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Inginerul Tiberiu Vă- 
dânici de Ia Uzinele de 
tractoare din Brașov a 
realizat multe inovații și 
modernizări. Unele ino
vații au permis să se 
realizeze Importante eco
nomii de metal.
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înainte de termen

La odihnă

pînă tn pre- 
recondifionat

Prin laminare la toleranțe

Minerii din Valea Jiului au scos din 
abataje, în primele 10 luni ale anu
lui, peste 100 000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic peste plan. 
Datorită bunei gospodăriri a ma-

IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
In secjia forjă de la Ate

lierele de reparat material 
rulant Nlcolina-lași numai 
prin extinderea matrifării ti
jei cîrligului de tracțiune, 
s-au economisit în 10 luni 
8 000 kg de o|el special.

Muncitorii din secjia va
goane objin însemnate e- 
conomK prin recondifiona- 
rea de piese. De la începu-

terialelor de armare și spori
rii randamentului pe post, pre
țul de cost al cărbunelui extras 
a fost redus în medie cu peste 
3 lei pe tonă.

tul anului și 
zenf ei au 
peste 1 600 cîrlige de frac
țiune, 1 200 tampoane și 
alte piese. Pe întreaga în
treprindere s-a economisit 
în curs de 10 luni o canti
tate de 211,6 tone metal, 
Valoarea economiilor reali
zate în această perioadă se 
ridică la 1 400 000 lei, de- 
pășindu-se cu mult angaja
mentul anual.

Extind procedeele tehnologice moderne

Organ al Comitetului Central al P.M.R
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OBIECTIV PRINCIPAL ÏN ÎNTRECERE
negative

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — Anul acesta, 
colectivul laminorului de 650 mm de la Hunedoara 
a luat măsuri în vederea gospodăririi mai bune a 
metalului. A fost extinsă la toate profilele lami
narea la toleranțe negative și s-au redus pierde
rile de metal prin ardere și rebut. Ca urmare a 
acestor măsuri, laminatorii de aici au economisit, 
de la începutul anului și pînă acum, 1 400 tone de 
oțel din oare s-au produs diferite profile.

Măsuri similare s-au luat cu rezultate bune și 
la laminorul de 800 mm și Bluming.

Fiecare gospodărie colectivă — 
o unitate puternică, înfloritoare

Meleagurile regiunii Iași cuprind 
o mare diversitate de. condiții de 
sol, care oferă posibilități pentru o 
largă dezvoltare a ramurilor de pro
ducție ale agriculturii. Este destul să 
amintim că aici, pe lîngă cultura 
cerealelor și plantelor tehnice, sînt 
condiții favorabile pentru creșterea 
animalelor, există trei podgorii mari 
(Cotnari, Iași și Huși). încheierea 
colectivizării agriculturii, care a 
creat condiții optime pentru valori
ficarea deplină a marilor resurse 
existente în regiune și trecerea la o 
agricultură intensivă, de mare pro
ductivitate, multilateral dezvoltată, 
a pus în fața organelor de partid 
și de statj a tuturor lucrătorilor pe 
tărîmul agriculturii, sarcina de că
petenie de a desfășura o intensă 
muncă pentru consolidarea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective. Aceasta se referă atît la 
gospodăriile tinere, cît și la cele 
mai vechi, dar care nu s-au dezvol
tat pe măsura posibilităților de care 
dispun.

In regiunea Iași s-au obținut o 
serie de realizări importante în în
făptuirea acestor sarcini. Gospodă
riile colective au realizat producții 
sporite la hectar, au dezvoltat sec
torul zootehnic și alte ramuri de 
producție și îndeosebi legumicul
tura, pomicultura și viticultura. în 
medie pe regiune, gospodăriile co
lective și-au depășit prevederile 
planurilor de producție în ce pri
vește creșterea efectivelor de ani
male, îndeosebi la vaci și juninci. 
Anul acesta efectivele de animale 
ale gospodăriilor colective au cres
cut cu 35 200 
75 700 ovine.
au realizat 
gospodărești, 
măsură furajele necesare.

In- regiune, suprafața ocupată cu 
legume este mai mare cu 800 ha 
față de anul trecut, dezvoltîndu-se 
în jurul lașului și a celorlalte orașe 
și centre muncitorești din regiune 
baze proprii legumicole. Multe gos
podării colective au obținut reali-

taurine, 28 100 porcine, 
Gospodăriile colective 
numeroase construcții 
asigură în mai mare

Arături adinei

Tn regiunea București au fost arate pînă 
acum peste 77 la sută din terenurile ce 
se vor însămînfa în primăvara viitoare. In 
raioanele Roșiori de Vede, Călărași și Ur- 
ziteni s-au arat 85—90 la sută din aceste 
suprafefe.

In ședințele de lucru jinufe la Alexan
dria, București, Călărași și Urziceni, la 
care au participat reprezentanți ai con
siliilor agricole regional și raionale și ai 
conducerilor S.M.T., s-a arătat că există 
posibilități ca pînă la sfîrșitul săptămînii 
viitoare această lucrare să fie încheiată în 
întreaga regiune. In acest scop au fost 
luate măsuri să se lucreze în două 
schimburi cu un număr mai mare de trac
toare, Iar mașinile din unltSfile care au 
terminat arăturile să fie deplasate 1n 
gospodăriile agricole de stat șl gospodă
riile colective unde mai sînt terenuri ne
arate.

(Agerpres)

com-zări frumoase și în ce privește 
baterea eroziunii și punerea în va
loare de noi terenuri. Pe asemenea 
terenuri au fost făcute anul acesta 
plantații de vii șl pomi pe aproape 
2 300 de hectare.

Obținerea unor producții mari 
— la baza muncii de întărire 

a G.A.C.
întreaga experiență a gospodării

lor colective arată că pentru întă
rirea acestora principalul este spo
rirea însemnată a producției agrico
le, prin folosirea rațională și inte-

însemnări din regiunea Iași

grală a pămîntului, mărirea produc
ției la hectar, creșterea numărului 
de animale proprietate obștească, 
sporirea productivității muncii în 
ramurile vegetală și animală. De 
aceasta depinde dezvoltarea pro
prietății obștești, creșterea venituri
lor și a bunăstării fiecărui colecti
vist, creșterea contribuției la apro
vizionarea tot mai bună a industriei 
și a populației cu produse agricole.

Așa cum s-a subliniat în expune
rea făcută cu un an în urmă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
la adunarea cu activul de partid 
din regiunea Iași — creșterea pro
ducției de cereale și plante tehnice 
în regiune trebuie să aibă loc pe 
calea extinderii suprafețelor culti
vate cu aceste plante prin valorifi
carea terenurilor neproductive sau 
slab productive, erodate sau supuse 
inundațiilor, dar mai ales prin creș
terea producției la hectar.

Comparînd rezultatele obținute în 
acest an cu cele realizate în anii 
dinaintea încheierii colectivizării, se 
poate spune că în această privință 
au fost dobîndite realizări impor
tante. Iată doar cîteva exemple : 
G.A.C. din Cogeasca, Trifești și al
tele au obținut cu 500—600 kg grîu 

pe suprafețe mari

La Rădăuți, noi blocuri de locuințe date recent în folosință (Foto : M. Andreescu)

inglnerul Tiberiu Vădă- 
nicl pe care îl vedem în 
fotogralle cu unul dintre 
colaboratorii săi apro- 
piați a fost trimis acum 
cîteva luni să lucreze în 
sectorul de concepție al 
serviciului siderurgic.

acest an, în gospo- 
din regiunea Iași, 
există, în condiții 
mare deosebire de

la ha mai mult față de media realiza
tă în ultimii ani, iar G.A.C. Moțca, 
Verșeni și altele au realizat sporuri 
de producție și mai mari. La po
rumb, în numeroase gospodării a- 
ceste sporuri au ajuns la 800—1 000 
kg la hectar și chiar mai mult. Zeci 
de gospodării colective au obținut 
producții mari de floarea-soarelui, 
sfeclă'-de zahăr, legume, struguri etc.

Din examinarea situației produc
ției, obținute în 
dăriile colective 
rezultă însă că 
asemănătoare, o 
la o unitate la alta și de la un raion 
la altul. De pildă, G.A.C. Moțca a 
obținut cu aproape 400 kg de grîu la 
hectar mai mult decît G.A.C. Cris- 
tești, care-i vecină și care are ace
leași condiții, iar G.A.C. Țintirim cu 
286 kg mai mult decît G.A.C. Cri- 
vești. Desigur dacă experiența gos
podăriilor fruntașe, metodele folo
site de acestea ar fi fost larg răs- 
pîndite nu ar fi existat asemenea 
diferențe de recoltă. Dar consiliile 
agricole, care au ca una din prin
cipalele sarcini introducerea largă 
în producție a metodelor agroteh
nice avansate, nu s-au ocupat siste
matic și cu perseverență de înfăp
tuirea acestei sarcini. Este adevărat 
că de la crearea consiliilor agricole 
n-a trecut decît puțină vreme, dar 
în această perioadă s-au executat o 
serie de lucrări hotărîtoare pentru 
obținerea unor recolte mari, înde
osebi de porumb. Lipsind îndruma
rea concretă, la fața locului, din 
partea consiliilor agricole, a specia
liștilor, în unele gospodării nu s-a 
acordat atenția cuvenită întreținerii 
culturilor. La G.A.C. Horlești, de 
pildă, nu s-au executat nici măcar 
două prașile pe întreaga suprafață 
de 
la

porumb și floarea-soarelui, iar 
G.A.C. Hoisești o suprafață de

I. CUMPANAȘU 
C. BORDEIANU

(Continuare în pag. Il-a)

Decretul cu privire la titlurile 
„Om de Știință Emerit 

și „Profesor Emerit
Pentru activitate îndelungată, 

contribuție în dezvoltarea științei și 
merite deosebite în dezvoltarea în- 
vățămîntului superior, Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Romîne 
a emis un decret prin care se con
feră titlul de „OM DE ȘTIINȚĂ 
EMERIT AL REPUBLICII POPU
LARE ROMÎNE” și de „PROFESOR 
EMERIT AL REPUBLICII POPU
LARE ROMÎNE” unor cadre didac
tice din învătămîntul superior.

Cu titlul de „Om de Știință Eme
rit al Republicii Populare Romîne’’ 
au fost distinși : academicienii Eu
gen Bădărău, Mihai Ciucă, Ion 8. 
Gheorghiu, Iorgu Iordan, dr. Nico
lae Lupu, Cornel Mikloși, dr. Ma
rius Nasta, Ștefan Procopiu, Traian 
Săvulescu, profesorii universitari dr. 
Vasile Teodorescu (Bazil) și dr. Vic
tor Vîicovici.

Cu titlul de „Profesor Emerit al 
Republicii Populare Romîne“ au fost 
distinși : prof. ing. Gheorghe Alexa, 
prof. univ. Coloman Bakony, prof. dr. 
Leon Baliff, prof. univ. Marin Bănă- 
rescu, prof. univ. Aurel Beleș, mem
bru corespondent al Academiei, prof, 
univ. Jean Bobescu, conf. univ. Otto 
Bodascher, prof. univ. Alexandru 
Călinescu, conf. univ. Silvia Căpățî- 
nă, prof. univ. Aurel Cernătescu, 
prof. univ. Ion Chirescu, prof. univ. 
Antonin Ciolan, conf. univ. Made-

BACĂU (red. ziarului „Steagul 
Roșu"). — în ziua de 10 noiembrie 
1962 la fabrica de țevi din Roman a 
fost îndeplinit planul de producție 
pe 11 luni. Acest rezultat a putut fi 
obținut datorită îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de plan, cît și aplicării 
unor măsuri tehnico-organizatorice. 
Indicii de utilizare intensivă a agre
gatelor au crescut în 10 luni ale a- 
nului față de plan cu 4,20 tone pe 
ora efectivă de laminare.

Consfătuire a specialiștilor 
în construcțiile de drumuri

Numeroși specialiști 
din domeniul construc
țiilor de drumuri și po
duri din regiunile Ar
geș, Banat, Cluj și Cri- 
șana s-au întîlnit sîm
bătă în cadrul unei 
consfătuiri interregio
nale, organizate în co
muna Sînmartin, din re
giunea Crișana. Ei au 
discutat problema ex-

tinderii folosirii nisipu
lui bituminös, care se 
găsește din abundență 
în exploatările din lo
calitățile Derna și Bu- 
doi din regiunea Cri- 
șana și a generalizării 
procedeelor noi experi
mentate în anii 1960— 
1962 în téhnica rutieră, 
pe șantierele de dru-

Pe lîngă marile întreprinderi și pe șantiere există cămine — în 
multe locuri grupuri de blocuri moderne — unde locuiesc o bună 
parte dintre muncitori, majoritatea tineri necăsătoriți. Ei își, petrec 
aici și o bună parte din timpul liber. E firesc deci să se asigure în 
cămine nu numai condiții cît mai bune de viață, ci și să se organi
zeze aici o vie activitate cultural-educativă, bogată în conținut, ins
tructivă și interesantă.

Mai mulți corespondenți ai ziarului nostru s-au interesat de a- 
ceastă latură a vieții în cămine.

Pentru odihnă și recreare

Aspectul îngrijit al unei camere 
oglindește spiritul gospodăresc, dra
gostea pentru frumos a celor ce o 
locuiesc. Cînd vizitezi căminul tine
rilor muncitori de la Rafinăria nr. 2 
Ploiești sau cel al tinerelor munci
toare de la „Partizanul Roșu"-Bra- 
șov, îți dai seama că aici trăiesc 
oameni gospodari, plini de grijă 
pentTu înfățișarea civilizată a lo
cuinței unde își duc traiul zilnic — 
ne scriu corespondenții din aceste 
legiuni. Firește, în această privință 

leine Cocorăscu, prof. univ. Mihail 
Cruceanu, prof. univ. Cella Dela- 
vrancea, acad. Gheorghe Demetres- 
cu, prof. dr. State Drăgănescu, acad. 
Ion Enescu, prof. univ. Traian 
Gheorghiu, membru corespondent al 
Academiei, prof. dr. Ion Goia, prof, 
univ. Ion Gudju, prof. univ. Paras- 
chiva Hagi Ardeal, prof. univ. Con
stantin Iliescu, acad. Mihail Jora, 
prof. univ. Elemer Kopp, prof. dr. 
Dumitru Manolescu, prof. univ. Cor
nel Medrea, membru corespondent al 
Academiei, prof. univ. Alexandru 
Miță, prof. univ. Florica Muzicescu, 
dr. Gheorghe Năstase, prof. dr. Ion 
Nicolau, prof. univ. Pompiliu Nico
lau, prof. univ. Octavian Onicescu, 
acad. Gheorghe Oprescu, acad. Nico
lae Profiri, prof. univ. Iosif Pruner, 
acad. Alexandru Rădulescu, acad. 
Vasile Rășcanu, conf. univ. Ti
tus Kusu, prof. dr. Dumitru 
Săvulescu, prof. univ. Cornel Severi- 
neanu, prof. univ. Paula Sibilie, prof, 
univ. Teofil Simenschi, prof. univ. 
Gheorghe Simotta, prof. dr. Constan
tin Stanca, prof. univ. Constantin 
Stroescu, prof. ing. Constantin C. 
Teodorescu, prof. dr. Gheorghe Tu- 
doranu, prof. univ. Victor Vlad, 
prof. dr. Iulius Voicu, prof. univ. 
Vasile Zbegan.

O nouă stație releu 
de televiziune

Locuitorii orașelor șl satelor situat© ps o rază de 
.circa 30 km în jurul Sibiului pot viziona acum pro
gramele postului de televiziune București. Acest lucru 
este posibil datorită dării în exploatare a stației releu 
care asigură retransmiterea în bune condiții pe ca
nalul 6 a programului studioului central. Ea este con

struită cu utilaj 
realize,'' în țară 
și fvîfcționează 
automat.

(Agerpres)
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muri și șosele de pe 
cuprinsul regiunii.

Participanții la con
sfătuire au vizitat și 
șantierele x de moderni
zare a drumurilor na
ționale Oradea —Băile 
Victoria și de la Ținea, 
avînd posibilitatea ast
fel să cunoască la fața 
locului experiența aces
tora.

un merit însemnat revine adminis
trațiilor respective, organizațiilor 
sindicale șl de U.T.M. etc.

Iată însă că în căminul care-i 
găzduiește pe tinerii muncitori de

Raia-anchctă cu privire ia munca 
cultural-educativă in cömine

la uzinele „1 Mai"-Ploieștl camerele 
sînt neprimitoare, prost întreținute. 
Instalațiile sanitare și băile s-au de
fectat. In multe locuri s-a întins 
igrasia. Șl localul e construit doar 
de vreo cinci ani...

O situație asemănătoare există și 
în alte cămine. Desigur, o vină 
poartă și locatarii, dar se cuvine 
subliniată răspunderea ce o au în 
această privință organizațiile de 
U.T.M. și sindicale, precum și sfatu
rile populare care administrează lo
calurile. în unele regiuni — printre 
care și Brașov — I.L.L. nu execută 
din timp lucrările de întreținere a 
clădirilor, iar în alte locuri ee li
mitează pur și simplu la încasarea 
chiriei.

In cămin nu e suficient numai să 
fie create condiții bune de locuit, ci 
e necesar să se desfășoare și o bo
gată activitate cultural-educativă și 
distractivă, pe măsura posibilităților 
făurite de regimul nostru. Buna or
ganizare a unei asemenea activi
tăți depinde în primul rînd de spi
ritul de răspundere cu care orga
nele sindicale și de U.T.M. se ocupă 
de viața culturală a tinerilor ce lo
cuiesc în cămine.

Din fondurile comitetului sindical 
de la întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara — ne scrie 
corespondentul nostru .— au fo3t

Folosind din plin mașinile șl utilajele pe care le au la dispoziție, 
muncitorii din cadrul întreprinderii forestiere Tg. Jiu au reușit, în luna 
octombrie, să-șl depășească planul la bușteni cu aproape 20 la sută. 
In fotografie: Cîțiva mecanici fruntași din cadrul exploatării forestiere 
Muncelu sînt felicitați de președintele comitetului sindicatului al între* 
prinderii pentru succesele obținute.

VATRA DORNEI 
(coresp. ,,Scîn
teii”). — La sta
țiunea Vatra Dor- 
nei, care nu-si în
trerupe activitatea 
nici pe timpul ier
nii. au început să 
sosească ieri noi 
oaspeți. Sînt oa
meni ai muncii din 
Arad, Bacău, Bra- 

• șov, -Constanta, 
Hunedoara, si din 
alte localități din 
tară. Este a 15-a 
serie din acest an.

Peste 12000 kg. struguri 
la hectar

La gospodăria de stat Odobești, 
regiunea Galați, s-a terminat culesul 
viilor. Bilanțul este bun. S-a recol
tat, anul acesta, de pe suprafața de 
1 502 ha vie pe rod cantitatea 
19 300 
medie 
12 000 

de 
tone de struguri. Producția 
la hectar este de peste 

kg.
Ing. CONSTANTIN CARA 

coresp. voluntar

folosiți anul acesta 188 000 lei pen
tru lărgirea bazei materiale 
a activității cultural-educative în 
cămine. Sălile de cultură au fost 
reamenajate, în unele dintre ele a 
fost instalat mobilier nou, iar bi
bliotecile volante au fost dotate cu 
cărți noi în valoare de 65 000 lei. 
Căminele de la Bîrcea, Bluming, 
Gazometru și Buituri au fost înzes
trate cu aparate de radio sau sînt 
radioficate. La toate sălile de cul
tură găsești colecții de ziare și re
viste, jocuri de club.

Și consiliul regional al sindicate
lor Ploiești s-a îngrijit de lărgirea 
bazei materiale a activității cultu
rale la căminele muncitorilor fores
tieri de la Mîneciu și Nehoiu. Dar, 
în aceeași regiune, la schelele pe
troliere, mijloacele materiale puse 
în slujba activității culturale din 
cămine nu corespund nici pe de
parte posibilităților existente. Multe 
materiale cultural-sportive și cărți 
cumpărate anul acesta pentru că
minele siderurgiștilor hunedoreni au 
nimerit... în mag-azia clubului „Side- 
rurgistul".

Un bogat conținut educativ 
în forme cît mai atractive

In fiecare seară, la sălile de cul
tură ale căminelor unde locuiesc 
muncitorii constructori din Hune
doara rulează filme artistice, docu
mentare ori de știință popularizată. 
Săptămînal tinerii de aici ascultă 
conferințe tehnico-științifice, de edu
cație cetățenească sau sanitară. 
Formații artistice de amatori pre
zintă nu o dată în fața lor specta
cole. Au loc adesea seri literare. 
Mulți dintre tineri frecventează 
cercurile artistice de Ia club.

In total — și nejustificat — con
trast, la căminele siderurgiștilor 
tivitatea 
trem de 
mine nr. 
de tineri 
stă de multă vreme nereparată, bi
blioteca e închisă și, practic, nu se 
desfășoară nici un fel de activitate. 
De trei luni, la căminele de la Răcă- 
știe nu s-a mai ținut nici o confe
rință, iar programele artistice sînt 
foarte rare.

La căminele din regiunea Ploiești 
e slab organizată munca de infor-

ac- 
ex- 
că-
800

cultural-educativă e 
săracă. La grupul de 
1, unde locuiesc circa 
siderurgiști, sala culturală

La Teatrul de Stat 
din Tg Mureș

Sîmbătă a avut loc la Tg. Mureș, 
într-un cadru festiv, spectacolul 
inaugural al secției romîne a Tea
trului de Stat din localitate. La spec
tacol au participat Iosif Banc, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al comitetului regional de par
tid, Radu Beligan, președintele Con
siliului teatrelor, oameni de cultură 
și artă din diferite regiuni ale țării, 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
și instituții din orașul Tg. Mureș.

In cadrul festivității au luat cu
vântul reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat și directorul tea
trului, care au vorbit despre sarci
nile ce stau în fața colectivului Tea
trului de Stat din Tg. Mureș.

A fost prezentată apoi piesa „Dacă 
vei fi întrebat" de Dorel Dorian în 
regia artistică a lui Mihai Raicu. La 
sfîrșitul spectacolului, artiștii au fost 
îndelung aplaudați și felicitați ; li 
s-a oferit flori.

(Agerpres)

Școală profesională comercială ia Iași

La Iași și-a deschis recent porțile 
o nouă instituție de învățămint : 
școala profesională comercială. Aici 
vor fi pregătite cadre de lucrători- 
vînzători pentru toate ramurile de 
comerț.

mare în ce privește viața politică 
internă și internațională — de 
pildă, la căminul constructorilor de 
locuințe de pe sir. Găgeni din Plo
iești și la dormitoarele petroliștilor 
din schela Boldești.

Tinerii participă cu plăcere la 
acele manifestări care răspund pre
ocupărilor lor proiesionale și cultu
rale. Totodată, ei vor — și pe drept 
cuvînt — ca aceste manifestări să 
fie vii, atractive, tinerești.

Sîmbătă 3 noiembrie, clubul uzi
nei „1 Mai"-Ploiești a organizat o 
interesantă „Tribună a metalurgis
tului", în cadrul căreia doi ingineri 
au prezentat scurte expuneri despre 
dezvoltarea industriei grele și isto
ricul uzinei „1 Mai“. După aceea a 
urmat un bogat program artistic 
oferit de formațiile artistice ale în
treprinderii. In încheiere — dans. Cei 
300 de tineri prezenți la întîlnire, 
majoritatea căminiști, au petrecut o 
seară plăcută.

Din păcate, cluburile organizează 
prea puține asemenea maniiestări 
la sălile de cultură ale căminelor. 
Chiar și la clubul uzinei „1 Mai", 
care se află în același local cu că
minul, majoritatea maniiestărilor 
programate între 29 octombrie—3 
noiembrie n-au avut loc.

Spre a îmbogăți continuu 
tatea culturală la căminele 
tinerii muncitori e necesar 
consultați cu regularitate înșiși lo
catarii căminelor.

activi- 
pentru 
să fie

Entuziasm și spirit de inițiativă

Nj se pare, de aceea, demnă de 
menționat inițiativa consiliului de 
conducere al clubului central al 
Complexului de șantiere Onești : 
est© vorba de înființarea unei bri
găzi care organizează manifestări 
culturale în cămine. De trei ori pe 
săptămînă, aceasta vizitează sălile 
de cultură, iar, adeseori, seara, în 
dormitoarele constructorilor, mem
brii brigăzii relatează tinerilor pe 
scurt despre evenimente actuale in
terne și internaționale și prezintă 
cite o carte ; apoi se audiază muzi
că. Serile culturale „De toate pentru 
toți”, organizate la dormitoare, se 
bucură întotdeauna de succes. Une
ori, o brigadă artistică de agitație 
sau o mică formație de instrumen
tiști prezintă în dormitoare scurte 
programe artistice. Pentru a atrage 
tineretul la lectură, bibliotecarul

(Continuare în pag. III-a)
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Fiecare gospodărie colectivă 
o unitate puternică, înfloritoare

(Urmare din pag. I-a)

cu porumb n-a fost prășită70 na 
deloc.

Incepînd din această toamnă, sînt 
create toate condițiile pentru ca lu
crările agricole de care depinde ob
ținerea unor recolte mari să se a- 
plice pe întreaga suprafață. In acest 
scop, s-a făcut comasarea terenului 
și definitivarea perimetrului fiecărei 
unități, au avut loc unificări de 
G.A.C., în toate unitățile există spe
cialiști, la dispoziția gospodăriilor 
sînt mai multe tractoare și mașini 
agricole, semințe de mare producti
vitate etc.

Folosind toate aceste condiții, nu
meroase gospodării colective au exe
cutat lucrările agricole și îndeosebi 
însămînțatul griului la timpul optim 
și de bună calitate, ceea ce dă ga
ranția obținerii unor recolte bogate. 
Dar nu peste tot lucrurile stau așa. 
în unele gospodării semănatul s-a 
făcut cu întîrziere. nu s-au respec
tat regulile agrotehnice esențiale 
pentru recolta din anul viitor, în 
prezent în regiune nu se lucrează 
cu toate forțele la executarea ară
turilor adînci pentru însămînță- 
rile de primăvară. Arăturile sînt 
mult întîrziate mai ales în ra
ioanele Bîrlad și Negrești. De ase
menea. o serioasă rămînere în urmă 
se constată în ce privește fertiliza
rea terenului, deși în gospodării e- 
xistă cantități mari de îngrășăminte 
naturale.

Din aceste situații se desprinde 
concluzia că comitetul regional și 
comitetele raionale de partid, sfatu
rile populare și consiliile agricole 
trebuie să ia măsuri corespunzătoa
re pentru executarea tuturor lucră
rilor agricole la timpul optim, pen
tru aplicarea întocmai în fiecare 
gospodărie a regulilor agrotehnice 
înaintate.

ridicate se obțin și la G.A-C. Tîrzii, însemnate de fînuri, 
Pribești, Totoiești, Duda și altele.

Rezultatele bune obținute de un 
număr de gospodării au determinat 
o oarecare creștere a producției 
medii pe regiune. In multe gospo
dării se obțin însă producții cu 
mult sub media pe regiune. în a- 
ceastă situație sînt gospodăriile co
lective din Tabăra, Popești, Crețești, 
Bălțați și altele.

Unii specialiști de la consiliile 
agricole și din gospodăriile colective 
atribuie producția scăzută de lapte 
rasei neameliorate de vaci. Firește, 
nu se poate subaprecia importan
ța însușirilor de rasă ale anima
lelor. Dar faptele dovedesc că de 
la vaci din aceeași rasă multe 
gospodării colective din regiunea 
Iași obțin producții bune. Arătam 
mai înainte că G.A.C. Moțca a ob
ținut o producție ridicată de lapte. 
Dar această producție s-a obținut 
de la vaci din rasa Sură de stepă, 
răspîndită în cea mai mare parte a 
regiunii. Aici, la ferma de vaci, ca 
și la celelalte ferme, lucrează unii 
dintre cei mai buni colectiviști, oa
meni tineri, entuziaști care și-au 
însușit cu perseverență o serie 
metode zootehnice înaintate și 
aplică cu pricepere. îndrumat 
organizația de bază, consiliul 
conducere s-a preocupat îndeaproa
pe de asigurarea furajelor. S-au . 
însilozat cantități mari de coceni 
în amestec cu tăiței de sfeclă. Pen
tru fiecare specie și categorie de 
animale au fost întocmite rații de 
hrană echilibrate, care au la 
planul de folosire a furajelor 
la recolta viitoare.

Rezultă, prin urmare că și 
pentru hrănirea și întreținerea co
respunzătoare a animalelor hotă
răște creșterea producției de 
lapte. Dar cum s-ar putea obține 
mai mult lapte de la vacile G.A.C.
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„CEUBRUl 7 02"
„fără cer" după expresia genericului, că 
se petrece exclusiv în interioare, sau 
faptul că dialogul are o mai mare greu
tate specifică, nu înseamnă desigur. te> 
plicit, erori. Nici în această privință nu 
trebuie dogmatizat. Anumite teme pot 
face firești și necesare asemenea soluții. 
„Nouă zile dintr-un an" al lui Mihail 
Romm, care dezbate probleme etice, sau 
„Procesul maimuțelor" al lui S. Kramer, 
care se petrece în bună parte în sala 
tribunalului, au dialog abundent.. Doi. 
sprezece oameni mînioși" de S/ per 
se desfășoară în cîteva ore, în decdrul 
unic al unei camere de deliberare. Dar, 
în aceste cazuri, limbajul rămîne cine
matografic și dialogul, oricît ar fi de co
pios, este tratat cu mijloacele filmului, 
este un element al sintezei, are un ritm 
corespunzător și nu domină exclusiv.

Un exemplu poate arăta deosebirea. 
Textul piesei cuprinde replici aspre des
pre acțiunea pe care exploatarea senza-. 
ționalului o exercită asupra tineretului a- 
merican. Un lucru asemănător îl spunea, 
în termeni cinematografici, una dintre 
cele mai izbutite scene ale filmului lui 
I. Popescu-Gopo — „S-a furat o bom
bă". Asistăm acolo la ieșirea spectato
rilor de la un film de groază : o defi
lare comică și semnificativă de figuri 
năuce, terorizate. O soluție cinemato
grafică. Ar fi putut exista și altele, l.Jn 
„Celebrul 702“ însă, fotul se rezolva prin 
cîteva replici ale pastorului sau ale Li 
Sandmann, replici foarte spirituale, dar 
care aparțin piesei.

Unele situații convenționale care 
potriveau cu stilul, cu factura piesei 
se încadrau firesc în spectacolul teatral,

Noua produefie a Studioului București 
ecranizează foarte spirituala comedie sa
tirică a lui Al. Mirodan, care a cunos
cut în tara noastră și peste hotare un 
succes meritat. Punctul de pornire a 
fost, după cum se știe, cazul Chessman, 
profund semnificativ pentru etica și mo
ravurile capitaliste. Un condamnat la 
moarte s-a zbătut un șir de ani pentru 
a obfine amînări succesive ale execu
ției, a fost lansat între timp ca autor de 
scrieri memorialistice și, pînă la urmă, 
a fost executat.

Piesa lui Mirodan a tradus situația tra
gică în registrul grotescului și al replicii 
seînteiefoare — făcînd din amîndouă a- 
cesfe mijloace comice unelte de investi
gație socială și morală care pătrund de
stul de adînc. Existența condamnatului 
devine marfă în mîna editorului atotpu
ternic — i se prelungește viaja picătură 
cu picătură, în măsura în care e în 
stare să producă literatură de senzafie. 
Sentinfa e pe cale să fie executată în 
momentul cînd Mr. Harrison are ideea 
că o banderolă — „autorul moare azi" 
ar sălta uriaș vînzarea. Noua amînare se 
obține doar după ce frustmanul e din 
nou convins că Sandmann — așa se nu
mește condamnatul în piesă, ca și în 
film — mai poate constitui un izvor de 
profituri. Tot ce se petrece în jurul a- 
cestei întîmplări desenate în trăsăturile 
marcate ale grotescului (pastorul care 
apare cu fristete profesională în preajma 
execuțiilor proiectate, dar face afaceri 
cu faima lui Sandmann, directorul care, 
la ordinele editorului, transformă celula 
închisorii într-un hotel de lux, gardianul 

i con-
pus

cută firesc și de Sanda Toma, Nie. Găr- 
descu ori Mircea Șeptilici; de asemenea, 
se integrează echipei Ion Finteșteanu, 
Jules Cazaban, Șt. Ciubofărașu, V. Ro- 
nea, care n-au 
bufia piesei, 
potrivită a scăzut 
buni actori — Dorin Dron, gangster cu 
totul neconvingăfor, și Fory Etterle, ale 
cărui încercate resurse lirice și drama
tice nu par a se acorda cu personajul 
buf al directorului închisorii concurenle.

Imaginea realizată de Andrei Feher 
are, ca de obicei, plasticitate, iar arhi
tectul Liviu Popa a construit amuzant 
închisoarea Bing-Bing, cu cele două fefe 
ale sale — celulele în fa|a cărora patru
lează gardieni cu fafa de buldogi, și 
birourile administrajiei populate de bar
mani și de reporteri-fotografi (poate că

au însilozat 
porumb sau amestecuri de diferite 
furaje ; la G.A.C. din Bivolari, Toto
iești, Lețcani, Stănilești și altele 
s-au însilozat coceni împreună cu 
frunze și colete de sfeclă, borhot, 
resturi de la grădinile de legume.

Acum se pune problema folosirii 
chibzuite a furajelor. In regiune 
sînt multe exemple care dovedesc 
spirit gospodăresc și prevedere în 
folosirea furajelor. De pildă, la gos
podăria colectivă din Pribești s-a 
întocmit un plan concret de folosire 
a furajelor pînă la recolta viitoare. 
Totodată, au fost întocmite rații 
bine calculate, pe baza furajelor 
existente și a necesarului de sub
stanțe nutritive pentru fiecare ca
tegorie de animale, astfel ca de la 
acestea să se poată obține producții 
cît mai mari. Toate furajele se dau 
cîntărite în hrana animalelor, ceea 
ce permite să se înlăture orice ri
sipă.

Sînt dese însă cazurile cînd colec
tiviștii, văzîndu-se cu șire mari de 
fin, cu gropi pline de nutreț însilo
zat, hrănesc animalele fără socotea
lă și nu se gîndesc că furajele sînt 
necesare animalelor și spre sfîrșitul 
iernii și începutul primăverii. Așa se 
întîmplă la G.A.C. Țigănași, Tabăra, 
Bălțați și altele.

Iată de ce una din principalele 
sarcini ale consiliilor agricole în a- 
ceastă perioadă este de a îndruma 
și sprijini gospodăriile colective să 
folosească cu chibzuință furajele, de 
a organiza generalizarea metodelor 
aplicate în gospodăriile colective 
fruntașe.

Ținînd seama de creșterea însem
nată a efectivelor de animale pro
prietate obștească, în G.A.C, din re
giune s-au prevăzut, , și în buna mă
sură s-au realizat, un mape număr 
de construcții zootehnice. La G.A.C. 

Stroiești, Popești, Voinești, Cîrpiți, Luceni, Deleni, Focuri,, Scobinți și 
și altele, cînd nu sînt hrănite pe 
măsura capacității lor de producție, 
sînt date pe mîna unor oameni fără

se

de 
le 
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pînă
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Animale multe, 
dar și producție mare

Este cunoscut faptul că în regiu
nea Iași, ca în toate regiunile țării, 
există condiții prielnice pentru o 
puternică dezvoltare a creșterii ani
malelor, ca una din ramurile prin
cipale de producție aducătoare de 
mari venituri în gospodăria colec
tivă. Așa cum. am arătat mai îna
inte, în acest domeniu, anul acesta, 
s-au dobîndit rezultate importante.

Ținînd seama de situația existen
tă cu un an în urmă, sarcini deo
sebite reveneau regiunii Iași în ceea 
ce privește creșterea efectivului de 
păsări. Și în acest domeniu s-au 
obținut unele realizări. S-a organizat 
scoaterea unui număr mare de pui 
și au luat ființă numeroase ferme 
avicole în gospodării care înainte, 
deși aveau condiții favorabile, nu 
se îndeletniceau cu creșterea păsă
rilor, Din acest sector, gospodării 
colective, cum sînt cele din Cîrja, 
Stănilești, Lețcani și altele, au rea
lizat însemnate venituri bănești.

Desigur, asigurarea unui efectiv- 
matcă numeros de animale și păsări, 
în fiecare gospodărie, constituie 
baza dezvoltării ramurii zootehnice. 
Dar. odată cu aceasta, trebuie luate 
măsuri pentru obținerea unor pro
ducții mari de lapte, carne, lînă, 
ouă.

Pornind la înfăptuirea sarcinilor 
privind creșterea producției ani
male, consiliile agricole regional și 
raionale au luat un șir de măsuri 
pentru îmbunătățirea raselor și 
creșterea producției la efectivul 
de animale existent. Astfel au 
fost înlocuiți toți taurii din rasa 
Sură de stepă cu tauri din rase 
ameliorate, s-au extins considerabil 
însămînțările artificiale la vaci și 
oi. s-a dat o mai mare atenție hră- 
nirii și îngrijirii animalelor, prih a- 
sigurarea furajelor și adăposturi
lor necesare. Așa se face că există 
acum numeroase gospodării care 
obțin producții medii ridicate. De 
pildă, la G.A.C. Motca s-au obținut goriile de animale. în . primul rînd, 
pînă la 1 noiembrie, 2130 1 lapte este vorba de asigurarea furajelor, 
de fiecare vacă furajată. Producții Unele gospodării au strîns cantități

priceperea necesară și care 
schimbă de la o zi la alta ?

Cîteva cuvinte în legătură 
creșterea păsărilor. Spuneam 
sus că în regiune s-au înregistrat 
succese în privința creării și dez
voltării fermelor avicole. Zeci dé 
gospodării colective și-au amenajat 
carnere-incubator cu ajutorul cărora 
au fost scoși un mare număr de pui. 
în raioanele Bîrlad. Huși și altele 

organizat 
au 
în

mare nu-

cu 
mai

consiliile agricole au 
schimburi de experiență, 
măsuri pentru calificarea 
podăriile fruntașe a unui 
măr de îngrijitoare etc.

Trebuie spus însă că 
luate pentru dezvoltarea 
avicole n-au fost duse peste tot pînă 
la capăt, nu s-au asigurat cantită
țile necesare de furaje, în sorti
mente variate și de bună calitate, 
nu s-au amenajat puiernițe cores
punzătoare. Din această cauză s-au 
înregistrat pierderi, în loc de cîștig. 
La gospodăria colectivă din Crețești 
au fost scoși 2 500 de pui într-un 
incubator-cameră, dar dintre aceștia 
o mare parte au pierit, din cauza 
proastei hrăniri și a condițiilor de 
adăpostire necorespunzătoare, iar 
cîteva sute s-au înecat în timpul 
unor ploi.

Situația din acest an a creșterii 
păsărilor în unele Q.A.C. trebuie să 
dea serios de gîndit conducerilor a- 
cestor unități, organelor de partid 
și de stat din regiune. Acum, în 
preajma iernii se impune ca ele să 
îndrume consiliile agricole să iniție
ze acțiuni menite să ducă la menți
nerea unui efectiv corespunzător de 
păsări-matcă, asigurîndu-se hrana 
necesară, adăposturi corespunzătoa
re, repartizîndu-se în acest sector 
colectiviste dintre cele mai harnice 
și pricepute.

O mare atenție trebuie să se acor
de creării condițiilor pentru obținerea 
de producții ridicate de la toate cate-

luat 
gos-

măsurile 
fermelor

Vești din raionul Medgidia

multe altele s-au făcut adăposturi 
bune și ieftine pe baza folosirii ma
terialelor de construcție locale. La 
Deleni s-au scos de pe terenul gos
podăriei mii de metri cubi de piatră, 
atît pentru nevoile proprii, crt și 
pentru alte gospodării.

în multe gospodării colective, în
deosebi din raionul Iași, a luat ex
tindere inițiativa lui Luca Ion, pre
ședintele G.A.C. Luceni, care a în
drumat echipa de constructori să 
facă grajduri foarte ieftine și trai
nice, folosind pe scară largă mate
riale locale. Pe o fundație de pia
tră s-au făcut stîlpi de susținere tot 
din piatră, iar între ei s-au pus chir
pici. în locul tavanului, la care de 
obicei se consumă cantități mari de 
material lemnos, s-a făcut un aco
periș cu o bună izolație, din șipci 
bătute pe căpriori peste care s-a 
turnat un strat de circa 6—7 cm lut 
amestecat cu paie. Peste acestea s-a 
întins un strat subțire de bitum to
pit, care a permis lipirea cartonului 
asfaltat. Un alt strat subțire de bi
tum și nisip s-a așternut peste car
ton.

Aflînd despre această inițiativă, un 
grup de colectiviști, cu toții candi
dați de partid, între care Petru Sim- 
na, Gheorghe Ilie, Constantin Dîr- 
varu, Grigore Miron, Gheorghe 
Crețu și loan Chelaru de la G.A.C. 
Bosia, au ridicat în scurt timp, 
după aceleași metode, două grajduri.

în multe locuri însă executarea 
construcțiilor este întîrziată, nu sînt 
folosite toate resursele locale de 
materiale de construcție. O astfel 
de situație se întîlnește îndeosebi în 
raioanele Pașcani și Hîrlău. Iată de 
ce este necesar ca fără nici o tără
gănare, consiliile agricole să ia mă
surile care se impun pentru termi
narea grabnică a construcțiilor, ast
fel ca să se asigure adăpostirea în 
bune condiții a întregului efectiv de 
animale.

în acest articol am relatat unele 
aspecte ale muncii de întărire a 
G.A.C. și creșterea producției agri
cole în regiunea Iași. într-un arti
col viitor vom trata și alte aspecte 
ale acestei probleme, legate îndeo
sebi de planificarea producției și or
ganizarea muncii în gospodăriile co
lective, conducerea acestora, de 
munca de îndrumare a lor de către 
organele de partid și consiliile agri
cole.

MB
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„Tehnome- 
se produc 
rufe. Iată,

făcut parte din disfri- 
O distribuire cred ne- 

eficacitatea a doi

PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

La cooperativa 
tal” din Ploiești 
mașini de spălat 
în fotografie, pe responsabilul
secției, Vasile Ursan șl mai
strul Mihal Constantin, veriH- 
cînd un nou lot de mașini de 
spălat cu centrifugă.

care vinde cu anticipate pantofii 
damnatului), întregesc diagnosticul 
unei societăți care zeifică profitul 
„corolarul" cum e denumit banul 
simbolistica străvezie a filmului.

Filmul a avut această bună 
literară — deși transpunerea unei 
medii bazate în primul rînd pe dialog 
punea probleme mai dificile. A bene
ficiat de o excelentă echipă actoricească; 
cei mai rnulți dintre interpret fac parte 
din distribuția teatrală și posedă, în a- 
celași timp, experiența jocului de film, 1 
cu exigentele sale deosebite. E de no
tat, în primul rînd, modul cum Radu 1
Beligan a păstrat în rolul lui Sandmann 1
dezinvoltura spirituală și sensibilitatea 1
personajului, cu un plus de discreție
foarte potrivit cu stilul de joc cerut de
film. Trecerea de la scenă la film e fă- 1

în

temelie 
co-

inferiorul celulei este, totuși, prea în
cărcat, chiar greoi).

Premizele sînt deci bune. Dar „Cele
brul 702" nu urmărește să fie doar un 
film-spectacol, formă de cinematografie 
documentară foarte utilă pentru păstra
rea unei puneri în scenă memorabile, 
dar care are prea pu(in comun cu arta 
filmului. Este evident că s-a urmărit 
crearea unui film. Insă în ansamblu solufia 
aleasă nu fine seama de deosebirile de 
limbaj, de problemele specifice de măie
strie. Scenariul literar (Al. Mirodan și M. 
lacob) a căutat să completeze piesa, să 
deplaseze aefiunea și în alte părți decît 
în decorul unic al scenei. N-a făcut însă 
decît să amplifice un text dramatic, să 
mărească numărul tablourilor din piesa-, 
film. Regia (Mihai lacob) știe să na
reze cursiv, are pe alocuri idei cinema
tografice care vădesc pricepere și în
dreptățesc nădejdi pentru evoluția vii
toare a fînărului regizor. In actualul film 
însă, ceea ce este idee cinematografică 
reprezintă doar un punct de pornire și 
se pierde din cauza unei erori de prin
cipiu. Regizorul a socotit că traduce ci
nematografic textul dacă folosește un de
cupaj niai rapid și mișcă frecvent — 
uneori excesiv — aparatul de filmat.

Solufia mi se pare inoperantă, 
se reduce la 

sine ;
sau

nematograful nu 
varea mișcării în 
traducerea literarului

Ci- 
culfi- 
cere

lui

Noi locuințe

De curînă în orașele Medgidia 
și Cernavodă s-au dat în folosin
ță 6 noi blocuri de locuințe ce to
talizează 114 apartamente. Acum 
sînt în construcție încă 5 blocuri 
la Medgidia, cu 150 apartamente, 
și un bloc la Cernavodă.

Se dezvoltă rețeaua sanitară

Recent la Cernavodă s-a dat 
in folosință o nouă policlinică cu 
secții de chirurgie, interne, pe
diatrie, stomatologie și radiolo
gie ; în comunele Siliștea și 
Basarabi s-au construit și ame
najat noi dispensare. De aseme
nea, în curs de construire se află 
și dispensarele din comunele Cas- 
telu, Seimeni, Rasova și N. Băl- 
cescu. în prezent in raionul Med
gidia funcționează trei spitale, 
două policlinici, 21 circumscripții 
medicale. Acestea sînt deservite

de 73 medici, față de 10 medici 
cîți erau cu 15 ani în urmă.

Lucrări de terasare

Pe dealurile raionului Medgi
dia, în acest an, prin lucrările de 
terasare au fost redate în circui
tul agricol 710 ha pe care s-a 
plantat viță de vie și pomi fruc
tiferi. Cele mai mari supra
fețe au fost terasate de că
tre colectiviștii din comunele Va
lea Seacă, Dunărea, Seimeni și 
altele.

De curînd consiliul agricol ra
ional a alcătuit 5 comisii de in
gineri și tehnicieni care au iden
tificat terenurile ce se mai pot 
terasa. Astfel, în următorii ani 
gospodăriile de stat și colective 
din raion vor terasa și planta cu 
viță de vie și pomi fructiferi a- 
proape 10 000 ha.

V. MIHAI 
coresp. „Scxnteii”

a
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Colectivul întreprinderii „Izvoare
le" din Baia Mare a luat măsuri 
pentru pregătirea din timp a caba
nelor turistice pentru iarnă. La com
plexul turistic Borșa au fost execu
tate o serie de reparații și amena
jări. Totodată, complexul a fost do
tat cu mobilier nou. La celelalte ca
bane din regiune Jucrările sînt în 
curs de terminare.

Peste 550000 de elevi 

depunători la C E. C

Peste 550 000 de elevi din întreaga 
țară își păstrează economiile la 
C.E.C. Aceasta înseamnă că fiecare 
al cincilea elev este deținătorul u- 
nui libret de economii. în afară de 
aceștia, numeroși elevi economisesc 
pe foi și timbre de economii.

Curățatul și vopsitul obiecte
lor de îmbrăcăminte sînt ser
vicii mult solicitate de popu
lație. In Capitală sînt două 
curățătorii chimice principale : 
„Luceafărul“ și „Nufărul", 
ma și-a reînnoit o parte 
utilaj. îmbrăcămintea se 
rață aici în condiții 
ne. „Nufărul" are o secție 
nouă, dotată cu instalații mo
derne unde se efectuează lu
crări de calitate. Ambele în
treprinderi dispun de numeroa
se centre de primire, plasate 
în diferite cartiere. Apar însă 
multe deficiențe în ce pri
vește acoperirea cerințelor.

Sîntem la un centru al în
treprinderii „Luceafărul“. Un 
cetățean își solicită pulovărul, 
da- la vopsit încă din luna 
septembrie (cu bonul nr. 
4 933). In sfirșit pulovărul e 
gaia. Bine că 
încheia* înainte 
pezii.

Un tînăr se
durează curățatul unei cravate.

— Trei săptămîni, răspunde 
responsabila.

Pri- 
din 
cu- 
bu-

așteptarea s-a 
de căderea ză-

interesează cit

^Împrejurările fac ca să fiu obligat după socoteala mea, ar trebui
să călătoresc destul de des la Cîmpu- să fie protejați ca monumente ale 
lung Muscel. Șoseaua București-Cimpu- naturii. Mai există încă un mijloc iz- 
lung este foarte veche și avea — mai -----
are și acum încă pe destul de lungi 
distanțe — plantați, la dreapta șl la 
stingă, plopi. Copacii aceștia, dintre 
care unii au între 150 și 200 de ani, 
fac din această șosea una din cele 
mai frumoase din țara noastră.

Cei care locuiesc în satele de-a 
lungul șoselei, organele locale au da
toria să păstreze acești copaci. Dar 
uneori privesc cu indiferență această 
problemă ; la fel, ____________
inginerii silvici. Și 
astfel copacii devin 
materie primă pen
tru cioplitorii de 
albii și linguri, 
care fac uneori ' adevărate ravagii 
printre aceste monumente ale naturii.

Meșterii de albii taie de jur împre
jurul arborilor, noaptea, coaja care-i 
protejează — nu deodată, ci mai 
multe nopți la rînd, Cînd au terminat 
operația, la cîteva luni sau în anul 
următor copacul se usucă și devine 
atunci prada producătorilor de albii. 
Rezultatul final este că în fiecare an 
cad victimă cîteva zeci de copaci. 
Vezi acele frumoase exemplare zăcînd 
la pămînt în bucăți cilindrice, pînă le 
vine rîndul să intre sub dalta celor 
care scobesc albii.

Acest masacru al copacilor este 
uneori făcut nu întîmplălor, ci după 
un plan, bănuiesc, stabilit de inginerii 
silvici. Ei își închipuie că fac operă 
utilă dacă în locul unui copac falnic, 
doborît la pămînt, plantează un pru- 
nișor, un merișor sau alt arbore fructi-, 
1er, care n-ajunge niciodată să dea 
roade, fiindcă copiii sau căruțașii, care 
frec cu sutele pe șosea, rup trunchiul 
tînăr, pentru ca să facă din el o nuia 
cu care să mine boii sau caii,

Acesta nu este însă singurul mijloc 
prin care oameni ce nu-și în
țeleg datoria distrug copaci care,

însemnări

vorit, spre marea mea uimire, din- 
tr-o atitudine „științifică". Este știut 
că dacă unei plante, deci și unui co
pac, i se taie ramurile uscate, sau 
cele considerate inutile, cele care ■ 
rămîn cresc încă și mai viguroase. In 
orașul Cîmpulung, de-a lungul străzii 
.principale, copacii sînt însă retezați 
de unde începe coroana ; șl cum a- 
■ceastă operație 'nu s-a făcut decît în 
ultimii ani, au căzut victimă arbori 

care aveau cite 50 
sau 60 de centime
tri diametru. îți dau 
impresia unor fiin
țe nenorocite, că
rora li s-au tăiat 

și mîinile și picioarele, așa îneît n-a 
mai rămas din ele decît trunchiul. Șl 
de data aceasta rezultatul este, de 
noua ori din zece, că copacul se 
usucă și moare. Cînd nu se usucă, 
tăietura fiind acolo unde începe co
roana, deci foarte jos, crengile care 
mai pot crește sînt la un nivel impro
priu și vor șfîrși prin a împiedica 
circulația pe șosea.

Mă întreb cum se pot practica a- 
ceste lucruri care mie mi se par re
voltătoare, fără ca autoritățile ce pro
tejează drumurile, sfaturile populare 
ale comunelor prin care trece șo
seaua, inginerii silvici să nu facă ni
mic, Poate că și pe alte șosele si
tuația este asemănătoare. Semnalînd 
această situație aș dori să fac pro
punerea ca copacii de pe marginea 
șoselelor noastre să intre și ei în le
gea de protecție a monumentelor 
naturii. Pentru aceasta am sesizat asu
pra celor de mai sus, odată cu ziarul, 
șl pe tovarășul președinte al Comi
siei de protecție a monumentelor na
turii, cu rugămintea de a face cele 
necesare ca propunerea respectivă să 
devină text de lege.

Acad. prof. G. OPRESCU

el 
scenicului 

în limbajul său propriu, cu imagini și 
metafore specifice. Mobilitatea aparatu
lui, ritmul rapid al decupajului se justi
fică, devin cu adevărat expresive în mă
sura în care toate — imagine, dialog, 
sunet — se unifică pentru a comunica 
înțelesul operei. Limbajul cinematografic 
înseamnă însăși unificarea, sinteza a- 
cestor planuri diferite aparfinînd unor 
arte diferite. Comedia cinematografică 
nu poate fi numai verbală sau domi
nant verbală. In cazul de față, ar fi fost 
deci nevoie, în primul rind, de un sce
nariu care să renunțe la formula teatra
lă, să ofere premize de rezolvări cine
matografice. Și s-ar fi cerut ca regizorul 
să interpreteze textul în același mod, și 
nu să-l ilustreze prin mișcări ale apara
tului.

FaDtul că filmul despre un deținut e

se
Și 

devin — preluate ad-hoc — distonante 
în ansamblul unui film în care cadrul 
acțiunii este reprezentat realist, în care 
închisoarea este construită din fier și 
beton. De aceea supără, de pildă, și 
acele scene în care grotescul se dezlăn
țuie agresiv, fără minimul de verosimil 
cerut de arfa realistă — cum e urmări
rea cu focuri de pistol între cei doi di
rectori de închisoare.

Dintre puținele adăugiri pe care le-a 
făcut scenariul, una deservește, după 
părerea mea, filmul în raport cu piesa. 1 
Trafînd comic un caz real și profund 
tragic — soarta unui om pîndit de scau
nul electric — piesa a deplasat cu tact 
artistic accentul spre raporturile dintre 
deținut și editor. Scaunul electric putea 
deveni acolo obiect de farsă — pînă la 
urmă hoțul de buzunare Joe îl șterpelea. 
Filmul stăruie însă în mai multe rînduri, 
începe chiar cu o scenă de execuție 
descrisă destul de minuțios. Se creează 
astfel o nepotrivire de ton. S-a scris des
pre asemenea teme cu „umor negru". 
Dar supără contrastul între soarta unui 
om care aștepfîndu-și moartea vede tre- 
cînd pe dinainfea-i condamnați amețiți 
de spaimă, escortați de gardieni impasi
bili, și fugăririle sau dialogul sprințar.

lată, deci, cîteva dintre principalele 
cauze pentru care un film la realizarea 
căruia au conlucrat talente reale, nu dă 
satisfacția scontată. E lăudabil că „Cele
brul 702" a fost realizat într-un termen 
foarte scurt. Dar putem cere ca această 
operativitate să se însoțească de folosi
rea deplină a mijloacelor artistice pro
prii cinematografului.

SILVIAN ÏOSÏFESCU

Scenă din Him.

Cflârfre* Cinematografe)

B
DAI HAINELE LA CURAfAT...

— Vorbifi serios ? Trei săp- 
tămini pentru o cravată ?

— Dacă ați fi venit luna tre
cută — îl consolează responsa
bila — ar fi trebuit să așteptați 
șase, săptămîni...

Pe ecranele cinematografelor 
s-a făcut publicitate rapidită
ții cu care se lucrează la 
„Nufărul“. Anume în 14 zile 
(I) iar la cerere și mai repe
de îți poți ridica hainele bine 
curățate. Chiar și acest termen 
este exagerat. Dar mi-te dacă 
este depășit.

Pentru a evita luarea unui 
angajament ferm față de clienți 
în ce privește înapoierea o- 
biectelor, întreprinderile amin
tite înregistrează pe chitanțe 
numai data primirii, nu și ter
menul de livrare a hainelor. 
Dacă în loc de 4 săptămîni trec 
cinci, șase sau chiar mai multe, 
ce pretenții poate avea clien
tul l „Mai încercați săptămîna 
viitoare" — astfel te întîm- 
pină tovarășii de la centrele 
de primire și livrare ale în
treprinderilor cu pricina. Ce
tățenii pretind însă, pe bună 
dreptate ca pe chitanțe să se 
precizeze și termenul de li
vrare a comenzilor.

La „Luceafărul" se manifestă 
neglijență în ce privește căl
catul hainelor, transportul lor. 
Numai puține dintre obiectele 
curățate ies pe poarta între
prinderii neșifonate. Aceasta se 
datoreșfe lipsei de exigență a 
controlorilor calității.

După cum se vede, este 
nevoie de măsuri operative

pentru îmbunătățirea 
rii cetățenilor în ce privește 
curățatul și vopsitul hainelor.

Calitatea executării comenzi- 
lo și operativitatea, corecti
tudinea țață de clienți, sînt 
sarcini permanente în acest 
sector care nu este cîtuși de 
puțin lipsit de însemnătate.

E. S.

servi-

Propuneri ale cititorilor
Suzana Tiron. în ultima vreme s-au deschis la 

București — și, după cite știu, și în alte orașe — coo
perative care lucrează confecții pentru copii. Acestea 
sînt însă de obicei foarte aglomerate. Ar fi, o 
înlesnire pentru mulți părinți să se organizeze cîteva 
unități „la proba a doua“.

Ana Ștefănescu. în magazine se află un singur fel 
de periuțe de dinți, cu firele prea moi. Ar fi bine să 
existe un sortiment mai bogat. De asemenea, pro
pun să se pună din nou la indemîna cumpărătorilor 
și praf de spălat dinții. Pentru copii este mai practic.

Șt. Păsat. în apropierea magazinului „Confortul“, de 
pe șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală, nu există o 
stație de furgonete. Pentru a-și duce la domiciliu 
mobila cumpărată, cetățenii sînt nevoiți să caute mij
loace de transport la mari distanțe. Ar fi binevenită 
înființarea unei stații de furgonete în apropierea ma
gazinului.

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Copellia — (orele 11); 
Manon (premieră) — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 10,30); Intîlnire cu dragostea — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): Orfeu în infern
— (orele 10); Vicleniile lui Scapln - 
(orele 15,30); Febre — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Siciliana — (orele 10 și orele 
15); Bolnavul închipuit — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Antoniu și Cleopatra — (orele 10); Bu
cătăreasa — (orele 15,30); Steaua polară
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Scanda
loasa legătură dintre domnul Kettle și 
doamna Moon — (orele 10,30); Băieții ve
seli — (orele 20), Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Cum vă place — (orele 10 și orele 15) ; 
Menajeria de sticla — (orele 19,30). (Sala 
studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Fotbal 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 10); Corabia cu un singur pasa
ger — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret șl copii (Sala C. Miile) : Cine a 
ucis — (orele 11); " ~ "
— (orele 20). (Sala
Doi la aritmetică 
din banca doua — 
lună — (orele 20).................. ............... .......
trală și cinematografică „I. L. Caragia- 
le“ (b-dul Schitu 
Mutter Courage — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Un proces neterminat
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba revistei — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntului — (orele 20). Teatrul regional 
București secția estradă prezintă concert 
spectacol „Din toată Inima“ — (orele 
20). Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Un 
băiețel, o paiață și o maimuță și Ro
chița cu figuri — (orele 11); Alfabet îm
părat — (orele 17); Mîna cu cinci degete
— (orele 20,30). fSala Academiei) ; Harap 
Alb — (orele 11); Cartea cu Apolodor
— (orele 19). Circul de Stat : Ansamblul 
„Deutsche Zirkusarena“ — din R. D. 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Oameni și fiare — 
ambele serii : Republica (9; 12,45; 16,15:
20) , Elena Pavel (6,45; 12,30: 16.20; 20,15).
Lupii la stină : Magheru (9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21.30), București (9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21). V. Roaită (9; 11; ‘
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. 
Alecsandri (9 30; 11.30; 15; 17; 19; 21), 1. C. 
Frimu (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 21)
înfrățirea între popoare (12: 16: 18.15:
20.30) , Alex. Sahia (10: 12: 15: 17: 19: 21). 
Cavalerii Teutoni — ambele serii ; Victo
ria (10; 13,15: 16.30; 19,45). Celebru! 702: 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,45 pînă la orele 13,30; după- 
amiază 15,15; 17' 19; 20,45), 23 August 
(10; 12; 14,15; 16.30: 18,45: 21). Alarmă ne 
insulă : Central (10,45; 13.15; 15,45; 18.15;
20.30) . Vlrsta dragostei : 13 Septembrie

De Pretore Vincenzo 
Dobrogeanu Gherea) : 
— (orele 10); Băiatul 
(orele 17); O felie de 

Institutul de artă tea-
Măgureanu nr. 1): 

(orele 20). ' '

13; 15; 17;

(11; 13,30; 16; 18,30; 21). Program de filme 
documentare rulează în continuare de Ia 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Tintin și misterul 
„Lînel de aur“ : Maxim Gorki (10: 12; 15; 
17; 19; 21). La 30 de ani : 1 Mai (10; 12; 
15.30; 18; 20,30), Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 11 pînă la orele 
21), Libertății (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30). 
Omul cu două fețe : Cultural (16: 18,15;
20.30) . Fata cu ulciorul : Cultural (10; 12). 
C’-tin David (15,30; 18; 20,30). Flăcări și 
flori : Gh. Doja (10; 12; 14,15: 16,30; 18,45; 
21), Flacăra (12; 16; 18,15: 20,30). Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20 30). 10 000 de scrisori : 
8 Martie (11; 16; 18; 20), Luceafărul' (15; 
17; 19; 21). Post restant : Grivița (16: 
18,15: 20,30). Bîtă... Ieși din sac ! : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Secretul cifrului : T. 
Vladimirescu (15; 17; 10; 20.45). Vals pen
tru un milion : Munca (12: 16: 13,15:
20.30) ). Mizerabilii — ambele serii : Arta
(10; 15.30; 19.30). O viață : Moșilor (14,30; 
16; 18.15; 20,30). Casa de la răscruce : M. 
Emlnescu (16; 18,15; 20,30), Donca Simo
(11; 16; 18,15; 20.30), Drumul Serii (11; 
16; 18,15; 20,30). Reportaj cu ștreangul de 
gît — cinemascop : 16 Februarie (11; 16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE. 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9.00 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. în jurul orei 13 transmisie 
de la stadionul .,23 August“ a meciului 
de fotbal dintre echipele Dinamo — 
Steaua și întilnirea de rugbi dintre echi
pele R. P. Romîne și Franței. 18,00 Va
rietăți — Transmisiune de la studioul de 
concerte al Radiotelevlziunli. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Partea a 
doua a emisiunii de varietăți. în jw ii 
orei 20,45 — Filmul artistic „Soare ăi 
umbră" — o producție a studiourilor din 
R. P. Bulgaria. Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

călduroasă cu cerul variabil în sudul
Intermitente au 
țării, fiind mai 
Moldova. Local 
nins. Ternpera- 

14
----  —„...... . ........ 4
Gheorghieni și Miercurea Ciuc și 19 
grade la Mangalia. In București : Vre
mea a fost 'în general călduroasă, cu 
cerul mai mult acoperit dimineața, clnd 
a plouat slab. Maxima : 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
și 14 noiembrie : Vreme în general 
umedă, cu cer mai mult noros. Vor că
dea ploi temporare în cea mai mare 
parte a țării. Vînt potrivit predominînd 
din sud-vest. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade iar maximele 
între 5 șl 15 grade, local mal ridicate.

călduroasă cu cerul ____ ____ ____
țării și mai mult noros în celelalte re
giuni. Burniță și ploi 
căzut în toate regiunile 
frecvente în Ardeal și 
în regiunea de munte a 
tura aerului 
lori cuprinse 
Gheorghieni și

la ora 
între 
Miercurea

avea va- 
grade la 
Ciuc și 19
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Solemnitatea inmînării unor decorații

conferit „Ordinul 
tovarășilor Dumi- 

Ana Toma, cu oca- 
50 de ani, Miron

Pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și merite 
deosebite în opera de construire a 
socialismului, Consiliul de Stat al 
R. P. Romîne a 
Muncii” clasa I 
tru Simulescu și 
zia împlinirii a
Șerban și Dumitru Cristescu, cu pri
lejul a 60 de ani de la naștere. De 
asemenea a fost distins cu Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa a Il-a tovarășul Constan- 

. tin Tuzu, pentru merite în opera de 
construire a socialismului, cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani.

La solemnitatea care a avut loc

la amiază, la Palatul R. P. 
au fost de față membri ai 
P.M.R., ai Consiliului de

sîmbătă
Romîne,
C.C. al
Stat și ai guvernului, ai conducerii
unor ministere.

Inmînînd înaltele distincții, tova
rășul Ștefan Voitec. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, 
decorați în numele 
Consiliului de Stat 
R. P. Romîne,

a felicitat pe cei 
C.C. al P.M.R., 
și guvernului 

al tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, 
urîndu-le fericire, sănătate și 
succese în munca de viitor. în 
mele celor decorați a mulțumit 
varășul Dumitru Simulescu.

(Agerpreș)

noi 
nu- 
to-

Sărbătorirea academicianului E. Bădărău
Academia R. P. Romîne a sărbă

torit, în cadrul unei ședințe care a 
avut loc sîmbătă după-amiază, pe 
academicianul Eugen Bădărău, di
rectorul Institutului de fizică al A- 
cademiei, cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 75 de ani.

Acad. Atanase Joja, președintele 
Academiei R. P. Romîne. a felicitat 
pe sărbătorit în numele Prezidiului 
Academiei.

Au mai luat cuvîntul acad. Horia 
Hulubei, membru al Prezidiului A- 
cademiei, directorul Institutului de 
fizică atomică, prof. Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învățămîntu
lui, prof. Traian Gheorghiu, membru 
corespondent al Academiei, candida
tul în științe E. Cruceanu, secretar 
științific al Institutului de fizică, 
conf. univ. Margareta Giurgea. din 
partea foștilor elevi, și prof. G. Bră-

tescu, decanul Facultății de fizică a 
Universității din București. Vorbi
torii au scos în relief prețuirea de 
care se bucură acad. E. Bădărău, 
atît în țară, cît și peste hotare, da
torită cercetărilor sale valoroase, 
în domeniul electronicii, opticii, spec
troscopiei, acusticii etc., precum și 
activitatea sa rodnică în domeniul 
învățămîntului, al creșterii de noi 
cadre de fizicieni.

în cuvîntul său, acad. E. Bădărău 
a amintit greutățile pe care le în- 
tîmpina în trecut activitatea știin
țifică și și-a exprimat satisfacția 
deosebită pe care o are azi, cînd 
datorită sprijinului puternic al par
tidului și guvernului, cercetările 
științifice în țara noastră se desfă
șoară intens, abordînd tot mai efi
cient probleme legate de măreața 
operă de construire a socialismului.

(Agerpreș)

ile către vicepreședintele 
Consiliului rie Miniștri, 

Alexandru Blrlădeanu, a vicepreședintelui 
Asociației Japono-Romlne

Primirea

Sîmbătă 10 noiembrie, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Alexandru Bîrlădea- 
nu, a primit pe dl. Shiro Suzuki, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie japono-romîne, membru în 
conducerea asociației presei din Ja
ponia, șef adjunct de secție în agen
ția de știri „Kyodo News”.

în Editura politică a apărut:

IOSIF ÄNGHEL, ST. UNGUREA- 
NU : Neocolonialismul. Fapte și 
teorii economice.

Lucrarea analizează proble
mele economice fundamentale 
ale țărilor slab dezvoltate și de
mască teoriile economice bur
gheze menite să întărească ex
ploatarea semicolonială a tine
relor state care și-au dobîndit 
independența. Demonstrarea ne
putinței căii capitaliste de a re
zolva problemele vitale ale po
poarelor eliberate și a eficienței 
avantajelor pe care le oferă 
calea necapitalistă constituie fi
rul conducător al întregii lucrări.

Cocteil la Ambasada
n.P.f. iugoslavia la București

Lucrările Congresului P. C. Bulgar

După vizita făcută în regiunea 
Brașov membrii delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., în frunte cu 
G. G. Abramov, au continuat călă
toria prin țară sosind sîmbătă în re
giunea Bacău. în cursul zilei dele
gația a vizitat Combinatul chimic 
Borzești, Rafinăria și Combinatul 
de cauciuc sintetic Onești, precum 
și noile construcții din orașul Bacău.

Oaspeții sovietici au fost însoțiți 
de Anton Moisescu. vicepreședinte 
al Marii Adunări Nationale, și de 
alți deputati. de Alexandru Bucur, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional Bacău, precum și de mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
în R.P. Romînă.

Ambasadorul R.P.F. Iugoslavia la 
București, Arso Milatovici, a oferit 
sîmbătă un cocteil cu prilejul apro
piatei vizite a unei delegații a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne 
în R.P.F. Iugoslavia.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romme, acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Dlonisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, membri ai delegației și alți de- 
putați, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, ziariști.

(Agerpreș)

SOFIA 10 (Agerpreș). — După 
cum anunță BTA, la 10 noiembrie 
Congresul al VIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar și-a continuat lu
crările.

La ședința de dimineață prezidată 
de Todor Prahov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
au luat cuvîntul Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Patriei, L. Avramov, mi
nistrul comerțului exterior, S. Stoia- 
nov, prim-secretar al Comitetului 
regional al P.C.B. din Plovdiv, E. 
Karadjov, președintele Sfatului 
popular regional Smolean. R. Miha- 
leva, secretară a organizației 
U.T.C.D. din satul Konevo, regiunea 
Sliven, A. Obretenov, secretar al 
Uniunii pictorilor bulgari.

Cuvîntări de salut au fost rostite 
de reprezentanți ai partidelor comu
niste, frățești din Indonezia, Cipru, 
Chile, Finlanda, Irak, Australia, 
Austria, Argentina, Portugalia, 
S.U.A. și Iordania.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de Mladen Stoianov, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul Ivan Mihailov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, S. Anghe- 
lova, filatoare la combinatul textil 
„Marița“ din Plovdiv, Ivan Abad- 
jiev, prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Dimitro- 
vist.

Lucrările congresului continuă.
fr

SOFIA 10 (Agerpreș). — Sîmbătă 
după-amiază, delegația Partidului

Muncitoresc Romîn condusă de tov. 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C-C. al P.M.R., care 
participă la lucrările Congresului al 
VIII-lea al P.C. Bulgar, a făcut o vi
zită la șantierul combinatului meta
lurgic Kremikovțî din apropierea 
Sofiei. Delegația a fost însoțită de 
Atanas Dimitrov, președintele Comi
tetului pentru industrie de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Bulga
ria. La combinat delegația a fost în- 
tîmpinată de Alexandăr Romanov, 
director adjunct al combinatului, 
ing. Gheno Ghenov. șeful secției 
producție, și de alte persoane.

Membrii delegației au vizitat, 
asemenea, zăcămîntul de minereu și 
noul cartier de locuințe pentru mi
neri care se construiește la margi
nea satului Kremikovțî, făcînd apoi 
o scurtă plimbare cu mașinile spre 
lacul Pancearevo, de-a lungul rîului 
Iskăr.

Seara, delegația Partidului Mun
citoresc Romîn a asistat la specta
colul de operă „Don Carlos“ de 
Verdi.

Vești din țările socialiste
0 noua ediție a „Istoriei P.C.U.S.“

de 
de

de

•k

SOFIA. — Corespondentul Ager- 
pres transmite : în seara zilei de 9 
noiembrie a.c. în sala Teatrului Na
țional „Ivan Vazov“ din Sofia a 
avut loc un concert de muzică popu
lară bulgară dat în cinstea delegați- 
lor la cel de-al 8-lea Congres 
Partidului Comunist Bulgar.

La concert a asistat și delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn con
dusă de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. care participă la lucrările 
congresului.

a]

Expoziția întreprinderilor polonele de comerț exterior 
„Elektrim' ', „VarimexzZ și /zA4oto=import/Z

în prezența reprezentanților unor 
ministere, instituții culturale, econo
mice și întreprinderi de stat pentru 
comerțul exterior, sîmbătă la amiază 
s-a deschis în Capitală expoziția 
întreprinderilor poloneze de comerț 
exterior „Elektrim“, „Varimex” și 
„Moto-import”.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Polone în R. P. Ro
mînă.

Expoziția organizată 
Kiseleff este deschisă 
orele 10—18, pînă la 24

în șoseaua 
zilnic între 
noiembrie. 
(Agerpreș)

Acolo unde locuiesc tineri muncitori
(Urmare din pag. I-a)

Constantin Plăvițesou a inițiat un 
concurs pentru cea mai bună biblio
tecă de dormitor. Obiective: fiecare 
tînăr căminist — un cititor perma
nent; cel puțin o recenzie pe lună și 
două prezentări de cărți tehnice. Re
zultatul? A crescut simțitor numă
rul cititorilor.

Cu mai mult simț 
de răspundere...

Activitatea culturală desfășurată 
în căminele pentru tinerii muncitori 
constituie un sector important al 
muncii cultural-educative de masă. 
Iată de ce organizațiile de partid, 
sindicale și de U.T.M. trebuie să se 
ocupe cu mai multă grijă de această 
problemă de mare însemnătate. Din 
păcate, unele comitete de partid și 
comitete ale sindicatelor din între
prinderi, cum sînt, de pildă, cele de 
la combinatul siderurgic Hunedoara, 
acordă prea puțină atenție acestor 
probleme. Rar se întîmplă ca acti
viști de partid, sindicali și de U.T.M. 
din regiunea Brașov să facă cîte un 
popas în căminele pentru muncitori. 
Abia în ultimul timp, comitetul oră-

șenesc din Brăila a trimis o brigadă 
spre a analiza cum se desfășoară 
activitatea cultural-educativă în 
căminele tinerilor muncitori de pe 
șantierul întreprinderii de prelucra
re a stufului din localitate.

Lipsurile semnalate în cadrul a- 
cestui raid puteau fi de mult înlă
turate dacă comitetele regionale de 
partid Hunedoara, Ploiești și altele 
ar fi urmărit traducerea în viață a 
măsurilor preconizate chiar de ele 
cu luni în urmă în vederea îmbună
tățirii condițiilor de viață și a mun
cii cultural-educative în căminele 
tinerilor muncitori. Comitetele de 
partid trebuie să îndrume și să con
troleze cu mai multă perseverență 
activitatea depusă în această direc
ție de sindicate, organizațiile U.T.M. 
și sfaturile populare.

De asemenea, aceste probleme 
trebuie să se afle în mai mare mă
sură ca pînă acum în atenția unor 
organe centrale cum sînt Consdliul 
Central al Sindicatelor, C. C. al 
U.T.M.

Se poate face din fiecare cămin 
un loc plăcut de odihnă și recreare, 
un centru activ al muncii cultural- 
educative de masă.

Primul spectacol 
al Teatrului din Pireu

acest colectiv care s-a con
çu succes reprezentării tra- 
antice, a urmărit cu interes 

spectacol prezentat în sala

Teatrul din Pireu și-a început 
sîmbătă seria spectacolelor în Capi
tală cu prezentarea piesei „Electra" 
de Sofocle.

Un public numeros, dornic să cu
noască 
s aerat, 
gediei 
primul
Palatului R. P Romîne. Spectatorii 
au apreciat însușirile deosebite de 
tragediană ale actriței Aspasia Pa
pa thanasiou, în rolul titular, con
cepția regizorală a lui Dimitrios 
Rondiris, coregrafia aparținînd maes- 
trei Loukia și muzica compozitorului 
Constantin Kydoniatis. Aplauze căl
duroase au exprimat prețuirea pu
blicului pentru înaltul nivel artis
tic al spectacolului, 
spectacolului artiștilor 
fost oferite flori.

La sfârșitul 
oaspeți le-au

(Agerpreș)

INFORMAȚII
Cu prilejul „Săptămînii Economiei”, 
de Economii și Consemnatiuni a 

in- 
dife-

Casa
prelungit pînă la 22 noiembrie a.c. 
clusiv termenul de procurare fără 
rentă de preț a obligațiilor CEC. Astfel
se dă posibilitate unui număr cît mai 
mare de cetățeni de a participa atît la 
tragerea la sorti lunară din 30 noiem
brie a.c., la care se vor acorda cîștiguri 
în valoare de 2 milioane lei, cît si la tra
gerea la sorti lunară din 31 decembrie 
a.c. î la această tragere, 
gurilor obișnuite, se vor 
cîștiguri suplimentare de 
10 000 lei.

® Peste 80 de formații 
sindicatelor din regiunea
38 mai multe decît la concursul 
dent — au participat la faza regională a 
Festivalului bienal de teatru „I. L. Ca- 
ragiale”. Au luat parte, de asemenea, 
125 recitatori șl cititori artistici.

In afara cîști- 
acorda în plus 
cite 25 000 și

de teatru ale 
Galati — cu 

prece-

în Uniunea Sovietică a apărut 
recent ediția a doua a manualului 
de „Istorie a P.C.U.S.“.

La redactarea noii ediții au fost 
folosite materialele Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. și materiale noi 
din arhivele partidului. De aseme
nea, s-a ținut seamă de propunerile 
și observațiile formulate în cursul 
discuțiilor 
tratată în

asupra manualului. Este 
mod amănunțit problema

marilor prejudicii pricinuite de cul
tul personalității lui Stalin și a 
luptai hotărîte pentru înlăturarea 
urmărilor lui.

Cea de-a doua ediție a manua
lului cuprinde 19 capitole. Un capi
tol special este închinat Congresu
lui al XXII-lea și noului Program 
al P.C.U.S.

Tirajul ediției este de un milion de 
exemplare.

„Comoara de sub Lubin"
cuvinte apar toi mai des 

în presa poloneză, relatînd despre bo
gatele rezerve de minereu de cupru 
descoperite în Silezia Inferioară, în raza 
orașelor Lubin și Glogow, Straturile de 
minereu au o lungime de cîțiva kilo
metri. Minereul de la Lubin mai con
fine argint, vanadiu, cobalt.

în regiunea zăcămîntului de la Lu
bin se desfășoară importante lucrări pe 
o distanfă de 15—20 km. Se constru
iesc întreprinded industriale auxiliare, 
cartiere de locuințe, șosele. Dar 
principalul front al lucrărilor este con
centrat la construirea de mine adînci.

într-una din cele cinci guri de mină 
ce se construiesc la mina Lubin,
ruind condifii geologice deosebit de 
dificile, constructorii au și înaintat cu 
450 m. Colectivul de mineri își pro-

Aceste

bî-

700 MILIOANE DE ANALFABEȚ!

René Maheu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., a declarat că numă
rul analfabeților din lume crește a- 
nual cu 20-25 milioane. în legătură 
cu aceasta el a cerut guvernelor să 
reducă cheltuielile de înarmare și 
să aloce fonduri mai mari învăță
mîntului, pentru ca 
„scandaloasă" să 
Potrivit ultimelor date, în 1957 nu
mărul analfabeților din întreaga 
lume s-a ridicat la 700 milioane 
oameni.

ambele tabere se face în mod frec
vent constatarea că adevăratul vino
vat, firma chimico-farmaceutică 
„Grünenthal" din R. F. Germană 
care produce acest medicament vă
tămător a rămas nepedepsit.

SOLIDARITATE CU J. MEREDITH
această cifră 

poată fi redusă.

CENZURĂ TEATRALĂ

da

Cenzura teatrală și-a exercitat „auto
ritatea" la Londra în detrimentul unor 
spectacole de revistă care trebuiau să 
fie puse în scenă în capitala Angliei.

Astfel, a fost interzisă o scenetă scri
să de William Donaldson, pe motivul 
că în aceasta apărea guvernatorul rasist 
al unui stat american din sud care, de- 
cedînd, își dădea seama că dumnezeu 
este un negru.

O SENTINȚĂ DISCUTATĂ

La Liège (Belgia) a avut loc săp- 
tămrna aceasta un proces cu larg 
răsunet internațional. în boxa acu
zaților au stat trei femei și doi băr
bați pentru a răspunde de moartea 
unui prunc de 7 zile, născut fără 
brațe, din cauza unui somnifer vă
tămător folosit de mamă în timpul 
sarcinei. Somniferul a fost preparat 
pe baza thalidomidei, substanța care 
a pricinuit nașterea a sute și sute de 
copii diformi în diferite țări din Oc
cident.

Principala acuzată, cu numele de 
Suzanne Vandeput, în vîrstă de 25 
de ani, și-a suprimat pruncul schilod, 
introducînd cu încuviințarea medi
cului său și cu asentimentul fami
liei o doză mortală de somnifer în 
laptele din biberonul copilului. De 
aceea, în boxă alături de ea se afla 
soțul ei, mama sa, sora sa și medi
cul familiei, acuzați de complicitate.

Agenția France Presse anunță că 
sîmbătă seara toți acuzații au fost 
achitați. Sentința a dat naștere la 
numeroase comentarii atît din par
tea publicului cît și a presei, unii 
susținînd-o și alții dezaprobînd-o. Din

Ieri, pe stadionul Republicii
Rapid 3-1Viitorulmînă

AZI, MECIUL DE RUGBI

odată 
vă

Din bogatul pro
gram sportiv al aces
tei duminici, meciul 
de rugbi R. P. Ro
mînă — Franța iese în 
evidență.

într-adevăr. 
pe an, cei mai
loroși rugbiști români 
au ocazia să-i înfrun
te pe cei ai Franței. 
Prilejul de a urmări 
această confruntare, 
așteptată cu justificat 
interes de entuziaștii 
acestui sport din cele 
două țări, ni se oferă 
doar odată la doi ani. 
deoarece jocurile se 
dispută alternativ. în- 
tr-o tară și în cea
laltă.

După cum se știe, 
anul trecut francezii 
au preferat să progra
meze revanșa jocului 
de la București (cîști
gat cu 11—5 de echi
pa R. P. Romîne în 
1960) la Bayonne și nu 
la Paris, în ciuda u- 
nor avantaje materia
le. Explicația este

simplă : rugbiul își 
are cei mai numeroși, 
pricepuți și... înfocați 
partizani în regiunea 
din Sudul Franței. Re
prezentanții „cocoșu
lui galic“ au dorit să 
folosească la maxi
mum avantajul tere
nului propriu evoluînd 
în prezența celor mai 
fideli susținători ai 
lor.

Interesul cu care 
francezii privesc acest 
meci este redat și de 
faptul că oaspeții au 
venit însoțiți de o pu
ternică echipă de... 
gazetari, care vor reda 
cititorilor lor meciul, 
în timp ce Loys Van 
Lee îl va transmite 
prin radio. Tn afara a- 
cestora. cursa de ieri a 
„Șatenei" a mai adus 
la București un grup 
de turiști francezi a 
căror deplasare a fost 
determinată tot de a- 
cest meci.

La rîndul lui, publi
cul bucureștean aș-

teaptă cu interes jo
cul de azi după-amia
ză de pe stadionul „23 
August". în care rug- 
biștii noștri de frunte 
susțin cea mai grea 
confruntare sportivă 
a anului 1962.

Jucătorii noștri, care 
își 
plin datoria ce le re
vine ca reprezentanți 
ai sportului romî- 
nesc. ca purtători ai 
tricourilor naționale, 
vor lupta, desigur, 
cu elan pentru un re
zultat favorabil. Ze
cile de mii de spec
tatori prezenți în 
tribune îi vor încuraja 
și de astă dată, spri- 
jinindu-i moral în di
ficila lor întîlnire. 
Meciul de azi nu are 
doar menirea de a 
confirma un prestigiu 
bine stabilit, ci mai 
ales de a ridica pe o 
treaptă si mai înaltă 
calitatea rugbiului 
practicat în tara noa
stră.

EM. VALERIU

cunosc pe de-

Spectatorii bucureșteni au avut de 
puține ori ocazia, în această toam
nă, să asiste la o partidă de fotbal 
atît de disputată, ca cea de ieri 
dintre echipele Viitorul și Rapid. Au 
obținut victoria tinerii fotbaliști de la 
Viitorul. După un șir de insuccese, 
ei au cîștigat pe merit acest meci, 
în care, la rîndul lor, adversarii do
reau neapărat să se reabiliteze 
după înfrîngerea de la Arad. Ceea 
ce a plăcut în mod deosebit a fost 
voința cu care jucătorii ambelor e- 
chipe și-au disputat întîietatea, 
practicînd de-a lungul partidei un 
fotbal rapid, deschis, cu multe faze 
spre poartă. Unii fotbaliști, în 
apriga dispută pentru minge, au 
abundat în intrări periculoase la 
adversar. S-a văzut pregnant însă 
că acei ce comiteau 
tocmai jucătorii 
sau 
Coe,

In 
avut 
muncitor și în vervă de joc, în So
rin Avram o extremă impetuoasă și 
în Matei un creator de ocazii favo
rabile de gol. Dintre apărători, cel 
mai bun a fost Peteâcu. Echipa 
Rapid s-a prezentat sub posibilită
țile sale, a avut o apărare dezorien
tată care de nenumărate ori a fost 
„întoarsă" our și simplu de acțiunile 
înaintașilor de la Viitorul. Din atacul

faulturi erau 
mai slab pregătiți 
formă (Macri, Danieșiți din

Popescu).
întîlnirea
în Pavlovici un centru înaintaș

de ieri, Viitorul a

rapldist doar Năsturescu 
au fost mai activi. Ei însă au dat 
dovadă de multă ineficacitate. In
troducerea lui Ozon în repriza a 
doua nu a produs nici un reviri
ment în echipă, dimpotrivă.

în general meciul a plăcut. Dar, 
cu toate că s-au marcat patru go
luri, înaintașii celor două echipe au 
lost extrem de ineficaci. Ce folos de 
cunoștințele tehnice, de acțiunile în
treprinse, dacă atunci cînd jucătorul 
ajuns în poziție favorabilă, în loc 
să finalizeze acțiunea printr-un șut 
la poartă, nu își asumă răspun
derea, ci caută un coechipier căruia 
să-i dea mingea 1 Ieri, de pildă, Io
nescu, Năsturescu și Krauss de la 
Rapid, Popescu, Mureșan și Gher- 
gheli de la Viitorul s-au „invitat" de 
multe ori în fața porții ! Ce părere 
au antrenorii ? Aceste lacune nu pot 
fi remediate ?

Cele patru goluri ale meciului au 
fost marcate de Pavlovici (2), Sorin 
Avram și Ionescu. Scor final 3-1 
pentru Viitorul.

După acest meci s-a disputat în 
continuare, la lumina reflectoarelor, 
partida internațională amicală din
tre echipele Progresul București și 
Szeged (R.P. Ungară). La capătul 
unui joc confuz în care echipele au 
ratat numeroase ocazii, oaspeții au 
cîștigat întîlnirea cu scorul de 1-0.

C. M.

șl Ionescu

După cum relatează ziarul englez 
„Guardian” peste 3 000 de studenți

ai universității din Glasgow (Anglia) 
au trimis lui J. Meredith (primul 
student negru care învață la Uni
versitatea din Mississippi (S.U.A.) 
în cei 114 ani de la înființarea ei 
— n.r.) o scrisoare de încurajare. 
.Educația este un drept al fiecărui 

om — se arată în scrisoare — indi
ferent de rasă, credință sau culoare. 
Vă dorim succes la studii și în 
viață“.

,»■

pune să ajungă încă în anul acesta la 
stratul de minereu — cu un an îna
inte de termenul fixat inițial.

Un nou vas de transport
Pe

Germane a fost construit un nou vas 
de transport pentru navigația inte
rioară. Vasul este o combinație in
tre un remorcher și două șlepuri de 
mărime egală, puțind să transporte 
fiecare o încărcătură de 415 tone. 
Construcția este astfel concepută în- 
cît cele două șlepuri pot fi oricînd 
demontate.

Noul tip de vas poate transporta 
cu aceeași viteză o încărcătură de 
2—3 ori mai mare decît vasele obiș
nuite.

Producția în serie va începe în a- 
nul 1964.

șantierele navale ale R. D.

Pe ogoarele R. P. Mongole
Pe ogoarele R. P. Mongole lucrea

ză tot mai multe mașini și utilaje agri
cole. Tn comparație cu anul 1958, nu
mărul tractoarelor a crescut în gospo
dăriile agricole de stat de 3,5 ori, a1 , 
combinelor de 4,6 ori. Anul acesta sta
tul a trimis suplimentar gospodăriilor 
de stat 800 de tractoare și 300 de 
combine. Fafă de anul 1958 număru! 
mecanizatorilor și specialiștilor caiiticafi 
în domeniul agriculturii a crescut de 
3 ori,

Noua clădire a Institutului de cultură fizică și sport din Leipzig

Realități

socia- 
Cau-

Ziarul austriac „ARBEITER 
ZEITUNG” a publicat, sub sem
nătura lui H. Ferguson, un arti
col sub titlul: „Nave de război 
împotriva fidellsmulul I" consa
crat problemelor Americii Latine. 
Referindu-se la măsurile luate de 
S.U.A. împotriva Cubei, ziarul 
scrie că acestea nu au fost 
determinate de faptul că Cuba ar 
reprezenta un „pericol“ pentru 
S.U.A., așa cum au afirmat ofi
cialitățile americane, ci din „con
siderente politice interne și, în 
primul rînd, de teama în fața in
fluenței pe care o are revoluția 
cubană asupra Americii Latine”.

„întregul continent latino-ameri- 
se spune în articol, trece 

astăzi printr-o prefacere 
lă, economică și politică,
za acestor schimbări tîrzii rezidă 
în faptul că orîndulrea socială a 
statelor latino-americane a rămas 
în urmă cu peste 100 de ani, a- 
proximativ la fel ca atunci cînd 
republicile Americii Latine și-au 
cucerit independența, eliberîndu- 
se de dominația Portugaliei și 
Spaniei. Suveranitatea a fost tre
cută atunci pur și simplu de la 
Madrid și Lisabona asupra capi
talelor Buenos Aires, Rio de Ja
neiro, Mexico City și alte orașe, 
dar puterea a rămas în mîinile 
proprietarilor de pămînt de origi
ne spaniolă și portugheză, spriji
niți de armată.

Marea majoritate a populației, 
indiferent de proveniență, trăia la 
sate în mizerie, exploatată și fără 
drepturi politice, în timp ce pătu
rile mijlocii de la orașe, înghesui
te în cîteva centre mai mari, au 
fost prea slabe pentru a efectua 
acea revoluție burgheză care se 
desfășurase înainte în Europa oc
cidentală...

în continuare, articolul arată că 
Mexicul a trecut încă în 1910 prin 
unele transformări sociale. dar în 
legi acestea și-au găsit 
abia în 1945.

Celelalte republici ale 
Latine — scrie ziarul —
cepul să se ridice încet din starea ziarul, ,,se face simțită în întreaga

expresia

latino -americane
lor aproape colonială abia în ul
timele două decenii.

Anul 1945, anul victoriei aliaților 
în cel de-al doilea război mon
dial, a exercitat o mare influență 
psihologică asupra Americii Lati
ne. Trebuie să știm că, în timpul 
războiului, S.U.A. inundaseră Ame
rica Latină cu propaganda lor, 
luînd poziție vehementă împotriva 
nedreptăților sociale și dictaturii 
hitleriste, propagandă care a 
determinat popoarele Americii La
tine să reflecteze asupra propriei 
lor situații politice. Prin ducerea 
greului războiului, U.R.S.S. și-a

Răsfoind presa străină
cîștigat simpatii în America La
tină.

Resentimentele față de S.U.A. în 
America Latină au crescut pe mă
sură ce Truman și Eisenhower se 
dovedeau incapabili să adopte o 
atitudine justă față de aceste țări, 
în pofida tuturor cuvintelor mari 
despre libertăți, Washingtonul pă
rea a se situa mai degrabă de 
partea diferiților tirani, mai ales 
de partea dictatorului Rojas Pi
nilla din Columbia și Perez Jime
nez din Venezuela. în 1954, S.U.A. 
au intervenit în Guatemala pentru 
răsturnarea guvernului ales al pre
ședintelui Arbenz, dat fiind că a- 
cesta sé afla, pasă-mi-te, sub 
influența comunistă Dar popoare
le Americii Latine au fost de pă
rere că e vorba despre o chestiu
ne a Guatemalei și înțelegeau că 
americanii nu urmăresc altceva 
decît să sprijine interesele celor 
mai mari proprietari de pămînt 
din Guatemala, ale companiei 
nord-americane ..United Fruit”.

în continuare ziarul scrie : „Pen
tru milioane de locuitori exploatați 
ai Americii Latine, un regim ca al 
lui Fidel Castro din Cuba prezintă 
alternativa la mizeria în care tră-

Americii .iese în momentul de față“.
au în- Influența revoluției cubane, scrie

Americă Latină, începînd de la 
Haiti, un stat sărac locuit de ne
gri, și pînă la Uruguay“.

S.U.A. au aprobat revoluția din 
Bolivia, (este vorba de răsturnarea 
vechil oligarhii în 1952 — n. r.) 
spre deosebire de cea din Cuba, 
numai datorită faptului că foștii 
proprietari ai minelor de zinc au 
fost bolivieni, șl

în continuare 
lează existența 
unire a forțelor 
șir de țări 
„Populația de la sate din nord- 
estul Braziliei s-a unit în organi
zații țărănești, conduse de tînărul 
jurist Francisco Juliano, exercitînd 
o puternică presiune de stînga cu 
prilejul ultimelor alegeri.

O situație explozivă domnește în 
Peru. în timp ce în fîșia de coastă 
există condițiile secolului al XX- 
lea, populația indiană din regiu
nea muntoasă mai trăiește în era 
colonială. Alegerile din vara a- 
cestui an, care s-au soldat cu o 
victorie a Partidului social-demo
crat A.P.R.A., au fost anulate prin
tr-un puci militar.

în Chile există de mulți ani un 
guvern constituțional, iar armata 
se ține departe de politică. Dar și 
aici contradicțiile mari între bo- 
gați și săraci au un efect favora
bil comuniștilor. Comuniștii au 
foarte mulți adepți în cartierele 
mizere ale mariloT orașe și în mi
nele de cupru. Inegalitatea econo
mică caracterizează și situația din 
Venezuela”.

Ziarul scrie 
programul de 
pentru progres1 
Kennedy 
ostilitate 
ricane.

Ziarul 
nante din America 
dea seama de inevitabilitatea în
făptuirii unor transformări sociale, 
afungînd la concluzia că „dacă 
nu se vor hotărî să efectueze de 
bună voie reforme sociale, ele vor 
fl totuși efectuate într-un fel care 
nu le va fi nicidecum pe plac".

nu americani, 
articolul semna- 
unui proces de 
de stînga într-un 
latino-americane.

a ' fost 
tn multe

în continuare că 
„ajutor" „Alianța 

al președintelui 
întîmpinat cu 

țări latino-ame-

sfătuiește clasele domi- 
Latină să-și
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SCURTE
Congres Iatlno-american 
de solidaritate cu Cuba

ULTIMELE ȘTIRI

Manifestații 
pentru dezarmare și pace

LA NEW YORK

YORK 10 (Agerpres). — 
Agenții și speculanții de

Intervenții ale reprezentanțilorR. P. Romîne Ia O. N. U.
NEW

TASS : „„__  T. ____ „„
bursă care se îndreptau la 10 
noiembrie spre bursa din New 
York au fost martorii unei prive
liști la care nu se așteptau.

în fata uriașei clădiri a bursei 
manifestau tineri și tinere purtînd 
pancarte pe care scria : „Vrem 
pace", „Să se înceteze cursa 
înarmărilor'. Demonstranții pro
testau împotriva militarizării e- 
conomiei S.U.A. și chemau pe 
obișnuitii bursei să nu investeas
că în acțiunile companiilor 
ducătoare de armament.

LA MANCHESTER

pro-

MANCHESTER 10 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, în după-amiaza 
zilei de 10 noiembrie „Comitetul 
celor 100" (organizație progre
sistă din Anglia care luptă pen
tru dezarmare nucleară) a orga
nizat o manifestație la Piccadilly, 
în plin centrul orașului Man
chester.

Deși manifestația s-a desfășu
rat- în mod pașnic, totuși, men
ționează France Presse, poliția a 
intervenit operînd arestări din 
rîndul participanților.

NEW YORK 9. — De la trimisul 
Agerpres, Cornel Răducanu :

In Comitetul nr. 3 al O.N.U. pen
tru problemele sociale, umanitare și 
culturale are loc dezbaterea proiec
tului de convenție cu privire la 
drepturile civile și politice. Un ar
ticol suplimentar a fost propus de 
Republica Populară Polonă și se re
feră la drepturile copilului. Deși 
majoritatea delegaților împărtășesc 
ideea necesității unor prevederi cla
re cu privire la obligațiile statelor 
și ale societății pentru protejarea 
copilului, unii reprezentanți occi
dentali au obiectat împotriva aces
tei propuneri.

în ședința din 8 noiembrie a Co
mitetului a luat cuvîntul reprezen
tanta R. P. Romîne Dina Cocea-Bre- 
diceanu. Exprimîndu-și acordul cu 
propunerea poloneză, vorbitoarea a 
amintit că încă în 1959 delegația 
R. P. Romîne s-a pronunțat în fa
voarea adoptării unei convenții a- 
supra drepturilor copilului și a sub
liniat responsabilitatea comunității 
internaționale, reprezentate prin 
Organizația Națiunilor Unite, față 
de numeroasele probleme de ordin 
moral și material pe care le ridică 
apărarea drepturilor copilului în 
unele țări. Reprezentanta R. P. Ro
mîne a scos în evidență, de ase
menea, importanța recunoașterii de 
către toate statele a egalității în 
drepturi a copiilor născuți în afara 
căsătoriei și obligația de a elabora 
statute juridice corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor tutu
ror copiilor. Dina Cocea-Brediceanu

sens la preve- 
ale Codului fa- 
care proclamă 

a tuturor co-

s-a referit în acest 
derile cuprinzătoare 
miliei î& Romînia, 
egalitatea juridică 
piilor.

în Comitetul nr. 2 pentru proble
mele economice și financiare a fost 
adoptată în ședința din 8 noiembrie 
o rezoluție de sprijinire a Declara
ției Conferinței de la Cairo a țări
lor în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul în numele delega
ției R. P. Romîne, tovarășul Emeric 
Dîmbu a subliniat importanța și 
semnificația conferinței și a Decla
rației adoptate la Cairo și a arătat 
că R. P. Romînă salută eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
lichidarea diferenței de nivel de 
trai ce există între aceste țări și 
țările mai dezvoltate, pentru lichi
darea consecințelor colonialismului 
și a efectelor dăunătoare ale neoco- 
lonialismului.

Luînd cuvîntul în cadrul Comisiei 
nr. 4 a Adunării Generale a O.N.U. 
în problema Africii de sud-vest, de
legatul romîn, Mircea Nicolaescu, a 
condamnat politica rasistă de apar
theid dusă de guvernul Uniunii Sud- 
Africane.

Delegatul romîn a cerut punerea 
imediată în practică a Declarației 
privind lichidarea colonialismului, 
revocarea mandatului Uniunii Sud- 
Africane asupra Africii de sud-vest, 
luarea de măsuri în colaborare cu 
reprezentanții populației locale pen
tru obținerea independenței, precum 
și aplicarea de sancțiuni guvernului 
sud-african.

MOSCOVA. La 9 noiembrie a avut 
loc la Moscova în Sala Coloanelor 
din Casa Sindicatelor un miting al 
prieteniei sovieto-cubane. La miting 
au participat 400 de muncitori cu- 
bani, care au urmat timp de un an 
cursuri în U.R.S.S., și aproximativ 
1 500 de cetățeni ai Moscovei. Am
basadorul Republicii Cuba, Carlos 
Olivares Sanchez, luînd cuvîntul, a 
mulțumit călduros poporului sovietic 
și Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice pentru tot ceea ce fac 
pentru Cuba, pentru revoluția cu- 
bană.

BELGRAD. Recent s-a deschis 
Tirgul international de carte de 
la Belgrad. Standurile Republicii 
Populare Romîne se bucură de o 
mare atenție din partea vizitato
rilor tîrgului care dau o frumoasă 
apreciere producției editoriale 
romînești.

Festivitățile de la Pnom Penh

■Poziții apropiate și impedimente

PNOM PENH. Poporul cambodgian 
a sărbătorit cea de-a 9-a aniversare 
a independenței țării sale. La 9 no
iembrie la Pnom Penh a avut loc 
ceremonia dezvelirii Monumentului 
independenței. Luînd cuvîntul la a- 
ceastă ceremonie, șeful statului, 
prințul Norodom Sianuk, a declarat : 
în ciuda tuturor piedicilor externe, 
noi rămînem în afara blocurilor mi
litare și mergem pe calea neutrali
tății stricte.

După cuvîntarea rostită de prințul 
Sianuk a avut loc o paradă mili
tară.

LONDRA. An de an, ziarul comu
niștilor englezi „Daily Worker" obfine 
premii la concursurile pentru cea mai 
bună prezentare și paginație. La con
cursul din anul 1962, ale cărui rezultate 
au fost anunjafe în ziua de 9 noiembrie, 
„Daily Worker" s-a situat pe locul al doi
lea între ziarele de aceeași categorie 
(adică cotidiene și ziare de duminică cu 
tiraj pe întreaga fără). Premiul întîi a 
fost decernat ziarului „Observer",

RIO DE JANEIRO. In a doua ju
mătate a lunii ianuarie 1963 la Rio 
de Janeiro va avea loc Congresul 
continental de solidaritate cu Cuba. 
Pentru pregătirea lui a fost consti
tuită o comisie organizatorică con
dusă de generalul Luis Conzaga de 
Oliveira Late, președintele Asocia
ției prietenilor Cubei. Fruntași ai 
vieții publice braziliene au adresat 
tuturor popoarelor de pe continent 
chemarea 
„pentru a 
bărbaților 
continent,
lor în scopul apărării Cubeî“.

200 000 profesori și învățători

nall, membru al Societății regale din 
Marea Britanie. Ei vor vorbi stu
denților despre concepțiile marxiste 
în domeniile sociologiei, artei, știin
ței și economiei.

noiembrie s-a 
cea de-a treia 
american al

greș" pentru îmbunătățirea situații 
mizere a poporului venezuelian. Și 
iată, acum, „Alianța pentru progres* 
a început să dea primele „roade"': 
Guvernul S.U.A. a hotărît să pună la 
dispoziția Venezuelei un număr de... 
9 distrugătoare, două cuirasate și 
mai multe nave de debarcare.

de a participa la congres 
exprima voința comună a 
și femeilor de pe acest 
pentru unirea rîndurilor

argentinieni în grevă

BUENOS AIRES. Peste 200 000 de 
profesori și învățători din Argentina 
au declarat grevă în sprijinul ce
rerii lor de a li se plăti salariile 
restante și®în semn de protest îm
potriva reducerii cheltuielilor 
tulul pentru învățămînt.

Lecții de marxism-leninism 
în fața tinerilor englezi

sta-

LONDRA. Pentru a satisface inte
resul tot mai mare al tinerilor și 
studenților englezi față de știința 
marxist-leninistă, la Londra, în deo
sebi la Universitatea și la Școala e- 
conomică, se va ține în următoarele 
două săptămîni un ciclu de conferin
țe. Vor conferenția : prof. George 
Thompson, unul din cei mai cunos- 
cuți specialiști englezi în domeniul 
literaturii clasice ; cunoscutul econo
mist și publicist Sam Aaronovici, ac
tivist al P.C. din Marea Britanie, 
prof. Arnold Keattle, de la Universi
tatea din Leeds, Morris Dobb, econo- 
mist-marxist englez, și prof. J. Ber-

NEW YORK. La 9 
deschis la New York 
sesiune a Consiliului 
sindicatelor muncitorilor negri al
cărui președinte este Philip Ran
dolph. veteran al mișcării sindicale 
americane. Principala problemă de 
pe ordinea de zi a sesiunii este 
lupta continuă pentru încetarea dis
criminării muncitorilor negri din in
dustria S.U.A.

BERLIN. „Filmele lumii — pen
tru pace în întreaga lume” — sub 
această deviză are loc cel de-al V-lea 
Festival internațional al filmelor do
cumentare și de scurt metraj care 
s-a deschis vineri la Leipzig. R. P. 
Romînă participă cu mai multe fil
me de scurt metraj printre care: 
„Un Jupiter al 
„Scoicile n-au 
„Artă veche în 
pelicani", „Cu
mare". La concurs vor fi prezentate 
filme realizate în 32 de state.

vremurilor noastre", 
vorbit niciodată", 

casă nouă", .Printre 
„Transilvania" pe

Arestarea Iul Juliano Garda

PARIS. Ministerul Informațiilor 
din Spania a anunțat oficial ares
tarea lui Juliano Garcia, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Spania. După cum rela
tează ziarul „l’Humanité”, Garcia a 
fost supus unui interogatoriu și tor
turat.

ROMA. La Roma s-a deschis Con
ferința națională a femeilor munci
toare. La conferința organizată de 
Confederația Generală a Muncii din 
Italia participă peste 700 de dele
gate.

lui Strauss
P.S.D.G. a cerut demisia

BONN. După cum relatează co- j 
respondentul de la Bonn al agenției 
France Presse, partidul social-demo
crat a cerut vineri seara demisia 
ministrului de război Strauss, ..con
secință imediată* a afacerii 
Spiegel“.
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Sub titlul „Pozițiile sînt foarte apro
piate — atunci care sînt impedimen
tele î" ziarul „Pravda" din 10 noiembrie 
publică un articol semnat de Aleksei 
Popov, observator al agenției de presă 
Novosti.

Popoarele lumii — se spune în acest 
articol — sînt profund preocupate de 
problema încetării experiențelor nu
cleare. Intr-unui din recentele sale me
saje adresate lui J. Kennedy în legă
tură cu situația primejdioasă creată prin 
acțiunile agresive ale cercurilor impe
rialiste din S.U.A. împotriva Cubei, 
N. S. Hrușciov a arătat că, în problema 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară, poziția sovietică șl cea ameri
cană sînt „foarte apropiate".

Multă vreme — scrie mai departe au
torul articolului — adversarii încetării 
experiențelor au îngrămădit piedici în 
calea spre un acord, folosind problema 
controlului internațional. Puterile occi
dentale s-au grăbit să acrediteze mi
tul despre dîf!cultățile pe care le im
plică un control asupra experiențelor 
nucleare, în special în ceea ce privește 
detectarea și identificarea exploziilor 
nucleare subterane.

Datele științei și practica din ultimii 
ani atestă însă în mod incontestabil că 
mijloacele naționale .sînt suficiente 
pentru detectarea oricărui tip de expe
riențe nucleare : în atmosferă, sub apă,

în Cosmos și sub pămînf, Acest punct 
de vedere găsește cea mai largă recu
noaștere și din partea unor mari sa- 
vanți din Occident. In prezent nume
roase state — șl nu numai cele nu
cleare — dispun de aparate care per
mit să se detecteze și să se identifice 
cu cel mal înalt grad de precizie orice
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se aseamănă măcar vag 
nucleară.

fi luate drept explozii nucleare. Aceas
tă propunere a fost sprijinită de tofi 
participanți) la conferinjă. In declarația 
conferinței Pugwash se spune că „ase
menea stațiuni ar putea fi instalate în- 
fr-un număr asupra căruia se va cădea 
de acord chiar de țara pe al cărei 
teritoriu ele se amplasează, după pu
blicarea într-un organ internațional și, 
după părerea noastră, aceasta n-ar pe
riclita securitatea vreunui stat".

După părerea noastră — scrie în în
cheiere autorul articolului — această 
propunere merită atenția cea mai se
rioasă din partea parficipanfilor la con
ferința asupra problemei încetării ex
periențelor nucleare. Instalarea de sta
țiuni automate ar contribui la realiza
rea unui acord, întrucît această măsură 
ar fi de natură să risipească definitiv 
îndoielile puterilor occidentale — în
doieli pe care le amplifică în mod ar
tificial adversarii încetării experiențelor 
— în legătură cu siguranța mijloacelor 
naționale de detectare.

Popoarele lumii întregi speră că gu
vernul S.U.A. și guvernele țărilor aliate 
cu ele vor da dovadă de clarviziunea 
necesară și vor veni în înfîmpinarea 
aspirațiilor locuitorilor planetei noastre

„Egalitate“
Zilele trecute, în Rhodesia de nord 

au avuf loc alegeri pentru Consiliul le
gislativ (parlamentul) țării.

Colonialiștii și-au pus mari speranțe 
în aceste alegeri, menite în infenjia 
lor, să legifereze menjinerea mai de-

colonialistă Declarațiile primului-ministru
al Braziliei

fenomen care 
cu o explozie

în recentele lor documente, guver
nele S.U.A. ți Angliei au recunoscut că 
pentru interzicerea experiențelor în at
mosferă, sub apă ți in Cosmos nu este 
nevoie de nici un fel de control spe
cial sau de o inspecție interntțională. 
Ele însă continuă să insiste asupra in
specției internaționale în domeniul în
cetării experiențelor nucleare subterane.

La ultima conferință de la Pugwash, 
care a avut loc cu participarea unor 
oameni de știință sovietici, s-a făcut o 
propunere cu privire la folosirea unor 
stații seismice automate, fără personal care cer încetarea pretutindeni ți pen
de deservire, pentru controlul meca- fru totdeauna a tuturor experiențelor 
nie asupra fenomenelor care ar putea cu arma nucleară.

parte a dominației lor asupra acestui 
teritoriu. Pentru aceasta în septembrie 
a.c. ei au proclamat în Rhodesia de nord 
o nouă constituție. Legea elec
torală a fost de așa natură întocmită

De la referendum la alegeri
Fără îndoială că francezii nu s-au 

prezentat niciodată atît de des în 
fața urnelor ca în toamna acestui 
an. Intre referendum și primul tur 
de scrutin pentru 
mentare de 
trece decît 
vorba însă 
cronologică 
nuarea aceleiași bătălii politice.

Adunarea Națională a fost dizol
vată pentru că a votat împotriva 
guvernului Pompidou, adoptînd o 
moțiune de protest privitoare la 
procedeul folosit de președintele Re
publicii, generalul de Gaulle, pen
tru modificarea constituției printr-un 
referendum.

Ca și la referendum, în alegerile 
parlamentare este vorba în fond de 
bătălia care se dă între tendința 
puterii unipersonale și forțele ce se 
opun acestei perspective. După cum 
se știe, dintre toate partidele poli
tice din Franța, numai partidul 
U.N.Ș.. este adeptul sporirii puteri
lor pe care le deține șeful statului.

Legătura directă dintre referen
dum și alegerile parlamentare a fost 
afirmată chiar de șeful statului în 
discursul său radiotelevizat din 7 
noiembrie. Este pentru prima oară în 
Franța cînd un președinte al repu
blicii intervine personal și fățiș în
tr-o campanie electorală. După cum 
relevă toate ziarele, el a atacat ve
hement toate partidele politice, bi
neînțeles în afară de partidul gaul- 
list U.N.R. Nu este greu de înțeles 
de ce președintele Republicii a fă
cut-o acum și nu a găsit necesar să 
o facă la precedentele alegeri din 
1958.

Toți observatorii politici din Fran
ța și din străinătate au constatat că 
rezultatele referendumului 
octombrie nu corespund 
parte așteptărilor lui 
Este pentru prima oară 
biscit organizat de șeful 
întrunește majoritatea voturilor ale
gătorilor înscriși, ci numai 46 la 
sută. Pentru prima oară, în 15 de
partamente, numărul voturilor cu 
„nu" a depășit pe cel al voturilor 
cu „da”. în patru ani, respectiv 
1958.—1962, de Gaulle a pierdut 5 mi-

alegerile parla- 
la 18 noiembrie nu vor 
trei săptămîni. Nu este 
de o simplă succesiune 
de votări, ci de conti-

lioane de voturi. E firesc ca acest 
lucru să-l îngrijoreze. „Se poate spu
ne — a scris săptămânalul „l’Ex- 
press" — că încoronarea de la Reims 
(în Evul Mediu încoronarea regilor 
francezi se făcea în orașul Reims — 
n.r.) care trebuia să fie referendu
mul din 28 octombrie a fost refuzată 
celui care a cerut-o".

Or, după părerea tuturor obser
vatorilor, alegerile parlamentare vor 
fi și mai nefavorabile puterii gaul
liste decît referendumul în care de 
Gaulle a beneficiat de avantajul mo
dului echivoc în care fusese for
mulată problema pusă la vot. S-ar 
putea întîmpla ca numărul de 
deputați U.N.R. în noua Adunare

Corespondenta 
din Paris

din 28 
nici pe de- 
de Gaulle, 
că un ple- 
statului nu

Națională să fie mai mic de 200 cît 
a fost în cea precedentă. Se știe însă 
că vechea Adunare Națională a fost 
aceea carç a răsturnat guvernul 
Pompidou... O Adunare Națională în 
care nu va mai predomina numărul 
deputaților U.N.R. va constitui o 
frînă puternică pentru acțiunile gu
vernului. Bineînțeles că acesta din 
urmă aruncă în joc toate forțele și 
toată autoritatea președintelui re
publicii pentru a evita un astfel de 
rezultat.

Intervenția președintelui arată lim
pede ce este în joc și ea va intensi
fica lupta electorală care se află în 
toi. Intr-adevăr, majoritatea partide
lor au reacționat în fața acestei si
tuații. Președintele partidului de
numit al „independenților" a pus 
întrebarea : „Francezii sînt oare 
pentru sau contra puterii perso
nale care duce la dictatură ?"... 
„Dacă francezii ar urma pe generalul 
de Gaulle pe calea trasată de el as
tăzi, totul ar fi de acum posibil în. 
țara noastră pentru un singur om, 
prezent sau viitor", a adăugat el. 
Biroul partidului socialist a declarat 
că șeful statului „falsifică istoria și 
adevărul mergînd pînă acolo îneît 
opune partidelor, candidatura ofi-

dală a unei guvernări prin hotărîri 
necondiționate”...

Partidul Comunist Francez a de
mascat această imixtiune în campa
nia electorală și a reamintit că „atît 
comuniștilor cît și tuturor democrați
lor le revine sarcina de a bara ca
lea candidaților puterii personale și 
reacțiuniil”. „Acum, mai mult ca 
oricînd, a scris „l’Humanité" — 
este necesară o alianță între clasa 
muncitoare și toți democrații pentru 
a păși înainte spre democrația pe 
care o dorește poporul”.

La primul tur de scrutin, P.C.F. 
prezintă, ca și partidul U.N.R., 
candidați în toate drcumscripțiile 
electorale. Ca principală forță 
a opoziției democratice — după 
cum a reieșit din nou din re
zultatele referendumului — se crede 
că P.C.F. va întruni și mai multe 
voturi decît în 1958 cînd a obținut 
un număr de 3 882 000 voturi, adică 
18,9 la sută din voturile tuturor ale
gătorilor ce s-au prezentat la urne.

Trebuie ținut însă seama că sis
temul electoral îi nedreptățește în 
mod vădit pe comuniști (în 1958, co
muniștii au obținut numai 10 
locuri de deputați în timp ce U.N.R.- 
ului cu mai puține voturi decît ei 
i-au revenit 200 de locuri). O ast
fel de scamatorie electorală se ob
ține prin sistemul celor două tururi 
de scrutin. La primul tur de scru
tin, de la 18 noiembrie, vor fi de
clarați aleși numai candidații care 
vor întruni o majoritate absolută 
(peste 50 la sută) din voturi. Intru- 
cît astfel de cazuri sînt foarte rare, 
rezultatul alegerilor va fi determi
nat în cea mai mare parte la cel 
de-al doilea tur de scrutin din 25 
noiembrie, cînd mandatele vor fi a- 
tribuite candidaților ce vor obține 
majoritatea relativă. Acest al doilea 
tur de scrutin a fost viciat însă în 
mare măsură în 1958 de faptul că 
partidele burgheze s-au aliat împo
triva candidatului comunist. în așa 
fel îneît acesta, chiar dacă a obți
nut la primul tur de scrutin 49 la 
sută din voturi a putut fi învins în 

• cel de-al doilea tur de un candidat 
reacționar care a obținut cu mult 
mai puține voturi decît el la primul 
tur, dar în favoarea căruia s-au re
tras toți ceilalți candidați al partide
lor burgheze sau numai unii din
tre eL

Ce se va întîmpla acum ?
La cel de-al doilea tur de scrutin, 

partidul comunist își va menține 
candidatul acolo unde la primul tur 
va ieși în fruntea partidelor republi
cane și îl va retrage acolo unde alți 
candidați ai acestor partide vor fi 
mai bine plasați. Această linie este 
conformă cu politica dusă în per
manență de Partidul Comunist Fran
cez pentru unirea forțelor muncito
rești și democratice, aprobată de 
toți republicanii de bună credință.

Este regretabil că o atitudine atît 
de limpede și de justă ca aceea a 
partidului comunist nu este adopta
tă de toate celelalte partide care se 
pronunță împotriva puterii perso
nale și care ar putea asigura o în- 
frîngere răsunătoare a U.N.R. 
dacă la cel de-al doilea tur de scru
tin s-ar retrage în favoarea candi
daților comuniști mai bine plasați. 
In unele regiuni, se mai încheie a- 
lianțe electorale nefirești. între oa
meni care se pretind democrat! și 
cei mai aprigi reacționari. Acest lu
cru se întîmplă de pildă în depar
tamentul Seine-et-Oise între socia
liști și simpatizanții fățiși ai organi
zației fasciste O.A.S. Conducerea so
cialiștilor a mers pînă acolo îneît a 
exclus din rîndurile acestui partid 
pe militantii care au refuzat să ac
cepte o astfel 
nefastă cauzei

Din fericire 
alianțele care 
republicanii de toate tendințele la 
nivelul localităților și al departa
mentelor în cursul campaniei pen
tru votarea referendumului cu „nu" 
continuă să existe și să se consoli
deze.

Acesta este un factor nou în situa
ția politică a Franței.

Există însă primejdia ca în cazul 
cînd partidul U.N.R. nu va obține 
o majoritate favorabilă a deputați- 
lor, șeful statului să aplice tactica 
ignorării Adunării Naționale. Con
stituția prevede, ce e drept, că un 
parlament nou ales nu poate fi di
zolvat mai înainte de un an și acest 
lucru va îngreuna aplicarea tacticii 
menționate. Șeful statului poate 
recurge însă la faimosul art. 16 din 
Constituție care-i permite să sus
pende parlamentul și să guverneze 
prin decrete. Un asemenea procedeu 
ar înlătura însă orice camuflaj de
mocratic al puterii personale și ar 
fi, de fapt, o dovadă a șubrezirii 
crescînde a bazei lui politice.

HENRI VELAY

îneît să împiedice succesul forjelor na
tionale. La vot au fost admiși tofi albii 
și numai un infim procent al africanilor. 
Votarea s-a făcut pe baza a două liste. 
Pentru „lista superioară" era necesar 
ca alegătorul să aibă un venit minim 
anual de 700 lire sterline : pentru „lista 
inferioară" alegătorul trebuia să aibă 
un venif de 120 lire sterline anual, ceea 
ce de asemenea este foarte mult. De 
pe fiecare listă trebuiau aleși un număr 
egal de reprezentanți, adică două mi
lioane de negri au ales același număr de 
reprezentanți ca și cei 77 000 de albi. 
Prin urmare, votul unui alb a fost egal 
cu votul a 40 de negri.

In urma alegerilor au fost aleși nu
mai 34 de depufaji ai Adunării Legis
lative în loc do 45. Nici un partid po
litic nu a întrunii majoritatea necesară 
penfru formarea guvernului. Partidul 
unit al independentei nationale a ob
ținui 14 mandate. Partidul federal unit 
15 mandate, (al rasiștilor albi), iar par
tidul Congresul national african din 
Rhodesia de nord 5 mandate. La 10 de
cembrie urmează să aibă loc alegeri 
pentru colegiul al treilea care trebuie 
să fie format din africani și albi.

Pentru a ieși din impasul care s-a 
creat, Kenneth Kaunda, președintele 
Partidului unit «I independentei natio
nale, a propus formarea unei coaliții cu 
partidul Congresul național african, 
condus de Nkumbula, (partid care ma
nifestă tendinfa de colaborare cu colo- 

■ nialiștii). Coaliția ar avei ca obiectiv 
ieșirea Rhodesiei de nord din Federa
ția Rhodesiei și Nyassalandului. Săptă- 
mînalul britanic „Sunday Times“ scria 
că „rezultatul alegerilor din Rhodesia 
de nord, deși incomplet, arată că zi
lele federației sînt numărate".

BRASILIA. într-o declarație făcu
tă pentru presă, Hermes Lima, pri
mul ministru și ministrul afacerilor 
externe al Braziliei, a spus că „apă
rarea păcii cere în primul rînd de
zarmarea, fără de care pacea devi
ne tot mai instabilă“. Hermes Lima 
a declarat că „obiectivul principal al 
politicii externe a Braziliei îl consti
tuie apărarea păcii“. Apărînd pacea 
a spus el, „Brazilia își apără pro
pria existență, precum și existența 
altor popoare“.

Cuirasate in loc de alimente

CARACAS. Potrivit datelor oficiale 
numărul șomerilor din Venezuela se 
ridică la 1 800 000. Numai 2 la sută 
din numărul țăranilor venezuelieni 
posedă pămînt șl 40 la sută din 
populația marilor orașe trăiește în 
cocioabe și bordeie. Recunoscînd 
toate acestea, guvernul președinte
lui Betancourt a declarat că-și pune 
mari speranțe în planul președinte
lui Kennedy „Alianța pentru pro-

Studențl vest-germani demonstrea
ză pe străzile orașului Frankfurt îm
potriva persecuțiilor Ia care este 
supusă revista „Der Spiegel”. Stu
denții cer demisia ministrului de 
război al R. F. Germane, Strauss, 
implicat într-o serie de afaceri ve
roase, demascate de revista „Der 
Spiegel”.

BONN. Interceptarea convorbiri
lor telefonice în R.F.G. amenință să 
dea naștere unui scandal diplo
matic. După ce Adenauer a recu
noscut în Bundestag faptul intercep
tării acestor convorbiri, „un purtă
tor de cuvînt al guvernului, rela
tează Reuter, a dat să se înțeleagă 
că chiar dacă în R.F.G. convorbirile 
telefonice sînt interceptate, răspun
zătoare pentru acest fapt sînt fos
tele puteri de ocupație — Anglia, 
S.U.A. și Franța", Vineri seara, re
latează Associated Press, ambasado
rii Angliei, S.U.A. și Franței au 
dezmințit în mod categoric că țările 
lor ar fi implicate în interceptarea 
corvorbirilor telefonice

ATENA. Ministerul 
merciale a anunțat că 
merilor din marina
greacă s-a ridicat la sfîrșitul lunii 
octombrie a.c. la 5 005 față de 3 858 
cîți erau la sfîrșitul lunii septem
brie. Ziarul „Avghi" arată că aceas
tă creștere se datorește în special 
faptului că transporturile maritime 
pentru Cuba au fost întrerupte.

în R.F.G.

Marinei Co- 
numărul șo- 

comercială

Eșecuri ale intervenționiștilor în Yemen
CAIRO. După cum anunță ziarul 

„Al-Ahram”, vineri trupele merce
narilor au încercat de două ori să 
pătrundă pe teritoriul Yemenului.

în nordul țării, în regiunea Saada, 
mercenarii sprijiniți de autocamioa
ne blindate, au trecut frontiera ye- 
menită, dar au fost respinși, după ce

de atitudine atît de 
democrației.

în multe alte locuri, 
s-au închegat între

Ml MlUniunea în ...„defensivă" 1
(Desen de NIC NICOLAESCU)

A fost Internat în spi
talul „S. Giovanni“ 
Roma, în urma unui ac
cident : o mașină a dai 
peste el cînd traversa 
strada... Cînd medicii au 
socotit că s-a făcut bine 
și poate să se întoarcă 
acasă, micul Rosario Tri
podi, în vîrstă de 11 ani, 
le-a răspuns suspinînd : 
— Eu n-am casă... Mama, 
împreună cu frații mei, 
dorm pe 
sub 
niță, 
e în 
luni, 
cînd

din

unde apucă : 
un pod, într-o piv- 
într-un garaj. Tata 

spital de mai multe 
suferă de TBC. De 
a plecat el n-am

Dar cum ? S-au 
să-l mențină în 

Se știe însă că la 
ca de altfel în în-

mal putut plăti chiria și 
ne-au dat afară...

înduioșați de povestea 
tristă a micului Rosario, 
infirmierii au hotărît săd 
ajute, 
gîndit 
spital. 
Roma,
treaga Italie, un pat în 
spital este un adevărat 
lux. „In capitala Italiei 
— relatează ziarul „L’U- 
nita“ — spitalele dispun 
în medie de 4 paturi la 
mia de locuitori“.

N-au putut să-i ofere 
„adăpost" decît în ca
mera mortuară. Riel Ro*

au suferit pierderi grele — 300 morțl 
și 200 răniți. în retragere ei au lăsat 
pe cîmpul de bătălie cîteva auto
camioane blindate. Trupele guvernu
lui republican au luat prizonieri 20 
de mercenari. în sud-estul țării tru
pele republicane au încercuit și ni
micit un detașament de mercenari 
care pătrunseseră pe teritoriul Ye
menului venind din emiratul 
Beihan.

CAIRO 10 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 9 noiembrie la parada 
militară a gărzii naționale yemenite, 
președintele Republicii Arabe Ye
men, As-Sallal, a declarat: „Revolu
ția națională yemenită a zguduit 
tronurile regilor Saud și Hussein și 
a stîrnit teamă imperiului britanic 
putred care a început să organizeze 
împotriva noastră comploturi la gra
nițele de răsărit și de sud ale Ye
menului. Anglia a trimis împotriva 
noastră trupele sale. Ele încearcă să 
pătrundă pe teritoriul nostru, noi 
însă le-am dat o lovitură zdrobi
toare".

După cum transmite agenția MEN, 
în încheiere As-Sallal a spus : 
„Adresăm fraților noștri din sud 
chemarea de a fi gata să participe 
la revoluție și la luptele pe care le 
ducem (împotriva imperialismului“.

• Ieri la Sanaa, R.A.U. și Yeme
nul au semnat un pact cu privire la 
apărarea comună.

sario Tripodi a petrecut 
cîteva nopți de coșmar.

După cîteva zile însă 
cei din administrație 
i-au descoperit ascunză
toarea și Rosario a fost 
nevoit să părăsească 
spitalul, Acum se află 
din nou alături de mama 
și cei 6 frați ai 6ăi. Ul
timul lor adăpoet este un 
garaj pe strada Licheni. 
Au o saltea și un scaun 
de lemn. Pentru ca cei 
mici să poată dormi pe 
saltea, mama și băieții 
mal mari (Rosario 11 ani 
șl Michelangelo 15 ani), 
dorm cu tîndul pe scaun.

„Oamenii sînt buni cu

noi, spune Angela Tri
podi. Ne ajută, ne aduc 
și de mîncare. Noaptea 
trecută trei dintre copii 
au fost găzduiți de fa
miliile vecine. Azi am 
cumpărat ceva lapte 
pentru Claudio (are nu
mai un an și 4 luni). A 
adus Michelangelo ba
nii“.

Michelangelo este a- 
jutor la o brutărie El a 
rămas singurul sprijin al 
familiei de cînd s-a îm
bolnăvit tatăl 6ău.

în lumea capitalului 
ei 3Înt „oameni de pri
sos*.

V. PÂNDELE
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