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Uzinele „23 August” din Capitală. Topitorul-șef Oprea Mihai și topitorul Postole Botezatu, luînd probe 
în vederea controlării calității oțelului. (Foto : Agerpres)

Pe primul loc

BRĂILA (coresp. „Scînteii”). — In 
'■întrecerea care se desfășoară între 
colectivele secțiilor uzinei de utilaj 
greu „Progresul” din Brăila, otelarii 
au reușit să ocupe locul de frunte. 
Ei au produs de la începutul anului 
și pînă în prezent, peste plan, a- 
proape 800 tone de otel lichid și 
500 tone piese turnate de bună ca
litate.

Cele mai bune rezultate în între
cere le-au obținut oțelarii din echi
pele conduse de tovarășii Alexandru 
Baltă și Ernest Ciornea.

îngrășăminte chimice 
pentru agricultură

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).
— Muncitorii și tehnicienii din toate 
secțiile uzinei de superfosfați Nă
vodari desfășoară o însuflețită în
trecere pentru a da o producție 
sporită de îngrășăminte chimice de 
bună calitate. Ca urmare a nume
roaselor măsuri aplicate, de la în
ceputul anului și pînă în preîent, 
colectivul de aici a trimis agricul
turii peste plan 6 300 tone de super
fosfați. In același timp, conținutul 
de substanță activă în superfosfați 
a crescut cu 0,8 — 1 la sută.

In primele 9 luni au fost realizate 
economii suplimentare la prețul de 
cost de 4 078 000 lei. In fruntea în
trecerii se află brigăzile conduse de 
Vasile Damian, operator, Petre Bu
ciumau lăcătuș, și alții.

Indici înalți de utilizare; 
a cuptoarelor .

BACĂU (red. ziarului „Steagul 
Roșu). — Printr-o mai bună organi
zare a muncii, la fabrica de produse 
ceramice „Zorile noi" din Piatra 
Neamț s-a realizat în luna octom
brie și în prima decadă a lunii în 
curs cel mai înalt indice de utili-

zare a cuptoarelor. Față de 49,5 bu
căți cărămizi pe metru cub cuptor 
în 24 de ore. cît se obținuse în alte 
luni, în prezent se realizează. 52,6 
cărămizi pe metru cub cuptor în 24 
de ore.

Folosirea mai bună a agregatelor a 
dat posibilitate colectivului fabricii 
să livreze șantierelor în 10 luni mai 
bine de 1 000 000 bucăți cărămizi 
peste plan. Demn de menționat este 
și faptul că întreaga producție de 
cărămizi realizată în acest an a fost 
de calitatea întîi.

Economii de piele și talpă

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Acordînd atenție sporită îmbunătă
țirii procesului de producție și gos
podăririi cu chibzuială a materiei 
prime, colectivul fabricii de încăl
țăminte „Străduința" din Suceava 
obține realizări de seamă în între
cerea socialistă.

De la începutul anului și pînă a- 
cum, calitatea produselor s-a îmbu
nătățit simțitor. In același timp, 
muncitorii din secția croit au econo
misit 160 000 dm p piele de bizon, 
din care se pot confecționa în plus 
6 100 perechi fețe bocanci. Rezultate 
bune au obținut și muncitorii din 
secția ștanță, care au economisit 
6 697 kg talpă.

în IO luni...

largă acțiune pentru punerea in valoare 

I terenurilor slab produc tive
așezat în parteaRaionul Muscel, 

de nord-est a regiunii Argeș, are un 
relief cu dealuri înalte care se în
tind de-a lungul văilor pînă în zona 
muntoasă. Precipitațiile abundente 
care însumează peste 800 mm anual, 
înclinarea mare a versanților și fap
tul că în trecut nu s-au respectat 
principalele reguli de lucrare a te
renurilor în pantă au dus la degra
darea unor mari suprafețe.

Ținînd seama de aceste condiții, 
consiliul agricol acordă o deosebită . 
atenție folosirii raționale a pămîn- 
tului, valorificării terenurilor degra
date, supuse eroziunii. în această 
privință, în unele gospodării colec
tive din raion s-a acumulat o ex
periență valoroasă pe care consiliul 
agricol, îndrumat de Comitetul ra
ional de partid, o studiază cu aten
ție și organizează răspîndirea ei lar
gă în toate gospodăriile din raion.

Realizări însemnate au obținut 
gospodăriile colective „Muscelul”- 
Lerești, „Argeșelul”-Valea Mare și 
„23 August’-Cîmpulung. Cum s-a 
procedat aici ? în toamna anului 
1959 s-a început identificarea 
prafețelor potrivite pentru a fi 
transformate în teren arabil.

îndrumarea specialiștilor, au fost a- 
lese terenurile cu o pantă uniformă 
și care nu au depășit înclinația ma
ximă de 25 la sută. Arăturile 
pe aceste terenuri s-au făcut de-a 
lungul curbelor de nivel. în primul 
an, aci s-au cultivat plante prăsi
toare —• cartofi și porumb siloz. S-a 
observat însă că în timpul ploilor, 
pe terenurile cu o înclinație mai

Din experiența uiiitâfilor 
agricole din raionul Muscel

"Wl

su-

Sub

Spectacolul era prezentat de co
lectivul căminului cultural din co
muna Solont, raionul Moinești. Ar
tiștii amatori, în viaja de toate 
zilele colectiviști și învățători, ve
niseră pe scena Teatrului de Stat 
din Bacău sä se la la întrecere cu 
celelalte colective artistice ama
toare din Moldova, selecționate 
pentru faza interregională a Fes
tivalului bienal de teatru „I. L. 
Caragiale". In cele două ceasuri 
și ceva, cit a durat spectacolul, o 
clipă nu aveai impresta că pe 
scenă se află amatori.

Felul cum fiecare interpret a în
țeles să-și compună rolul, fra
zarea, apoi decorul și costumele, 
totul dovedea o stăpînire sigură a 
mijloacelor de expresie artistică. 
Sio. 'lce artist de profesie știe cit 
d ffr. eu este să interpretezi o piesă 

v arsuri, cită muncă cere, 
refuf cîtor eforturi și-au 

timp Elena Gălușcă, Maria Ma- 
reș, Valeria Cucu, Ștefania 
gocl, Suzana Popa, Mircea 
duchi, Maria Nicolau sau 
Panfîru, toți colectiviști, să 
pete ! Seara, Ia casele lor sau la 
căminul cultural, lumina stăruia 
multă vreme în ferestre. Învăță
torii Th. Comănescu, N. Andrei, 
Aurica Anghel și Tamara Andrei 
(interpretă și totodată regizoarea 
spectacolului) își împletesc cu 
pasiune munca pedagogică cu ac
tivitatea artistică.

Desigur, nu toate echipele care 
■-au prezentat la faza interregio- 
ilă vor ajunge la București. Dar 
'•i mai puțin adevărat că multe 

intre ele au dovedit o frumoasă 
,..iutâ artistică. Ne gîndim la co
lectivul Casei raionale de cultură 
din Brăila, la colectivele caselor 
raionale din Huși și Tg. Neamț și 
al căminului cultural din Doi- 
hasca. Ne gîndim la căminul cul
tural din Perieni, la tînărul fecior 
de colectivist Irimie Nicolae, elev 
al școlii elementare din Bazga, ra
ionul Huși ; Irimie a citit cu alita 
măiestrie și într-un asemenea grai 
moldovenesc „Pupăza din tei", in
cit parcă-1 și vedeai pe poznașul 
de Nică cum se furișează cu gîn- 
duri vrăjmașe spre 
nei pupeze.

Autentic și firesc 
s-a impus talentul 
amatori.

Cu 
făcut

Lun- 
Bun- 

Elena 
re-

cuibul sârma-

— iată prin ce 
acestor artiști

GH. VLAD

mare de 10-15 la sută, solul fertil 
era spălat și transportat la vale de 
șuvoaiele de apă. Pentru înlă
turarea acestui neajuns, cultu
rile prășitoare au fost alternate cu 
păioase.

Pe pantele cu o înclinație cuprin
să între 15-25 la sută, s-a trecut la 
crearea benzilor tampon. Ca .fi în 
primul caz s-au dimensionat lîșiițe 
care nu au avut mai mult de 20—25 
metri lățime. între aceste fîșii, care 
s-au cultivat numai cu cartofi și 
porumb pentru siloz, s-au însămîn- 
țat pe o lățime de 8—10 metri benzi 
cu trifoi. Trifoiul a fost semănat 
sub plantă protectoare — ovăz și 
secară pentru masă verde — și 
încă din primul 
zultate bune.

Pe terenuri care 
ani în urmă erau 
pierdute pentru agricultură, s-au ob
ținut astfel recolte bogate. De la 
1 000—1 200 kg fîn ’de proastă cali
tate, cît se obținea în trecut, la hec
tar, pe aceste 
la 14—16 000 kg 
sau la 25—30 000 
Metoda de luare 
nurilor în pantă 
dăriile colective Lerești, Valea Mare 
și Cîmpulung s-a extins în gospo
dării colective cum sînt cele din 
Malu cu Flori, Boteni, Schitu-Go- 
lești, Bălilești, Vlădești, Aninoasa, 
Stoenești și altele. Ba mai mult. 
Unitățile din raionul nostru au tre
cut la valorificarea terenurilor în 
pantă cu înclinații destul de mari — 
35—40 la sută — prin executarea de 
lucrări speciale și prin plantarea 
lor cu pomi fructiferi.

în trecut, pomicultura raionului 
era reprezentată prin 2 500 ha livezi, 
fărîmițate în mii de parceluțe unde 
predomina prunul din soiuri co
mune. Mulți pomi erau plantați pe 
terenurile plane, fapt care a dus la 
diminuarea suprafeței arabile. Da
torită lipsei de îngrijire, pomii ro
deau puțin și la intervale de 3—4 
ani. Era necesar să se lichideze și 
această stare de lucruri. în acest 
scop au fost alese terenurile, s-au 
precizat soiurile și speciile ce tre
buie plantate, s-a produs mate-

an a dat re-

numai cu cîțiva 
considerate ca

terenuri, s-a ajuns 
cartofi la hectar, 
kg porumb siloz, 
în cultură a tere- 
aplicată de gospo-

rialul săditor și s-a trecut la înfiin
țarea de plantații mari.

Pomicultura raionului Muscel a 
crescut cu 7 000 ha plantații tinere 
de pomi fructiferi. Procentajul pru
nului a scăzut în favoarea mărului 
și părului. Numai în toamna anului 
1960 s-au plantat în raion peste 4 500 
ha. Multe din noile plantații de 
pomi sînt amplasate pe masive și 
bazine pomicole ce trec de 1 000 de 
hectare. Nu 
lectivă fără 
la un loc.

Pentru o 
solului, sporirea veniturilor la hec
tar și punerea mai devreme pe rod 
a pomilor, începînd cu anul 1961, s-a 
trecut la acțiunea de terasare, îngră- 
șare și lucrare a solului în aceste 
livezi. Lucrările de terasare se fac 
în funcție de înclinarea pantei. Pe 
pantele pînă la 10-15 la sută, la 2-3 
intervale arate între pomi s-a creat 
o bandă înierbată. Intervalele arate 
au fost cultivate cu plante alimen
tare și furajere. Pe pantele mai 
mari de 20-25 la sută s-au executat 
manual și cu plugurile reversibile 
terase continui cu lățimea platfor
mei de 6 metri. Pe pantele cu în
clinații cuprinse între 25-35 la sută, 
platforma terasei s-a redus în lă
țime la 4 metri, iar pe pantele mai 
mari, pînă la 40 la sută, lățimea te
rasei s-a redus la 2-3 metri. Tera
sele au fost consolidate prin taluze 
de iarbă care nu depășesc înălțimea 
de 0,75 metri.

O mare atenție a fost acordată șl 
fertilizării acestor soluri. în acest 
scop, odată cu executarea arături
lor pe terase, în toate gospodăriile 
colective s-a trecut la îngrășarea 
terenului aplicîndu-se 20-30 tone gu
noi de grajd la hectar.

Pe terase s-au 
plante alimentare : 
castraveți, dovlecei 
plante de nutreț — 
pentru furaj, secară pentru masă ver
de și borceag. G.A.C. „23 August", 
din Cîmpulung a plantat pe platfor
mele teraselor și arbuști fructiferi: 
coacăz negru și trandafiri de dulcea
ță. Producțiile obținute la hectar la 
diferite culturi au fost bune : 
14 000—16 000 kg. de cartofi, 25—
30 000 kg de sfeclă, 6 000 kg fîn bor
ceag.

într-o ședință recentă a Consiliu- 
agricol raional Muscel, împreună 
conducerile gospodăriilor colecti- 
și sfaturilor populare comunale, 
stabilit ca în cursul acestei toam

ne să se intensifice acțiunile privind 
luarea în cultură a noi terenuri în 
pantă și slab productive. Pe această 
cale vom spori suprafața arabilă a 
raionului cu încă 3 500 ha, fapt care 
va duce la o mai bună folosire a te
renului, la creșterea producției agri
cole.

există gospodărie co- 
plantații de 150—200 ha

mai bună conservare a

cultivat diverse 
cartofi, fasole, 

și varză, iar ca 
sfeclă de zahăr

lui 
cu 
ve 
s-a

Ing. V. AVRAM 
președintele Consiliului 
agricol raional Muscel

Prin reducerea consumurilor
specifice

Colectivul uzinelor mecanice de 
mașini și utilaj minier din Baia 
Mare a livrat în acest an de două 
ori mai multe utilaje și cu 22 la 
sută mai multe piese de schimb 
pentru industria minieră decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Totodată constructorii de aici s-au 
îngrijit și de reducerea greutății și 
a costului utilajelor fabricate. Prin 
elaborarea unui proiect unificat a 
fost realizat un tip de vagonet pen
tru funicular, care poate fi folosit 
pentru 4 tipuri de funiculare și are

un preț de cost cu 25 la sută mai 
redus. De asemenea, la celulele de 
flotare de 2,8 mc prin reproiectare 
s-a redus consumul de metal în me
die cu 2 la sută, obținîndu-se la 
lotul fabricat pînă în prezent o 
economie de circa 10 000 kg de 
metal.

Prin reducerea consumurilor spe
cifice muncitorii acestei fabrici au 
realizat de la începutul anului si 
pînă în prezent economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 
aproape 600 000 lei. (Agerpres)

Raioane cineficate
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în 

regiunea Argeș, în raioanele Pitești, 
Muscel, Drăgănești-OJt s-a încheiat 
acțiunea de cineficare, iar în alte 
două — Horezu și Vedea — această 
acțiune este pe terminate.

în ultimele zile au fost instalate 
aparate cinematografice în comunele- 
Doba, Mărgineni, Scundu.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
întreprinderile de industrie locală 
din regiunea Ploiești au livrat peste 
prevederile planului în cele 10 luni 
care au trecut din acest an, 1 398 000 
bucăți cărămizi, aproape 1 000 metri 
pătrați tîmplărie din lemn, 372 tone 
sticlărie pentru ambalaj, 106 tone 
lacuri și vopsele și alte produse în 
valoare totală de aproape 13 milioa
ne lei. Prețul de cost al produselor 
a fost simțitor redus, obținîndu-se 
economii suplimentare de 3 218 000 
lei.

Cele mai importante realizări le-au 
obținut colectivele întreprinderilor 
de industrie locală „Valea Ialomiței" 
din Pucioasa, „30 Decembrie” Simi- 
leasca, „Victoria" Tîrgoviște și Com
binatul industrial orășenesc „Pro
gresul" Ploiești.

Trei prietene — trei fruntașe în producție : Paraschiva Radu, 
Elena Pascu și Lucreția Peia de la Fabrica de ciorapi „7 Noiembrie 
din Sibiu. Ele își depășesc cu regularitate sarcinile de produc
ție și realizează produse de bună calitate. (Foto : R. Costin)

F ser vechi — oțeBăriiBor
CLUJ (coresp. „Scînteii”.) — în 

majoritatea întreprinderilor din re
giunea Cluj se desfășoară acțiuni 
de strîngere și colectare a fierului 
vechi. Uzina Carbochim din Cluj a 
predat întreprinderii de colectare a 
metalelor peste 3 200 tone de fie: 
vechi, față de 415 tone cît avea în 
plan. La uzinele „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii s-au colectat 
peste 4 000 tone de fier vechi, iar la

uzinele metalurgice Unirea — peste 
900 tone.

Tinerii de la întreprinderea „Me
talul roșu" au colectat într-o sin
gură zi 2 000 kg fier vechi. Sînt și 
întreprinderi — direcția regională 
C.F.R., uzinele sodice din Ocna Mu
reș și altele — care nu și-au înde
plinit obligațiile de predare a canti
tăților de fier vechi planificate.

Mîini îndemînatice
Tricotaje din fire sintetice 
voluminoase pentru copii 
Odată cu sezonul rece, în indus

tria ușoară au început să se pro
ducă din iire sintetice voluminoase 
garnituri complete de căciuiițe, fu
lare și alte articole pentru copii, în
tr-o mare varietate de culori.

Seară de toamnă în Capitală.
(Foto : Gh. Vlnfilă)

TT ntr-o mică sală din pa- 
-*•  vilionul administrației 

s-a întrunit consiliul tehnic al 
uzinei. Alături de director, 
de inginerul-șef și de repre
zentanți ai serviciilor de con
cepție, au participat la dez
bateri trei muncitori fruntași 
— un fumător, un frezor și 
un strungar : Spirea Țugui, 
Ion Cnizel și Vasile Oprișo- 
reanu.

Problema luată în discuție 
a suscitat un viu interes în 
uzina craioveană de mașini 
agricole. Era vorba să se 
mecanizeze o operație care 
se efectua în condiții nepo
trivite cu spiritul tehnicii noi 
și necesita un rpare număr 
de muncitori. Piesele de la 
grapa stelată — un produs 
de mare serie — erau vop
site manual.

Muncitorii mai vîrsfnici ce
ruseră, mai de mult, într-o 
consfătuire de producție să 
se găsească un mijloc de a 
se mecaniza și această ope
rație — așa cum s-au meca
nizat afîtea și atîfea altele în 
anii din urmă.

Propunerea a fost in
clusă în planul de mă
suri tehnico-organizatorice. 
Serviciul tehnologic a pri
mit sarcina să prezinte tema 
de proiect. Și iată acum con
siliul tehnic disculînd va
riantele prezentate.

Specialiștii ascultau cu in- 
leres propunerile și argumen
tarea clară a celor trei pe 
marginea diferitelor sisteme 
prezentate. Ei susțineau un 
sistem care permitea sus
pendarea pieselor după vop
sire, în așa fel ca toate 
fețele să fie uniform acope
rite cu vopsea. Așa s-a sta
bilit noua tehnologie. Pe lan
țul unui transportor acționat 
de un motor electric sînt 
așezate piesele. După ce trec

prin baia de vopsea, sînt ri
dicate între panouri de us
care cu raze infraroșii și 
transportate mai departe, pe 
lanț, pînă la locul de mon
taj.

Consiliul tehnic a aprobat 
proiectul, aflat acum în fază 
de realizare.

Se vorbește adesea despre 
felurite contribuții ale mun
citorilor la ridicarea nivelului 
tehnic al producției. La uzi
na craioveană această con
tribuție și-a pus amprenta pe 
cele mai multe din realiză
rile de ordin tehnic. Merită 
subliniată grija cu care orga
nizația de partid și conduce
rea întreprinderii caută să 
realizeze colaborarea crea
toare între muncitori și 
specialiști, antrenînd în ac
tivitatea de concepție cît mai 
mulți muncitori cu experien
ță. Dacă uzina „7 Noiembrie“ 
din Craiova își realizează în 
fiecare lună planul la toți 
indicii, dacă nivelul ei tehnic 
crește de la un an la altul, 
toate acestea sînt rodul par
ticipării tuturor la rezolvarea 
treburilor producției.

rf”^ei care au vizitat uzina 
'k-'de mașini agricole din 

Craiova pe vremea cînd ea 
începuse să fabrice primele 
remorci-cisferne pe una și 
două osii au rămas, poate, 
cu imaginea unei munci 
meșteșugărești. Remorcile- 
cisternă se montau separat, 
la locuri diferite, fără o re
gulă de flux proprie unei 
producții moderne. Insă a- 
cum...

S-a petrecut și aici un fapt 
fot ații de semnificativ în ce 
privește însemnătatea contri
buției omului din atelier. Se 
terminase proiectul de mon
taj în flux al remorcii pe 
două axe — produs de o 
tehnicitate mai complexă.

înainte de a se trece la rea
lizarea lui. comitetul de 
partid a indicat ca proiectul 
să fie pus în discuția monto- 
rilor. Oamenii i-au adus une
le corective. Un muncitor 
însă care a pătruns esența 
proiectului a proous să 
fie schimbată ordinea de 
montaj. Era lăcătușul Ion 
Foia., „Este bun proiectul — 
a spus lăcătușul. — Dar gre
șesc eu, sau este scăpată din 
vedere problema transportu
lui ? Cisterna va face două 
circuite prin hală și la noi 
spațiul de montaj nu e prea 
mare...". „E drept, așa e — 
au spus proiectanții. Ai vreo 
idee ?" — l-au întrebat ingi
nerul Gheorghe Drăghici și 
tehnologul Arpad Stitz.

Da, lăcătușul avea o idee. 
Numai dacă ar fi bună. După 
proiect, ordinea fluxului indi
ca montarea șasiului și, trep
tat, a celorlalte subansamble. 
Cazanul urma să fie instalat 
abia la capătul liniei tehno
logice. Cislerna astfel monta
tă, avea să treacă din nou 
prin hală pentru finisaj și 
vopsit.

„De ce să montăm cazanul 
la punctul final ? — spuse 
Fota. Ar fi mai bine să-l ur
căm pe șasiu exact la mijlo
cul fluxului. Adică să înce
pem dinfr-o parte montajul 
șasiului, din cealaltă parte să 
pornim cu cazanul. Se întîl- 
nesc la jumătatea liniei teh
nologice, se asamblează și 
— gata treaba I".

„Da, este o idee I E chiar 
mai bine, mai logic. Se cîști- 
gă spațiu pentru montaj. Bra
vo, Fota I'

Proiectul a fost modificat 
și acum montajul în flux asi
gură. pe lîngă o calitate mai 
bună, și o productivitate spo
rită cu aproximativ 25—30 
la sută.

Formatorii nu lucrează

azi. Doar cupforarii se 
învîrfesc pe lîngă cuptoare, 
menținînd încinse temperatu
ra vefrelor. Toți turnătorii 
dau prin ciur pămîntul pentru 
forme. II regenerează. Se 
pregătesc pentru ziua de 
mîine. Atunci ei vor începe 
să muncească într-un fel 
nou...

îine nu vor maî fi ciu- ’ 
rari. Imaginea omului

care dă la lopată, frecînd, 
prin plasa de sîrmă așezată 
oblic, pămîntul din turnătorie, 
se vede astăzi pentru ultima 
oară. Intră în funcțiune insta
lația mecanică a amestecu
rilor de formare. O bandă 
de transport duce pămîntul 
la sită ; un elevator cu cupe 
îl suie în malaxor ; de aici, 
pămîntul este descărcat în 
cupe și transportat cu maca
raua ia picioarele formatori
lor. Ciurarul de ieri apasă pe 
buton, rîde și zice că face 
bătătură la buricul degetului.

In biroul lui, inginerul 
Gheorghe Pefreanu, mefalur- 
gul-șef, așteaptă pe șeful 
turnătoriei. Are dinainte, pe 
masă, planul de măsuri teh- 
nico-organizalorice. La rubri
ca „Realizarea instalației me
canice de preparare a ames
tecurilor de formare" el a- 
daugă : „îndeplinit”. Au lu
crat la ea lăcătușii de la ser
viciul mecanicului-șef și tot 
ei au montaf-o. Așa s-au în
deplinit de altfel numeroase 
măsuri tehnico-organizatorice 
(peste o sută la număr).

Tot astfel se explică, între 
altele, cum a realizat colec
tivul întreprinderii însem
nate economii în produc
ție, reducînd simțitor prețul 
de cost și depășind cu a- 
proape 7 la sută sarcina de 
creștere a productivității 
muncii.

ȘT. ZIDARIȚA

Ședința cu deputății din regiunea Oltenia 
în Marea Adunare Națională

CRAIOVA (red. ziarului „înainte"). în cursul zilei 
de duminică a avut loc la Craiova o ședință de 
lucru cu deputății din regiunea Oltenia în Marea 
Adunare Națională a R. P. Romîne. Mai mulți depu- 
tați au prezentai informări despre problemele eco
nomice, social-culturale și de bună gospodărire din 
circumscripțiile respective.

In încheierea ședinței de lucru a luat cuvîntul tov. 
Constantin Drăgan, deputat în Marea Adunare Na
țională, prim-secretar al Comitetului regional al 
P.M.R. Oltenia, care a făcut o expunere asupra unor 
probleme ale dezvoltării economiei regiunii.

„Seara prietenilor 
filmului“

ln a doua jumătate a lunii noiem
brie, Întreprinderea Cinematografică 
București și Arhiva națională de fil
me au programat patru seri ale 
prietenilor filmului care vor avea 
loc la cinematograful „Vasile Alec- 
sandri", la orele 19. lată programa
rea acestor spectacole: 16—17 no
iembrie : „Mari actori ai ecranului 
— Jean Gabin". 23—24 noiembrie : 
„Clasici ai artei cinematografice — 
Al. Dovjenko".

Expoziția Lienală de artă plastică 
a artiștilor amatori

Astăzi are loc vernisa
jul celei de-a IlI-a expo
ziții bienale de artă plas
tică a artiștilor amatori 
— faza orășenească. Sînt 
expuse numeroase lu
crări de pictură, sculptu

ră, caricatură, afiș. Ex
poziția este deschisă în 
sala Consiliului local cd 
sindicatelor din Bd. 6 
Martie și poate fi vizitată 
zilnic între orele 10—20.

DE PESTE HOTARE

Lectorate 
pentru femei

GALAȚI. (co
resp. „Scînteii”). 
— Pentru răspîn- 
direa cunoștințe
lor politice, știin
țifice și de cultură 
qenerală in rindul 
femeilor din ora
șul Galati au fost 
organizate 10 lec
torate, la care 
participă circa 
1 000 de femei.

Concurs pentru redactarea manualelor 
necesare școlilor agricole

Consiliul Superior al 
Agriculturii organizea
ză un concurs pentru 
redactarea manualelor 
necesare școlilor teh
nice agricole, hortico
le, veterinare, de con
tabilitate agricolă și

pentru școlile profe
sionale și de maiștri 
mecanici agricoli.

La concurs pot parti
cipa cadre didactice din 
învățămîntul de toa
te gradele oameni de 
știință, specialiști din

unitățile de cercetări 
și din producție. fie 
individual, fie în co
lective de autori.

Termenul de în
scriere la concurs este 
30 noiembrie a c.

FORȚELE REPUBLICA
NE YEMENITE au respins 
noile atacuri ale monar- 
hiștilor, anunță un comu
nicat oficial. în cursul 
luptelor s-au înreqistrat 
sute de morți și răniți.

LA CONCURSUL DE 
COMPOZIȚIE MUZICALA 
dotat cu premiul „Reqina 
Mqrie-’ose", desfășurat 
în Elveția, premiul pe 
anul 1962 a fost acordat 
compozitorului romîn A- 
natoi Vieru pentru lu
crarea sa , Concertul pen
tru violoncel și orches
tră" Au fost prezentate 
peste 50 lucrări ale unui 
mare număr de compozi
tori din Europa și Ame
rica.

SAPTĂMÎNA PĂCII, or
ganizată în Canada, s-a 
încheiat la 10 noiembrie 
cu o demonstrație împo
triva înarmării tării cu 
arma atomică. „Nici un 
fel de arme nucleare 
pentru Canada 1“. „Să 
se înfăptuiască dezar
marea qenerală !" —
sub aceste lozinci de
monstranții au străbătut 
timp de cîteva ore stră
zile orașului Ottawa.

DELEGAȚII LA O.N.U. 
din țările Africii cer cu 
insistentă o intervenție 
hotărîtă din partea Na
țiunilor Unite pentru a 
pune capăt secesiunii 
din Conqo.
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Pentru valorificarea superioară a țițeiului

O preocupare permanentă a colectivelor de întreprinderi

selor nu au fost aplicate la terme
nul stabilit. într-una din plenarele 
comitetului de partid s-a discutat 
în mod special despre ceea ce tre
buie făcut pentru reducerea pier
derilor de țiței și produse petroliere 
— cale importantă pentru valorifi
carea mai bună... a materiei prime. 
După . această. plenară, membrii și 
candidații de partid au fost reparti
zați cu grijă pe instalații și pe 
schimburi, în așa fel ca în locurile 
hotărîtoare ale producției să existe

Conferințe

ale organizațiilor de parti

un nucleu puternic de partid. Orga
nizațiile de bază au fost îndrumate 
să desfășoare o susținută muncă 
politică,- avînd. ca obiectiv mobili
zarea întregului colectiv împotriva 
neglijenței și a risipei. în instalații 
au fost afișate panouri comparati
ve, în care se arată ce economii se 
pot obține prin înlăturarea pierde
rilor, s-au întocmit grafice pentru 
urmărirea periodică a acestora. A- 
gitatorii au fost instruiți asupra 
importanței valorificării superioare 
a țițeiului. Rezultatul : în majori
tatea secțiilor pierderile de țiței și 
produse petroliere au fost simțitor 
reduse.

Făcînd bilanțul realizărilor de 
pînă acum, relevînd experiența 
pozitivă cîștigată, numeroși vorbi
tori au1 scos, totodată, la iveală po
sibilitățile și rezervele interne exis
tente pentru obținerea,, unor rezul

pale ce trebuie asigurată prin plan 
este aceea diïitrë creșterea producti
vității muncii,, și a salariului mediu, 
dintre creșterea producției și a fon
dului de salarii. Pentru aceasta este 
necesar ca în plan să se prevadă o 
corelație justă între ritmul de creș
tere a productivității ’’muncii și rit
mul de creștere a salariului mediu, ' 
primul urmînd a fi totdeauna măi 
înalt.

Raportul optim dintre acești in
dicatori are importanță deosebită 
pentru dezvoltarea întregii economii 
naționale și de aceea trebuie ob
ținut atît pe ansamblul acesteia, cît 
și pe fiecare ramură, pe fiecare în

Pe teme economice

treprindere. De respectarea acestei 
corelații depinde reducerea prețului 
de cost în proporțiile prevăzute, 
realizarea acumulărilor planificate, 
ceea ce contribuie la asigurarea re
producției socialiste lărgite și la 
creșterea continuă a nivelului de 
trai.

în perioada 1950—1961, salariul
real al muncitorilor, tehnicienilor și • 
inginerilor din întreaga economie a 
crescut cu 90 la sută, în condițiile 
sporirii productivității muncii în in
dustrie cu 133 la sută,, ceea ce ■ a 
însemnat că, paralel .cu o creștere 
importantă a nivelului de trai, s-au 
asigurat lărgirea posibilităților de 
acumulare și avîntul continuu al 
producției. Corelația justă a celor 
doi indicatori a contribuit ca în pe
rioada arătată, producția industrială 
să crească de aproape 4 ori, iar ve
nitul național de circa 3 ori, inve- 
stindu-se în economie în anul 1961 
de peste 5 ori mai mult decît în 
1950.

Această corelație este posibilă și 
necesară deoarece creșterea neîn
treruptă a productivității muncii se 
obține pe calea progresului tehnic 
continuu. Măsurile tehnico-organi- 
zatorice, introducerea și folosirea 
cît mai bună a mașinilor noi și a 
dispozitivelor, perfecționarea pro
cesului tehnologic, ridicarea conti

tate și mai bune. Lăcătușul Nicu 
Constantin, tablonistul Pimen Băl- 
tărețu, inginerul Traian Mehedințu 
și alții au arătat că în perioada 
următoare va trebui să se acorde o 
mai mare atenție perfecționării in
stalațiilor tehnologice, astfel îneît 
indicii calitativi ai produselor să se 
îmbunătățească continuu. „Comite
tul de partid, a spus maistrul princi
pal Gavrilă Marin, are un activ larg 
format din muncitori fruntași, teh
nicieni și ingineri. Va trebui ca 
acest activ să fie folosit mai bine 
pentru a determina realizarea cu 
strictețe a indicatorilor de plan și 
valorificarea cît mai bună a mate
riei prime".
î în hotărîrea adoptată în încheie
rea conferinței au fost incluse nu
meroase propuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii politice 
desfășurate de organizația de 
partid. Hotărîrea prevede, ca perio
dic comitetul de partid să contro
leze cum se respectă principalii 
indicatori de plan nu numai în 
medie pe rafinărie, ci și pe fiecare 
secție în parte. în hotărîre se sta
bilește pentru comitetul de partid 
sarcina de a îndruma comitetul 
sindicatului să se ocupe cu mai 
multă atenție de organizarea între
cerii socialiste, a consfătuirilor de 
producție, să controleze sistematic 
felul- cum se desfășoară cursurile 
de ridicare a calificării muncito
rilor.

Ca secretar al comitetului de 
partid a fost ales tovarășul Vasile 
Paraschivoiu.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

Sîntem într-o rafinărie ? Nicidecum. 
Fotografia nr. 2 înfățișează standul 
de încercare 
racteristicllor 
schimbătoare 
reni). Aceste 
încălzirea apei pentru instalațiile de 
alimentare cu apă caldă a locuințelor 
(în loc de boilere), precum și Ia ra
cordarea instalațiilor de încălzire la 
rețelele de termoficare.

Rezervor din elemente prefabricate 
precomprimat 
institut. El a 
mează săt fie 
grafia nr. 31.

Ing. Adrian Moroianu și Erernia 
Șramco (fotografia nr. 4) la standul de 
încercare a grinzilor pentru poduri 
rulante din beton armat și beton pre
comprimat cu armături de profil pe
riodic preîntins prin procedee elec
trotermice.

Iată un model de element spațial din armociment (2 cm grosime și cu o 
deschidere de 18 m) pentru acoperișul halelor industriale (fotografia nr. 5). 
Aceste elemente înlocuiesc pe cele obișnuite din beton armat și precomprimat, 
redueîndu-se astfel consumul de oțel și beton cu circa 15 la sulă. Pentru a se 
ajunge la concluzii cît mal precise, în institut s-a început ridicarea unei 
constiucții experimentale.

Printre preocupările institutului se află șl cercetarea și experimentarea 
unor noi materiale de finisaje. în laboratorul de folosire a maselor plastice 
am găsit pe chimista Ana Ccrnescu și pe laboranta Voica Stoica (fotografia 
nr. 6), încercînd un nou procedeu de lipire a profilelor de mase plastice cu 
aer cald. Noul procedeu va fi extins pe șantiere ; el va duce Ia îmbunătățirea 
calității lucrărilor și la sporirea productivității muncii.

(Fotoreportaj de : N. Cucui și M. Cioc)

Din scrisorile sosite la redacție

UN BILANȚ BUN
în gospodăria colecti- 

vă „1 Mai" din comuna 
Maglavil, raionul Cala
fat, lucrează de cinci ani 
brigada a 17-a de trac
toare, condusă de Ion 
Angheloiu de la S.M.T. 
Poiana Mare în fiecare 
campanie, mecanizatorii 
din brigadă iac lucrări 
de bună calitate și obțin 
recolte bogate.

în primăvară, din cau
za ploilor, lucrările erau 
întîrziate. Mecanizatorii, 
mînuind cu pricepere 
mașinile și agregatele, 
au redus timpul de se
mănat-. Cete 1 100 ha cu 
porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr au fost 
semănate la timp. Aju
tați de mecanizatori, co
lectiviștii au făcut la 
vreme lucrările de în
treținere a culturilor — 
discuitul, prășitul, îngră- 
șarea suplimentară a u- 
nor suprafețe. Recolta
tul și treieratul păioase: 
lor de pe 925 ha au du
rat doar 9 zile. S-au ob
ținut îu medie la hectar 
peste 1 800 kg grîu.

De cîteva zile, colec
tiviștii din Maglavil au 
terminat recoltatul po
rumbului. Bilanțul este 
îmbucurător. Cu toată 
seceta prelungită din 
vară, ei au obținut, de 
pe aproape 700 ha, peste 
3 000 kg porumb boabe 
la hectar. De pe supra
fețe mai mici s-au re
coltat cile 4 000 kg boa
be în medie la hectar și 
chiar mai mult. Pe aces
te parcele au lucrat trac
toriștii Florea Dulana, 
Gh. Petrescu, Sandu Ni
colae — fruntașii bri
găzii:

Și lucrările agricole de 
toamnă s-au desfășurat 
în bune condiții. A fost 
semănată întreaga su
prafață planificată de 
peste 1 000 ha cu grîu, 
orz, și secară masă ver
de și au fost executate 
arături adinei de toam
nă pe întreaga suprafață 
planificată de circa 1 000 
de hectare. Acum, trac
toriștii ajută altor bri
găzi de tractoare să e-
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principală constă în retribuția după 
cantitatea și calitatea muncii de
puse. Acțiunea acestei legi econo
mice creează posibilitatea îmbinării 
cît mai juste a intereselor materiale 
ale fiecărui om al muncii cu nevoile 
întregii societăți. Corelarea celor 
două categorii de interese se înfăp
tuiește cu ajutorul normelor de mun
că și al sistemului de salarizare, care 
determină și asigură legătura dintre 
cantitatea și calitatea muncii, pe de 
o parte, și plata acesteia, pe de altă 
parte. Normele cu motivare tehnică 
reprezintă mijlocul prin care se asi
gură corelația corespunzătoare dintre 
ridicarea productivității muncii și 
sporirea salariului mediu. Introdu
cerea tehnicii noi și folosirea mai 
bună a tehnicii existente sînt hotărî
toare pentru mărirea cantității de 
produse pe unitatea de timp. Aceasta 
determină ca normele de producție 
să țină permanent seama de stadiul 
introducerii metodelor tehnice îna
intate și a tehnologiei moderne.

Pentru asigurarea acumulărilor 
necesare reproducției socialiste lăr
gite, care reprezintă baza trainică a 
ridicării nivelului de trai, creșterea 
productivității muncii și a produc
ției trebuie să fie superioară creșterii 
salariului mediu, respectiv a fondu
lui de salarii. Folosirea unui fond 
de salarii sporit în mai mare măsură 
decît volumul producției, micșorează 

? simțitor posibilitățile de realizare a 
sarcinii de reducere a prețului de 
cost al producției și de creștere a 
acumulărilor. Or, o asemenea situa
ție se răsfrînge negativ asupra posi
bilităților de sporire ulterioară a sa
lariului real al muncitorilor, tehni
cienilor și funcționarilor și ar putea 
duce și la încălcarea corelației dintre 
fondul de mărfuri și creșterea pro
ducției.

Ridicarea în ritm mai rapid a vo
lumului producției față de fondul de 
salarii, respectiv a productivității 
muncii față de salariul mediu, este o 
necesitate obiectivă care îmbină in
teresele individuale ale fiecărui om 
al muncii cu interesele generale ale 
statului. In condițiile creșterii mai 
rapide a productivității muncii, are 
loc creșterea absolută a fondurilor 
totale dè salarii, a salariilor medii 
concomitent cu reducerea prețului 
de cost, creșterea acumulărilor bă
nești ale statului și ridicarea renta
bilității producției.

îndeplinirea sarcinilor privitoa
re la creșterea producției și pro
ductivității muncii și respectarea 
corelației juste dintre acești Indi-

nuă a calificării muncitorilor etc., 
constituie elementele principale de 
creștere a productivității muncii.

Multe colective din întreprinderi, 
valorificînd mai intens rezervele in
terne, au obținut în acest an rezul
tate bune în domeniul creșterii pro
ductivității muncii. La uzinele „Re
publica” din Capitală, prin aplicarea 
a numeroase măsuri tehnico-organi- 
zatorice care au dus la mai buna 
organizare a muncii și a producției, 
în primele 9 luni ale anului s-a ob
ținut o creștere a productivității 
muncii de 3,4 la sută față de plan. 
La Filatura Romînească de Bumbac, 
productivitatea muncii a fost în pri
mele trei trimestre ale acestui an cu 
19,9 la sută mai mare decît în perioa
da corespunzătoare a anului trecut.

în unele întreprinderi însă, pre
ocuparea pentru organizarea temei
nică a muncii, pentru ridicarea ni
velului tehnic al producției este în
locuită, în scopul realizării produc
ției planificate, cu utilizarea unui 
număr sporit de muncitori. De 
bunăseamă că mărirea numărului de 
muncitori asigură o producție mai 
mare, dar productivitatea rămîne 
scăzută, ceea ce dăunează atît în
treprinderii cît și economiei națio
nale în ansamblu. O astfel de situa
ție există, de exemplu, la întreprin
derea textilă din Păulești, la fabrica 
de conserve Valea Roșie, la IPROFIL 
„Tehnica lemnului" din Militari, 
unde s-au folosit un număr de lu
crători mai mare decît cel prevăzut 
în proiecte, în dauna creșterii pro
ductivității muncii. (Firește că în fe
lul acesta nu poate fi vorba de creș
terea productivității muncii.

Creșterea neîntreruptă a produc
tivității muncii constituie „prima 
lege economică pe baza producției 
colective”. în condițiile economiei 
socialiste, toate întreprinderile, toți 
oamenii muncii sînt vital interesați 
în creșterea productivității muncii, 
întrucît numai pe această bază este 
posibilă ridicarea continuă a nive
lului de trai.

Alături de legea economică a creș
terii neîntrerupte a productivității 
muncii. în economia socialistă ac
ționează și legea economică a repar
tiției după muncă, a cărei cerință

Specialiștii Institutului de cer
cetări în construcții și econo
mia construcțiilor din Capitală 
(ÎNCERC) depun eforturi pentru a 
pune la îndemâna constructorilor 
materiale noi, de a promova în 
mai mare măsură pe șantiere me
todele industriale de execuție. 
Iată, prinse pe peliculă, cîteva din 
preocupările institutului.

Un colectiv de specialiști din insti- | 
tut studiază folosirea în construcțiile 
de locuințe a elementelor spatiale de 
1—2 camere. Acestea se realizează 
din beton ușor de qranulit compact. 
Prin folosirea elementelor spatiale, 
consumul de materiale se micșorează 
cu circa 20 la sută, cel de manoperă fi 
cu 35 la sută, iar durata -le execuție fi 
se reduce la jumătate. în prezent se fi, 
experimentează tehnologia de fabrica- | 
ție a acestor elemente, rezistența lor fi 
etc. îată-1 pe ing. Niculescu Dan fi 
Drago? discutînd cu Ștefan Hanea, 
maistru, și Mihai Ștefan, tîmplar, « 
(fotografia nr. 1) planul de execuție | 
a cofrajului pentru elemente spațiale | 
de 2 camere.

și de determinare a ca- 
tehnice ale aparatelor 
de căldură (contracu- 
aparate se folosesc la

realizat anul acesta în 
fost experimentat și ur- 
trimis șantierelor Ifoto-

xecute ogoarele de 
toamnă.

Rezultatele bune obți
nute de gospodăria din 
Maglavit se datoresc 
strînsei legături dintre 
colectiviști și tractoriști. 
Cei mai mulți mecani
zatori sînt fii ai colecti
viștilor. Consiliul de 
conducere al gospodă
riei asigură tractoriști
lor condiții bune de lu
cru : au fost amenajate 
tabere de cîmp, depozi
te pentru carburanți, iar 
tractoriștii primesc la 
cîmp mîncare caldă. Șe
ful brigăzii de tractoare 
este membru în consi
liul de conducere al gos
podăriei și răspunde di
rect, în fața colectiviști
lor, de calitatea lucrări
lor executate de briga
dă, de buna organizare 
a. muncii în fiecare cam
panie.

FLOREA ACHIM 
secretar al organizației 

de partid
S.M.T. Poiana Mare, 

regiunea Oltenia

catori și creșterea fondului de sa
larii și a salariului mediu, constituie 
o dovadă că activitatea întreprin
derii este bine organizată, iar con
tribuția ei la dezvoltarea întregii e- 
conomii naționale este cea planifi
cată.

în majoritatea întreprinderilor in
dicatorii principali ai planului se 
realizează și chiar se depășesc cu 
respectarea proporțiilor stabilite, 
fapt care are influențe pozitive a- 
supra reducerii prețului de cost și 
a sporirii acumulărilor socialiste. 
De pildă, la Țesătoria de mătase 
„Ana Ipătescu“ din București co
relațiile realizate în primele trei 
trimestre ale acestui an se prezin
tă astfel (realizări față de plan) : 
productivitatea muncii 102 la sută, 
salariul mediu 100 la sută, valoarea 
producției globale industriale 102,7 
la sută, fondul total de salarii 100,7 
la sută. în aceste condiții este lesne 
de înțeles că întreprinderea a putut 
să realizeze însemnate economii 
peste plan. De asemenea, la fa
brica jle pielărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie“ din București s-au 
realizat corelații juste : în primele 9 
luni ale anului 1962 productivitatea 
muncii a crescut cu 12,4 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anului 
trecut, în timp ce salariul mediu a 
sporit cu 3,7 la sută; valoarea pro
ducției globale a crescut cu 14 la 
sută, iar fondul de salarii — cu 5,2 
la sută.

Analiza activității unor întreprin
deri arată că mai sînt cazuri cînd 
nu se realizează proporții cores
punzătoare între acești indicatori 
principiali. De pildă, Uzina de con
strucții metalice și mașini agricole 
Bocșa nu și-a realizat în semestrul 
I sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii decît în pro
porție de 93,1 la sută, în principal 
din cauza defecțiunilor în organiza
rea procesului de producție ; în a- 
celași timp indicele salariului mediu 
nu a fost respectat. Lipsa de 
corelație dintre acești indicatori a 
făcut ca întreprinderea să cheltu
iască mai bine de 5 milioane lei 
peste costurile prevăzute în plan.

★
Activitatea fiecărei fabrici și 

uzine trebuie astfel organizată îneît 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
să aibă loc în condițiile unei rigu
roase discipline de plan, a unei 
preocupări susținute pentru realiza
rea la timp a tuturor indicatorilor 
din planul tehnic, industrial și fi
nanciar.

Conf. unlv. PAUL ALEXIU

La îzvoarete teatrului
Sub cupola ultramodernă a Sălii Pa

latului R. P. Romîne, artiștii Teatrului 
din Pireu au evocat vîrsfa de leagăn 
a unei arte milenare. Cu Sofocle și Eu
ripide ne apropiem cu îneîntare de iz
voarele teatrului și îi aflăm, odată mai 
mult, profundele rădăcini omenești. 
Departe de a fi fost vreodată joc gra
tuit și fără noimă, teatrul s-a arătat, de 
la începulurile sale, o școală tulbură
toare a marilor sentimente și a noble- 
fei de caracter. De aceea vechii greci 
oficiau spectacolul ca pe un cult și fă
ceau din înflorirea teatrului o cauză 
a cetafii.

„Electra" lui So
focle vorbește des
pre puterea morală 
a omului. Agamem
non a fost ucis mi
șelește, Egist i-a 
luat locul pe tron și 
în sufletul Clitern- 
nestrei, dar Electra e ferm decisă să răz
bune moartea tatălui, cu ajutorul fratelui 
ei Oreste sau — aflînd că acesta ar fi 
pierit — să ducă ea singură la înde
plinire această hotărîre. Măreață este 
credinfa și neînfricareă acestei fete. 
Măreață e forfa omului care luptă pen
tru cinste și dreptate — ne spune prin 
această tragedie Sofocle, reprezentant 
a! „secolului de aur“ al lui Pericle, re
prezentant al democrației ateniene. 
Medeea, din tragedia cu același nume 
a lui Euripide, este de asemenea o fire 
voluntară, neîncovoiaiă. Contemporan 
mai tînăr al lui Sofocle, Euripide cu
tează să ia apărarea femeilor, cărora 
rînduielile sociale le sorteau un loc 
desconsiderai în căsnicie. El osîndește 
egoismul lui lason, care-și trădează so
ția din sete de măriri și avuții. Medeea 
nu se * *eme  să blesteme regii care i-au 
furat fericirea și respinge cu demnitate 
„pomana“ ce i se oferă ca să-și în- 
frîngă sentimentele. Pasiunea ei cloco
titoare merge pînă la actul oribil de 
a-și ucide copiii pentru a-i da lui 
lason o lovitură fără leac. Ducîndu-și 
eroina pînă la acest gest disperat, 
Euripide își dovedește marea mă
iestrie în a descrie contradicțiile su
fletului omenesc : Medeea ne în
grozește prin cruzimea la care poate 
ajunge, dar ea ni se impune, toto
dată, datorită mîndriei cu care refuză 
compromisul și nu 
acceptă să fie căl
cată în picioare.

Zilele acestea a avut loc confe
rința de dare de seamă și alegeri 
a comitetului de partid de la rafi
năria Ploiești. în centrul dezbate
rilor au stat problemele muncii 
politice și organizatorice desfășu
rate pentru valorificarea superioară 
Ș fiecărei tone de materie primă, 
îmbunătățirea calității produselor 
petroliere, reducerea pierderilor de 
țiței și produse.

După cum s-a arătat în darea de 
seamă, bilanțul realizărilor obți
nute de colectivul rafinăriei este 
bogat. în primele 9 luni ale anului 
sarcinile de plan la producția glo
bală și la producția marfă au fost 
îndeplinite și depășite, productivi
tatea muncii a crescut cu 2,32 las 
sută. Valoarea produselor petroliere 
obținute dintr-o tonă de țiței a eres, 
cut cu 5,12 lei față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Pe 
această cale s-ati obținut beneficii 
suplimentare față de plan în va
loare de 11441000 lei.

Creșterea competenței organiza
țiilor de bază din secții și a comi
tetului de partid în problemele 
producției, orientarea activității lor 
spre înfăptuirea sarcinilor econo
mice importante puse de partid au 
avut un rol însemnat în obținerea 
acestor rezultate.

Conferința a apreciat faptul că 
anul acesta comitetul de partid a 
controlat sistematic felul cum se 
îndeplinesc sarcinile de plan și a 
tras la răspundere conducerea teh- 
nicp-administrativă atunci cînd 
unele dintre măsurile stabilite pen. 
tru valorificarea superioară a țițeiu
lui și îmbunătățirea calității produ

. Multiplele laturi și aspecte ce ca-
• racterizează procesul reproducției 

socialiste lărgite necesită ca pentru 
fiecare etapă să se stabilească prin 
planul de stat anumite proporții în 
dezvoltarea economiei naționale. A- 
ceste proporții se determină pe 
baza cerințelor legilor economice o- 
biective și în funcție de situația 
concretă din economie și se reflectă 
în diferite capitole ale planului de 
stat : producție, investiții, aprovizio
nare, tehnica nouă, muncă și salarii, 
preț de cost, circulația mărfurilor 
etc. Sarcinile menite să asigure 
justa corelare a acestor proporții în 
vederea înfăptuirii procesului re
producției. în toată complexitatea 
sa, sînt concretizate în plan cu aju
torul sistemului de indicatori.

Stabilirea unor corelații juste în
tre indicatorii planului constituie 
una din principalele cerințe ale 
muncii de planificare deoarece nu
mai astfel se asigură dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a economiei 
naționale.

Ca și planul economiei naționale, 
planul unei întreprinderi are în ve
dere totalitatea laturilor activității 
economice a acesteia. Elaborat pe 

. baza directivelor organelor de stat 
superioare, cu participarea largă a 
întregului colectiv, planul întreprin
derii cuprinde sarcinile cu privire 
la volumul producției, dezvoltarea 
tehnicii noi, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
rentabilitatea etc. Intre aceste sar
cini, există o strînsă legătură, o in
terdependență reciprocă, de înfăp
tuirea fiecăreia depinzînd realizarea 
planului în ansamblu.

Justa corelare a tuturor indicato
rilor planului e cerută de interesele 
dezvoltării întregii economii națio
nale, știut fiind că deficiențele în 
activitatea unei singure întreprin
deri provoacă cel mai adesea neajun
suri și în activitatea altor întreprin
deri.

Cît de importantă este problema 
asigurării unei juste corelații între 
toți indicatorii planului, se poate 
ilustra în mod convingător dacă ne 
referim, de pildă, la indicatorii din 
planul de muncă și salarii. Precum 
se știe, una din corelațiile princi-

Și astfel, prin 
pînza mitului stră
bat valorile nepieri
toare ale tragediei 
antice, vii și impre
sionante pentru noi, 
cei de azi, care slă
vim mai presus ca 
orice omul, liberta
tea lui, demnitatea 
umană. în concep
ția sa regizorală, 
conducătorul Tea
trului din Pireu, Di
mitrios Rondiris, și-a 
asumat sarcina de 
a întinde o astfel 
de punte trainică 
peste secole. El a 
păstrat ținuta so
lemnă, simplitatea 
maiestuoasă pe care 
o va fi avut repre
zentația tragică pe 
vremea creatorilor 
ei, împletind-o cu 
un joc modern, cu 
o sinceritate a trăi
rii corespunzătoare 
sensibilității spec
tatorului din epoca 
noastră. Participa
rea vie a corului la 
întreaga desfășu
rare a acțiunii am
plifică semnificațiile 
textului, subliniază 
ecoul lor în mij
locul colectivității. 
Mișcarea scenică

Spectacolele Teatrului 
din Pireu

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Traviata — (orele
19.30) ; Teatrul Național L. Caragiăle" 
(Sala Comedia) : Regele Lear — (orele
19.30) . (Sala Studio): Bolnavul închipuit 
— (orele 19.30): Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Ziua de naștere a Te
reziei — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20); Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Mameuret — (orele 19,30); 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Bă
iat lnm, dar... cu lipsuri — (orele 19.30): 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : l’igulete plus Cinei fete — (orele 
20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : Salut 
voios — (orele 17); Teatrul satiric mu
zical „c. Tănase“ (Sala Victoriei): Ocolul 
pămîntUlui — (orele 20): Ansamblul de 
cîntece și dansuri a! C.C.S. : Visuri în
drăznețe — (orelp 20); Teatrul Țăndărică 
(Sala Oi'feu) : Un băiețel, 0 paiață și o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei): Cartea cu Apolo- 
dor — (Orele 10).

CINEMATOGRAFE : Cartouche — 
cinemascop : Republica (8; 10'. 12,10; 14,20; 
16,30; 18,45; 21; 23), Elena Pavcl (8,30: 
10,30; 12,45: lă; 17,15; 19,30; 21,45), 1 Mal 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). Gh.
Doja (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 
22), Alex. Salua (8; 10,15; 12.30; 14.45: 17; 
19,15; 21,30), G. CoșbUC <9; 11,15: 1-3,SO'; 
15,45; 18; 20.15; 22,30). Prietenul nostru 
comun — rulează la cinematografele Ma
gheru (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30)
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 14. dripă-amiază 
16,15; 18,45; 21); Flacăra (14; 18,15; 20.30) 
Miorița <10; 12,15; 16; 18,30; 21). Lupii la 
ștînă — rulează la cinematografele ' V. 
Alecsandri (11; 15; 17; 19; 21), București 
(9; 11; 13; 15; 17: 19; 21), înfrățirea între 
popoare (10,30; 15,30; 18; 20.30), Libertății 
(9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,45). Doi sub 
cer — rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (9; 11; 13: 15; 17; 19; 21). V. Roaită 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Moșilor (16. 
18,15: 20,30). Drumul partizanilor : Tine 
retului (10; 12). Soare și umbră : Tinere
tului (15; 17). Permisie pe țărm : Tinere
tului (19; 21), 8 Martie (15: 17: 19: 21) 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Revista de la 
miezul nopții — cinemascop : Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Rătăcirile 
dragostei ! Central (9,45: 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Program special pentru copii • 
13 Septembrie (orele 10). Omul amfibie : 
13 Septembrie (11,30, 13.30; 16; 18,15:
20.30) . Planeta furtunilor — urme pe 
zăpadă : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21) 
Dragoste de septembrie — rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (16: 18,15:
20.30) . Pompierul atomic : Cultural (10.30: 
15; 17; 19; 21). Lașul — rulează la cinema
tografele Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 9 pînă la orele 21) 
Donca Simo (16; 18,15: 20,30). Cîlncle din 
mlaștină : Grivița (16: 18,15: 20.30), Șăm- 
panie și melodii — rulează la cinemato
grafele C-tin David (15.30: 18: 20.30). 8 
Mal (15,30; 18: 20,30) Bită... Ieși din sac ! 
rulează la cinematograful T. Vladiml- 

plină de grajie și plasticitate a coru
lui de femei (coregrafia : Loukia) are 
un sens bogat și profund. Corul nu esle 
doar un comentator ; el suferă alături 
de Electra sau dă sfaturi Medeei, tre
mură de emofie, de spaimă, de du
rere, pînă la a face corp comun cu 
eroina — ca în acel bocet de neui
tat din „Medeea“, care ridică expre
sia unei adînci suferinfe pe treapta su
blimului. Corul, așa cum l-a folosh re
gizorul Dimitrios Rondiris în spe _o- 
lele sale, e parcă exponentul 'umarj- 
tăjii solidare, al unei umanitățî unde 
nu-și are locul indiferenta și unde ma

rile idei sînt trăite 
și simțite cu o înal
tă distinefie.

La acest nivel de 
spiritualitate și de 
convingere ardentă 
au fost jucate, 
în ambele specta

cole, rolurile titulare. Aspasia Pa-
pafhanassiou-Mavrommati interpretează 
cele două personaje, tot timpul
la o tensiune maximă, cu o voce zgu
duitoare, menită să răscolească su
fletele și conștiințele ; actrița domină 
scena și sala cu o forță înfr-ac văr 
rară. Iar dacă Electra a avut de la în
ceput pînă la sfîrșit o duritate de 
o înverșunare și o vehemență aproape/ 
inimaginabile — în rolul Medeei ac- 
frifa a trecut firesc de la ura și turba
rea femeii înșelate la zbucium, la în
doială, la sarcasm, la viclenie, la bucu
ria triumfului. Această tragediană re
marcabilă posedă darul adevărului ți al 
sincerității scenice și în același timp 
știința de a înălța fiecare replică pe 
care o rostește, ca pe o platformă vastă 
de generalizare și monumentalitate.

Am admirat, de asemenea, omogeni
tatea ansamblului, rod vădit al condu
cerii artistice de calitate a Teatrului din 
Pireu. Aplauzele călduroase cu care 
publicul nostru întîmpină spectacolele 
oaspefilor greci exprimă aprecierea 
pentru frumusețea acestor spectacole, 
pentru mesajul lor umanist ; se creează 
o comuniune artistică între actori și 
spectatori care se înscrie îmbucurător 
pe linia năzuințelor de cunoaștere re
ciprocă și înțelegere între popoare.

ANDREI BÄLEANU

din spectacolul cu piesa „Electra” de So-
(Foto : V. Emil)

rescu (15; 17; 19; 20,45). Casa de la răs
cruce : Munca (16: 18,15; 20.30), Agentul 
X 25 — cinemascop : Popular (15: 17; 19: 
21). Contele de Monte Cristo — cinemascop 
(ambele serii) 1 Arta (10: 15,30; 19.30) 
Oameni și fiare — ambele serii : 23
August (9; 12 45; 16,45; 20). Floreasca
(15,30; 19,30). 10 000 de scrisori : 16 Fe 
bruarie (16; 18, 20), Volga (10; 12). Tilitih 
și misterul „Linei de aur“ : Ilie Pintilie 
(16; 18,15: 20,30). Celebrul 702 : Volga (15. 
17; 19; 21), Olga BaiieiC (15; 17; 19; 21), B 
DelavranCea (16; 18: 20). Gardianul : lu
ceafărul <15: 17; 19; 21). O viață — ruP -a'/> 
la cinematograful G Baeovia (15: 17 Vs 
21). Flăcări și flori : Drumul Serii 
13,15; 20,30). Cocoțatul - cinemascop - 
Decembrie (10; 12; 15< 17: 19: 21). N<>„<- 
zile dintr-un an : Aurel Vlaicii (15,30. 18;
20,30),  M. Eminqscu (16; 18.15; '20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru cei miei. 19.35 
— Filmul de deSene animate „Cheia“ — 
o producție a Studioului . Soiuzmult- 
filrn“. 20,30 — Emisiune de știință și teh
nică. 20,50 — Filmul documentar „Dimi
neața în orașul nostru“ — o producție 
a studiourilor sovietice 21,05 — Oaspeți 
străini despre țara noastră. 21,20 — Șah. 
21,35 — Recital vocal-instrumental. în 
încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
ieri în țară i Vremea s-a menținut 

umedă, cu cerul variabil în sudul Tran
silvaniei, Crișana și Banat și acoperit 
în celelalte regiuni. Ploi intermitente și 
burniță au căzut mai ales în siidtil ?*  
estul țării. Cu totul izolat în regiune: 
subcarpatică a Olteniei și Muntenie1 
precipitațiile au fost însoțite de desclT 
cari electrice. Vînlui a suflat potrivii 
cu intensificări pînă la tare în Bant? . 
Oltenia, sudul Munteniei și Dobrogea. 
predominîhd din sectortil estic. Tempe
ratura aerului, la Orele 14 înregistra va
lori cuprinse între 17 grade Ia. Timișoa
ra, Deva, Lugoj, Banloc și Oraviță și 
un grad la Avrămenl.

în București : Vremea a fost umedă 
cu cerul acoperit. A plouat și a burni
țat mai ales în cursul- dimineții. Vîntul 
a suflat moderat pînă la tare, din sec
torul nord-estic. Temperatura maximă a 
aerului a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 1(1 noiembrie : vremea se răcește 
ușor și treptat. Cerul va fi variabil mai 
mult acoperit Vor cădea ploi ce se vor 
transforma la sfîrșitul intervalului în 
lapOvită șl ninsoare. Vînttli möderat 
pînă la tare din nord-est. Temperatura 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între — 5 și +5 grade, local mal scă
zute în norddl țării la sfîrșitul interva
lului, iar maximele între 4 și 14 grade. 
Ih București : Vremea se răcește ușor 
șl treptat. Cerul va fl variabil mal mult 
acoperit. Vor cădea ploi. Vînt moderat 
pînă la tare'din nord-est. Temperatura 
în scădere.
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Lucrările Congresului al VIII-lea 
al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 12 (Agerpres). — După 
cum’.transmite B.T.A., la 12 noiem
brie au continuat lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar.

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul Tano Țolov, secretar al C.C. 
al P.C.B., general locotenent Diko 
Dikov, ministrul afacerilor interne, 
Peno Jelev, secretar al Comitetului 
de partid al G.A.C.M. din satul 
Bratia Daskalovi din regiunea Sta- 
ra-Zagora, Nonna Klisarova, direc
toarea-Școlii medii nr. 23 din Sofia, 
Erou al Muncii Socialiste, Dimităr

Dimov, președintele Comisiei de 
Control al C.C. al P.C.B., Gancio 
Iankov Atanasov, constructor din 
Gabrovo, Ivan Gavrilov, directorul 
combinatului chimic din Dimitrov- 
grad, Ivan Todorov, organizator de 
partid de pe șantierul combinatului 
metalurgic „Kremikovțî”.

Reprezentanți ai partidelor fră
țești din Iran, Columbia, Olanda, 
Birmania, Ceylon, Peru, Elveția, 
Suedia, Venezuela, Costa Rica, Iz- 
rael, Luxemburg, Tunisia au salu
tat congresul.

Lucrările congresului continuă.

Conicmja generală a U.N.E.S.C.O.

Pay 3

De pretutindeni

Plecarea unei delegații a Marii Adunări 
Nationale în R. P. F. Iugoslavia

La invitația Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, o 
delegație a Marii Adunări Nationale 
a R.P. Romine a plecat luni la 
amiază într-o vizită în R.P.F. Iugo
slavia.

Delegația condusă de acad Ștefan 
S. Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Nationale, este alcătuită 
din deputății : Nicolae Armencoiu, 
Petre Blajovici, Ștefan Boboș. Geo 
Bogza, Teodor Marinescu, Nicolae 
Petre, Zoe Rigani. Stoian Stanciu. 
Gheorghe Timaru, Ștefan Tripșa si 
Viorel Uibaru.

La plecare pe aeroportul Băneasa. 
delegația a fost condusă de tova
rășii : Ștefan Voitec. președinte al 
Marii Adunări Nationale, Gheorghe 
Pele, adjunct ai ministrului aface
rilor externe, Dionisie lonescu, șeful 
Ceremonialului de stat, depu'tati.

Au fost de fată Arso Milatovici, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în 
R.P. Romînă, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

★
BELGRAD 12 (Agerpres). — Tn 

aceeași zi delegația Marii Adunări 
Naționale a R- P- Romîne a sosit 
la Belgrad.

Pe aeroport, delegația a fost în-

tîmpinată de Vladimir Simici, vice
președinte al Scupșcinei Populare 
Federative Iugoslave, Punișa Pero- 
vici, secretar al Comisiei pentru a- 
facerile externe a Scupșcinei, Vera 
Ațeva, președinta Comisiei pentru 
probleme sociale, deputați, funcțio
nari superiori ai secretariatului de 
stat pentru afacerile externe și alte 
persoane oficiale iugoslave și șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la Belgrad.

Au fost, de asemenea, de față Ion 
Rab, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, și membrii ambasadei.

în cursul după-amiezii de luni de
legația romînă a fost primită la 
Scupșcina Populară Federativă a 
R. P. F. Iugoslavia de către Petar 
Stambolici, președintele Scupșcinei.

Oaspeții romîni au fost însoțiți de 
Punișa Perovici. secretar al Comi
siei pentru afacerile externe a 
Scupșcinei, precum și de Ion Rab, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne la Belgrad.

Seara, Vladimir Simici, vicepre
ședinte al Scupșcinei Populare Fe
derative a R. P. F. Iugoslavia, a 
oferit un dineu în cinstea delega
ției Marii Adunări Nationale a R. P. 
Romîne.

Uzina de strunguri din Arad, 
în fotografie : Aspect din noua 
hală de vopsitorie. Aci lucrează 
colectivul brigăzii de vopsitori 
condus de Sirbu Adalbert care-și 
depășește lună de lună sarcinile 
de producție, dînd lucrări de 
bună calitate.

(Foto : Agerpres)

Seminar de arheologie 
romîno^buigar

în cadrul acordului de colaborare 
științifică între Academia R.P. Ro
mîne și Academia de știinte a R.P. 
Bulgaria, în București și-a început 
astăzi lucrările Seminarul de arheo
logie romîno-bulgar cu privire la 
existenta slavilor în regiunea Du
nării de jos și a culturii balcano- 
dunărene în perioada feudală tim
purie.

în cursul dimineții au prezentat 
referate prof. G. Ștefan și prof. 
I. Nestor, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne.

Lucrările seminarului continuă.

PARIS (de la corespondentul A- 
gerprcs). - Conferința generală a 
U.N.E.S.C.O. care s-a întrunit în di
mineața zilei de 12 noiembrie în șe
dință plenară a ales Biroul său care 
va fi însărcinat să conducă lucră
rile actualei sesiuni care ș-a deschis 
la 9 noiembrie. Biroul ales cuprinde 
reprezentanți a 23 țări membre aleț 
U.N.E.S.C.O., printre care Uniunea 
Sovietică. Rotnînia și Cehoslovacia.

Reprezentantul Romîniei în Bi
roul celei de-a 12-a sesiuni a con
ferinței generale a U.N.E.S.C.O. este 
acad. Tudor Vianu. Tudor Viànu a 
fost ales îți acest post în calitate de 
președinte , al Comitetului pentru

candidaturi, funcție pentru care a 
fost recomandat în unanimitate de 
Consiliul’ executiv al U.N.E.S.C.O. 
Membrii Comitetului pentru candi
daturi au adoptat la 10 noiembrie 
prin aclamații recomandarea Consi
liului executiv.

Ca președinte al sesiunii a fost ales 
conducătorul delegației Braziliei, 
Paolo de Berredo Carneiro.

Ședința Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS : Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a discutat și aprobat în ca
drul unei ședințe care a avut loc la 
12 noiembrie proiectul planului de 
dezvoltare a economiei naționale șâ 
proiectul bugetului de stat al U.R.SJS. 
pe anul 1963. La ședința prezidată de 
N. S. Hrușciov. au prezentat rapoar
te Veniamin Dîmșiț, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., și Vasili 
Garbuzov, ministrul finanțelor al 
U.R.S.S.

Proiectul de plan și proiectul bu
getului de stat reflectă hotărîrile 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
cu privire la dezvoltarea continuă aț 
economiei naționale a U.R.S.S.

Proiectele de plan și buget vor fi*  
supuse examinării Sovietului Su-.J 
prem al U.R.S.S.

Popoarele din Rhodesia de nord și Nyassaland 
cer să li se acorde independența

Vizitele delegației Sovietului Suprem
U. R. S. <7

Delegatia Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în frunte cu G. G. Abra
mov, a continuat luni dimineața 
călătoria în regiunea Dobrogea, vi
zitând stațiunile Mamaia, Eforie sud 
și nord, precum și gospodăria agri
colă de stat Basarabi.

în cinstea delegației, președintele

Sfatului popular regional Dobrogea 
a oferit un dejun.

După-amiază, delegația Sovietu-
lui Suprem al U.R.S.S. a părăsit re
giunea Dobrogea, plecînd cu avio
nul în regiunea Bahat,

(Agerpres)

INFORMAT!!
© Colectivul Teatrului din Pireu s-a 

întilnit • luni la amiază cu directori, ac
tori, regizori, pictori scenografi de frun
te ai teatrelor bucureștene.

După un cuvînt de salut rostit de ar
tistul poporului Coslache Antoniu, ar
tistul emerit Niki Atanasiu a împărtă
șit oaspeților greci citeva .aspecte pri
vind dezvoltarea mișcării teatrale din 
tara noastră.

Regizorul Dimitrios Rondiris, directo
rul Teatrului din Pireu a exprimat mul
țumirea pentru primirea caldă care s-a 
făcut actorilor greci. în cadrul întîlnirii 
oamenii de teatru romini și greci au 
vorbit despre activitatea lor.

® Recent, colectivul Fabricii „Tinăra 
Gardă“ din Capitală a definitivat pro
cedeul tehnologic de fabricare a per
delelor colorate din fire sintetice. Aces
te produse vor fi prezentate comerțului 
pentru a fi contractate.

Spaiföfii care trăiesc !a londra 
cer eliberarea iui Garcia

LONDRA 12 (Agerpres). — Spa
niolii care trăiesc la Londra au or
ganizat la 11 noiembrie o de
monstrație în fața ambasadei Spa
niei. Ei au cerut să fie eliberat din 
închisorile franchisle Julian Garcia, 
membru al C.C. al P.C. din Spania, 
unul clin liderii democraților spa
nioli care, după arestare, a fost 
torturat de poliția spaniolă.

Demonstranții purtau pancarte pe 
care se putea citi : „Jos mîinile de 
pe Garcia I“, „Jos Franco 1". Ei au 
rămas toată noaptea în fața clădirii 
ambasadei.

La 11 noiembrie Comitetul exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie a lansat apelul de 
a se sprijini campania pentru sal
varea lui Garcia. Apeluri similare 
au făcut Asociația membrilor brigă
zii internaționale și Asociația .prie
tenilor Spaniei republicane.

LUSAKA 12 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției Reuter anunță 
că la 11 noiembrie a avut loc la 
Lusaka un miting la care au luat 
parte peste 8 000 de africani. Adre- 
sîndu-se participantilor. Kenneth 
Kaunda. lider al Partidului unit al 
independenței naționale din Rhode
sia de nord, a arătat că africanii nu 
vor mai permite ca treburile țării 
să fie conduse de Roy Welensky.

Consiliul national al Partidului 
unit al independentei l-a însărcinat 
pe liderul acestui partid, Kenneth 
Kaunda. să conducă o delegație la 
Londra în vederea tratativelor pen
tru o nouă constituție, care să asi
gure instituirea unui regim demo
cratic în tară. După cum anunță 
corespondentul agenției Associated 
Press, într-o rezoluție adoptată la 
11 noiembrie la Lusaka, Consiliul 
național a atras atenția guvernului 
britanic, țărilor Commonwealthului 
britanic și O.N.U. asupra consecin
țelor serioase ce vor rezulta în cazul 
în care vor fi ignorate aspirațiile 
poporului, exprimate cu prilejul ale
gerilor din 30 octombrie. După cum

se știe, la alegerile din 30 octombrie 
Partidul unit al independentei na
ționale, care se pronunță pentru 
desființarea Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului și acordarea inde
pendentei Rhodesiei de nord, a ob
ținut majoritatea voturilor, însă da
torită legii electorale frauduloase, 
nu și a mandatelor.

★
LONDRA. — Luni au început la 

Londra, sub președinția lui R. A. 
Butler, lucrările conferinței cu pri
vire la viitorul constituțional al te
ritoriului Nya<s6aland.

La sosirea la Londra, H. Banda, 
liderul partidului Congresul Malawi, 
a făcut o declarație în care a arătat 
că scopul principal al delegației 
sale la această conferință este se
pararea țării de Federația Rhode
siei și Nyassalandului și elaborarea 
unei noi constituții pentru Nyassa- 
land. O declarație asemănătoare a 
făcut și K. Ghiume, ministrul edu
cației șt unul din liderii partidului 
Congresul Malawi. „In această pro
blemă, a subliniat el, nu vom ad
mite nici un compromis".

PENTRU ELIBERAREA
LUI SIQUEIROS

Zilele acestea, la Roma, 6-a 
deschis o expoziție de artă mexi
cană în cadrul căreia au fos! 
expuse și multe tablouri ale ma
relui pictor și patriot mexican 
David Alfaro Siqueiros.

Cu această ocazie cîțiva 
deputați comuniști italieni, prin
tre care : De Grada, Alicata și 
Lajolo., au adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri o moțiune 
prin care cer să se intervină 
pentru eliberarea marelui artist 
și luptător pentru democrație, 
care din motive politice zace în 
închisoare de ani de zile.
PREȚUL UNUI „VIS FRUMOS"

în ultima vreme, în țările scan
dinave și în Danemarca s-a in
tensificat în mod îngrijorător 
consumul de stupefiante. înflo
rește contrabanda cu stupefiante. 
„Un gram de hașiș se vinde în 
Danemarca cu 10 pînă la 20 de 
coroane. Acesta este prețul la 
care îți poți cumpăra un vis fru
mos“ — scrie ziarul elvețian „Die 
Tat“. Situația este agravată de 
faptul că cei mai mari consuma
tori de stupefiante sînt tineri.

ORDIN DE ARESTARE
ÎMPOTRIVA LU! HENRY MILLER

Pentru faptul că nu s-a prezentat 
în fața tribunalului, ca să răspundă 
la acuzațiile pe care procurorul ge
neral din Nev/ York le-a adus cărții 
sale, „Tropicul racului“, împotriva 
cunoscutului scriitor american Henry 
Miller a fost emis un ordin de ares
tare.

„FOAMEA CEA MARE"

Acesta este titlul filmului la 
care lucrează în prezent regizo
rul italian Mario Maffei. Sub 
forma unei anchete, sau reportaj 
de călătorie, filmul va oferi pu
blicului imagini inedite, legate de 
situația de sëmiînfometare' a mi
lioane de oameni din țările slab 
dezvoltate cu toate implicațiile 
sociale, morale și economice pe 
care le comportă aceasta. Pre
miera filmului va avea loc în 
luna martie la Washington, în 
limptil Congresului mondial al 
F.A.O.

DL ■ prof. Kruger și realitatea ciuvașă

Comentariile presei franceze după meciul de rugbi R. P. Romînă-Franța

„Romînii au dominat jocul și au dobîndit 
o meritată victorie“

PARIS 12 (Prin telefon de la cores
pondentul Agerpres).

Ziarele apărufe luni dimineafa la Paris 
publică numeroase reportaje și comen
tarii pe marginea meciului de rugbi Ro
mînia—Franța, disputat la București și 
cîștigat după cum se știe cu 3—0 de 
sportivii romîni. Trimișii speciali ai presei 
f-anceze ca și specialiștii padziehi apre
ciază elogios succesul repurtat de rug- 
biștii romîni în fața puternicei reprezen
tative a Franfei.

Sub titlul „Nici o scuză pentru 15-le 
Franfei învins la București", trimisul zia
rului „L'Equipe", Henry Garcia, scrie : 
„Înaintașii francezi și Lacroix, neputin
cioși, n-au putut să rezolve nici de data 
aceasta problema confruntărilor' cu rug- 
biul romînesc. Blocul înaintării romîne 
a fost încă o dată forja principală a 
echipei. Solidă și avînd o bună condiție 
fizică, această înaintare a terminat mai 
puternic decît echipa franceză. Romînii 
au fost servifi cu mingi excelente la tușe 
de Demian. El a fost fără discuție cel 
mai bun înaintaș, eroul meciului, deslășu- 
rînd o activitate prodigioasă. Moraru, 
remarcabil căpitan de echipă, s-a repliat 
foarte bine în apărare, știind ce pericol 
reprezintă frații Boniface sau Cambera- 
bero".

In ziarul „L'Humanité” cunoscutul co
mentator de. rugbi Robert Barran remar
că : „Înfîlnirea de la București dintre e- 
chipele Romîniei și Franfei a lost în 
esență o luptă a celor două linii de îna
intare. Grafie unei perfecte condifii fi
zice și acjiunilor liniei a 3-a, romînii au 
dominat jocul și au dobîndit o meitată 
victorie. Felicitînd echipa romînă nenfru 
buna sa pregătire, pentru spid'ul său co
lectiv și progresul în jocul „la mină 
aș vrea să acord o menfiune specială Iul 
Demian, acest remarcabil jucător. Pe ur
mele predecesorului său Moraru, Demian

și-a cuceri! locul între marii înaintași in
ternaționali".

„La București, în fața romînilor dez- 
lănfuifi, înaintașii francezi au cedat". Cu 
acest titlu își începe articolul trimisul 
ziarului „L’Aurore" care subliniază prin
tre altele : „Rezultatul meciului arată că 
romînii au încetat să mai fie ucenici 
în acest sport, lată că de trei sezoane 
„15-le" nostru eșuează cu regularitate în 
meciurile cu Romînia, Această continui
tate a rezultatelor nu mai poate fi pusă 
pe seama hazardului. De ce înaintașii 
noștri n-au putut să-și impună jocul î 
Pentru că ei n-au reușit să se pună la 
același diapazon cu romînii decîf la în
ceputul partidei. După aceea au cedat 
ritmului superior impus de înaintarea ro
mînilor în care linia a 3-a a acționat 
formidabil. Punctele victoriei obținute de 
Penciu n-au fost altceva decît concluzia 
logică a unei incontestabile dominări te
ritoriale".

„Această victorie a romînilor — se scrie 
în ziarul „Liberation" — este a doua 
deci în ultimii 3 ani și dacă adăugăm 
meciul nul de la Bayonne se poate con
stata cu ușurință că Viorel Moraru și co
echipierii săi au realizat în această pe
rioadă un bilanf extrem de pozitiv". .

Ziarul „Figaro" subliniază ; „Romînii
au- deci dreptul să fie mîndri de succesul 
obținut în meciul cu Franța, mai cu sea
mă că ambele echipe au fos*  în formă 
și au aliniat pe cei mai buni jucători 
ai lor".

Făcînd aprecieri asupra jucătorilor 
care au evoluat în meciul de la Bucu
rești, cronicarul ziarului „Combat" scrie ; 
„De la învingători am remarcat în pri
mul rînd pe Demian, foarte activ în tot 
timpul partidei. Moraru și Penciu, cei 
doi veterani ai rugbiului romînesc, rămîn 
aceiași jucători de valoare, Rusu și Teo- 
filovici au fost, de asemenea, la înăl
țime".

Ia câteva râstei
Tradiționala competiție sportivă de 

mase, Spartachiada de iarnă a tinerelu
lui, va incepe la 1 decembrie și va cu
prinde concursuri la 8 ramuri sportive : 
patinaj, schi, săniuțe, gimnastică, șah, 
tenis de masă, haltere și trîntă. La pati
naj se vor desfășura numai probe de vi
teză, la schi concursuri de fond, iar la 
haltere întreceri la stilul „aruncat“ pen
tru 4 categorii (55 kg, 65 kg. 75 kg și 
peste 75 kg). Spartachiada va începe cu 
întrecerile pe asociații, va continua cu 
cele inter-asociatii și se va încheia cu 
concursurile raionale.

A
Duminică la Skoplje s-a încheiat cea 

de-a 13-a ediție a campionatelor inter
nationale de tenis de masă ale Iugo
slaviei la care au participat jucători și 
jucătoare din 12 țări. O frumoasă victorie 
a realizat cuplul romînesc Ella Constan- 
tinescu—Dorin Giurgiucă care a cîștigat 
proba de dubiu mixt. Proba de simplu 
feminin a revenit jucătoarei Eva Koc- 
zian-Foeldi. La masculin a cîștigat iugo
slavul Markovic. Celelalte finale au re
venit la dublu femei cuplului Koczian, 
Hevessi (R.P.U.) și la dublu bărbați cu
plului Berkzic, Fahazi (R.P.U.).

★
Echipa feminină de handbal în 7 Gold- 

berger-Budapesta și-a încheiat turneul în 
tara noastră jucînd duminică 'n sala Fio- 
reasca cu echipa Rapid. Handbalistele 
noastre au terminat învingătoare cu sco
rul de 9—3 (6—1).

•k
Selecționata romînă de hochei pe 

gheată a susținut cel de-al 7-lea meci 
din cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în R. S. Cehoslovacă. De data aceasta 
hocheiștii romîni au jucat la Karlovy 
Vary cu formația Dynamo pe care au 
învins-o cu scorul de 6—5.

■k
Echipa reprezentativă de fotbal a Lu

xemburgului a jucat duminică pe teren 
propriu cu selecționata secundă a O- 
landei. Oaspeții au obtinut victoria cu 
scorul de 6—2 (1—1).

(Agerpres)

Cu doi ani și jumătate în urmă, ciu- 
vașii — un popor harnic și talentat, de 
ceva mai mult de un milion de oameni, 
care trăiește în partea de răsărit a ma
relui șes al Rusiei — au stîrnit interesul 
domnului John Kruger de la Universi
tatea din Bloomington (S.U.A., statul 
Indiana). Kruger, care a participat a- 
tunci la congresul internațional de o- 
rientalisfică de la Moscova, inienționînd 
să consacre ciuvașilor un „studiu", a 
cules un bogat material, după cîte se 
pare, mai ales de la ambasada ameri
cană. Cartea a fosi scrisă și a apărut 
nu de mult sub titlul „îndreptar pcnfru 
limba ciuvașă".

Lucrarea lui Kruger își asumă mi
siunea de a turn za pentru uzul cetă
țenilor americani și occidentali „...o 
scurtă trecere în revistă a istoriei, obi
ceiurilor și celor mai importante aspec
te ale sistemului politic și economic 
ciuvaș". Intenția era bună. Numai că la 
„trecerea în revistă" pe autor l-a pără
sit cu desăvîrși'e elementarul bun simț. 
Contrar intenției declarate, lucrarea nu 
e deloc un „studiu", ci o colecție de 
născociri și calomnii la adresa poporu
lui ciuvaș.

Cea mai bună dezmințire a născoci
rilor lui Kruger o constituie ‘realitatea, 
însăși viața poporului ciuvaș, care în 
familia frățească a popoarelor sovietice 
ocupă un loc demn, ca și celelalte na
țiuni sovietice și duce o viață fericită. 
Eu am fost în Ciuvașia țspre deosebi
re de dL profesor) și de aceea ni-ay 
iritat balivernele lui.

Industria în R.S.S.A. Ciuvașă ? Pentru 
Kiuger aceasta „riU există". Or, ciuvașii, 
care înainte de revoluție știau să facă

doar ciubeie și să împletească coșuri 
de nuiele, produc acum aparataje elec
trice din cele mai fine, toarnă metal, fac 
mașinile cele mai variate. Ciuvașia are 
acum numeroase fabrici și uzine dotate 
cu tehnica modernă. Numai de la în
ceputul septenalului au intrat în func
țiune '00 de înt eprinderi noi. La Ce- 
boksarî, capitala republicii, am văzut 
mari întreprinderi unde se produc piese 
de schimb pentru tractoare, se repară 
vagoane ș> locomotive, cîféva fabrici 
chimice moderne. Nbile orașe Sosnov- 
ka și Ceapă'evsk au apăru*  pe malurile 
Volgăi în jurul unor întreprinderi in
dustriale. Produsele industriei ciuvașe 
sînt cunoscute în 35 de țări din Asia, 
Africa și Ame'ica Latină.

Energie electrică ? In Ciuvașia nu se 
produce o cantitate cît de cît însem
nată — încearcă să-și convingă cititorii 
domnul Kruger. Or. centralele electrice 
ale republicii produc’ anual o jumătate 
de miliard kW/h energie, pe lîngă 
faptu1 că orașele și satele Ciuvașiei sînt 
conectate la sistemul energetic al 
U.R.S.S. Mai mult chiar, pe teritoriul 
micii republici, la Ceboksarî, se constru
iește o hidrocentrală mai puternică de- 
cît cea mai mare întreprindere energe
tică a Statelor Unite.

Aceleași calomnii le debitează Kru
ger și cînd se referă la viața țăranilor; 
Am fost în Ciuvașia foarrina. De o parte 
și de alta a Volgăi se întindeau cîfri- 
piile mănoase, livezile nenumărate ale 
colhozurilor, safe cu case mari și lu
minoase. Șoselele erau pline de mașini 
care transportau mărfuri industriale 
spre sate. Pésfe tot în casele țăranilor 
ciuvași am văzut mașini de cusut și de

spălat rufe, felevizpare și aparate de 
rad'O. Nici motocicletele și autoturis
mele „Moskvici“ nu mai sînf un lucru 
rar pentru satele ciuvașe.

Țăranii ciuvași și-au construit în 
ultimii ani 25 de mii de case noi, de 
tip orășenesc. Ei ar rîde de „desco
peririle" lui Kruger. De pildă, de aceea 
că în republică există doar 12 mii de 
vite cornute. Or, numărul lor este exact 
de 24 de ori mal mare.

Televiziunea ? După Kruger, nu sînt 
semne că ar exista așa ceva în Ciuva
șia. Ș: asta, în ciuda faptului că citi- 
vașii. orășeni și ’săteni, au urmărit cu 
emoție și mîndrie la ecranele televi
zoarelor pe fiul lor gloros. Andrian 
Nikolaev, și pe tovarășul lui, Pavel Po- 
povi’ci, îh fHumfaiül lor zbor cosmic.

înlănțuirea de calomnii a lui Kruger 
este încă un exemplu de telul cum a- 
pologeții capitalismului încearcă să 
falsifice realitățile din țările socialiste. 
Și încă un exemplu foarte puțin inte
ligent. care nu face decît să oglin
dească părerea pe care o are autorul 
despre cititorii 'ăi. Dar, în prezent cînd 
U.R.S.S., ca și. alte state socialiste, este 
vizitată de mii și mii de turiști din Eu
ropă occiden’ală și S.U.A. nu e un lu
cru ușor să pui pe liîrtie neadevăruri 
de felul celor debitate de profesorul 
de là Universitatea din Bloomington.

Cît despre ciuvași... lată ce Scrie zia
rul „Alger Républicain" : „Numai într-o 
țară cum este Uniunea Sovietică, se 
putea înlîmpla ca fiul unui popor for
mat altădată numâi din păstori să a- 
jungă un cosmonaut ca Nikolaev“,

AL, CîMPEANU

Elina Casfellucci, în vîrsfă de 
80 de ani, este ultima descen
dentă din familia marelui pictor 
italian Michelangelo Buonarroti. 
Sînt bălîînă și săracă — a de
clarat ea •— de aceea solicit un 
ăjufor din partea statului italian.

O MARE COLECȚIE
DE ÎNREGISTRĂRI SONORE

Campionatul republican de oină
Pe stadionul Locomotiva din Bu

zău s-au desfășurat duminică ultimele 
jocuri din etapa finală a campiona
tului republican de oină ediția 1962, 
la care au participat cele mai bune 
5 echipe din țară. Și-au disputat în- 
tîietătea formațiile Combinatului 
Poligrafic București, Biruința-Ghe- 
răești, Avîntul-Curcani, Avîntul- 
Frasin și Minerul-Săsar.

Dovedind o bună pregătire echi
pele finaliste au oferit jocuri spec
taculoase și de Uh nivel teh
nic ridicat. Menționăm meciurile

dintre formațiile Combinatul Poli
grafic București — Avîntul Curcani 
16—12, Biruința-Gherăești — Avîn
tul Curcani 10—10, Av'mtul-Fra- 
sin — Minerul-Săsar 8—8.

Titlul de campioană republicană 
a revenit pentru a doua oară for
mației Combinatului Poligrafic 
București din a cărei formație fac 
parte 7 maiștri ai sportului. Pe locu
rile 2 și 3 s-au clasat echipele co
lectiviștilor din comunele Gheră- 
ești. raionul Roman, și Curcani, raio
nul Oltenița.

Note

Afișele la Cluj, 
meciul la Turda

CLUJ (coresp. „Scînleii“). — Pe stră
zile orașului au apărut afișe care anun
țau pe iubito'ii de fotbal din Cluj că, pe 
stadionul din parcul orașului, va avea loc 
finala „Cupei 7 Noiembrie“ între echipe
le C.S.M Cluj și Arieșul-Turda. La ora a- 
nunfată, sute de spectatori și-au ocupat 
locurile in tribune. Au așteptat, au aștep
tat, dar pe teren nu apărea nici o echipă. 
Intr-un tîrziu spectatorii au aflat că 
U.C.F.S.-local a hotărî! cu citeva ore îna
inte de joc ca meciul să se dispute ia 
Turda și nu la Cluj.

Nu-i pentru prima oară cînd organiza
tion de albi dăli dovadă dé asemenea 
„fantezie“, punind pe drumuri sute de 
spectatori clujeni.

Vești din țările socialiste
Hidrotransportor în mine
La Institutul de mine 

din Katowice (R. P. Po
lonă) a fost elaborat pro
iectul unui hidrotrans- 
portor extrem de econo
mic care înlocuiește 
transportul cu vagonetele 
și în afara minei. El va

fi instalat la Laziski (lîn
gă Katowice) și va lega 
mina din apropiere cu 
centrala electrică. Cărbu
nele amestecat cu apă Vă
ii pompat prin țevi. In
stalația va intra în func
țiune în anul 1964.

La Paris există una dintre cele mai 
mari colecji’i de înregistrări sônore 
din lume. Fonoteca nafională a fost 
înființată oficial in 1938. Ea ' se ocu
pă și cu imprimarea vocii personalită
ților politice, culturale și artistice ce
lebre din lumea întreagă. Aici pot fi 
ascultate vocile lui Tolstdi, a’ lui 
Șaliapin, a actriței franceze Sârah 
Bernahrdt, a poetului Apollinaire, a 
scriitorului Saint-Exupéry și a multor 
altora.

Din, păcate, această colecție bogată 
nu folosește marelui public. Fonoteca 
nu are instalațiile necesare pentru au
dierea înregistrărilor, iar pentru a ob
ține accesul la una din cele două ca
bine de ascultare sînt necesare nu
meroase aprobări.

Polarograf automat
Polarograful construit 

de J. Heyrovsky, pentru 
care a fost distins cu pre
miul Nobel, are o mare în
semnătate practică în a- 
naliza substanțelor. La
boratoarele pragheze au 
realizat recent un nou 
polarograf care funcțio

nează automat. El este 
destinat mai ales cercetă
rii substanțelor chimice. 
Valorile măsurate se înre
gistrează pe o bandă de 
hîrtie cu o foarte mare 
precizie 1,5 potențial, pre
cizia înregistrării fiind de 
0,2 la sută.

In P h e n a n uI de nord

La Ecséd, în regiunea munților Mâtra, se află cea 
mai mare mină de cărbune cu exploatare la suprafață 
din Ungaria. De la extracție și pînă la încărcarea în 
vagoane, procesele de muncă sînt mecanizate, Mina 
furnizează lignit centralei termoelectrice dini regiunea 
respectivă. In acest scop cărbunole caro alimentează 
centrala este adus de benzi transportoare pe o cale 
de 7 km,

în prezent se desfășoară 
lucrările de construire a 
sistemului de irigare Am- 
nokkan din provincia Phe- 
nanul de nord — cel mai 
mare sistem de irigare din 
R.P.D. Coreeană. Canalul 
va fi dat complet în ex
ploatare în primăvara a- 
nului 1964. Sînt în curs

de terminare lucrările 
pentru construirea baraju
lui lacului de acumulare 
Meböns. Aci se vor con
strui și mici centrâle elec
trice.

Din lacurile de acumu
lare ale sistemiiitii dé iri
gare se va pescui o mare 
cantitate de pește.

INSULA GUAM DEVASTATĂ
DE UN TAIFUN

Asupra insulei Guam din Pa
cific, importantă bază militară a 
S.U.A , s-a abătut la 11 noiembrie 
un puternic țaifun. Vîntul. cate 
sufla cu o viteză de .pește 260 km 
pe oră, a provocat importante pa
gube materiale întregul teritoriu 
al insulei a fost devastat și 95 la 
sută din clădiri au fost distruse. 
40 000 de oameni au rămas fără 
adăpost. Pagubele materiale au 
fost apreciate la aproximativ 
100 000 000 dolari.

VICTIMĂ A PSIHOZEI 

ATOMICE
Recent, la Washington, psihoza 

atomică a făcut încă o victimă : 
un elev în vîrstă de 14 ani. El a 
încercat să se sinucidă. Cauza 7 
La școală, copiilor li s-a băgat îh 
cap că vor muri cu tdții îh fo
cul exploziilor atomice, dacă pă
rinții lot nu vor construi heîh- 
tîrziat adăposturi antiatomibe.

Acest caz tragic a fost relatat 
de președintele asociației ameri
cane de psihiatrie socială, dr. 
Vincent Daily, într-o scrisoare 
publicată în ziarul „Washington 
Post”.
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McGhee este fermecat
de Chombe

NEW YORK 12. — De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu :

în Comitetul Politic al O.N.U. a 
continuat la 12 noiembrie dezbaterea 
asupra raportului Comitetului celor 
18 state de la Geneva în problema 
dezarmării generale și totale.

în ședința din dimineața zilei de 
luni a vorbit mai întîi reprezentan
tul Nigeriei, care s-a exprimat în 
favoarea prevederilor sovietice cu 
privire la lichidarea bazelor milita
re de pe teritorii străine, cuprinse 
în planul sovietic de dezarmare ge
nerală și totală. El a sugerat, de a- 
semenea, luarea fără întîrziere a 
unor măsuri privind interzicerea 
experiențelor nucleare și o reduce
re a cheltuielilor pentru înarmări. 
Delegatul Birmaniei a subliniat că 
criza din regiunea Mării Caraibilor 
a arătat importanța unor măsuri

urgente în problema dezarmării ge
nerale și totale. Delegatul Birmaniei 
s-a pronunțat în favoarea oricăror 
măsuri care ar putea duce la îm
bunătățirea relațiilor internaționale, 
pronunțîndu-se în special împotri
va răspîndirii armelor nucleare și în 
alte țări decît actualele puteri nu
cleare.

A vorbit apoi delegatul Perului, 
care s-a străduit să susțină rolul 
sistemului de control propus de Sta
tele Unite, după care a luat cuvin- 
tul reprezentantul R. P. Polone, 
care, analizînd cele două planuri 
propuse, cel al Uniunii Sovietice și 
cel al Statelor Unite, a insistat asu
pra desființării bazelor pe teritorii 
străine încă în prima etapă a de
zarmării. El a vorbit, de asemenea, 
despre importanța zonelor denuclea- 
rizate regionale.

Lordul Boothby și-a schimbat
poziția

LONDRA. — „Trebuie să încetăm 
tratativele cu privire la aderarea 
Angliei la Piața comună", scrie în
tr-o scrisoare adresată ziarului 
„Times" cunoscutul om politic en
glez, lordul Boothby, pînă nu ds 
mult adept al aderării Angliei la 
„grupul celor șase“. Boothby își 
motivează noua sa poziție prin ar
gumentul că, aderînd la Piața co
mună, Anglia se va lega de țările 
conducătoare din grupul celor șase" 
— Franța și R.F. Germană, — care „au 
încetat să mai fie țări democratice“. 
O dovadă convingătoare în acest 
sens, arată autorul scrisorii, o cons
tituie acțiunile anticonstituționale 
ale lui de Gaulle și represiunile gu
vernului vest-german împotriva re
vistei „Der Spiegel".

aproape 7 000 de persoane, el i-a 
chemat pe cei de față să participe 
activ la Luna pentru creșterea rîn- 
durilor partidului și cititorilor zia
rului partidului, care va avea loc în 
perioada noiembrie-decembrîe.

torește campaniei pe care au dus-o 
împotriva partidului lui Adenauer 
în legătură cu afacerea „Der Spie
gel", precum și discreditării politicii 
lui guvernamentale prin pregătirea 
legislației de „stare excepțională“.

Declarația lui John Gollan
LONDRA 12 (Agerpres). — Se

cretarul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, John 
Gollan, a declarat la o ședință a Co
mitetului executiv al partidului că 
criza din regiunea Mării Caraibilor a 
demonstrat în mod clar că coexistența 
pașnică este singura alternativă a 
războiului termonuclear. El a soli
citat să se ceară : interzicerea pen
tru totdeauna a experiențelor nu
cleare, măsuri în vederea lichidării 
armei de exterminare în masă, re
nunțarea de către Anglia la arma 
nucleară, evacuarea de pe teritoriul 
englez a tuturor armelor americane

și submarinelor cu rachete „Pola
ris".

Gollan a arătat că Berlinul occi
dental continuă să rămînă un focar 
al primejdiei de război, că- este ne
cesar să se reglementeze problema 
Berlinului și să se semneze tratatul 
de pace german.

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie s-a 
pronunțat pentru crearea 
pa centrală a unei zone 
zate.

Gollan a condamnat 
Macmillan și pe liderii 
pentru poziția adoptată 
crizei cubane.

BRUXELLES. Luni după-amiază 
s-a deschis la Bruxelles prima reu
niune a Consiliului Asociației Piața 
comună — Grecia ale cărei lucrări 
au drept scop, după cum relatează a- 
genția France Presse, „să pună la 
punct modalitățile concrete ale acor
dului care a intrat în vigoare la 1 no
iembrie și care face din Grecia pri
mul partener — asociat „celor șase”.

în Euro- 
dezatomi-

guvernul 
laburiști 

în timpul

Consfătuire la Casa Albă

KRIVOI ROG. La uzina siderurgi
că „V. I. Lenin“ din Krivoi Rog (Ucrai
na) a fost da' în exploatare un furnal 
uriaș. La construirea lui au contribuit 
600 de uzine sovietice. Pentru prima 
oara în producția siderurgică, furnalul 
este prevăzut cu o instalație electro- 
no-logică, care controlează și înregis
trează temperatura de ardere, urmă
rește introducerea gazelor naturale. 
Dispozitive electronice automate re
glează temperatura cauperului și a ae
rului insuflat.

în Republica Sud-Airicană
închisorile sini pline

NEW YORK 12 (Agerpres). TASS 
La 12 noiembrie, președintele Ken
nedy a convocat o consfătuire pentru 
discutarea crizei din regiunea Mă
rii Caraibilor. Potrivn relatărilor 
agențiilor de presă, au fost ascul
tate rapoartele lui Stevenson, re
prezentantul S.U.A. în O.N.U., John 
McCloy, președintele Comitetului de 
coordonare pentru reglementarea 
crizei cubane, și Charles Yost, mem
bru al delegației Statelor Unite.

După cum anunță corespondentul 
agenției Associated Press, potrivit 
informațiilor existente, urma să fie 
rezolvată, printre altele, următoa-

rea problemă : „întrucît Uniunea 
Sovietică a evacuat din Cuba toate 
sau aproape toate rachetele de tip 
sol-sol trebuie oare Statele Unite 
să stăruie asupra efectuării inspec
țiilor în Cuba pentru a se convin
ge că nu au mai rămas rachete?" 

într-o informație transmisă de la 
sediul O.N.U., ziarul „New York 
Times" arată că „mai mulți dele
gați presupun că Statele Unite vor 
trebui să renunțe la cererea lor ca 
observatori străinii să viziteze în 
Cuba bazele sovietice pentru rache
te sau fostele rampe pentru lansa
rea lor".

Sărbătorirea ziarului
„Akahata”

TOKIO. La 11 noiembrie, peste 
50 000 de oameni ai muncii din ca
pitala japoneză s-au adunat în par
cul „Tamako“ pentru a participa la 
sărbătoarea ziarului „Akahata”, or
gan central al P.C. din Japonia. Pre
ședintele C.C. al P.C. din Japonia, 
Nosaka, care a luat cuvîntul, a sub
liniat că numai în prima săptămînă 
din luna noiembrie numărul citito
rilor ziarului „Akahata” a crescut cu

■ ■ ■ ■ : -

15 000 de cetățeni 
din 12 departamente 
ale Franței au orga
nizat o mare de
monstrație la Va
lence. Ei au cerut ca 
energia nucleară să 
fie folosită numai în 
scopuri pașnice. De 
la Valence, mulți
mea 
spre localitatea 
rlatte, unde se 
duce armament 
mic, dar a fost 
tîmpinată de 
ternice forțe poliție
nești. Demonstranții 
au votat o rezoluție 
prin care cer tuturor 
francezilor să se în
roleze în lupta pen
tru pace și de
zarmare. Pe pan
carte scrie : „Armele 
să fie date la topit“, 
„Cerem dezarmarea 
generală și contro
lată 1“.

Valence, 
s-a îndreptat 

Pier- 
pro- 
ato- 

în- 
pu-

Cînd negrii din Mississippi
„modești“nu sînt

Sub acest titlu, revista vest-ger- 
mană „QUICK", a publicat un amplu 
reportaj al lui Gilles Perrault. Auto
rul descrie convorbirea avută la 
Oxford (Mississippi) cu un student 
rasist de la universitatea din acest 
oraș undo studiază în prezent și 
James Meredith, singurul negru ad
mis în această universitate după 
cunoscutele incidente sîngeroase 
petrecute recent.

„Negrii la noi trebuie să fie „cum
secade", i-a declarat reporterului 
studentul Bill R. de la universitatea 
din Mississippi.

„Ce înțelegeți prin a fi „cumse
cade“? — a întrebat Gille-s Perrault.

Bill R. : „Nu e greu de explicat. 
Dacă un negru vorbește cu noi el 
trebuie să-și scoată pălăria. El tre
buie să spună întotdeauna „Da, 
stimate domn 1" și „Da, stimată 
doamnă 1". Cînd negrul intră în 
casa unui alb, el trebuie să folo
sească numai ușa din spate. Vai de 
negrul care se uită la o albă cu o 
anumită privire și vai de negrul 
care se uită mai insistent la foto
grafiile artistelor noastre din fața 
unui cinematograf. Cu un cuvînt : 
negrii trebuie să fie modești".

G. Perrault : „Ce se întîmplă cu 
un negru care — pentru a folosi cu
vintele dv. — nu 
„modestie" ?

Bill R. : „El este 
dacă infracțiunea 
atunci e ucis".

G. Perrault : „Se pare 
concepțiile dv., Meredith nu este un 

• om modest 1".
Bill R. : „In mod practic Meredith 

este un om moTt. El aproape că știe 
acest lucru".

G. Perrault : „Trebuie însă găsit 
cineva care să-și asume riscul de 
a-1 ucide, de a fi arestat și condam
nat centru asasinat".

Bill R. : „Arestat și condamnat ?

Meredith va fi ucis de un cetățean 
al statului Mississippi care, după 
comiterea faptului, va compare în 
fața unui juriu compus tot de cetă
țeni din Mississippi. Ați auzit desi
gur de cazul negrului Baker din 
Poplarville. Agenții F.B.I.-ului au a- 
vut dovezi zdrobitoare împotriva

Răsfoind, presa străină

se comportă cu

luat la 
sa este

bătaie și 
serioasă

că după

că
do

celor care l-au ucis pe Baker, Dar 
completul de judecată a refuzat pur 
și simplu să ia cunoștință de aceste 
dovezi. S-au întîmplat multe aseme
nea cazuri în Mississippi. Cel care 
îl va ucide pe Meredith poate conta 
sută la sută că va fi achitat“.

După această convorbire, care nu 
are nevoie de nici un comentariu, 
Gilles Perrault a fost dus de Bill R. 
cu mașina sa în cartierul negrilor 
din Oxford. La un colț întunecos 
staționa o mașină polițienească, la 
un alt colț un grup de polițiști și la 
celălalt O nouă mașină de patrulare 
a politiei. Bill mă lămuri : „Ei urmă
resc un negru".

— „Ce-a făcut ?“.
„Am să aflu mîine ; am un cu

noscut la poliție"
A doua zi Bill R. i-a declarat re

porterului : „Știți ce s-a întîmplat 
cu individul de aseară ?"

G. Perrault : „Ce anume?
Bill R. : „A fost călcat de 

tren !”.
G. Perrault : „Cum așa ?".
Bill R. : „Nu fiți atît de naiv 1 

un negru să fie călcat de un tren 
sau să se înece într-un rîu, acestea 
sînt lucruri care se petrec deseori 
pe aici 1"

In ziua următoare, în ziarul „The 
Clarion Ledger" din Oxford a apă
rut următoarea informație : „Șeriful

Joe Ford aduce la cunoștință 
Green Lawrence Shaw, un negru 
35 de ani, a fost călcat de un tren 
la doi kilometri nord de Oxford".

Observațiile lui Perrault : Circula
ția din și spre Oxford se face pe 
șosea sau cu avionul. Există într-a- 
devăr o linie care leagă Oxford cu 
rețeaua căilor ferate. Dar pe ea tre
nurile circulă atît de rar 
traversele liniei crește 
înaltă.

Fără comentarii — era 
un negru din Mississippi 
știuse să fie „modest’1.

incit între 
o iarbă

vorba de 
care nu

La Tokio a avut loc o demonstra
ție pentru evacuarea bazelor ame
ricane din Japonia.

ALGER. La Alger a fost dat pu
blicității un comunicat comun al 
delegației Uniunii internaționale a 
studenților și Uniunii generale a 
studenților musulmani din Algeria, 
în care studenții din lumea întreagă 
sînt chemați să sprijine cuceririle 
revoluției algeriene și să întărească 
solidaritatea internațională a stu
denților în lupta împotriva colonia
lismului și neocolonialismului. pen
tru independență națională și pace 
în lumea întreagă. în comunicat se 
spune că U.I.S. va lua o serie de 
măsuri în sprijinul studenților alge
rieni printre care organizarea unei 
colecte de cărți pentru biblioteca 
universității algeriene.

P.S.D.G. a obținut victoria 
în alegerile din landul Hessa

FRANKFURT PE MAIN. La 11 
noiembrie, au avut loc în landul 
vest-german Hessa alegeri pentru re
înnoirea parlamentului acestui land. 
Victoria a revenit Partidului Social- 
Democrat. El a obținut 50,9 la sută 
din numărul voturilor și trei locuri 
mai mult decît în vechiul parla
ment. Partidul creștin-democrat a 
pierdut la aceste alegeri 4 locuri. 
Victoria social-democraților se da-

Un

PRETORIA. Autoritățile sud-afri- 
cane au arestat opt persoane, prin
tre care luptători activi pentru pace, 
precum și conducători ai partidelor 
și organizațiilor democratice inter
zise în Republica Sud-Africană 
(Congresul democraților și Congre
sul național african). întrucît în 
R.S.A. închisorile sînt arhipline, cei 
arestați vor avea domiciliul forțat.

MONROVIA. După două zile de 
tratative cu președintele Liberiei, 
Tubman. președintele Guineei, Seku 
Ture, a plecat la 11 noiembrie cu 
avionul spre patrie. în comunicatul 
publicat se spune că președinții au 
discutat probleme de interes comun, 
precum și probleme africane și in
ternaționale.

LENINGRAD. 400 de tineri cubani 
care și-au însușit diferite profesiuni 
în Uniunea Sovietică au plecat la 
11 noiembrie spre patrie cu moto
nava „Baltika”. Tinerii cubani au 
avut o emoționantă întîlnire cu ti
nerii leningrădeni. Aceștia au urat 
prietenilor lor succese în muncă 
spre binele poporului cuban.

CAIRO. Agenția Reuter anunță că 
un avion 
producție britanică a aterizat luni 
la Cairo, 
generalul 
Azzawi, directorul general al 
țelor aeriene iordaniene, care a ce
rut azil politic în R.A.U.

RABAT. La 11 noiembrie s-a în
cheiat vizita în Maroc a delegației 
guvernamentale a Libiei. în comu
nicatul comun marocano-libian se a- 
rată că cele două părți au hotărît să 
încheie un tratat de prietenie și 
colaborare, care va servi ca bază 
pentru încheierea unoi- acorduri cul
turale, economice, de transporturi și 
telecomunicații.

LONDRA. Ministrul de război al 
Angliei, Thorneycroft, a anunțat că 
Anglia intenționează să efectueze o 
nouă explozie nucleară subterană 
care, după cum a declarat el , 
necesară pentru țeluri militare 
portante“.

iordanian cvadrimotor de

Avionul a fost pilotat de 
de brigadă, Suheil el 

for-

NEW YORK. Forțele aeriene 
litare ale S.U.A. au anunțat că 
minică a fost lansat cu ajutorul 
unei rachete „Atlas-Agena" un sa
telit artificial al Pămîntului. For
țele aeriene n-au dat nici un fel de 
alte amănunte asupra satelitului. 
Corespondentul agenției Associated 
Press relevă că rachetele „Atlas- 
Agena” se folosesc de obicei pentru 
lansarea unor sateliți-spioni de tipul 
„Samos” și „Midas”.

articol al directorului revistei 
„Der Spiegel“

12 (Agerpres). — UltimulBONN 
număr al revistei „Der Spiegel“, care 
apare la Hamburg, a publicat un ar
ticol al directorului revistei, Rudolf 
Augstein. Articolul a 
dacție strecurîndu-se 
rea în care Augstein 
țat.

Augstein demască 
și ilegalitățile în care este implicat 
ministrul.......................... *“
Strauss, El 
subturi ale 
secretarului 
de Război, 
niază Augstein, Hopf a fost sacrificat 
pentru acțiuni al căror inițiator a 
fost Strauss.

Directorul revistei „Der Spiegel“ 
amintește numeroase întîmplări, a- 
faceri și mașinațiuni scandaloase m 
care a fost implicat ministrul de 
război de la Bonn. în scopul justifi
cării ministrului vinovat, a fost pus 
în acțiune bogatul- arsenal de mij
loace și metode — de la amenințări 
și intimidări directe pînă la șantaj 
și mituire. Lucrurile au ajuns pînă 
acolo încît, după cum scrie Aug
stein, oamenii indezirabili și pericu
loși pentru Strauss au fost pur și 
simplu aruncați în închisoare.

Pe adresa președintelui RÏF.G.,

ajuns în re- 
din închisoa- 
este întemni-

samavolniciile

de război de la Bonn, 
arată adevăratele dede- 
„plecării în concediu" a 
de stat al Ministerului 

Hopf. După cum subli-

Ministrul de interne al R. F. Germane a anunțat 
că vor fi luate măsuri severe și împotriva revistei 
„Blinkfeuer“.

— La rînd... drepți 1
(Desen de V. TIMOC)

Lûbke, a Bundestagulul, a tribuna
lului federal constituțional, a mem
brilor guvernului vest-german sosesc 
nenumărate telegrame și declarații 
de protest împotriva samavolniciei 
polițienești și juridice față d'e re
vista „Der Spiegel" 
colaboratori.

„S-ar putea ca pînă la urmă Ka
tanga să preia conducerea întregu
lui Congo, în loc ca guvernul cen
tral să preia Katanga. în culise se 
fac previziuni 
nistru al unui 
putea fi Moise

Nu, nu-i nici 
Pronosticul de 
lele trecute, 
server“, aparține unor delegați la 
O.N.U. care cunosc bine evoluția 
problemei congoleze.

De altfel, după cum se anunță, 
marioneta katangheză a monopolu
rilor occidentale a și trecut la ac
țiune. Avioane din subordinea lui 
Chombe au bom- ____________
bardat duminică 
mai multe locali- f' ,
lăți din Katanga de IR 6 n (C
nord, aflate sub _______________ _
controlul guvernu- .
lui central congolez — Mbila, Kitu- 
la. Kaseya, Kabalo etc.

Cum s-a ajuns la 
tuație ?

După cum se știe, în 
s-a lansat în Occident 
să campanie propagandistică pe 
tema unei așa-numite acțiuni „de 
pacificare" întreprinsă prin inter
mediul „noului plan pentru Congo" 
prezentat de Occident și a cărui 
paternitate este atribuită în primul 
rînd S.U.A. Acest „plan", care 
vedea în esență „instaurarea 
regim federativ”, era menit să 
sfințească în fapt scindarea 
și existența separată a bogatei 
vincii a Katangăi. în schimb urma 
ca Chombe să transmită guver
nului central jumătate din impozi
tele care intrau în tezaurul său din 
safe-urile uriașei companii „Union 
Minière", aparținînd monopolurilor 
occidentale.

Mai întîi Chombe a salutat cu en
tuziasm „noul plan", ca după scurtă 
vreme, în mod straniu, să-1 res
pingă, punînd noi condiții. Manevra, 
dezvăluită chiar în presa occiden
tală, urmărea cîștigarea de timp 
pentru ca omul de casă al trusturi
lor eă se poată întări pe plan mili
tar și eă pornească acțiuni militare 
împotriva guvernului central. în a- 
ceste împrejurări, agențiile de presă 
occidentale arătau că guzernul con
golez nu are altă ieșire decît de a 
adopta măsuri hotărîte pentru a 
uni Katanga de sud cu Republica 
Congo.

S-a văzut însă că o asemenea 
perspectivă a alarmat puterile oc
cidentale și mai ales S.U.A. care, in 
vorbe, sprijină unificarea politică a 
Congoului. Ca urmare, dr. Ralph

că viitorul prim-mi- 
Congo unificat ar 

Chombe".
o greșeală de tipar, 
mai sus, apărut zi- 

în ziarul englez „Ob-

Bunche, avînd funcția de consilier 
politic special al secretarului gene
ral O.N.U., dar oare nu degeaba 
este supranumit „pompierul politic“ 
al S.U.A., s-a deplasat in ’grabă in 
Congo. Referindu-se la mtsmnea a- 
cestuia, interpretată oficial ca tin- 
zînd spre „reconcilierea congoleză", 
însuși ziarul „New York herald Tri
bune“ arăta că este legată direct 
de „dorința guvernului de la 
Washington de a relua (?) legăturii 
cu Chombe".

Desigur, Bunche n-a realizat nici 
o „reconciliere“ 
cretarul de stat 
George McGhee,

în Congo. Nici se- 
adjunct al S.U.A., 
care a făcut ș. el 
o vizită în Congo, 
n-a făcut ceva în 
această privință, 
între timp însă 
Chombe și-a întă
rit mai departe 
datelor publicate,

această si-

ultima vreme 
o zgomotoa-

pre- 
unui 
con- 
țării 
pro-

armata. Potrivit 
această armată și-a completat tîn- 
durile cu noi mercenari „albi" — 
belgieni, englezi, olandezi, francezi, 
portughezi — cu avioane militare, 
printre care unele de proveniență 
americană, a căror asamblare a 
fost asigurată de trustul „Union Mi
nière“. Iar duminică 
eut la acțiune.

Acum. în anumite 
dentale se fac aluzii 
în cadrul căreia, „I 
lui Adoula 
alegeri, „Chombe ar putea cumpăra 
un sprijin suficient pentru a obțino 
o majoritate în parlament... Națiunile 
pan-africane — arată ziarul englez 
„Observer“ — înclină să creadă că 
guvernul britanic sprijină această 
campanie", In ce privește poziția 
S.U.A., ziarul arată : „Pînă nu de 
mult americanii au sprijinit cu asi
duitate guvernul central al lui 
Adoula, dar de cînd secretarul de 
stat adjunct, George McGhee, s-a 
înapoiat din călătoria sa în Congo, 
unii au început să discearnă o 
aparentă schimbare în politica ame
ricană. Se crede că McGhee a tost 
fermecat de Chombe și că nu ar 
fi deloc dispus să sprijine sanc
țiuni ale O.N.U. împotriva Iul“.

„France Presse" a anunțat că 
McGhee părăsește New Yorkul luni 
seara pentru a pleca la Bruxelles, 
Londra și poate alte capitale, pentru 
a se întreține în chestiunea „recon
cilierii congoleze“. Nu-i greu de în
țeles ce va pune la cale și ale cui 
interese le va susține în capitalele 
occidentale „omul fermecat de 
Chombe".

Chombe a tte-

capitale occi- 
la o campanie 

,în cazul căderii 
și a organizării de noi

B. STOIAN

W

sovietic de la Addis Abeba a împlinit 15 ani

și principalii săi

Spitalul ! ' ” _
în acest timp aici s-au pregătit un mare număr de cadre_______  __
rînduiile populației locale. în staționarul spitalului s-a acordat asisten
tă medicală Ia 34 500 de bolnavi, iar policlinica a deservit 250 000 de 
pacienți. în fotografie : Medicul A. L. Kornienko consultînd bolnavii.

de existentă, 
medicale din

N O T IE IE
De ce s-a supărat Mosley

Socotind că este momen
tul să se manifeste deschis 
pe arena politică, elemen
tele fasciste din Anglia des
fășoară de cîfva timp o 
susținută activitate : mitin
guri publice, parăzi și mar
șuri în cartiere locuite de 
populația muncitorească 
etc. încurajați de îngăduin
ța autorităților, fasciștii își 
continuă „activitatea", deși 
„apiobarea” opiniei publi
ce se poate judeca după 
ploaia de ouă clocite, roșii 
stricate, pietre care expri
mă reacția plină de simpa
tie a publicului.

Propovăduind „ideile" 
urii fajă de om, grupările 
fasciste merg cu nerușinarea 
pînă acolo încît pretind că 
ar fi necesar „să se apere 
rasa ariană" și să se recu
noască „conducerea spiri
tuală a lui Adolf Hitler".

Și în organizare se inspi
ră din același model ilustru. 
Amintitele grupări au creat 
organizația paramilitară nu
mită „Spearhead" (vîrf de 
lance) constituită după pil
da detașamentelor de asalt 
hifleriste. In sediul acestei 
organizații s-au găsit : pis
toale automate, telefoane 
de campanie, căști de oțel 
germane, banderole cu 
zvastică, bidoane cu sub
stanțe explozibile și toxice, 
portrete ale lui H'tler și 
Göring, discuri cu imnuri 
fasciste și alte obiecte.

Cel mai cunoscut dintre 
căpeteniile fasciste din An
glia este sexagenarul 
Oswald Mosley. „Mișcarea

unionistă" înfiinjafă de el 
în 1948, își are obîrșia în 
„Uniunea britanică a fasciș
tilor" (1930—1940).

Adept al lui Mussolini, 
de la care după 1930 pri
mea anual o subvenfie de 
peste 60 000 de lire sterli
ne, și al lui Streicher, căruia 
îi trimitea telegrame sem
nate „Al dv. foarte credin
cios, Mosley", el propovă- 
duiește azi ideea „Angliei 
albe”. în exterior, Mosley 
sprijină mai ales politica 
„apartheidului" promovată 
de rasiștii din Africa 
sud.

Aceste „idei" nu au 
nici pe departe ecoul 
tepfat de Mosley. Adună
rile organizate de el eșu
ează. în ultima vreme an
tifasciștii englezi recurg la 
următorul mijloc de contra
carare : ei ocupă cu o zi 
înainte piața în care Mos
ley intenjioneazä să-și țină 
mitingurile și adeseori îi 
pun pe fugă pe fasciști.

Dar de fiecare dată cînd 
au avut loc ciocniri, poliția 
a arestat și amendat nu pe 
fasciști, c' pe antifasciști. 
Mosley însuși se bucură 
de ocrotirea poliției care 
s-a transformat într-un fel 
de gardă personală a sa.

Noul ministru de interne 
al Angliei. Henry Brooke, 
invocînd lacunele legisla
ției, susținea că luarea de 
măsuri împotriva fasciștilor 
ar echivala cu încălcarea 
„liberfă|ii cuvînfului" și ar 
prejudicia „democrajia bri
tanică".

de

însă
aș-

încurajat de atitudinea 
autorităților, Mosley a in
tentat recent un proces 
ziarului „Daily Worker" (or
ganul Partidului Comunist 
din Anglia), susjinînd că a 
fost „defăimat" și că de
monstrațiile împotriva sa 
sînt urmarea unor articole 
pubhcate în acest ziar. In
solenta căpeteniei fasciste

era atît de evidentă încît 
Curlea supremă a Angliei 
nu s-a încumetat să-i dea 
cîștig de cauză. Magistrații 
au trebuit să țină seama de 
data aceasta de pulsul opi
niei publice care respinge 
pe urmașii 
gre'

„cămășilor ne- 
și ai „ciumei cafenii’’.

N. A.

Criminalitatea rentabilă
De 37 de ani, conducător 

al F.B.I. („Federal Bureau 
of Investigations“ — politia 
americană) este Edgar Hoo
ver. La dispoziția sa se află 
150 000 de ageriți, fără a 
mai vorbi de circa 5 000 de 
agenții particulare de detec
tivi cu care lucrează strîns.

S-ar fi putut presupune 
că, dispunind de forje 
atît de impresionante, „poli- 
țistul-șdf“ al Americii a stir- 
pit din rădăcină criminalita
tea in decursul îndelungatei 
sale activități.

Or, potrivit recunoașterii 
făcute chiar de Hoover, în 
S.U.A. are loc cite un asasi
nat premeditat la fiecare 58 
de minute, o spargere la fie- 
ca.e 39 de secunde, un |al 
la fiecare 6 minute, un furt 
mare la fiecare minut.

Este interesant și faptul că 
autorii 
numai 
F.B.I., 
bune, 
taiorul ziarului 
Herald Tribune1 
ceasta privință 
noroc, traficul cu stupefiante, 
escrocheriile in industrie se 
află acum printre afacerile

acestor infracțiuni nu 
că nu se prea tem de 

dar fac afaceri 
John Crosby, comen- 

„New York 
“, a scris in a- 
: ,,Jocurile de
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mai importante 
., iar capitalurile

din 
es- 
tot

cele 
S.U.A., 
crocilor se infiltrează în 
soiul de afaceri“.

„Dar, in acest timp, ce-ați 
făcut dvs. I" — îl întreba zia
ristul american pe Hoover...

Și el însuși răspunde la în
trebare ; „Nicăieri în lume, 
criminalitatea nu este atît de 
rentabilă, de bine organizată 
și mai puțin stînjenifă de cei 
care trebuie să aplice legile 
ca în S.U.A."

Cu ce se laudă F.B.I.-ul, 
care sînt realizările sale ?

După cum o spune dl. 
Hoover cu urmărirea „ele
mentelor subversive“, adică 
pe-secutarea comuniștilor și 
a tuturor oamenilor cu idei 
P'ogresiste. După cum a re
levat recent un fost infor
mator al F.B.I.-ului, Jack Le- 
vine, față de asemenea oa
meni „zelul depus de per
sonalul F.B.I. este atît de 
mare încît duce de cele 
mai multe ori la condamna
rea unor persoane nevino
vate". Fostul informa
tor al F.B.I.-ului știe bine 
cum merg lucrurile.

L. S.


