
furturilor de obiecte de artă din mu
zeele țării.

Agenția Associated Press arată că 
zeci de persoane își „agonisesc exis
tența" din jafuri în centrele ar
heologice, vînzîndu-și apoi „cap
turile" turiștilor. Paza la frontieră 
a fost întărită pentru a se îm
piedica ieșirea din țară a picturilor 
și a altor obiecte de artă furate.

O FLOARE UNICĂ

Este „floarea cutremurului" care 
Crește numai pe povîrnișul unui vul
can din insula Jawa (Indonezia). Ca
racteristica ei este că înflorește tot
deauna numai în ajunul erupției 
vulcanului, avertizînd populația lo
cală de apropierea primejdiei. Cind 
răsare această floare, locuitorii sate
lor de la poalele vulcanului își pără
sesc în grabă casele, refugiindu-se în 
adăposturi sigure.

NU ARE CINE SĂ LUCREZE

în pofida numeroaselor măsuri cu 
ajutorul cărora autoritățile din Ber
linul occidental încearcă să atragă 
brațe de muncă, în „orașul de front" 
continuă să persiste o gravă lipsă 
de muncitori și funcționari. Potrivit 
datelor publicate în presa occiden
tală, la sfîrșitul lui septembrie in 
Berlinul occidental au existat 27 458 
de locuri de muncă neocupate.

„SOLIDARITATE"

în timpul agresiunii anglo-franco- 
izraeliene împotriva R.A.U., cind pa- 
rașutiștii generalului Massu au fost 
lansați în zona Canalului Suez, 
autoritățile franceze au scos 
„Aida" din repertoriul Operei din 
Paris. Ele considerau că libretul a- 
cestei opere nemuritoare a lui Verdi 
este „subversiv" deoarece ' conține 
cuvintele „Trăiască Egiptul !"

Pînă nu de mult, la localul „Casino 
de Paris", una din cîntărețe inter
preta un cîntec vesel, al cărui refren 
conținea cuvintele „Viva Cuba". Au
toritățile franceze au hotărît să-și 
manifeste solidaritatea cu acțiunile 
S.U.A., împotriva Cubei ; acum în 
loc de „Viva Cuba", cîntăreața cîntă 
„Viva tabac”.
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valono - flamand

A. I. MiKoian și Höcl Castro 
vizitează provincia Pinar del Pio

HAVANA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : La invitația lui Fidel 
Castro, primul ministru al Repu
blicii Cuba, A. I. Mikoian, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a întreprins la 8 
noiembrie o călătorie prin provin
cia Pinar del Rip. în cursul zilei, Fi
del Castro și A. I. Mikoian au vizi
tat cîteva gospodării de stat, loturi 
agricole experimentale, precum și 
centrul turistic de la Soroa, amena
jat, pentru odihna oamenilor munçii.

Prezentîndu-i lui A. I. Mikoian 
aspecte din activitatea gospodăriei de

prim-

Fidel Castro a relatatstat „Miciurin”, 
oaspetelui în mod amănunțit despre 
experiențele ce se efectuează aici. 
El a subliniat că principalul scop al 
acestora este de a asigura agricul
turii cele mai productive culturi, de 
a ridica rapid producția agricolă la 
nivelul necesităților populației țării.

în gospodăriile de stat „El Coro- 
jal", „Miciurin” si în alte gospodă
rii din provincia Pinar del Rio, A. I. 
Mikoian și Fidel Castro au fost în- 
tîmpinați cu bucurie și cordialitate 
de oamenii muncii cubani.

MOSCOVA.
răsit Moscova 
Jănos Kâdăr, 
al P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar.

PRAGA. Sub titlul „Cuvinte po
trivite”, Editura de stat pentru lite
ratură și artă din Praga a publicat 
o culegere de versuri din opera lui 
Tudor Arghezi.
Succesul ansamblului folcloric

La 9 noiembrie a pă- 
plecînd spre patrie 
prim-secretar al C.C.

,,Rapsodia Romînă” în S.U.A.

rația lui J. Bernal
LONDRa 9 (Agerpres). — TASS : 

La 8 noiembrie prof. John Bernal, 
președintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, a dat 
publicității 0 declarație m care cere 
să se ia măsuri energice pentru a se 
pune capăt tuturor acțiunilor discri
minatorii împotriva Cubei.

„în pofida promisiunii președinte
lui Kennedy că nu va avea Ioc o in
vazie în Cuba, criza nu a fost com
plet rezolvată, subliniază Bernal. 
Insula continuă să rămînă blocată 
de flota maritimă militară a S.U.A. 
și expusă recunoașterii aeriene, ceea 
ce constituie o încălcare flagrantă a 
suveranității naționale a Cubei.

Consiliul 
întru totul 
pe bună dreptate exercitarea unei 
depline suveranități naționale și a 
tuturor drepturilor asigurate de nor
mele de drept internațional. Nici o 
garanție împotriva unei invazii în 
Cuba nu poate fi eficientă dacă nu 
se va pune capăt presiunilor econo
mice asupra Cubei și ajutorului a- 
cordat m pregătirea atacurilor pira
terești. Cuba nu se va putea, de a- 
semenea, bucura pe de-a-ntregul de 
suveranitatea ei legitimă, atîta timp 
cît nu va fi lichidată baza străină, 
menținută pe teritoriul ei împotriva 
voinței poporului cuban”.

Mondial al Păcii sprijină 
poporul cuban care cere

Arnold Zweig împlinește 75 de ani
A trebuit sä emigrez în anul 1933 șl, 
departe de țara mea natală, am înțe
les care este adevărul. Și atunci am 
început studiul temeinic al clasicilor 
marxismului ; de atunci mă declar 
marxist și voi rămîne pînă la moarte.

BERLIN 9 (Agerpres). — Cunoscu
tul scriitor german Arnold Zweig 
împlinește la 10 noiembrie 75 de ani. 
Intr-un interviu acordat agenției 
M.T.I, el a declarat : Am văzut cu 
ochii mei cum țara visurilor mele s-a 
transformat într-un imperiu nazist.

NEW YORK. „Stagiunea de con
certe de la Topeka a atins vineri 
seara un punct culminant atrăgînd 
cifre record de aproape 4 000 spectatori 
veniji să asiste la reprezentația ansam
blului folcloric rominesc", relatează ziarul 
local ,,Topeka Daily Capital". „Romînii au 
cucerit publicul fermecat, „Rapsodia Ro
mînă“ — o plimbare de două ore pe cele 
mai înalte culmi ale spectacolului — a 
lăsat publicul din sala de concerte epuizat 
de îndelungatele aplauze și de ovațiile 
pentru muzica și dansurile frumoase.

Instrumenta neobișnuite la noi ca 
țambalul, naiul și fluierul au dat vervă 
muzicii care i-a încfntat pe spectatori. Cu 
o bună dispoziție contagioasă, tinerii dan
satori romîn' au executat dansuri dinami
ce în sunetele muzicii populare romî- 
nești“.

MOSCOVA. La 9 noiembrie, 
Nikita Hrușciov, Leonid Brejnev, 
Frol Kozlov și Dmitri Poleanski au 
luat parte la ședința festivă de la 
Moscova consacrată sărbătorii mi
liției sovietice. Miliția sovietică a 
fost, înființată din inițiativa lui 
Lenin în anul 1917, a treia zi după 
instaurarea puterii sovietice. La șe
dință, care a avut loc la clubul 
„Dzerjinski", raportul cu privire la 
activitatea organelor miliției sovie
tice a fost prezentat de Vadim Ti- 
kunov, ministrul apărării ordinel

publice al R.S.F.S. Ruse. La ședință 
a luat cuvîntul Nikita Hrușciov. El 
a felicitat pe lucrătorii miliției cu 
prilejul sărbătorii lor și le-a urat 
succese în muncă.

VIENTIANE. Le Van Hien, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. D. Vietnam în Laos, a 
înmînat regelui Laosului scrisorile 
sale de acreditare. în același timp 
autoritățile sud-vietnameze și-au re
chemat ambasadorul.

SANAA. La 8 noiembrie, subuni
tăți ale trupelor saudito-iordaniene 
au întreprins o nouă încercare de a 
ocupa regiunea Saada. Trupele ye- 
menite au dat o ripostă hotărîtă tru
pelor mercenare și le-au respins pe 
teritoriul Arabiei Saudite. O bătă
lie importantă a avut loc, de 
asemenea, în regiunea Maarib, unde 
pătrunseseră bande mercenare ale 
cîrmuitorului emiratului Beihan.

TOKIO. Ministrul industriei și co
merțului exterior al Japoniei, Fuku
da, a cerut în cursul întrevederii 
sale cu Hodges, ministrul comerțu
lui al S.U.A., ca guvernul ameri
can să anuleze măsurile discrimina
torii pe care S.U.A. le aplică față de 
mărfurile japoneze.

MOSCOVA. Ambasadorul Indiei 
în U.R.S.S., Triloki Noth Kaul, a fă
cut la 9 noiembrie o vizită lui N. S. 
Hrușciov. între ambasadorul Indiei 
și șeful guvernului sovietic a avut 
loc o convorbire prietenească.

Atlee și Eden împotriva 
aderării Angliei la Piața

Vitrina rămîne goală

BOGOTA. într-un interviu acor
dat la 8 noiembrie agenției Associa
ted Press, președintele Columbiei, 
Guillermo Leon Valencia, a criticat 
cu asprime planul nord-american 
„Alianța pentru progres".

„Cînd am vizitat Statele Unite în 
primăvara trecută — a declarat pre
ședintele Columbiei — mi s-a spus 
că Columbia trebuie să devină o vi
trină a planului „Alianța pentru pro
gres“-. Vitrina este gata și așteaptă, 
dar există foarte puține lucruri de 
pus în ea".

comună

După două săptămîni de discuții, con
ferința de la Londra, care trebuia să sta
bilească data acordării independenței 
Guyanei Britanice, și-a suspendat lucrările 
„pe termen nedeterminat".

Care sînt cauzele acestui eșec ? La 
conferinfă Guyana Britanică a fost repre
zentată de delegafia Partidului popular 
progresist de guvernămînt, condusă de 
primul ministru Cheddi Jagan, precum și 
de delegațiile partidelor reacționare din 
opoziție, „Forjele unite“ și „Congresul 
national popular", cunoscute prin legă
turile lor strînse cu cercurile colonialiste. 
Incercînd să abată conferinfă de la re
zolvarea cerinfei principale a poporului 
din Guyana Britanică — acordarea inde
pendenței — partidele de opoziție au 
ridicat chestiunea puterii în (ară. Ele au 
cerut finerea unor noi alegeri înainte de 
a se acorda independența, precum și re
vizuirea, în interesul cercurilor colonia
liste, a actualului sistem electoral. Auto
ritățile engleze au folosit aceste diver
gente ca un „pretext oficial" pentru în
treruperea lucrărilor conferinței. Mai mult 
chiar, Duncan Sandys, ministrul pentru 
problemele Commonwealthului și al co
loniilor, a ameninfat că, dacă partidele 
nu se vor pune de acord asupra unei 
soluții, guvernul englez „ar putea exa-

mina problema reglementării forfate a 
situației din Guyana Britanică“.

De multă vreme guvernul lui Cheddi 
Jagan, care se bucură de un larg sprijin
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în țară, constituie finta atacurilor din par
tea colonialiștilor. Cu toate acestea, In 
alegerile din anul trecut, Partidul popu
lar progresist a obținut o victorie răsună-

foare cîștigind 20 din cele 35 de locuri 
din Adunarea Legislativă.

In februarie a.c., în urma rezolufiei a- 
doptate de Comitetul de tutelă al O.N.U., 
autoritățile engleze au anunțat începerea 
de tratative pentru acordarea indepen
denței acestei țări. Concomitent însă, tot 
cu ajutorul partidelor de opoziție și al 
unor bande de huligani, cercurile colonia
liste engleze au organizat în capitala 
Guyanei Britanice, tulburări pe care le-au 
folosit apoi ca pretext pentru amînarea 
acordării independenței.

Nici anumite cercuri de afaceri din 
S.U.A., în special cele legate de exploa
tarea marilor bogății de bauxită și man- 
gan din Guyana Britanică, nu se împacă 
cu ideea independenței. Chiar în timpul 
recentei conferințe de la Londra, ziarul 
american „Daily News", dezlănțuind un 
atac calomnios la adresa guvernului Ja
gan, a făcut presiuni directe asupra gu
vernului britanic, cerîndu-i să tergiver
seze „cît mai mult posibil" tratativele.

Poporul din Guyana Britanică nu se 
lasă însă intimidat de manevrele colonia
liștilor. După cum a declarat Cheddi Ja
gan, la sfîrșitul conferinței, poporul din 
Guyana Britanică va continua lupta pentru 
dobîndirea independenței.

1. ALEXANDRESCU

LONDRA. La 8 noiembrie, în Ca
mera Comunelor au luat sfîrșit dez
baterile pe marginea problemei ade
rării Angliei la Piața comună. 
Doi foști prim-miniștri ai aces
tei țări — Clement Atlee și An
thony Eden — au adus aspre critici 
guvernului britanic pentru intenții
le acestuia de a alătura țara blocu
lui „celor șase".

ATENA. Miercuri la miezul nopții, 
200 ele țărani fără pămînt, din satul 
Vasilitsa din districtul Kilkis din 
Grecia de nord, au ocupat împreună 
cu familiile lor o suprafață de 6 000 
de streme (1 stremă egal cu 1000 de 
metri pătrați), care era deținută de 
mari proprietari.

MOSCOVA. La 9 noiembrie, la 
cimitirul Novodevicie din Moscova 
a fost înmormîntată Așhen Mikoian 
(Tumanian), soția lui Anastas Mi
koian. La mormînt a avut loc un 
miting de doliu. înainte de funeralii, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al de
functei a fost expus într-o sală a 
Ministerului Apărării. Au făcut parte 
din garda de onoare la sicriu Nikolai 
Ignatov, Konstantin Rudnev, Dmitri 
Ustinov, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri ; Kliment Voroșilov, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem ; mareșalul Bagramian; Ar
tem Mikoian și Andrei Tupolev, 
proiectanți de avioane ; Nina Hruș- 
cio.va, soția șefului guvernului so
vietic.

Carlos Olivares Sanchez, ambasa
dorul Cubei, a depus la mormînt o 
coroană de flori din partea Consi
liului de Miniștri al Republicii Cuba 
și a conducerii naționale a Organi
zațiilor revoluționare integrate. A 
fost depusă, de asemenea, o coroană 
din partea corpului diplomatic.

La Frankfurt, R. F. Germană, după 
persecuțiile împotriva redactorilor 
revistei „Dor Spiegel" : Un cetățean 
a agățat de spada statuii îniățișînd 
JUSTIȚIA o inscripție cu tîlc: „Liber
tatea presei”.
„Der Spiegel” a lost începutul

BONN. Ministrul de interne al 
R.F.G., Hoecherl, a anunțat că vor fi 
luate măsuri severe împotriva altei 
reviste vest-germane, săptămânalul 
„Blinkfeuer“, care apare la Ham
burg. Pînă în prezent au și fost 
confiscate 8 numere ale acestei re
viste. în două cazuri au fost 
confiscate paginile care cuprindeau 
articolele ce nu erau pe placul gu
vernului. Revista se pronunță pen
tru dezarmare generală și pentru o 
politică de pace și înțelegere reci
procă.

înainte de orice explicație în această 
chestiune, să cităm un incident care a 
avut loc acum cîteva zile în parlamen
tul belgian, în cursul unei dezbateri a- 
supra problemelor legate de relațiile 
dintre cele două mari comunități etni
ce din Belgia. Se discuta despre pro
iectul de fixare a „frontierei lingvistice" 
între regiunea flamandă și regiunea 
valonă. Printr-un șir de puncte, acest 
proiect guvernamental a stîrnit pasiuni 
și ciocniri, întrucît urmărește să impună 
în mod birocratic și pentru metive elec
torale, scumpe partidelor reacționare, o 
anumită „naționalitate" unor oameni 
care o resping. Acesta este cazul pen
tru mai multe co
mune din provincia 
Liège (regiunea va
lonă) din apropie
rea frontierelor cu 
Olanda și R. F. Ger
mană.

în timpul ședin
ței, un deputat comunist a cerut 
ministrului de interne, membru al 
partidului catolic, să-și revizuiască 
poziția pe baza unui fapt nou : 
autoritățile provinciei în cauză au 
organizat o consultare a populației din 
aceste comune și două treimi din ale
gători s-au pronunțat împotriva măsu
rilor guvernamentale prin care erau 
transferați într-o altă provincie (aparți- 
nînd celeilalte regiuni etnice).

Depufați de diferite tendințe au a- 
dresaf ministrului aceeași cerere. El a 
răspuns : „Exprimarea voinței populare 
împotriva proiectului nu constituie un 
fapt nou. Noi o cunoșteam șl înainte de 
această consultare și ea nu este un mo
tiv de a modifica proiectul'’.

Acest dispreț mărturisit față de voin
ța și interesele populației constituie o 
caracteristică dominantă a atitudinii a- 
dopfate de reacțiunea belgiană în pro
blema relațiilor dintre flamanzi și va
loni din momentul cînd Belgia a deve
nit independentă.

Reacțiunea belgiană a încercat în
totdeauna să profite de existența a 
două mari comunități etnice pentru a 
opune pe una alteia și pentru a afîfa 
între ele disensiuni șovine, care să ca
mufleze adevărata rădăcină a răului : 
dominația capitalistă.

k
Existența a două comunități etnice în 

Belgia își are originea cu aproape 
cincisprezece secole în urmă, cînd, la 
sfîrșitul imperiului roman, populații de 
origine germanică au trecut Rinul și 
au venit să se fixeze pe teritoriile care 
în prezent constituie Olanda și nordul 
Belgiei. O linie de demarcație de la 
vest spre est s-a stabilit între aceste 
populații flamande (care vorbesc limba 
olandeză, de origină germanică) și 
populațiile valone de tradiție și limbă 
romanică (care vorbesc franceza și tră
iesc în provinciile din sud).

Dar pe aceste probleme culturale șl
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de 
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lingvistice s-au grefat probleme 
nomice, sociale țl politice, care, 
fapt, constituie baza actualelor 
flicte.

De la începutul său țl pînă la 
mul război mondial, capitalismul
gian a făcut investiții aproape exclusiv 
în anumite regiuni valone. Desigur, nu 
din simpatie pentru valoni, ci pentru 
că în provinciile din sud capitaliștii 
au găsit importante zăcăminte de mine
reuri și căi fluviale deosebit de favo
rabile pentru instalarea siderurgiei, me
talurgiei, fabricilor de sticlă și a primă 
lor industrii chimice. S-a ajuns asțfei 
la deavolfare industrială în regiunile 

valone, în timp ce 
Flandra rămînea, în 
principal, o regiune 
agricolă.

Fenomenul aces
ta a dus Ia o dez
voltare socială foar
te inegală în țară. 

Tn Valonla, mișcarea muncitorească 
s-a dezvoltat mai rapid și, prin 
luptele sale a Impus burgheziei unele 
concesii pe planul condițiilor da 
muncă ca și pe planul învăjămînfului. 
în schimb, în Flandra proletariatul a 
fost mai slab numericește și ca influen
ță politică ; burghezia, recurgînd pe
riodic la manevre cu caracter nafiona- ) 
list șovin, a menținut timp de un secol 
un regim arbitrar și discriminatoriu.

îndată după primul război mondial șl 
mai ales după 1945, capitalul monopo
list și-a modificat în mod simțitor zo
nele de investiții, orienfîndu-se spre 
provinciile din nord, aflate în apropie
rea porturilor ți unde mîna de lucru 
era mai ieftină. Acestea erau locuite în 
bună parte de flamanzi.

La această nouă problemă de deze
chilibru economic, de astă dată în defa
voarea Valoniei, s-a adăogaf un feno
men de dezechilibru politic. Partidele 
reacționare îți’ au baza în provinciile 
din nord. în timp ce partidele munci
torești dețin majoritatea în Valpnia 
(care are o populație și, deci o repre
zentare parlamentară, mal mică decît 
Flandra).

în cursul ultimilor ani acest dezechi
libru s-a agravat. Imediat după ma
rile lupte greviste din 1961, mișcarea 
muncitorească valonă a luat conduce
rea unei acțiuni pentru transformarea 
structurilor economice, acțiune îndrep
tată împotriva monopolurilor. Revendi
carea unul federalism politic, susținută 
mai ales de organizațiile muncitorești 
din Valonia, se înscrie astfel în cadrul 
luptei pentru lărgirea democrației ți 
împotriva privilegiilor monopolurilor.

în prezent, în pofida unei înverșu
nate opoziții din partea reacțiunii, 
Ideea democratică a federalismului 
progresează și se afirmă ca fiind sin
gura soluție capabilă să înlăture dez
binări nefaste de pe urma cărora nu au 
de cîștigat decît cercurile reacționare.

ROBERT DACHET

La ff noiembrie, Adunarea Gene-» 
rală a O.N.U. a solicitat din nou 
Consiliul de Securitate să ia în dis
cuție problema excluderii guvernu
lui rasist al Republicii Sud-Africane 
din Organizația Națiunilor Unite 
pentru practicarea politicii de apar
theid.

In legătură cu aceasta, răspundem 
cititorilor care ne-au întrebat ce 
este „apartheid-ul”.

Republica Sud-Africană are o ori
ginalitate pe plan mondial — după 
zdrobirea Germaniei hitleriste, ea 
este singura țară al cărei gu
vern proclamă în mod oficial ra
sismul șl-1 ridică la rangul de poli
tică de stat. Politica de „apartheid" 
a guvernului Verwoerd trezește 
indignarea unanimă a popoarelor.

Cuvîntul „apartheid“ este de ori
gine bură și înseamnă „dezvolta
rea separată a raselor". In inter
pretarea oficială, apartheid-ul „per
mite fiecărei rase să-și trăiască 
propria ei viață în afara celorlalte 
rase", adică potrivit cu calitățile și 
caracteristicile sale. „Calitățile" și 
„caracteristicile“ uneia sau alteia 
dintre rase sînt, firește, stabilite de 
guvernul de la Pretoria — așa cum 
în Reichul hitlerist erau stabilite de 
Rosenberg, Eichmann, Globke.

Afrikanderii — adică descendenții 
colonialiștilor olandezi, 
germani și scandinavi 
pildă, suprema calitate 
trecuți stăpîni de iobi. 
zervat negrilor este 
fi sclavi ai albilor și 
mai crunte persecuții din partea ra
siștilor albi.

Ca primă măsură, trei milioane 
șase sute de mii de băștinași au fost 
izgoniți de pe pămînturile strămo
șești în așa-numitele rezervații. Nu
meroși martori oculari, ziariști din 
Anglia, Franța, Canada, S.U.A., ca
lifică aceste regiuni drept ghettouri 
de tip nazist sau lagăre de concen
trare. Fiecare rezervație este încon
jurată de sîrmă ghimpată, iar ieși
rile — păzite de polițiști. Numai 
pentru un singur scop li se permite 
africanilor ieșirea din rezervații — 
pentru muncă forțată. îmi a- 
mintesc de zguduitoarea cuvîntare

Răspuns la întrebările 
cititorilor

francezi, 
au, de 

de a fi neîn- 
Atributul re- 
acela de a 
supuși celor

pe care Mozes Mabhida, vicepre
ședintele Congresului sindicatelor 
din Uniunea Sud-Africană, a rostit-o 
in fața delegaților la ultimul con
gres al F.S.M. El compara rezerva
țiile cu enormele porți ale unei 
ecluze prin care forța de muncă in
tră atunci cînd doresc 
proprietarii 
atunci cînd 
de ea.

...Țăranii 
lucru. Mulțl 
nele de aur, de cărbuni, de dia
mante. Celor recrutați imediat li se 
acordă un avans de nimic, suficient 
însă pentru ca muncitorul să de
vină vîndut societății miniere. Mi
nerii lucrează sub supravegherea 
unor albi avînd în mînă un harap
nic, și însoțiți de aprozi — copilași 
negri care poartă lampa de mînă șl 
servesc pe stăpîni cu cămașă 
proaspătă și ștergar la fiecare ju
mătate de oră.

După munca abrutizantă, munci
torii se îndreaptă spre compound — 
lagăr special în imediata apropiere 
a minelor — un fel de ocol de sîr- 
mă ghimpată, unde se adăpostesc 
de-avalma negrii sleiți de vlagă. 
Ieșirea de pe teritoriul compound
ului, fără permisiunea administrației 
este interzisă. Teroarea polițistă 
care bîntuie și aici este menită să 
impună tăcerea și supunerea oarbă.

Stăpînii de sclavi erau datori că a- 
sigure nu numai existența supușilor 
lor, ci și a familiilor lor. Proprietarii 
minelor din Africa de Sud nu mai 
au această obligație ; publicistul 
englez Jack Woddis, în noua sa lu
crare despre Africa, „Cauzele revol
tei“, face constatarea că „salariile 
minerilor negri din Uniunea Sud-A- 
fricană sînt sub nivelul subzisten
ței". El arată că un miner negru 
cîștigă de aproape 20 de ori mai 
puțin decît un muncitor alb. După 
ce contractul expiră, muncitorul se 
întoarce la familie, în rezervație, cu 
buzunarele goale. Dar nici aceasta

de mine și 
nu mai

fermierii șl 
se întoarce 
este nevoie

căutare depleacă In
se îndreaptă spre mi-

nu ae înftmplă întotdeauna. Din 
cauza lipsei celei mai elementare 
securități a muncii, 32 000 de afri
cani au fost îngropați pînă acum în 
adîncul minelor, sute de mii au ră
mas schilozi pe viață.

...O scenă descrisă în revista „The 
New York Times Magazine' :

— Ei, tu, ia vino încoace 1 —- 
țipă polițistul. Să-ți văd pașaportul 1

— L-am uitat acasă, boss.
Polițistul alb îl apucă pe negru 

de guler și-l împinge spre un grup 
de arestați...

Legea pașapoartelor există încă 
de la începutul secolului tre
cut, dar guvernul Verwoerd i-a 
adîncit conținutul sclavagist. Pen
tru a putea circula fiecare afri
can care a împlinit vîrsta de 
16 ani este obligat să aibă asu
pra sa ceea ce se cheamă „Refe
rence book", o cărțulie de circa 100 
de pagini. Pașaportul trebuie să cu
prindă printre mulțimea de date 
personale și permisiunea patronului 
de a circula, ceea ce se obține nu
mai în cazuri rare. Dar fără acest 
permis nu poți trece nici măcar 
strada fără a fi arestat. Deținuții — 
circa două milioane de oameni 
anual — sînt transferați la în
chisorile particulare ale fermie
rilor albi. Pe terenurile acestora ei 
își ispășesc „vina" lucrînd pentru 
cîte 9 penny pe zi, ceea ce repre
zintă prețul a două portocale. Le
gea pașapoartelor, ca și rezerva
țiile, nu este altceva decît un odios 
sistem prin care rasiștii își asigură 
aproape gratuit brațele de muncă. 
„Este evident că apartheid-ul nu a 
fost creat pentru dezvoltarea „sepa
rată" a africanilor — scrie cu ironie 
și „The New York Times Magazine”. 
Dacă africanii ar fi complet sepa
rați, ce-ar face albii, care evită ori
ce muncă manuală ca fiind sub dem
nitatea lor, cine ar recolta trestia 
de zahăr și ar scoate aurul din mine, 
cine ar mătura străzile ?"

...Din 14 milioane de locuitori ai ță
rii, numai trei milioane sînt albi. Mi
noritatea deține însă monopolul 
drepturilor politice. Negrii nu au 
drept de vot și nu pot fi aleși. Par
lamentul este în întregime alcătuit

din albi. Rasiștii albi s-au blindat 
în spatele unul zid de privilegii în 
toate domeniile vieții politice, so
ciale și culturale. Dar „blindajul" 
acesta își are reversul său : pen
tru rasiști el este în același timp 
„sabia Iul Damocles“. Căci lupta 
muncitorilor și țăranilor de culoare 
pentru eliberare se intensifică neîn
cetat. în ultimii ani au avut loc nu 
odată răscoale, dintre care aceea 
de la Sharpeville a constituit un a- 
vertisment serios pentru colonialiști. 
Membrii guvernului își exprimă din 
ce în ce mai deschis teama de o 
insurecție generală. „Verwoerd — 
scrie săptămînalul englez „The 
World Today" — a sprijinit crearea 
în întreaga țară a cluburilor de tra
gere cu pistolul chiar șl pentru fe
meile albe, în timp ce la Johannes
burg mai mult de 100 de mii de arme 
sînt posedate legal de persoane 
particulare". Sînt fără îndoială 
simptome ale convulsiunii odiosului 
sistem de discriminare rasială.

Indignarea stîrnită pe plan inter
național de sistemul sălbatic de a- 
partheid și-a găsit expresia în fap
tul că la O.N.U. politica rasială a 
guvernului din această țară a fost 
înfierată la toate sesiunile, începînd 
din 1946, de un număr tot mai mare 
de țări. Toate rezoluțiile O.N.U. au 
fost însă ignorate de guvernul ra
sist al Uniunii Sud Africane care 
continuă pînă în ziua de azi poli
tica sa rasistă. Anul acesta în po
fida opoziției dîrze a Statelor Unite, 
Angliei, Belgiei, Spaniei și Portuga
liei, Comitetul Politic
O.N.U. a adoptat cu 60 de voturi o 
nouă rezoluție care cere ruperea re
lațiilor diplomatice cu guvernul sud- 
african, închiderea tuturor porturilor 
pentru navele sale, boicotarea 
mărfurilor Africii de Sud și pune 
problema excluderii R. S. A. din 
O.N.U., dacă va continua politica de 
apartheid. Opinia publică așteap
tă ca aceste măsuri să fie tra
duse în viață, ceea ce va încu
raja poporul negru al Africii de Sud 
în lupta lui dreaptă pentru elibe
rare, pentru o viață umană. Așa 
cum a arătat șl delegatul romîn la 
sesiunea de anul trecut a O.N.U. 
„putem afirma cu siguranță că mai 
de vreme sau tîrziu... poporul opri
mat al Uniunii Sud-Africane își va 
recăpăta libertatea“.

AL. CÎMPEANU

special al

ta Tokio s-au organizat, din inițiativa Ligii internaționale a femeilor caro luptă pentru pace și liber
tate, demonstrații de stradă împotriva experiențelor nucleare. Membrele acestei ligi au strîns semnături 
pe o petiție adresată Iul U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U.
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Pentru cinci dolari...

Reclama care s-a abă- 
tut din senin asupra ora
șului american Portland 
(statul Oregon) a întrecut 
limitele oricărei fantezii. 
Ziarele au anunțat cu li
tere de-o șchioapă că un 
oarecare Adde Bircke va 
tine, în zilele de dumini
că, un curs de lecții cu 
titlul „Sfîrșitul trăit“. Sub 
jurămînt, Bircke își asi
gura viitorii ascultători 
că. numai el cunoaște se
cretul cum „să te hră
nești și să supraviețuiești 
in războiul atomic". Ca 
atare, în schimbul modes
tei sume de 5 dolari pen
tru o lecție, este gata 
să-și împărtășească ne
prețuitele cunoștințe.

în ambianța din S.U.A. 
nu ește de mirare că 
s-au găsit destul de multi 
locuitori ai Portlandului 
care au consimțit să-și 
scuture buzunarele.

Și iată că sus-numitul 
Bircke, fost soldat în 
corpurile expediționare 
ale armatei S.U.A., și-a 
strîns auditoriul în par
cul orașului, dezvăluind,

metodic, secretul supra
viețuirii.

„Lecțiile" constau într-o 
culegere de recomandări 
generale, însoțite și de 
aplicații practice. Prima 
consecință a revelațiilor 
lui Bircke a fost astfel... 
dispariția pe o rază de 
cîteva mile a cîinilor va
gabonzi și a pisicilor. 
Fiecare dintre „elevi" s-a 
înfruptat, sub îndrumarea 
competentă a 
gului“, din 
viețuitoarelor 
numele salvării oameni
lor. Era capitolul numit 
„Cum trebuie să te sal
vezi de foamea care 
urma inevitabil după

’ vitura nucleară".
Oamenii trebuie să 

obișnuiască cu orice 
a declarat Bircke.

Și în timp ce

„pedago- 
ciosvîrtele 
lăpuce în

va 
lo-

se

banii 
curg în buzunarele afa
ceristului, locuitorii Port
landului își reprofilează 
înclinațiile gastronomice. 
Deși 5 dolari pentru un 
antricot de pisică pare 
cam piperat.

trecute, secretarul 
Globke, a devenii 
subiectul unor dez-

Zilele 
de stat, 
din nou 
bateri în Bundestagul de la 
Bonn.

Totul a pornit de 
terpelarea deputatului 
democrat Kohut, care 
să afle ce consebinfe 
guvernul federal din

la In- 
liber- 

a vrut 
frage 
faptul

dovedit că Globke a fost co
autor al legilor rasiale de la 
Nürnberg.

A răspuns ministrul de In
terne, Hoecherl. Initial, el a 
încercat să nege această ac
tivitate a lui Globke. Cuvin
tele sale au fost însă îneca
te în rîsetele și vociferările 
deputafilor din opoziție. A- 
tunci, Hoecherl, în disperare 
de cauză, a pretins că Glob
ke a întreținut „legături 
strînse" cu... mișcarea de 
rezistentă anfihitleristă și că 
activitatea sa în guvernul na
zist nu urmărea decît apăra
rea membrilor rezistentei.

Dindu-și seama că nu reu-

șeșfe să-l convingă pe depu- 
tafi, Hoecherl a recurs în 
cele din urmă la un argument 
suprem : „criza cubană". Mi
nistrul de interne și-a ex
primat părerea că „este mai 
mult decît sigur că nu există 
parlament occidental în care 
să se discute în momentul, de 
față asemenea chestiuni" 
că în prezent „trebuie 
täte fricțiunile interne".

„Argumentul” a prins, 
ocamdată. Protectorii 
Globke au cîștigat timp. Ce 
vor mai născoci ei în viitor 
pentru a prelungi cariera po
litică a legiuitorului hilleristî
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„Manganelli“ și cîinii...
Faimoasele „manganelli“, 

bastoanele de cauciuc ale po
liției, au devenit în Italia o 
armă nelipsită în reprimarea 
demonstrațiilor muncitorilor și 
țăranilor. La întreprinderile 
metalurgice FAIME din Roma, 
muncitorii au cerut să li se 
recunoască drepturile sindi
cale. Poliția i-a atacat cu 
brutalitate. In centrul agricol 
Nisceni, din regiunea Calta- 
missetfe, jandarmii, folosind 
bastoanele de cauciuc, au a- 
tacat cu brutalitate pe țăra
nii săraci și muncitorii agri
coli care cereau ca pămîntul 
să fie dat celor ce-l muncesc.

Dacă polifia folosește atît 
de des bastoanele de cau
ciuc, atunci patronii nu-și pot 
oare permite mai mult l Așa 
a gîndit probabil Ricardo Do
mini, ginerele patronului de

la Uzinele de utilaj electric 
„Geloso“ din Milano. El a 
introdus în fabrică un regim 
de teroare. Cind umblă prin 
hale este însoțit de un cline 
lup, iar pistolul nu-i lipsește 
din buzunar. Dar aceasta nu-i 
totul. Zilele trecute, iritat de 
„îndrăzneala" muncitorilor 
care cereau patronilor să răs
pundă pe loc de ce refuză să 
le satisfacă 
Domini a tras 
Gloanțele n-au 
dar actul său a 
greviștilor. „ 
nilor I“ strigau muncitorii. A- 
poi, asupra clădirii direcției 
s-a îndreptat o ploaie de pie
tre. Sub presiunea muncitori
lor, poliția a fost nevoită să-l 
aresteze pe Domini. Au fost 
arestați însă și cî/iva gre
viști...

revendicarile, 
asupra lor. 

tăcui victime, 
stîrnit revolta 

.Asasinilor, asasi-
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