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S-a terminai campania de recoltare 
a fructelor de pădure

Noul magazin cu autoservire 
din cartierul Pajura, raionul 
Grivița Roșie din Capitală.
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...Participăm la vernisajul unei 
exppziții. Și, ca la orice vernisaj, 
așteptăm să fie tăiată panglica 
tradițională care ne desparte de 
galeriile căptușite cu tablouri ; 
peste 200 de lucrări de pictură și 
grafică, rod al talentului și pa
siunii a 88 de creatori. Sînt pinze 
care-ți rețin privirea minute în 
șir. Sub ele există cîte o etiche
tă pe care scrie numele autoru
lui: Ana Constantin — țesătoare, 
Livia Panait — contabilă, Const. 
Dincă — frezor, Gh. Lăiniceanu 
— lăcătuș, Dan Ionescu — elev, 
Genoveva Georgescu — studentă, 
și așa mai departe — optzeci și 
opt de artiști amatori din Ca
pitală, ale căror lucrări au fost 
selecționate pentru Expoziția 
bienală de artă plastică, deschisă 
aseară în sala Consiliului local al 
sindicatelor din București.

La vernisaj se află și multi 
dintre semnatarii tablourilor, a- 
cești ucenici ai penelului care, în 
orele libere, dau glas celei de-a 
doua pasiuni, întruchipînd, în li
nii șt culoare, aspecte ale reali
tății noastre socialiste. Pentru ei, 
pentru miile și miile de artiști 
amatori, din țara noastră au fost 
create largi posibilități de per
fecționare, de dezvoltare a talen
tului Pe lingă marile uzine si 
instituții, la casele de cultură, la 
cluburi etc., funcționează sute de 
cercuri de artă plastică. Ele sînt 
patronate, deobicei, de cîte un 
artist profesionist, care-i inițiază

Gospodăriile 
colective din 
raionul Cislău 
au căpătat o 
realizarea unor

Doi fruntași : Elena Burețea și 
Gheorghe Nicolae. Datorită succese
lor pe care le obțin în producție, ei 
se bucură de stimă și respect din 
partea colectivului Uzinei de meca
nică fină din Capitală unde lucrează.

Elena Buretea (fotografia din stin
gă) lucrează în secția matrite linotip. 
Lună de lună brigada din care face 
parte realizează însemnate economii, 
dînd în același timp, matrițe de bună 
calitate.

Gheorghe Nicolae (fotografia din 
dreapta) este ajustor mecanic. Bri
gada pe care o conduce dă numai 
produse de bună calitate. El ajută pe 
tinerii muncitori să-șl ridice nivelul 
de calificare. (Foto : Agerpres)

bună experiență în 
construcții trainice și ieftine. Colec
tiviștii din Pănătău au făcut un 
grajd cu o capacitate de 100 capete, 
care i-a costat în jurul a 40 000 de 
lei, față de circa 100—120 000 de lei, 
cît ar fi costat după deviz.

Folosirea materialelor procurate 
pe plan local a făcut ca în raionul 
Cislău aproape toate construcțiile 
agrozootehnice să fie terminate. Din 
cele 53 grajduri pentru animale 
planificate în acest an au și fost 
date în folosință 50, iar ultimele 3 
se află in stadiul de finisaj.

Și In raionul Mizil construcțiile 
pentru animale au fost ridicate în- 
tr-un ritm rapid. Colectiviștii din 
comuna Movila Banului, de pildă,

Doua milioane de vizitatori

Oamenii au 
și acum în no- 
porumbul, Iu- 
construcțiilor 

arături, transportă 
îngrășămintele la cîmp.

Seara am asistat la prima lecție 
din cadrul învățământului agrozoo
tehnic de masă. In gospodărie au 
fost organizate 3 cercuri (de cultura 
plantelor de cîmp, zootehnie și le
gumicultura), la care participă aproa
pe 200 de colectiviști. Consiliul de 
conducere și organizația de partid au 
asigurat din vreme cursanților con
diții bune de învățătură. S-au procu
rat manualele și rechizitele necesare,

Anul acesta gospodăriile colective 
au avut de executat un mare volum 
de construcții. Ținînd seama de fap
tul că iarna se apropie și de nece
sitatea de a adăposti în bune con
diții efectivul de animale mult spo
rit, redacția noastră a organizat un 
•raid-anchetă în regiunile Galați, 
Bacău, Cluj, Ploiești și Mureș-Auto
nomă Maghiară pentru a vedea cum 
se realizează construcțiile prevăzu
te. Publicăm pe scurt constatările 
făcute cu acest prilej.

s-au pregătit sălile 
tru fiecare cerc.

Principala ramură de producție a 
gospodăriei fiind cultura cerealelor, 
era și firesc ca cercul de cultura 
plantelor de cîmp să cuprindă cei 
mai mulți colectiviști. S-au înscris 
brigadieri, șefi de echipă, colectiviști 
fruntași care au dovedit an de an 
mult interes pentru folosirea celor 
mai avansate metode agrotehnice.

Lectorul cercului este tovarășul 
Mircea Țăranu, inginerul agronom 
al gospodăriei. El și-a alcătuit un 
plan tematic strîns legat de condi
țiile și nevoile specifice ale gospodă
riei : lecții despre lucrările de pre
gătire a terenului, folosirea îngrășă
mintelor, epocile optime de însămîn- 
țare, posibilitățile de extindere a 
culturilor irigate, lucrările de între
ținere a culturilor etc.

La prima lecție, lectorul a expus 
tematica și a ară
tat cum se vor 

.șSÂjfe, desfășura cursuri- 
^e> dînd o serie de 

■ ■ îndrumări cursan-
» iÇ * ților în legătură 
W î« cu modul cum
W "Jwlll pregătească

' lecțiile. Apoi, tov. 
Ioniță Apostol, % J*' , președintele gos-

' podăriei. a vorbit 
, despre realizările 

L acest an &® . perspectivele de
4‘--' -- dezvoltare a gos- 

l£Ă,' podăriei, subli
niind sarcinile co- 

*5».'slectiviștilor care 
lucrează in brigă- 

\ zHe de cîmp peh- 
‘“•x lru obținerea de 

Șș fes.i recolte bogate (fo-
tografia alătu- 

Ș rată)-
- , In momentul de

față gospodăria 
A'-< are în Pr°Prietats

........... * ' obștească peste
800 de taurine din

Două milioane de vizitatori 
neață celulele fotoelectrice 
pavilion de mostre. Vizitatorul a cărei intrare a 
marcat acest număr jubiliar a fost mecanicul agri
col Ion Tudor Păuna, care își face în prezent sta
giul militar. El a fost felicitat de directorul pavilio
nului, Gh. Tudorică, care i-a înmînat și tradiționalele 
cadouri.

In această zi s-a sărbătorit totodată și împlini
rea a o lună de la deschiderea pavilionului. Fap
tul că de la inaugurarea lui s-a marcat la fiecare 
două săptămîni cîte un milion de vizitatori oglin
dește interesul deosebit manifestat de populație 
pentru această formă de consultare asupra produ
selor care se vor găsi în magazine în anul viitor. 
Succesul de care se bucură Pavilionul de mostre 
este ilustrat și de sutele de mii de propuneri făcuta

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Un 
grup de medici din orașul Brașov, 
specialiști în medicină generală, sto
matologie, dermatologie, ginecologie 
și pediatrie vizitează comunele înde
părtate de munte : Fundata, Șirnea și 
Măgura. Aici ei fac un minuțios și 
complex control medical tuturor cetă
țenilor și dau sfaturi și indicații în 
menținerea igienei. Acțiunea inițiată de 
Secția sanitară și prevederi sociale a 
Sfatului popular orășenesc Brașov are 
ca scop cunoașterea sănătății popu
lației din localitățile îndepărtate de 
munte și luarea măsurilor necesare u- 
nei cît mai bune asistențe medicale.

La G.A.C. Grigoreni, raionul Moi- 
nești, s-au economisit astfel la cele 
3 grajduri construite în acest an 
cîte 200 de lei de fiecare vită.

în multe gospodării însă construc
țiile nu au fost realizate la timp. 
Astfel de situații sînt într-o serie de 
gospodării colective din 
Bacău, Adjud și Roman.

în exploatările miniere din regiu
nea Banat se extinde procedeul de 
susținere a galeriilor cu armături 
metalice și din prefabricate de be
ton. După acest procedeu modern 
s-au armat în acest an galerii pe 
o lungime de 4 860 metri liniari, de 
două ori .mai mult decît era prevă
zut în plan și de aproape trei ori 
mai mult față de realizările din tot 
cursul anului trecut. Extinderea sus
ținerii metalice în galeriile exploa
tărilor carbonifere din această re
giune a contribuit la reducerea con
sumului de lemn de mină.

Paralel cu extinderea armării me
talice, în exploatările de cărbune 
din Banat s-au introdus noi mașini 
și utilaje de mare randament. Cu 
ajutorul lor, minerii bănățeni au 
extras și livrat de la începutul 
anului peste prevederile planului, 
aproape 3 000 tone cărbune cocsiii- 
cabil și 3 500 tone cărbune ener
getic. (Agerpres)

REPREZENTANȚII ȚĂRILOR MEMBRE ALE CAMEREI 
INTERNAȚIONALE DE NAVIGAȚIE întruniți la Londra 
au respins cu majoritate de voturi rezoluția ameri« 
cană prin care S.U.A. cereau țărilor membre ale Ca« 
merei să nu asigure transportul mărfurilor destinata 
Cubei. Rezoluția a fost susținută numai de reprezen
tantul grec.

MII DE ȚĂRANI PERUVIENI au participat la un mord 
miting în orașul Convention consacrat reformei agiare» 
Participanțil au fost atacați de poliție, care a ucis 0 
persoană și a rănit șapte.

COMANDANTUL FORȚELOR AERIENE ALE IORDA
NIEI, generalul Sahl Hamza, a'trecut în R.A.U. pe bor
dul unui avion, cerînd azil politic. La Cairo el a de
clarat : „Nu am vrut să devin un instrument în mînct 
celor care conspiră împotriva poporului yemenit". Alte 
două avioane militare iordaniene au aterizat la Cairo, 
iar piloții lor au cerut azil politic.

CUNOSCUTUL VIOLONIST AMERICAN YEHUDI ME
NUHIN a început un turneu în U.R.S.Ș. El va concerta 
în mai multe orașe, printre care Moscova, Leningrad» 
Kiev.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FRONTULUI REVOLU
ȚIONAR DE ACȚIUNE POPULARĂ DIN CHILE, 
(F.R.A.P.), organizație din care fac parte partidul co
munist, partidul socialist și alte grupări de stingă, a 
desemnat pe senatorul Salvador Allende drept can
didat al F.R.A.P. pentru alegerile prezidențiale din 
1964.

ÎN NUMEROASE ORAȘE DIN R.F.G., printre care 
Gelsenkirchen, Hamburg și Stuttgart, au avut loc de
monstrații de protest și mitinguri -împotriva persecu
tării revistei „Der Spiegel" și adoptării legilor excep
ționale

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri în blocurile de locuințe, cu 180 
apartamente, situate pe bulevardul 
Republicii și pe strada Andrei Mure- 
șanu din Ploiești au început să se 
mufe noii locatari. De la începutul 
anului și pînă acum au fost date în 
folosință oamenilor muncii din ora
șul Ploiești 803 apartamente. Alte 
316 apartamente se află în curs de 
finisare

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Zi
lele acestea au fost date în folo
sință noi blocuri cu 410 apartamente, 
în orașele Pitești, Slatina, Rm. Vîl- 
cea, Cîmpulung Muscel. La Pitești, 
oamenii muncii au primit 155 de a- 
partamente, iar la Slatina — 135. In 
aceste orașe se află într-un stadiu 
avansat de construcții încă 170 de 
apartamente.

Din pădurile țării s-au strîns 
24 600 tone de smeură, afine, 
mure, coame, alune, măcieșe, 
mere pădurețe, ciuperci etc. în 
această campanie a fost adunată 
cea mai mare cantitate de fruc
te de pădure înregistrată în ul
timii ani. S-au asigurat astfel 
industriei alimentare importante 
cantități de materii prime din 
care se produc diferite compoturi, 
dulcețuri, siropuri..

Cele mai

în 
Zalău 
de partid și de 
stat au dat un 

ajutor susținut gospodăriilor colecti
ve în procurarea materialelor, la am
plasarea construcțiilor etc. Ca urma
re a acestui sprijin, aproape toate 
construcțiile planificate au fost 
terminate. La gospodăria colectivă 
din Crasna s-au confecționat în acest 
an cu 100 000 cărămizi mai multe 
decît erau necesare. Acestea vor 
prinde bine la construcțiile din anul 
viitor. La gospodăria colectivă din 
Pălatca. raionul Gherla, s-au con
struit grajduri foarte bune din pă- 
mînt bătut amestecat cu pleavă. 
Prețul de cost ce revine pe cap de 
animal nu este mai mare de 300—400 
lei.

Dar și în regiunea Cluj sînt gos
podării rămase în urmă cu construc
țiile zootehnice.

La gospodăria colectivă din Ilean- 
da, în brigada de la Dăbîceni, lucra 
în aceste zile o echipă de dulgheri 
la fasonatul lemnului pentru acope
rișul unui grajd.

— De ce așa tîrziu ? i-a întrebat 
corespondentul nostru pe meșteri.

— Am întîrziat, a răspuns mește
rul Dumitru Crainic, pentru că s-a 
tărăgănat amplasarea construcțiilor. 
Așa se face că am început lucrul 
aproape în toamnă.

Lipsuri în executarea construcții
lor zootehnice se întîlnesc și în ra
ionul Gherla. Aici atenția trebuie 
îndreptată în primul rînd spre 
terminarea grajdurilor de vaci.

în acest an 
gospodăriile co
lective din re
giunea Bacău 

au dat în folosință 1 233 construcții, 
iar alte obiective se află într-un 
stadiu de execuție înaintat. Tinînd 
seama că numărul de animale a 
crescut mult, față de efectivele pla
nificate inițial, s-au luat măsuri 
pentru a fi construite încă 50 de 
grajduri, care se află în diverse faze 
de execuție.

De curînd. biroul comitetului re
gional de partid a analizat situația 
construcțiilor zootehnice, precum și 
măsurile luate de comitetul execu
tiv al sfatului popular regional pen
tru grăbirea ritmului de execuție.

Cu acest prilej au ieșit în eviden
tă unele măsuri bune, întreprinse 
sub îndrumarea unor comitete raio
nale de partid, în special în ce pri
vește folosirea materialelor din re
surse locale. Colectiviștii din raioa
nele Tg. Neamț, Buhuși, Piatra 
Neamț au confecționat șindrilă pen
tru acoperit construcțiile, au folosit 
piatra și lemn local.

Am vizitat în aceste zile de 
toamnă gospodăria colectivă „Al 
doilea Congres al P.M.R." din co
muna Tudor Vladimirescu, raionul 
Galați. Este o gospodărie mare, care 
în acest an realizează un. venit de 
peste 5 milioane lei, 
destule treburi chiar 
iembrie: transportă 
crează la finisarea 
zootehnice, fac

care 205 vaci cu lapte, 2 000 
de oi, mai mult de 1 000 de 
porci și un rriare număr de pă
sări. Pentru a se obține producții 
mari de lapte, carne, lină, ouă, se 
cere o pregătire temeinică a oame
nilor care lucrează în sectorul zoo
tehnic. De aceea toți cei 52 de în
grijitori de animale -și păsări au 
fost cuprinși la cercul de zootehnie 
condus de tov. ing. Sorin Pelimon. 
Ei vor învăța despre căile de creș
tere a producției animale, cau
zele bolilor și cum pot fi prevenite 
și combătute, despre selecția ani
malelor etc.

La prima lecție au fost prezenți 
toți cei înscriși. Mulgătorii Gheorghe 
Susann, Dumitru Broască, Gheorghe 
Răducanu. care și-au realizat planul 
anual la producția, de lapte, ca și 
ceilalți îngrijitori, își notau cu grijă 
în caiete noile cunoștințe despre creș
terea animalelor. La predarea lecției 
inginerul zootehnic a folosit material 
didactic — planșe, mulaje și a făcut 
o aplicație practică la ferma de vaci, 
despre tehnica mulsului.

Avînd pămîntul lîngă apa Șiretu
lui, colectiviștii din comuna Tudor 
Vladimirescu se ocupă și cu grădi
năritul. De pe urma valorificării le
gumelor și a zarzavaturilor cultivate 
în acest an, gospodăria a obținut 
mai mult de un milion lei. Este 
un rezultat al muncii depuse de co
lectiviștii din brigada legumicolă 
condusă de tov. Vasile Andronache. 
Acum, cînd munca la grădină este 
pe terminate, legumicultorii învață 
și ei, ca și ceilalți colectiviști. Cercul 
lor este condus de tovarășul Dumi
tru Marinescu, profesor de „Agri
cultură“ la școala din comună.

La toate cele 3 cercuri, colectiviștii 
dovedesc un interes deosebit pentru 
învățătură. Ei sînt convinși că însu
șirea de cunoștințe agrozootehnice 
îi va ajuta să muncească mai bine, 
să obțină producții tot mai mari.

mari cantități de 
smeură, afine și 
mure au fost re
coltate în regiuni
le Argeș, Oltenia și 
Bacău.

(Agerpres)

pe artiștii amatori în tainele pic
turii, graficii, sculpturii.

...Privim tablourile. Ne oprim 
în fața celui intitulat „în cămi
nul studențesc" — creația tov. 
Livia Panait. Ideea este expri
mată sugestiv: o fată trage dra
peria de la fereastra noului că
min și pe azurul de afară se pro
filează siluetele noilor construc
ții. Atrag atenția și portretele în 
ulei și creion ale lăcătușului Gh. 
Lăiniceanu, de la Uzina „Grivița 
Roșie”, „marinele" studentei Ge
noveva Georgescu. Ana. Constan
tin, țesătoare la Fabrica „Bela 
Breiner“ expune o serie de lu
crări în care zugrăvește chipurile 
tovarășelor ei de lucru („Tova
rășele mele de muncă — depă- 
nătoarele"), bucuria celor care 
primesc case noi („Mă mut în 
bloc"), episoade de muncă. Nie. 
Corneliu, tehnician la Uzinele 
„Electronica" se dovedește un 
caricaturist talentat, iar Dan Io- 
nescu un înzestrat creator de 
afișe.

...Festivitatea s-a încheiat. S-au 
terminat și cuvîntările, felicită
rile. Expoziția rămâne deschisă. 
Iar lucrările pe care le înmă
nunchează vorbesc, mat expresiv 
decît orice cuvinte de laudă, des
pre talentul nenumăraților ar
tiști amatori care, sub îndruma
rea maeștrilor consacrați, urcă, 
treaptă cu treaptă, spre măiestrie.

V. TINCU

Aspect din timpul vernisajului 
celei de-a IU-a Expoziții bienale 
de artă plastică a artiștilor ama
tori din Capitală.

(Foto : M. Andreescu)

Actorii Teatrului de stat din 
Oradea au statornicit trainice le
gături cu muncitorii și colectiviș
tii din regiune. Zilele acestea, 
peste 1 400 de colectiviști din co
muna Marghita au asistat la cele 
două spectacole prezentate pentru 
ei de actorii secției maghiare cu 
piesa „Febre“ de Horia Lovines- 
cu. In ultimele două luni, colec
tivul teatrului a făcut aproape 50 
de deplasări în diferite localități 
din regiune.

Comitetul e_ 
xecutiv al sfa
tului popular 
regional, îndru

mat de comitetul regional de partid, 
a analizat mersul lucrărilor de con
strucții, s-a preocupat de întocmirea 
și aprobarea operativă a documen
tației necesare, iar prin comitetele 
executive ale sfaturilor populare ra
ionale și cadrele de specialitate, a 
îndrumat gospodăriile colective să 
folosească toate resursele locale de 
materiale în vederea executării unor 
construcții bune și ieftine.

La amplasare s-a ținut seama de 
condițiile existente pe teren pentru 
micșorarea suprafețelor destinate 
construcțiilor, alimentarea cu apă, 
introducerea micii mecanizări, pre
cum și de perspectivele de unificare 
a gospodăriilor.

Munca depusă de colectiviști, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
a făcut ca pînă la 1 noiembrie să 
fie terminate în regiune 1323 de o- 
biective. Aproape toate construcțiile 
planificate au fost terminate sau se 
află la acoperiș.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut colectiviștii din raioanele Te
cuci, Galați și Focșani. Gospodăriile 
colective din 
folosit pe scară 
locale de construcții, 
realizeze toate cele 
planificate. Mai mult, 
struite peste plan și 
pentru porci. în raion 
fecționați ' aproape 3 000 000 de chir
pici, s-a folosit lemnul de plop și 
salcîm, balast de la Șiret și alte 
materiale locale. Ca rezultat, prețul 
de cost al construcțiilor pe cap de 
animal revine la 500—600 lei, în loc 
de 800—1 200 lei cît se prevedea în 
deviz.

La G.A.C. Cudalbi, de 
au fost construite două 
pentru 
porci, 
un saivan, 
condusă de tov. 
sit la învelirea 
stuf cu asfalt.

Mai încet se 
în raioanele Brăila. Bujor și Făurei. 
Problema construcțiilor a fost ana
lizată de curînd de către biroul co
mitetului raional de partid și de Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar raional Brăila, dar întîrzie apli
carea măsurilor preconizate.
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Sărbătorirea veteranilor uzineiAzi, în comuna noastră

în

REMUS LUCA

valoare de aproape 3 mili-

întrecerea 
socialistă — 
în atenția 

comitetului raional

Curs pentru 
perfecționarea 
cunoștințelor 

tehnice

Zilele trecute, biroul Comi
tetului raional de partid Re
ghin a analizat activitatea 
consiliului local al sindicate
lor privind organizarea și 
desfășurarea întrecerii so

cialiste pe baza Directivelor C.C. al P.M.R. In șe
dință s-a arătat că în întrecere stat antrenați 
majoritatea muncitorilor. Obiectivul principal al 
întrecerii socialiste este ta toate întreprinderile 
îmbunătățirea oalității produselor. Pentru realiza
rea acestui țel, pe baza planurilor de măsuri în
tocmite, a fost organizat mai bine controlul tehnic 
de calitate. In cadrul consfătuirilor de producție 
s-a creat o puternică opinie de masă împotriva 
acelora care dau produse de slabă calitate. Toate 
acestea au contribuit ca planul producției globale 
pe 10 luni să fie depășit și să se realizeze bene
ficii peste plan 
oane lei.

Gtö&tii sctâu- „S&nhiT

Comitetul sindicatului Uzinei „Nep- 
tun“-Cîmpina a organizat recent 
sărbătorirea veteranilor uzinei — 
muncitori fruntași, cu peste 20 de 
ani vechime în întreprindere. Prin
tre el erau lăcătușul mecanic Gheor
ghe Manea, turnătorii Vasile Gher- 
ghiceanu și Ion Bratoloveanu, șofe
rul Nicolae Custoaie, tehnicienii 
Gheorghe Milea și Alexandru Trică. 
In sala de ședințe, frumos pavoa
zată și arhiplină, sărbătoriții au 
fost felicitați de reprezentanți ai 
conducerii uzinei, ai comitetu
lui de partid și ai comitetului sindi
catului. Un grup de pionieri le-a a- 
dus salutul pionierilor din localitate 
și le-a înmînat flori. Brigada artis
tică de agitație le-a dedicat apoi un 
program.

DANIEL TELEOACÄ 
tehnician

contribuit la creșterea a- 
verii obștești. Față de a- 
nul 1955, cînd averea ob
ștească era de S76 694 lei, 
am ajuns la peste 12 mi
lioane lei. Aceasta a dus la 
retribuirea mai bună a 
muncii depuse de colecti
viști.

Nici pe departe nu mai 
seamănă Stoicăneștii de 
azi, comuna colectivizată, 
cu cea din anul 1949. cînd 
a luat ființă gospodăria 
colectivă. Comuna este azi 
radioficată și electrificată. 
Au apărut ulițe noi. S-au 
construit peste 400 de 
case. S-a mai construit și 
un local pentru un mare 
magazin universal. La că
minul cultural este o bi
bliotecă cu mii de volu
me, iar de 5 ori pe săptă- 
mînă rulează filme. Cele 
două brigăzi artistice dau 
deseori spectacole.

Gospodăria colectivă din 
comuna Stoicănești, raio
nul Drăgănești-Olt, a luat 
ființă acum 13 ani. prin
tre primele cîteva zeci din 
țară.

La început a cuprins un 
număr mic de familii, dar 
a crescut an de an. Dato
rită aplicării agrotehnicii 
înaintate se măreau și 
producțiile la hectar. Gos
podăria s-a întărit. Anul 
acesta, în ciuda condițiilor 
climatice vitrege — 
măvară 
vară 
ținut 
ne-a 
mult

In gospodărie există a- 
cum și un puternic sector 
zootehnic. încărcătura de 
animale la suta de hec
tare a ajuns la 32,3 bo
vine, peste 40 porcine, 67 
ovine etc.

Mărirea producției la 
hectar, precum și a pro
ductivității animalelor au

pri- 
tîrzie și rece, 

secetoasă — am ob- 
recolte bune. Știința 
ajutat să reducem 
efectele secetei.

La Uzinele de mașini elec
trice din Capitală, comitetul 
de partid împreună cu condu
cerea întreprinderii se preocu
pă îndeaproape atît de ridica
rea calificării muncitorilor și 

de perfecționarea cunoștințelortehnicienilor, cît , 
tehnice ale inginerilor. In fiecare săptămînă peste 
50 de ingineri din uzină iau parte la un curs cu 
tematică specială ce va dura cîteva luni. In cadrul 
acestui curs au fost dezbătute pînă acum asemenea 
probleme importante cum sînt : „Elementele de 
matematică folosite tn studiul electrotehnicii”, 
„Comportarea la durată a materialelor electroizo- 
lante uzuale", „Principii moderne de proiectare a 
aparatajulul de pornire și reglare la mașinile elec
trice" și altele. Comitetul de partid și conducerea 
uzinei s-au îngrijit ca aceste expuneri să fie făcute 
de cadre cu o înaltă pregătire ca tov. Ion Sabac, 
profesor universitar. Alexandru Bădescu, candidat 
în științe tehnice — de la Institutul de fizică ato
mică, Cristina Popescu, conferențiară la Institutul 
politehnic-București,

Educarea 
candidațllor 

șl noilor membri 
de partid

partid. Acesta este 
crescut mult prestigiul comuniștilor în fața celor
lalți oameni al muncii. Numeroși muncitori cu 
merite deosebite în producție au fost primiți direct 
In partid.

Comitetul de partid a îndrumat organizațiile 
de bază să pună în centrul preocupărilor lor edu
carea partinică a candidațllor și noilor membri de 
partid. In vederea ridicării nivelului lor ideologic 
și politic, ei urmează diferite cursuri și cercuri ale 
învățămîntului de partid. Totodată în fața lor au 
fost ținute diferite expuneri. încredințarea de sar
cini concrete și urmărirea îndeplinirii lor a contri
buit, de asemenea, la educarea comunistă a candi- 
daților și noilor membri de partid. (Din ziarul „Fla
căra roșle”-Arad).

Organizațiile 
da partid 
șl sfaturile 
populare

STAN GHINESCU 
colectivist

Ce fel de gospodari 
or fi ?

Controlat și... trecut 
cu vederea

, și alții.
In ultimul an, în organiza

țiile de bază de la uzinele de 
vagoane s-au primit din rîn- 
durile celor mai buni munci
tori, tehnicieni și ingineri nu
meroși membri și candidați de 

și un rezultat al faptului că a

Biroul Comitetului raional de 
partid Slatina a analizat recent 
felul cum muncesc sfatul popular 
raional și sfaturile populare co
munale cu deputafil.

Din informarea prezentată în 
t___. Gheorghe Ciutacu, președintele co
mitetului executiv al sfatului popular raional, s-a desprins 
că cetățenii, antrenafi de deputafi, participi in număr tot 
mai mare la acfiunile de electrificare a comunelor, de în
frumusețare a satelor. îndrumate de organizațiile de partid, 
sfaturile populare comunale răspund cu mai multă prompti
tudine sesizărilor și sugestiilor făcute de oamenii muncii, 
pregătesc temeinic sesiunile și adunările populare.

Biroul comitetului raional de partid a adoptat cu acest 
prilej hotărîri importante menite să ducă la îmbunătățirea 
muncii staturilor populare, la întărirea legăturilor lor cu 
masele largi de oameni ai muncii.

ședinfă de către fov.

în sectorul al II-lea al 
fabricii noastre se con
fecționează diferite artico
le din finet imprimat. Ma
teria primă ne este livra
tă de „întreprinderile 
pentru industria de bum
bac“ din București. Eu lu
crez în sala de croit a sec
torului și am constatat că. 
în ultima vreme, calitatea 
finetului lasă de dorit. Țe
sătura prezintă nuanțe di
ferite de culori, defecte de 
țesut etc. Ca să le înlătu
răm, sîntem nevoiți să 
scoatem la croit multe fî-

șii, să mărim numărul de
șeurilor. De bună seamă, 
în dauna prețului de cost.

Fiecare balot de țesătu
ră primit de la fabrică 
este însoțit de o etichetă, 
cu ștampila controlului 
tehnic de calitate și cu 
semnătura controlorului. 
Deci — o garanție pentru 
buna calitate a produsu
lui. Nu însă întotdeauna 
reală. Ce are de spus con
ducerea întreprinderii pro
ducătoare 7

C. HEIM 
muncitor

Zilele trecute, în parcul din fața 
Sfatului popular regional din Pitești 
un grup de pionieri strîngeau frun
zele căzute. Lingă un tei s-au oprit 
nedumeriți. In tulpina lui tînără era 
înfipt un coș de gunoi. Educați la 
școală să aibă grijă de plante, îi 
durea faptul că arborii sînt astfel 
tratați. Oare gospodarii orașului 
n-au putut găsi suporturi mai po
trivite ?

In strada Bibescu-Vodă am dat cu 
ochii de un alt tablou. Unii cetățeni 
care locuiesc în imobilele de pe a- 
ceastă stradă au săpat în trotuar a- 
devărate canale pentru scurgerea a- 
pelor de ploaie din curți. Pe alte 
străzi ale orașului cetățenii fac 
muncă patriotică pentru înfrumuse
țarea cartierelor, iar ei strică lucrul 
bun, realizat cu trudă și cheltuială.

In curtea școlii de 8 ani nr. 2 s-a 
cultivat un gazon frumos. Dar cine 
să-l întrețină ?

Dezlegînd tcdnele notelor

C. POPA 
profesor

NOUL LOCAL 
AL POȘTEI 
DIN DEVA

In cartierul de 
locuințe din viitorul 
centru al orașului 
Deva s-a dat in fo
losință un nou local 
al poștei. Noul local 
asigură o bună de
servire a cetățeni
lor. Aci funcționea
ză ghișeele oficiului 
poștal, cabine 
fonice, 
difuzare 
agenția 
precum 
Direcției 
P.T.T.R. Tot tn noua 
clădire se instalea
ză în prezent cen
trala teiefonlcă au
tomată care va de
servi orașul Deva 
șl localități din ju
rul lui.

tele- 
centrul de 
a presei si 

TAROM, 
si secțiile 

reaionale

De ce întîrzie casarea ?

Romanul Iul Remus Luca are, după 
cum s-a mai subliniat, un început deo
sebit de interesant : un vechi activist 
de partid, Gheorghe Vidrăsan, este in
vitat de comitetul U.T.M. să vorbească 
tinerilor dinfr-o uzină despre morala 
proletară, despre principiile eticii co
muniste. Această acțiune este menită 
să exercite o influență asupra unui tî- 
năr muncitor, bun strungar, dar avînd 
o mentalitate învechită, manifestînd o 
atitudine de cinism și de sfidare în re
lațiile de dragoste. Vidrăsan acceptă 
să vorbească și se hotărăște să evoce 
tinerilor din fabrica „Mureșul“ cîteva 
episoade din viața sa, cîteva întîm- 
plări din tinerețe, legate de dragostea 
sa pentru Lina. Fluxul amintirilor îl nă
pădește șl încetul cu încetul, în mo
nologul său emoționat și emoționant, 
ajunge să-și recompună întreaga bio
grafie, Să refacă — desigur, fără un 
plan, fără rigori prestabilite, ci lăsîn- 
du-se în voia asociațiilor de idei spon
tane, — cursul existenței sale, din pe
rioada anterioară primului război mon
dial, cînd făcuse primii pași în activi
tatea politică revoluționară,

Ideea confruntării trecutului eroic cu 
prezentul, pentru a Ilustra continuitatea 
spiritului revoluționar, eficiența lui 
crescîndă, ideea raportării unei bio
grafii semnificative, exemplare, ca a- 
ceea a vechiului luptător, la o proble
matică de ordin contemporan, ni se 
pare un punct de pornire plin de in
teres. Din păcate, deși stabilește pre
misele unei astfel de dezbateri, roman
cierul nu se preocupă să-i urmărească 
implicațiile. Referirile la felul cum reac
ționează sala în fața impresionantei 
povestiri a lui Vidrăsan sînt rare, ne
substanțiale. Se dovedește, în cele din 
urmă, că autorul a folosit începutul 
cărții mai mult ca un procedeu capa
bil să justifice o anumită modalitate de 
relatare epică (fon de confesiune, fe
brilitate, narațiune cu multe meandre, 
reproducînd unduirile memoriei etc.). 
După cum s-a mai arătat în cronici 
consacrate romanului lui Remus Luca, 
aceasta este o deficiență, nu numai de 
construcție, ci și de concepție, căci im
portanta confruntare frecut-prezent pe 
care scriitorul Intenționa să o realizeze 
este de fapt părăsită. Evocarea auto
biografică propriu-zisă, pe care o face 
eroul, dă însă o senzație de autenfici-

late, se constituie firesc, îmbogățin- 
du-se progresiv cu nuanje noi, Așa
dar, făcînd absfracjie de posibilitățile 
neexplorate de romancier, discufînd 
despre ceea ce este în fapt cartea și 
nu despre ce ar fi putut să fie, tre
buie să remarcăm că Remus Luca a 
creat o figură izbutită de muncitor co
munist, luptător eroic și modest, demn 
și generos.

Prozatorul vădește o bună cunoaș
tere a lumii și problemelor muncito
rești. In 1959, Remus Luca a publicat 
o nuvelă de mari proporții, „Diminea
ță de mai“, în care era abordată, de 
asemenea, o tematică muncitorească. 
Era prezentat chipul unui muncitor din 
Ardeal — de altfel prieten cu Vidră- 
san și revenind ca personaj episodic

muniune sufletească. Lecția pe care Vi
drăsan vrea s-o comunice tinerilor de 
la uzina „Mureșul" e aceasta : dragos
tea adevărată nu înseamnă evaziune, 
refugiu, ci se integrează luptei, spo
rind tensiunea spre înaltul țel comu
nist. Interesant în roman îmi pare mo
dul în care complexitatea interioară a 
personajului e sugerată prin narațiunea 
la persoana întîia. Tonul Iul Vidrăsan, 
cînd nostalgic, pătruns de o ușoară me
lancolie a rememorărilor, cînd aspru, 
dur, mînios, cînd îndurerat, este tot
deauna plin de firescul și liniștea ce
lui care știe că și-a împlinit datoria. 
Eroismul e însoțit, la acest adevărat 
comunist, de o modestie care subli
niază și mai puternic profilul etic al 
personajului. Consider de aceea inu
tile unele paranteze ale autorului în 
care se spune, de pildă, că Vidrăsan 
își diminua în expunerea sa meritele 
de luptător : „Rolul lui Vidrăsan în 
evenimentele din 1929 de la Bradu, un 
orășel forestier de pe valea superioară 
a Mureșului, a fost mult mai important 
decîf s-ar putea înțelege din relata
rea lui zgîrcifă“ etc. Cînd se încearcă 
o caracterizare a personajului din pers
pectiva autorului, se pierd o serie de 
calități artistice ale monologului-conte- 
siune rostit de Vidrăsan, care nu mai 
avea nevoie de completări. Pasajele 
de relatare epică obiectivă sînt, 
asemenea, oarecum stereotipa și 
zentarea unor evenimente legate 
mișcarea muncitorească ne pare 
rară, seacă, neconvinqăfoare.

în „Poveste de dragoste". Remus 
Luca încearcă să evidențieze laturi im
portante ale activității comuniștilor în 
perioada ilegalității : eforturile de mo
bilizare a maselor la lupta politică, de
mascarea ideoloaiei social-democrate, 
conducerea arevelor și manifestațiilor 
muncitorești. în ciuda lipsurilor arătate, 
cartea lui Remus Luca rămîne valo
roasă prin prezența vie, plină de firesc, 
a muncitorului Gheorghe Vidrăsan, 
care se înscrie alături de alte figuri 
reprezentative de luptători zugrăvite în 
proza noastră nouă.

MATEI CÄLINESCU

la fier vechi. Schela Băicoi a întoc
mit de doi ani formele de casare 
pentru o pompă și un granic de ti
puri foarte vechi, dar conducerea 
Trustului de foraj-extracție Ploiești 
tărăgănează aprobarea lor.

Este necesar să fie valorificate 
toate resursele existente, să se pună 
capăt tărăgănării manifestate de unii 
conducători de întreprinderi din re
giunea Ploiești în casarea utilajelor 
nefolosibile, asigurîndu-se astfel si- 
derurgiștilor cantități sporite de fier 
vechi.

Pe rampa depozitului din Florești 
(raionul Cîmpina) al întreprinderii 
de cimentări și operațiuni speciale 
Ploiești se află mai multe utilaje. 
Două mese rotative — una aparți
nând întreprinderii, de foraj Ploiești 
și alta întreprinderii de foraj din 
Rîmnicu-Vîlcea (fotografia alăturată) 
și un reversor pentru instalații de 
foraj al sectorului de foraj Valea 
Caselor, regiunea Pitești. De aproape 
5 ani, aceste utilaje nu au mai fost 
folosite deoarece sînt de tip vechi și 
foarte uzate. Conducerea depozitului 
a anunțat întreprinderile respectiva 
să caseze aceste utilaje și să le pre
dea la fier vechi. 
Dar nu s-a făcut 
încă nimic în a- 
ceastă privință. U- 
tilajele stau mai 
departe sub cerul 
liber, fiind mînca- 
te de rugină.

Și la schela 
Băicoi, la baza din 
Moreni a Trustu
lui de explorări 
geologice și în alte 
întreprinderi 
regiunea 
se află 
scoase din 
ar trebui

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

Realizări ale cooperației meșteșugărești 
din regiunea lași

® Pînă la sfîrșitnl anului acesta 
voi fi deschise alte 11 unități noi 
(o spălătorie la Iași, unități de_co
voare după comandă, plăpumărie, 
cojocărle etc.) șl reamenajate 8 uni
tăți.

© în 1963 vor fi construite noi 
complexe de deservire la Huși, Po
dul Iloaiei, Bîrlad șl Iași. Tot în 
anul viitor vor ii deschise 60 de noi 
unități pentru deservirea populației 
și aproximativ 70 vor fl renovate șl 
modernizate.

Cooperativele meșteșugărești din 
regiunea Iași au obținut rezultate 
bune în dezvoltarea și îmbunătăți
rea continuă a activității de deser
vire a populației. Astfel :

Q De la începutul anului șl pînă 
în prezent au fost înființate 70 de 
unități noi și 4 complexe de deser
vire la Iași, Vaslui, Pașcani și Hîr- 
lău.

® în 1962 au fost amenajate și 
dotate cu utilaj și mobilier nou 55 
centre de deservire.

Din pădure, copacii ajung la fa
bricile de prelucrare sau în depo
zitele de combustibil după ce au 
străbătut mai întîi un anumit flux 
tehnologic : doborît, secționat, fa
sonat, corhănit, pînă la rampa de 
încărcare. Apoi transportul către 
depozitul final. De aici, lemnul ia 
drumul către beneficiari.

In limbajul lucrătorilor din a- 
ceastă ramură a intrat noțiu
nea de „an forestier". In lunile 
cînd pădurea e în vegetație, 
doborîrea este nerecomandată din 
cauza necesităților de regenerare a 
pădurii și pentru a se evita pier
derea seinințișului. Tocmai de a- 
ceea, în perioada actuală, cînd am 
intrat în plin „an forestier", mun
ca în pădure este în toi : se creea
ză stocurile de material lemnos ne
cesare aprovizionării cu materie 
primă a combinatelor, fabricilor de 
industrializare a lemnului și a 
tor consumatori.

întrecere în pădure
Pe muncitorii repartizați în

al-

Pe muncitorii repartizați in par
chetul 21 Cujba, din bazinul Olte
țului, i-am găsit în plină activita
te. Echipa de fasonatori condusă 
de Mihai Doară se afla pe o creas
tă a Munților Căpățînei, cea de 
corhănitori, condusă de Ion Nasui, 
se înșirase pe vreo cîteva sute de 
metri; încărcătorii lucrau la ram
pa verde, iar funiculariștii făceau 
primele încercări „cu sarcină’’ a 
„sîrmei” întinse pe mai bine de 
2 km.

Toate echipele amintite fac parte 
dintr-o brigadă complexă. Dumitrii 
Petrescu, șeful sectorului Polovraci, 
le dă ultimele îndrumări înainte de 
a porni avalanșa buștenilor spre 
rampa de încărcare. Dar n-are nu
mai grija buștenilor. După ce apa
să pe butonul unei cutii agățate în- 
tr-un copac, cere să vorbească cu 
maistrul de parchet Gheorghe Bă
dița, aflat la fasonul de sus. Și îl

ia la rost pentru că nu e gata soba 
din cabana de acolo, la 2 km de 
rampă. Plăcută surpriză : telcafon în 
pădure !

întreprinderea forestieră Novaci 
este fruntașă în cadrul Direcției 
regionale a economiei forestiere 
Oltenia. Procesul de producție în 
pădure este în mare parte meca
nizat. Multe întreprinderi forestiere 
ar avea de învățat din experiența 
lucrătorilor din sectorul Polovraci. 
Șeful sectorului ne spunea cît de 
mare importanță are organizarea, 
în condițiile muncii în pădure, pen
tru realizarea indicilor de plan : 
„Și aici trebuie aplicat un proces 
tehnologic cît mat economicos. Fu- 
nicularul înlocuiește un „canal” 
pentru care s-ar fi consumat circa 
1 000 de mc de lemn. Corhănitul nu 
trebuie să se facă pe mai mult de 
200—300 de metri, pentru a tiu se 
strica lemnul doborît. Noi,^ cînd 
sîntem nevoiți să-l transportăm pe 
o distanță mai mare și nu putem 
interveni cu mijloace mecanizate, 
facem un fel de albii, tot din lem
ne, așezate anume ca să poată fi 
recuperate”.

Pentru muncitorii din sectorul 
Polovraci, valorificarea superioară 
a masei lemnoase înseamnă mai 
multe procente de lemn de lucru, 
mai mulți bușteni de derulaj — cei 
din care se fabrică furnirul. In 1960, 
dintr-un metru cub de masă lem
noasă se scotea 52 la sută lemn de 
lucru, iar restul era lemn de foc. 
In 1962 s-a obținut 59 la sută lemn 
de lucru, scăzînd la 41 la sută lem
nul de foc. Din toată masa lemnoa
să exploatată în 1962, 13 la sută este 
lemn de derulaj, în timp ce în 1961 
același sortiment constituia 
8,5 la sută.

Ca acasă
De-a lungul celor 18 km de 

forestier, trecînd prin Cheile

doar

drum
____  , Olte

țului, de o rară frumusețe, Dumitru

din 
Ploiești 
utilaje 

uz, care 
predate

în romanul „Poveste de dragoste" — 
om cinstit, dar rigid, înșelat pentru o 
vreme de ideile social-democrației de 
dreapta.

în romanul „Poveste de dragoste“ 
autorul a descris destinul unui luptător 
hofărît, consecvent. Vidrăsan, prietenul 
sever al lui Cîndea — apariție episo
dică în „Dimineața de mai“ — este 
acum personajul central. Biografia lui 
Vidrăsan, repovestită de el însuși, con
centrează trăsături și nuanțe cu valoare 
generalizatoare, înfr-o sinteză epică 
autentică, meritul autorului fiind acela 
de a fi încercat să evite primejdia no
tațiilor abstracte (deși, uneori, cînd în
trerupe monologul lui Vidrăsan și in
tervine cu adăugiri sau comentarii, tex
tul devine arid, neconvingăfor sub ra
port artistic). înalta conștiință de clasă 
a lui Gheorghe Vidrăsan îl face să do
mine situațiile dificile, dureroase, în 
care se găsește. în condițiile prigoanei 
și persecuțiilor îndreptate împotriva 
comuniștilor, eroul romanului se călește 
și continuă lupta, cu abnegație și dîr- 
zenie. Dragostea lui cu Lina e de o fru
musețe simplă și gravă, pentru că ea se 
sprijină pe o adîncă, luminoasă,

do 
pre

da
să-

Petrescu, de mic copil familiarizat 
cu munca în pădure, ne povestește : 
„Pe aici era doar drum de picior, 
iar lemnele erau transportate în 
plută sălbatică. De cîte ori nu eram 
nevoiți să coborîm agățați de o 
frînghie pînă în albia Oltețului, ca 
să facem cale liberă lemnelor ! A- 
cum condițiile noastre de muncă șl 
de viață sînt cu totul altele. Funi- 
culare, fierăstraie mecanice „Druj- 
ba", haine de protecție, magazine. 
Avem cabane confortabile, avem di
fuzoare sau aparate 
dio, cărți 
curînd, o 
lectrificăm 
nele. Drumul fo. 
restier a fost dat 
în folosință, în în
tregime, anul tre
cut“.

Virginia Ecoves- 
cu este cunoscută 
ca o cabanieră 
harnică și pri
cepută. tn cabana 
îngrijită de ea te 
impresionează or
dinea și curățe
nia. Pe pereți au 
fost puse desene 
sugestive decupa
te dintr-o revistă, 
care înfățișează 
aspecte din viața 
grea a țărănimii 
în trecut.
Surori, dar

Întreprinderile 
forestiere din re
giunea Oltenia și

Întreprinderea 
mecanică de trans
porturi forestiere 
sînt surori. Ele 
țin amîndouă de 
D.R.E.F. Oltenia. 
S-ar cuveni să-și

TEATRE : Electra de Sofocle — spec
tacol prezentat de Teatrul din Pireu- 
Grecla (Sala Palatului R.P. Romîne) — 
(orele 20); Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Concert în fa, Vals, șl 
Tricornul — (orele 19,30); Teatrul de stat 
de operetă : Elixirul dragostei — (orele 
19,30); Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne) : Ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor". Școala națională cehă : Sme
tana—Dvorak — (orele 20); Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale“ (Sala Comedia) : 
Macbeth — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Siciliana — (orele 19,30); Teatrul „c. I. 
Nottara“ (Sala Magheru): Frații Kara
mazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Patru sub un acoperiș — (orele 20); 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Cum vă place — 
(orele 19,30); Teatrul de comedie (Sala 
Teatrului Evreiesc de stat) : Celebrul 702
— (orele 20); Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl : Corabia cu un singur pasager
— (orele 19,30); Teatrul pentru tinoret și 
copii (Sala C. Miile): Oceanul — (orele 
20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : Salut 
voios — (orele 17); Institutul de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Caraglale“ 
(bd. Schitu Măgureanu 1) : Mutter 
Courage — (orele 20); Teatrul satiric mu
zical „C. Tănaso“ (Sala Savoy) : Vorba 
revistei — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
Ocolul pămlntulul — (orele 20); Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu): Un băiețel, o 
paiață și o maimuță șl Rochița cu figuri
— (orele 16). (Sala Academiei) Cartea eu
Apolodor — (orele 16); ■
Ansamblul „Deutsche 
(orele 20),

CINEMATOGRAFE : 
cinemascop : Republica 
16.30; 18,45; 21; 23,15), Elena Pavel (8,30; 
10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45), 1 Mal 
(9; 11,15; 13,30; ................................ ~
Doja (8; 10,15; 
22), Alex. Sahia 
19,15; 21,30), G. 
15,45; 18; 20,15; . .
comun — rulează la cinematografele Ma
gheru (9,15; 11,30; ~A~Z.
Lumina (rulează In continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 14, după-amlază 
16,15; 18,45; 21), Flacăra (14; 18,15; 20,30), 
Miorița (10; 12,15; 16; 18,30; 21). Lupii la 
stînă — 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: 16,16; 18,30; 20,45). Doi sub 
cer — rulează la clriematografele I. C. 
Frlmu (10; 12; 15; 17; 19; 21), V. Roaltă 
(10; 12,15; 16; 18,16; 20,30), Moșilor (16: 
18,15; 20,30). Drumul partizanilor : Tine
retului (10; 12). Soare șl 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 amfiblo : 
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).

uneasca totdeauna eforturile pentru 
îndeplinirea și depășirea planului. 
Dar uneori colaborarea între între
prinderile forestiere și cea de trans
porturi nu este dintre cele mai 
bune. Iată un exemplu. Sectorul 
Polovraci al Întreprinderii forestie
re Novaci a depășit planul, pe pri
mele 10 luni ale anului, la bușteni 
de gater-fag, bușteni de derulaj, 
lemn de celuloză și lobde industria
le. A obținut și economii la prețul 
de cost în valoare de 136 000 lei. La 
lemn de foc însă se află sub plan, 
din cauza transportului, care nu este 
asigurat la vreme. Organizarea de
fectuoasă a transporturilor împiedi
că uneori folosirea funicularelor și 
a altor agregate la întreaga lor ca
pacitate.

Sectorul Polovraci are două șan
tiere de fabricare a mangalului. 
Planul la livrări și la acest sorti
ment n-a fost îndeplinit din cauza 
transporturilor. Iată, așadar, în ce 
direcție trebuie să-și îndrepte aten
ția conducerea și organizația de 
partid a D.R.E.F. Oltenia.

...Spre seară, camioane și remorci 
grele, trase de tractoare, încărcate 
cu buștenii care împrăștiau un pu
ternic miros de rășină, coborau în
cet prin Cheile Oltețului, spre Tg. 
Cărbunești. Duceau cu ele către 
șantiere și alte locuri de muncă 
roadele bogate ale activității fores
tierilor.

CONST. JALBA
și, îh 
să e- 
caba-

Rampa de încărcare a buștenilor pe funicular. (Foto : A. Cartoțan)

Circul tie stat ; 
Zirkusarena“ —

Cartoucho — 
(9,15; 11,30; 14;

15,45; 18,15; 20,45), Gh.
12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 
(8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
Coșbuc (9; 11,15; 13,30; 
22,30). Prietenul nostru

14; 16,30; 19; 21,30),

Dragoste de septembrie — rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (16; 13,15;
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 Slmo (16; 18,15; 20,30). Clinele din 
mlaștină : Grivita (16; 18,15; 20,30). Șam
panie și melodii — rulează la cinemato
grafele C-tin David (15,30; 18; 20,30), 8 
Mai (15,30; 18; 20,30). Bîtă... ieși din sac ! 
— rulează la cinematograful T. Vladiml- 
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) : Arta (10; 15,30; 19,30), 
Oameni șl fiare — ambele serii ; 23 
August (10; 15,45; 20), Floreasca 
(15,30; 19,30). 10 000 de scrisori: 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), Volga (10; 12). Tintin 
și misterul „Lînei de aur": Ille Pintille 
(16; 18,15; 20,30). Celebrul 702; Volga (15, 
17; 19; 21), Olga Bande (15; 17; 19; 21), B. 
Dclavrancea (16; 18; 20). Gardianul : Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). O viață — rulează 
la cinematograful G. Bacovia (15; 17; 19; 
21). Flăcări și flori : Drumul Serii (16; 
18,15; 20,30). Cocoțatul — cinemascop : 30 
Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). Nouă 
zile dintr-un an : Aurel Vlaicu (15,30; 18:
20.30) , M. Emlnescu (16;' 10,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emi
siunea pentru cluburile din întreprln 
deri. Din cuprins : Telejurnalul săptâ- 
mînii. Multiple întrebuințări ale plăcilor 
fibrolemnoase. Inovații și inovatori. Noi 
construcții bucureștene. Dicționar teh- 
nlco-economic. Omagiu lui Paul Eluard.

Eugen Luca. Muzică 
19,00 — Emisiunea pentru sate.CUM E VREMEA

Ieri în țară : vremea a fost umedă șl 
rece, exceptînd Ardealul, unde s-a men
ținut relativ călduroasă șl cu cerul va
riabil. în celelalte regiuni cerul a fost A 
acoperit. Au căzut precipitații Intermi
tente sub formă de burniță șl ploaie în 
cea mal mare parte a țarii. In Banat v 
ploile au avut caracter de averse. Pe 
alocuri s-a produs ceață. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, exceptînd Banatul 
șl Bărăganul, unde a suflat cu Intensifi
cări din sectorul estic. Temperatura ae
rului la orele 14 avea valori cuprinse 
între 17 grade la Arad, Chlșlneu-Crlș, 
Oradea șl Gurahonț șl 1 grad la Salcia. 
In București : vremea s-a menținut 
umedă șl rece, cerul a fost acoperit. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura aerului la orele 
14 era de 6 grade.

Timpul probabil pontru zilele de 15, 16 
șl 17 noiembrie. In țară : vreme rece și 
umedă, cu cer schimbător, mal mult 
acoperit. Vor cădea precipitații în toate 
regiunile țării. Vînt moderat pînă la 
tare din sectorul nord-estic. Tempera
tura în general staționară. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
Iar maximele între 4 și 14 grade. în 
București : vreme rece și umedă, cu cer 
schimbător, mal mult acoperit. Tempo
rar ploaie. Vînt potrivit din sectorul 
estic. Temperatura în general stațio
nară.

Prezentare tie 
ușoară.
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• Marti »-a înapoiat In Capitala ve
nind de la Geneva tovarășul Grițjore 
Geamănu, care a participat la lucrările 
celei de-a 153-a sesiuni a Consiliului de 
Administrație al Organizației Internatio
nale a Muncii.

pă- 
din

din 
de- 
aici

;

Da curind a fost dat îa folosință acest nou bloc, cu 10 etaje, pe 
bulevardul 1 Mai din Capitală. (Foto : M. Cioc)

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

Mărfi dimineața delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. în frunte 
cu G. G. Abramov, a vizitat Insti
tutul politehnic Timișoara. Apoi, la 
Casa studenților, a avut loc o în- 
tîlnire cu cadre didactice și stu
dent!.

Delegația
Biled.

a vizitat apoi G.A.C.

în cursul după-amiezii membrii 
delegației au fost oaspeții colecti
vului de muncă al Fabricii „Bela 
Breiner'.

Seara au asistat la un spectacol 
folcloric la Teatrul de stat din lo
calitate.

Ziua mărcii poșta!
romînești

La 15 noiembrié, în țâra noastră 
se sărbătorește Ziua mărcii poștale 
romînești. Anul acesta ea marchează 
centenarul apariției în 1862 a pri
mei emisiuni de mărci poștale co
mune pentru întreaga Romînie.

Cu ocazia Zilei mărcii poștale ro
mînești, Asociația filateliștilor din 
R. P. Romînă, care cuprinde anul 
acesta un număr dublu de membri 
față de anul trecut, organizează o 
serie de manifestări filatelice — ex
poziții, conferințe, concursuri filate
lice și altele.

Primirea de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri ai R.P. Romins 

Gheorghe Gaston Marin, 

a ministrului Belgiei la București

Marți 13 noiembrie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gaston Marin, a primit în audiență 
protocolară de prezentare pe trimi
sul extraordinar și ministrul pleni
potențiar al Belgiei la București, Ho
nore Cambier.

(Agerpres)

Lecții de limbi străine 
la Kadio București

Incepînd de la 15 noiembrie, 
posturile noastre de radio vor di
fuza săptămînal lecții de limba 
rusă, limba franceză și limba en
gleză.

Orele de difuzare a lecțiilor sînt 
următoarele : luni, ora 18,30 pr. I, 
limba rusă (pentru începători) ; 
marți, ora 19,30 pr. II, limba fran
ceză (pentru avansați) ; miercuri, 
ora 18,30 pr. I, limba engleză 
(pentru începători) ; joi, ora 18,30 
pr. I, limba franceză (pentru în
cepători) ; vineri, ora 18,30 limba 
engleză (pentru începători).

SOFIA 13 (Agerpres). — La șe- 
dința din dimineața zilei de 13 no
iembrie a celui de-al VIII-lea Con
gres al P.C. Bulgar au continuat cu- 
vîntările de salut ale conducătorilor 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești. Congresul a fost salu
tat cu căldură de reprezentanții 
partidelor frățești din Malaya, San 
Marino, Panama, Salvador, Para
guay, Liban, Arabia Saudită, Hon
duras, Ecuador, Guatemala, Norve
gia.

General-locotenent Dobri Djurov, 
ministrul apărării naționale, care a 
prezidat ședința, a comunicat că pe 
adresa congresului au sosit nu
meroase telegrame de salut și din 
partea altor partide frățești, a dife
rite organizații obștești etc.

S-a comunicat că din 117 înscriși 
la cuvînt au vorbit 47 de persoane. 
A fost adoptată în unanimitate pro-

★

SOFIA 13 (Agerpres). — Cores
pondență specială : Delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., care participă la lucră
rile celui de-al VIII-lea Congres al 
P.C.B., a vizitat luni orașul Plevna, 
Mausoleul de la Grivița, Muzeul 
militar istoric din Plevna, Mausoleul 
ostașilor ruși și romîni căzuți în 
lupta de eliberare a poporului frate 
bulgar de sub jugul otoman. Dele
gația a fost însoțită de Atanas DP«

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne în R. P. F. Iugoslavia

punerea cu privire la încheierea dis
cuțiilor.

Marin Vacikov a prezentat apoi 
raportul Comisiei de validare.

Congresul a adoptat în unanimi
tate rezoluția în care se arată că cel 
de-al VIII-lea Congres al P.C. Bul
gar aprobă în unanimitate linia po
litică și activitatea Comitetului Cen
tral pe perioada la care s-a referit 
raportul.

Delegații au aprobat în unanimi
tate directivele celui de-al VIII-lea 
Congres al P.C. Bulgar cu privire 
la dezvoltarea R. P. Bulgaria în 
perioada anilor 1961—1980.

De asemenea. Congresul a adoptat 
în unanimitate Statutul P.C. Bul
gar.

Cu aceasta, ședința de dimineață 
a congresului a luat sfîrșit.

în după-amiaza zilei de 13 noiem
brie a avut loc o ședință închisă a 
congresului.

★

mitrov, președintele Comitetului 
pentru industrie de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al R. P. Bulga
ria.

La Mausoleul de la Grivița. din 
apropierea Plevnei, delegația a de
pus o coroană de flori și a semnat 
în cartea de onoare.

O altă coroană de flori a depus 
delegația romînă la Mausoleul osta
șilor ruși- și romîni căzuți pe 
mîntul Bulgariei în războiul 
1877.

A fost vizitată apoi G.A.C.M. 
comuna Gornl Dîbnik. Membrii 
legației romîne s-au interesat 
îndeaproape de culturile vegetale și 
de creșterea animalelor, de organi
zarea gospodăriei și de planurile ei 
de viitor.

tone de carne (în greutate de tăiere),
64.5 milioane tone de lapte, 950 mii 
tone de grăsimi animale. Anul tre
cut s-au produs 8,4 miliarde puduri 
de cereale, 4,5 milioane tone de 
bumbac, 8,7 milioane töne de carne,
62.6 milioane tone de lapte, 894 mii 
tone de unt.

N. S. Hrușciov informează că, în 
comparație cu anul trecut, în col
hozuri și sovhozuri a crescut șep- 
telul de vite, creîndu-se astfel condi
ții mai bune pentru sporirea pro
ducției de came, lapte și alte pro
duse animaliere în anul viitor.

La 1 noiembrie a.c. în țară au 
existat 60 milioane capete de vite 
cornute mari, printre care 20,9 mi
lioane vaci, 56 milioane porci, 111,9 
milioane oi. în decurs de un an, 
efectivul de vaci ale colhozurilor și 
sovhozurilor a sporit cu 1,8 milioana 
capete, de vite cornute mari — cu 
4,4 milioane capete, porcine cu 3,8 
milioane și ovine — cu 3 milioane 
capete. „Aceasta reprezintă desigur 
o creștere considerabilă, însă ea este 
departe de a corespunde posibilită
ților de care dispun colhozurile și 
sovhozurile“ — se arată în scrisoare.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
atrage atenția asupra faptului că în 
țară n-a fost lichidată încă o lipsă 
principală: în aceleași condiții, col
hozurile și sovhozurile ating un ni- 
yel diferit în ce privește producția.

N. S. Hrușciov subliniază necesit 
tatea de a se studia mai bine „re
zervele și posibilitățile colhozurilor 
și sovhozurilor, pentru a introduce 
cu o mai mare perseverență în pro
ducție realizările științei șl practicii 
înaintate'.

Printre posibilitățile importante 
de sporire a producției, N. S. 
Hrușciov menționează necesitatea de 
a cultiva cu cereale 20 milioane de 
hectare ocupate în prezent de ier
buri sau pîrloâge. Prin aceasta se 
va asigura un spor de producție de 
1 200 milioane puduri de cereale.

MOSCOVA 13 (Agerpres).— TASS; 
într-o scrisoare adresată Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la 
bilanțul din anul acesta la sporirea 
producției și achizițiilor de cereale“, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., arată că, potrivit calcu
lelor aproximative, anul acesta în 
U.R.S.S. se vor achiziționa, probabil, 
3 450 milioane puduri de cereale. 
U.R.S.S. va atinge nivelul anului 
1958, anul în care s-a obținut re
colta cea mai îmbelșugată și s-au 
realizat achizițiile cele mai mari. 
(Pînă la 10 noiembrie, în țară s-au 
achiziționat 3 432 milioane puduri).

Subliniind că acesta este un re
zultat bun, N. S. Hrușciov arată în 
continuare : „Cred că noi trebuie 
să trasăm ca o sarcină de partid și 
de stat de a obține în anul 1963 
achiziții de 4 200—4 500 milioane pu
duri de cereale, pentru ca în urmă
torii 2-3 ani să sporim producția de 
cereale marfă, adică vînzarea de 
cereale către stat, la 5 miliarde 
puduri”.

„Hotărîrile cu privire la reorgani
zarea conducerii agriculturii adop
tate la Plenara din martie a C.C. au 
jucat un rol important. Direcțiile de 
producție au început să aprofundeze 
problemele economiei colhozurilor și 
sovhozurilor, să rezolve mai opera
tiv problemele urgente ale produc
ției agricole" — declară N. S. 
Hrușciov.

Cu toate că într-o serie de mari 
regiuni agricole au existat condiții 
climaterice aspre, nivelul producției 
și al achizițiilor de cereale, carne, 
lapte, lînă, ouă a sporit în compara
ție cu anul trecut. Se va achiziționa 
mai puțină sfeclă de zahăr și car
tofi. Producția și achizițiile de bum
bac și floarea-soarelui vor atinge 
nivelul anului trecut.

După cum se așteaptă, anul acesta 
în U.R.S.S. se vor produce 9 mi
liarde puduri de cereale, 4,5 milioa
ne

★

dimineții de marți, 13 
delegația Partidului

în cursul 
noiembrie, 
Muncitoresc Romîn, condusă de tov. 
Gheorghe Apostol, a fost primită de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., și Dimităr Ganev, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

La convorbire a participat și 
Vera Naceva, membră a C.C. al 
P.C.B., șef-adjunct al secției de po
litică externă 
nale a C.C. al

Convorbirea 
mosferă caldă,

în cursul aceleiași zile, delegația 
P.M.R., însoțită de Atanas Dimi
trov, președintele Comitetului dé 
stat pentru industrie de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Bul
garia, a vizitat Uzina constructoare 
de mașini pentru prelucrarea me
talelor din Sofia.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
discutat amănunțit cu membri ai 
colectivului care au realizat un nou 
prototip al unei

Apoi membrii delegației au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroului necunoscut de pe colina A- 
vala.

La amiază președintele Skupscinei 
Populare Federative a R.P.F. Iugo
slavia, Petar Stambolici; a oferit o 
masă în cinstea delegației parlamen
tare romîne. în timpul mesei au 
rostit toasturi Petar Stambolici și 
acad. prof. Ștefan S. Nicolau.

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat Muzeul Militar din Par
cul belgrădean „Kalemegdan”. Aici ei 
au examinat diferite materiale do
cumentare, fotografii, cărți, arme, 
trofee care evocă episoade din isto
ria Iugoslaviei, din lupta poporului 
iugoslav pentru eliberarea patriei 
sale de sub jugul cotropitorilor fas
ciști.

Seara, Iovan Veselinov, președin
tele Skupscinei Populare a Repu
blicii Populare Serbia, a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților romîni. 
După aceea, delegația a asistat la 
un spectacol dat de Ansamblul de 
jocuri populare „Kolo“.

BELGRAD 13 (Agerpres). — (Co
respondență specială). — în cursul 
dimineții de marți delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
condusă de acad. prof. Ștefan S. Ni
colau, a făcut o vizită la Skupscina 
Populară a Republicii Populare Ser_ 
bia. Ea a fost însoțită de Punișa Pe- 
rovici, secretar al Comisiei pentru 
afacerile externe al Skupscinei 
Populare Federative Iugoslave, pre
cum și de Ion Rab, ambasadorul 
R. P. Romîne în Iugoslavia. Oaspeții 
romîni s-au întreținut cu Iovan Ve- 
selinov, președintele Skupscinei 
Populare a Republicii Populare Ser
bia, și alți deputați.(Agerpres)

13. Partida Rapid—Crișana a fost aml- 
nată.

Hocheiștii rosnîmi învingători 
în R. S. Cehoslovacă

(Agerpres)

Selecționata romînă de hochei pe 
gheată și-a încheiat turneul în R. S. 
Cehoslovacă, sustinînd o ultimă întîlnire, 
luni seara, în orașul Mlada Boleslav, 
formația locală Spartak. Hocheiștii 
mîni au cîștigat întîlnirea cu scorul 
5—2 (2—1; 1—1; 2—0).

După înapoierea în tară, echipa 
hochei pe gheată a R. P. Romîne își 
continua pregătirile în vederea 
întîlniri cu echipa Franței (24—25 noiem
brie), a meciurilor cu Tesla 
(23—29 noiembrie) 
dunărene, care va 
la Belgrad.
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Pardubics 
și a turneului țărilor 

începe la 7 decembrie

tone de bumbac, 9,2 milioane

„Programul reînnoirii democratice 
și naționale“ propus de P. C. Francez

și relații internațio- 
P.C.B.
a decurs într-o at- 
tovărășească.

Schimb de experiență
Timp de 3 zile la Galați a avut 

loc un schimb de experiență inter
regional cu lucrătorii din unitățile 
de alimentație publică, inițiat de 
Ministerul Comerțului Interior 
C.C, al Sindicatelor lucrătorilor din 
comerț. Au participat lucrători din 
alimentația publică d'in regiunile Ol
tenia, București, Bacău, Dobrogea, 
Iași, Galați și orașul Constanța. 
Tema schimbului de experiență a 
fost „îmbunătățirea deservirii con
sumatorilor în unitățile de alimen
tație publică cu preparate culinare, 
de cofetărie și bucătărie".

Și

ir
__ _____ de baschet ale U.R.S.S. 

și S.Ù.A. s-au întîlnit pentru a treia oară 
de la începutul turneului ne care-1 în
treprind în America baschetbaliștii so
vietici. De data aceasta, în meciurile des
fășurate la Nashville, ambele echipe so
vietice au terminat 
masculin U.R.S.S.
68—59, în timp ce la feminin echipa so
vietică a repurtat cea de-a treia victorie 
în dauna echipei americane (51—40).

*
Duminică în Capitală vor avea loc 

două meciuri de fotbal din cadrul cam
pionatului republican : Progresul—Dina
mo Bacău și Viitorul—Farul Constanta. 
Acestea se vor disputa în cuplaj pe sta
dionul Republicii, cu începere de la orele

Reprezentativele

învingătoare. La 
a învins S.U.A. cu

★
Echipele de tenis de masă ale R. P. 

Chineze și-au continuat turneul în Ja
ponia, lucind Ia Osaka cu două selecțio
nate japoneze. Jucătorii chinezi au re
purtat victoria cu scorul de 5—2. .Cam
pionul lumii Ciuan Ce-tun a cîștigat toate 
cele trei întîlniri susținute. La feminin 
au cîștigat gazdele cu 3—2. în ultimele 
meciuri ale turneului jucătorii chinezi 
vor evolua la Yokohama.

ir
în ultimul meci al turneului pe care 

l-a întreprins în tara noastră echipa ma
ghiară de fotbal Szeged a întîl'nit marți 
là Luoèni echipa Minerul. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 5—4 (0—2).

■k
Primul meci din cadrul „Cupei cam

pionilor europeni” la handbal feminin 
s-a disputat la Praga între formația locală 
C.K.D. și Danubia-Viena, campioana 
Austriei. Au învins jucătoarele ceho
slovace cu 9—3 (5—0). (Agerpres)

Plenara C. C. al P. M. S. U.

mașini de șlefuit.

PARIS 13 (Agerpres). — Ziarul 
,,1’Humanité" a publicat la 12 noiem
brie „Programul reînnoirii democra
tice și naționale” propus de P.C. 
Francez în legătură cu apropiatele 
alegeri în Adunarea Națională.

Comuniștii cer cönvöcarea Adună
rii Constituante și adoptarea de că
tre aceasta a unei noi constituții, 
care să stabilească o formă demo
cratică de guvernămînt în care pu
terea supremă să aparțină reprezen
tanților poporului, aleși prin vot uni
versal și direct pe baza sistemului 
de reprezentare proporțională. Adu
narea Națională va numi guvernul 
care va trebui să răspundă în 
fața ei.

Programul P.C.F. cere efectuarea 
unei epurări în rîndurile poliției și 
dizolvarea organizațiilor fasciste, 
alegerea judecătorilor de către po
por, separarea bisericii de stat și 
școală, stabilirea unui control demo
cratic asupra presei, radioului și te
leviziunii și lărgirea considerabilă a 
democrației la locurile de muncă.

Partidul comunist insistă asupra 
necesității dezvoltării economiei și 
folosirii tuturor resurselor țării, na
ționalizarea monopolurilor, 
cial în ramurile industriei 
petroliere, metalurgice și 
precum și naționalizarea
bănci și societăți de asigurare.

în spe- 
atomice, 
chimice, 
marilor

•r.

©

(Urmare din pag. l-a)

O după-amiăză aurie de toamnă. 
Pe străzi circulă șiruri lungi de 
mașini. De pe terasa cafenelei de 
la ultimul etaj al clădirii Wiener 
Hochhaus se desfășoară în fața 
ochilor o panoramă impresionantă.

Un oraș-muzeu

BUDAPESTA 13 (Ager
pres). — După cum trans
mite agenția M.T.I., la 12 
noiembrie a avut loc Ple
nara C. C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar. Pe ordinea de zi a 
figurat raportul de acti
vitate al Comitetului Cen
tral al P.M.S.U., propus 
a fi prezentat Congresului

al VIII-lea. După cuvîn- 
tarea de deschidere, a pri
mului secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jânos Kâdâr, 
plenara a dezbătut și a- 
probat în unanimitate 
proiectul de raport. Ple
nara a dezbătut apoi pro
bleme curente și a adop
tat hotărîri corespunză
toare.
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au utilizat pentru ridicarea grajdu
rilor și saivanelor lemn de salcîm, 

•ămidă fabricată în gospodărie și 
relitori din stuf. Pentru extinde

rea experienței acestei gospodării, 
consiliul agricol raional a organizat 
aici un schimb de experiență la care 
au participat șefii brigăzilor de con
strucții' și președinții gospodăriilor 
colective din comunele vecine.

La începutul lunii septembrie, bi
roul Comitetului raional de partid 
Mizil a analizat într-0 ședință sta
diul construcțiilor agrozootehnice. 
Cu această ocazie s-a constatat că 
în unele gospodării — din Clondiru, 
Pietroasele etc. — lucrările se des
fășoară încet.

Pentru ca și aici construcțiile să 
T'e terminate la timp, gospodăriile 
■ lective care au terminat construc- 
Vx-e ajută pe cele rămase în 
urmă. în prezent echipa de construc
tori de la G.A.C. din Glodeanu-Si- 
liștea îi ajută pe colectiviștii din 
Cotorca, constructorii gospodăriei 
din Movila Banului pe cel din Clon- 
diru, iar cei din Sarînga ajută gos
podăria colectivă din Pietroasele, 
într-ajutorarea între gospodăriile 
colective a contribuit la grăbirea rit
mului construcțiilor 
nele raionului.

în toate cornu-

Străbătînd în 
aceste zile sa
tele regiunii, 
în numeroasa 
locuri se ob
servă preocu-

parea colectiviștilor pentru termina
rea construcțiilor. Sub îndrumarea

REGIUNEA 
MUREȘ- 

AUTONOMA 
MAGHIARĂ

comitetului regional de partid, con
siliul agricol regional a luat o serie 
de măsuri organizatorice în vede
rea creării condițiilor pentru darea 
în folosință, la termen, a construc
țiilor zootehnice Au fost pregătite 
din vreme proiectele, s-a stabilit 
amplasarea construcțiilor și s-au 
luat măsuri pentru aprovizionarea 
gospodăriilor colective cu materiale 
de construcții. în vederea reducerii 
costului construcțiilor s-a organizat 
folosirea resurselor locale de mate
riale : cărămidă, lemn, pietriș, nisip, 
var etc. în mai multe locuri au fost 
organizate schimburi de experiență 
în cadrul cărora au avut loc demon
strații practice desnre felul cum tre
buie construite adăposturi trainice 
și cu un preț de cost redus.

Tn raioanele Luduș și Miercurea 
Ciuc executarea construcțiilor zoo
tehnice se apropie de sfîrșit.

în regiune există însă și construc
ții neterminate, iar unele chiar 
neîncepute. La G.A.C. Praid, raionul 
Tg. Mureș, s-a prevăzut construirea 
a două grajduri, din care unul nici 
nu este început.

★

Pentru a asigura o bună adăpo- 
stire a întregului efectiv de animale 
și păsări este necesar ca în fiecare 
raion să se folosească toate mijloa
cele pentru terminarea și darea în 
folosință a construcțiilor. în acest 
scop organele de partid și sfaturile 
populare trebuie să îndrume gospo
dăriile colective Să repartizeze un 
număr suficient de colectiviști pen
tru executarea lucrărilor necesare, 
să folosească toate resursele de ma
teriale de care dispun.

în dreapta se profilează turnul 
gotic dantelat, înalt de 100 metri, al 
primăriei ; în apropiere, într-o clă
dire în stilul Renașterii, se află uni
versitatea, de la fondarea căreia se 
vor împlini în 1965, 600 de ani.

Puțin mai departe, turnurile ele
gante ale bisericii Votiv. Iată 
și clădirea luminoasă a parlamentu
lui, cu acoperișul încadrat de sta
tuete, apoi Ring-ul, marele bulevard 
pe care se află cele două construcții 
impozante ale muzeelor de istorie a 
științelor naturale șl de istoria arte
lor. în apropiere este Hofburgul — 
fostul palat imperial, azi și el mu
zeu ; între parcul din fața primăriei 
și frumoasa grădină publică se vede 
Burgtheater — una din marile scene 
europene. în inima orașului se înal
ță catedrala Sfîntului Stefan, vestit 
monument de artă. Privirea se o- 
prește apoi pe o clădire cu o mare 
faimă — Opera vieneză. Cît cu
prinzi cu privirea, construcții monu
mentale, executate cu măiestrie, 
multe din ele datînd de secole.

Părăsești Hochhausul și o iei a- 
gals pe străzile bătrînulul 
Amurgul de toamnă cu 
ția sa de culori împrumută orașu
lui un pitoresc deosebit. Lîngă bu- 
feturile moderne de tip „expres“, 
își duo existența vechile cafene
le atît de îndrăgite de vienezl. 
Dar și în cafenelele moderne s-a 
creat repede ceva din atmosfera 
clasică vieneză, deși mașinile cro- 
mate cu zgomotul lor parcă ar în
cerca s-o împrăștie. 1 183 de cafe
nele noi și vechi ; vechea atmosfe
ră vieneză o Tegăseștl însă în cele 
12 Konzert-oaffee, menținute cu sub
venții acordate de primărie; ea este 
evocată și de cupeurlle șl birjele 
care, conduse de blrjari-ghid, plim
bă turiștii prin oraș.

Vienei 1 se spune orașul valsuri
lor. Aici a trăit și a creat „regele

valsului', Johann Strauss. Amintirea 
familiei Strauss — care, prin compo
zitorii și dirijorii Johann (tatăl), Jo
hann (fiul), Josef și Eduard, a dat o 
adevărată „dinastie" de muzicieni 
— este păstrată pretutindeni. Orașul 
a cunoscut timpuri de mare glorie 
muzicală. Aici au trăit și au creat 
Mozart, Haydn și Beethoven, aici au 
compus Schubert, Liszt, Gluck și 
Brahms. Firește că vorbind despre 
Viena muzicală trebuie să pome
nești și de Suppé și Lehar, creatori 
de nemuritoare operete.

Orașul are nenumărate parcuri și 
este înconjurat de vii. Cartierele 
Grinzing, Semmering și Nussdorf 
sînt renumite pentru vinurile lor. în 
cîrciumioarele rustice din Grinzing 
se adună seară de seară numeroși 
vienezi și străini.
Centru industrial și comercial

de mult eveni
mente ca grevele 
personalului poli
ției, vămilor, ale 
metalurgiștilor și 
ale altor categorii 
care în felul a- 
cesta au obținut 
satisfacerea unor 
revendicări, spre 
a putea face față
pete, au fost apreciate aci ca un 
semnal de alarmă pentru economia 
Austriei.

„Nu vrem un nou Anschluss“
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Viena nu este însă numai orașul 
valsurilor și artelor. Capitala Aus
triei este un important centru indus
trial și comercial, în cuprinsul căru
ia sute de mii de oameni ai muncii 
depun o vie activitate productivă. 
De partea cealaltă a Dunării, pe 
care Johann Strauss a văzut-o 
albastră, daT care acum, din 
cauza rezidurilor de la numeroasele 
întreprinderi plasate în apropierea 
ei, a căpătat o culoare nedefinită, 
se află cunoscutul cartier Florisdorf, 
renumit pentru industria sa, ca șl 
pentru tradițiile mișcării muncito
rești. Despre greva din ianuarie 
1918, ca și despre marea grevă cu 
caracter politic antifascist din fe
bruarie 1934 vorbesc cu mîndrie oa
menii muncii din Florisdorf.

în momentul de față, Austria și ca
pitala el se află In toiul campaniei 
electorale pentru alegerile care vor 
avea loc la 18 noiembrie. în cursul 
campaniei electorale, s-a vorbit 
mult despre o serie de realități mai 
puțin Toze din „orașul valsurilor”, 
în legătură cu grijile populației, s-a 
subliniat în această campanie elec
torală problema chiriilor care ab
sorb între 20 și 30 la sută din ve
niturile salariaților, precum și creș
terea prețurilor la bunurile de 
larg consuni (cu 7,2 la sută 
mai ridicatd în 1962 dectt în 1960) Nu

Vienezul se interesează de aproa
pe și de evenimentele internațio
nale.

Am asistat la Marșul Păcii orga
nizat de Uniunea femeilor democra
te din Viena cu prilejul întîlniri! 
mondiale a femeilor. Le-am văzut pe 
femeile vieneze pășind în rînduri 
strînse, exprimînd năzuințele lor : 
„Neutralitatea Austriei — în slujba 
coexistenței pașnice", „Nu dați arme 
atomice generalilor naziști", „Războ
iul atomic e moarte, noi vrem să 
trăim" etc. Nu putem să nu ne a- 
mintim despre răceala cu care a 
fost primit la Viena președintele R.F. 
Germane, Lübke. Făcîndu-se ecoul 
opiniei publice, presa a pomenit a- 
tunci despre faptul că populația 
păstrează vie în amintire perioada 
Anschlussulul, a barbariei naziste. 
Ziarul „Volksstimme“ a scris cu a- 
cest prilej : „Din păcate există în 
R.F.G. ca și în Austria oameni care 
visează șl acum un nou Anschluss 
și tind spre el într-o formă nouă, pe 
căi ocolite, prin Piața comună".

Perspectiva asocierii Austriei la 
Piața comună'stîrnește îngrijorare în 
rîndurile opiniei publice, inclusiv în . 
acele cercuri de afaceri care înțeleg 
că ea include riscul ascuțirii concu
renței comerciale, 
partea produselor 
Ziarele scriu tot mai mult despre in
filtrarea capitalului străin și în pri
mul rînd vest-german în economia 
Austriei. Recent s-a petrecut un epi
sod semnificativ în ce privește „me
todele" la care recurg capitaliștii 
vest-germanl pentru a-șl asigura

Clădirea primăriei din 
infiltrarea pe piața austriacă. Un 
negustor de ceasornice din Germa
nia occidentală a anunțat prin re
clame că va deschide la Viena un 
magazin — cu care prilej 6e vor 
împărți 1 000 de ceasuri gratuite 
primilor vizitatori. Cum e și firesc, 
poliția a trebuit să intervină pentru 
a menține ordinea, dar comercian
tul respectiv a dat „lovitura" con- 
curenților austrieci.

Acesta este un episod mărunt, 
particular, dar mai sînt și alte as
pecte care oglindesc țelurile unor 
cercuri de la Bonn. Au devenit cu
noscute aci încercările acestora, ca 
mijloc pregătitor de a pune mina 
pe unele organe de presă. în acest 
domeniu și-a făcut nu de mult a- 
pariția la Viena concernul vest- 
german Axel Springer. Și toate a- 
cestea cînd Austria nu a aderat la 
Piața comună, ceea ce, după cum 
scriu ziarele, i-ar aduce și „riscuri 
politice“. Piața comună creează 
riscuri pentru neutralilatea Aus
triei, întrucît ea ar însemna de fapt 
atragerea tării în sfera de domina
ție economică și politică a Bonn
ului, care are cea mai mare influen
ță în acest bloc.

Mărturii ale unor relații
prietenești

Viena.

îndeosebi din 
vestgermane.

Aoest oraș, po care arta șl-a pus 
In mod atît do vizibil pecetea, este 
un centru de atracție pentru turiștii 
din lumea întreagă. Iar austriecii — 
care au minunate locuri pentru tu
rism — știu să aprecieze și frumu
sețea litoralului nostru. Mulți dintre 
ei își amintesc cu plăcere de zilele 
petrecute la mare, în Romînia, în ul
timii doi ani.

Nu odată am avut prilejul să dis
cut cu interlocutorii mei vienezl des
pre legăturile comerciale ale Aus-

triei cu numeroase țări de pe cele 
cinci continente. Ei mi-au vorbit 
despre relațiile comerciale ale țării 
lor cu țările lagărului socialist. 
După cum se știe, legăturile comer
ciale dintre Austria și R. P. Romînă 
au crescut continuu în ultimii ani. 
între, țările noastre s-a încheiat un 
acord privind schimbul de mărfuri 
de lungă durată pe perioada 1961— 
1966.

Josef Heinrich, director la Camera 
de Comerț Federală, ne-a declarat 
că există încă vaste posibilități de 
a extinde schimburile de mărfuri 
între Austria și țara noastră. Tot el 
n*-a spus că produsele industriei 
noastre chimice, ale petrochimiei, 
ca și unele produse alimentare sînt 
cerute pe piața austriacă.

Firește, valorificarea tuturor posi
bilităților care există pentru dezvol
tarea schimburilor comerciale, reci
proc avantajoase și fără nici un fel 
de piedici sau discriminări, cores
punde intereselor dezvoltării cola
borării internaționale, promovării 
principiilor coexistenței pașnice.

Și dezvoltarea culturală a țării 
noastre este urmărită cu interes aci. 
Premiera piesei romînești „Oameni 
care tac" de Alexandru VoitiD s-a 
bucurat — în acest oraș în care 
teatrul se află la loc de cinste — de 
aprecieri elogioase. Concertele diri
jate de artistul poporului George 
Georgescu au fost mult apreciate 
de pretențiosul public muzical vie- 
nez. De asemenea au fo3t aplaudate 
recitalele date de baritonul nostru 
Ladislau Konya.

Poporul austriac vrea pace, rela
ții prietenești cu toate popoarele. El 
vrea ca minunatele comori de artă 
din orașele țării, salvate de la dis
trugerile războiului, să dăinuie 
peste veacuri.

ȘT. DEJTJ
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ijCauza revoluției cubane este dreaptă și ea va birui"

Cuvîntarea lui A. I. Mikoian 
la Universitatea din Havana
HAVANA 13 (Agerpres). — în 

seara zilei dé 12 noiembrie — anun
ță agenția TASS — A. I. Mikoian. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. a făcut ô 
vizită la Universitatea din Havana.

După o scurtă convorbire priete
nească cu conducătorii universității. 
A. I. Mikoian s-a întîlnit în sala de 
festivități a universității, plină pînă 
la refuz, cu studenți și profesori.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Cuba 
Marinello, rectorul 
rostit o cuvîntare.

Astăzi, a spus el, 
reprezentant al poporului sovietic 
frate, prieten sincer al poporului 
cuban — Anastas Mikoian. Aducem 
profunde mulțumiri poporului sovie
tic și conducătorilor lui pentru so
lidaritatea manifestată fată de noi, 
pentru ajutorul acordat poporului 
cuban, ajutor pe care îl simțim me
reu, mai ales în clipele cele mai gre
le pentru revoluția noastră.

în numele întregului colectiv al 
universității, Jüan Marinello a de
clarat : Astăzi, mai mult ca oricînd. 
reafirmăm profunda noastră încre
dere în steagul marxism-leninismu- 
lui. Avem o încredere sinceră față 
de prietena noastră — Uniunea So
vietică — și știm că ea va fi tot
deauna cu noi în zilele oricăror în
cercări de care se poate lovi patria 
noastră. Sîntem totdeauna gata ca 
sub conducerea lui Fidel Castro să 
respingem orice atac al dușmanului.

A luat apoi cuvîntul José Rebel- 
lon, președintele Federației studen
ților universitari.

A. I. Mikoian a rostit o cuvîntare 
în care, după ce a mulțumit cordial 
pentru primirea făcută, a transmis 
salutul fierbinte al poporului sovie
tic, al partidului comunist și al gu
vernului sovietic, al 
ciov.

Vă 
spus 
două 
universitatea voastră a fost tot
deauna un centru al progresului ști
ințific și revoluționar. Cei mai buni 
conducători ai luptei poporului cu
ban împotriva colonialismului și im
perialismului, pentru independență, 
au ieșit de pe băncile universității 
voastre.

Au trecut trei ani de cînd am vi
zitat Cuba pentru prima oară, a 
spus A. I. Mikoian. Sînt uimit în 
primul rînd de mărețul spirit de 
luptă care nu se stinge, ci se aprin
de tot mai mult. Cred că oamenilor 
cu vederi progresiste din S.U.A. le 
este rușine pentru faptul că guver
nul lor silește pe studenți să ia 
arma în mînă și să abandoneze în
vățătura, silește zeci de mii de 
muncitori și țărani să lase lucrul și 
să ia pușca.

După ce a amintit de primii ani 
de după Marele Octombrie, de u- 
riașele greutăți pe care le-a înfrun-

și U.R.S.S., Jüan 
Universității, a

primim un înalt

lui N. S. Hruș-

cu faptul — a
— că în cele

puteți mîndri
A. I. Mikoian
secole și jumătate de existență, 

voastră a fost
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Problema dezarmării în discuția 
Comitetului Politic al O. N. U.

/

tat poporul sovietic în lupta împo
triva intervenției imperialiste și a 
ruinei economice și după ce a com
parat Țara Sovietică din acea peri
oadă cu statul mare și puternic pe 
care îl constituie Uniunea Sovieti
că de astăzi, A. I. Mikoian a spus : 

Fiți convinși că toate greutățile 
voastre vor fi înlăturate. Revoluția 
va izbîndi și Cuba socialistă va 
străluci în rîndurile tuturor țărilor 
Americii Latine și întregii lumi.

Mîinile imperialiștilor sînt scurte. 
Sînt de domeniul trecutului vremu
rile în care ei făceau ce voiau. 
Cauza voastră este cauza tuturor 
oamenilor sovietici, a tuturor țări
lor socialiste, a tuturor oamenilor 
cu vederi progresiste din celelalte 
țări. Cauza revoluției cubane este 
dreaptă și ea va birui. Astăzi stea
gul acestei victorii îl constituie cele 
cinci puncte ale lui Fidel Castro. 
Se poate spune pe bună dreptate 
că cele cinci puncte ale lui Fidel 
Castro reprezintă un program _ al 
păcii pentru toate țările din bazinul 
Caraibilor. De aceea. Uniunea So
vietică sprijină acest program.

(întreaga asistență 
picioare și a scandat 
del-Hrușciov, sîntem

Vă încredințez din 
A. I. Mikoian — că , . 
tic, guvernul sovietic, noi toți sîn
tem cu 
noastre 
tru, cu 
noastre 
același tel, aceeași 
ria socialismului.

s-a ridicat în 
îndelung : ,.Fi- 
cu voi !’.)
nou — a spus 
poporul sovie-

sentimentele și gîndurile 
împreună cu poporul vos- 
guvernul vostru. Popoarele 
sînt frați adevărați. Avem 

dorință — victo-

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 12 noiembrie s-a 
restabilit legătura cu stațiunea automată interplanetară „Marte-1". Pe 
baza comenzilor transmise de Ia centrul de radiocomunicații cosmice la 
distanțe mari, au fost conectate emițătoarele de bord, au fost efectuate 
măsurători asupra traiectoriei și au fost recepționate informații teleme- 
trice. Atunci cînd au fost restabilite legăturile, stațiunea „Marte-1“ se 
afla la o distanță de aproximativ 3 650 000 km de Pămînt. Radiocomunica- 
țiile cu stațiunea interplanetară „Marte-1“ sînt stabile.

Prelucrarea la centrul de coordonare și calcul a informațiilor teleme- 
trice recepționate a arătat că temperatura și presiunea în corpul stațiunii 
interplanetare „Marte-1" oscilează în limitele fixate ; bateriile solare și 
chimice funcționează normal.

La 14 noiembrie ora 12 (ora Moscovei) stațiunea automată interpla
netară se va afla, ca și înainte, în constelația Linxul.

Coordonatele astronomice vor fi următoarele : declinație

CAPETOWN. Autoritățile rasiste 
din Republica Sud-Africană au im
pus domiciliu forțat pe timp de 5 
ani cunoscutului ziarist alb Brian 
Bunting, luptător pentru drepturile 
populației de culoare, precum și 
ției sale.

'Apelul P.C. ditt Spania

so-

22’, ascensiunea dreaptă — 7h 22’ 
4 386 000 km.

MOSCOVA. In librăriile din Mos
cova a apărut primul atlas din lume 
al planetei Marte editat de Acade
mia de Științe a U.R.S.S. Atlasul cu
prinde desene ale „planetei roșii1' e- 
fectuate în anul 1956 în timpul marii 
opoziții a lui Marte. Atlasul este o 
sinteză a muncii colective a multor 
astronomi sovietici.

BERLIN. La Berlin a avut loc o 
ședință a secretariatului Consiliului 
Mondial al Păcii, în care au fost 
examinate măsurile în domeniul în
făptuirii hotărîrilor și recomandări
lor Prezidiului Consiliului, care a 
discutat problemele apărării inde
pendenței Cubei, dezarmării și re
glementării pașnice germane.

NEW YORK. După cum anunță 
corespondentul din Miami (statul 
Florida) al agenției Associated Press, 
„concentrarea forțelor militare con
tinuă. La 12 noiembrie, în sudul Flo-

— 45 grade 
distanța de la Pămînt va fi de

ridei au sosit, noi trupe americane 
împreună cu tancuri și tunuri auto
propulsate“.

Cresc rîndurile P.C.

PARIS 13 (Agerpres). — Ziarul 
„L’HUMANITÉ“ a publicat apelul 
P.C. din Spania adresat poporului 
spaniol și opiniei publice internațio
nale în legătură cu torturile la care 
siguranța franchistă a supus pe Ju
lian Grimau Garcia, membru al Co
mitetului Central al P.C. din Spania, 
arestat la Madrid la 7 noiembrie.

Pentru a-și masca crima împotri
va neînfricatului luptător comunist, 
poliția franchistă a răspîndit zvonul 
că Grimau ar fi încercat să se sinu
cidă.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
TASS. în ședința din 12 noiembrie 
a Comitetului Politic O.N.U., repre
zentantul U.R.S.S., V. A. Zorin, a 
făcut o precizare în legătură cu ști
rile false și tendențioase difuzate 
de presa newyorkeză în legătură cu 
poziția sovietică față de problema 
reluării lucrărilor Comitetului celor 
18 de la Geneva. El a arătat că 
discutarea problemei dezarmării ge
nerale și totale la cea de-a XVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. are o mare importanță pen
tru lucrările ulterioare ale Comite
tului celor 18. Ar fi absurd ca acest 
Comitet să discute problema dezar
mării generale și totale înainte ca 
Adunarea Generală și Comitetul 
Politic al Adunării să examineze 
această problemă și să prezinte re
comandări și rezoluții corespunză
toare.

Pornind de la considerente prac
tice, delegația sovietică a propus ca 
lucrările Comitetului celor 18 să re- 
înceapă la New York la 12 noiem
brie. Am propus apoi ca lucrările 
Comitetului celor 18 să fie reluate 
după încheierea discutării acestei 
probleme în Comitetul politic și în 
cadrul Adunării Generale, adică la

aproximativ 22—23 noiembrie. Aș
teptăm răspunsul delegației ameri
cane în speranța că va fi pozitiv. 
Aceasta este poziția delegației sovie
tice. Totuși, în ziarul „New York 
Times“ a apărut o informație în 
care se pretinde că V. A. Zorin ar 
propune ca lucrările Comitetului ce
lor 18 să fie reluate la 1 ianuarie 
1963. Se naște întrebarea, a spus 
Zorin, de unde s-au putut primi a-- 
semenea informații în legătură cu ’ 
poziția noastră ? Aceste informații 
tendențioase din presa newyorkeză 
nu contribuie cîtuși de puțin la des
fășurarea normală și rodnică a dis
cuțiilor pe marginea acestei pro
bleme.

Luînd apoi cuvîntul. reprezentan
tul S.U.A., A. Dean, a insistat ca 
comitetul celor 18 de la Geneva să 
se întrunească la 19 noiembrie. în 
acest sens el este de părere că. Co
mitetul Politic ar putea tine două 
ședințe de noapte. El a declarat însă 
că dacă această propunere se va 
dovedi inacceptabilă, sau dacă dis
cuțiile din Comitet vor trena, atunci 
delegația S.U.A. ar putea începe 
tratativele de la Geneva și mai 
tîrziu.

Intervențiâ reprezentantului R. P. Romîne
din Germania MOSCOVA. Datorită unui defect 

la avionul cu reacție pe care pilota, 
căpitanul sovietic Ivan Kunițîn, a fost 
nevoit să sară cu parașuta în largul 
mării, El nu și-a pierdut stăpinirea de 
sine. Folosind barca pneumatică, le
gată. de centură, pilotul a luptat cu 
valurile aproape trei zile și trei nopfi, 
fără hrană in apa rece ca gheata. In 
cele din urmă, barca lui Kunițîn a fost 
dusă de valuri spre o mică insulă 
unde a fost observat de un elicopter. 
In prezent, Kunițin se află sub îngri
jire și se simte bine.

BERLIN. Ziarul „FREIES VOLK" 
care apare ilegal în R.F.G. și este 
organul C.C. al P.C. din Germania, 
interzis în mod samavolnic de -auto
ritățile de la Bonn, relatează despre 
creșterea rîndurilor P.C. din Germa
nia. Ziarul arată că în ultimul timp 
în rîndurile partidului s-au integrat 
numeroși patrioți. Au fost create a- 
proximativ 100 de grupe de partid 
în întreprinderi.

BELGRAD. între 7 și 12 noiem
brie a avut loc la Belgrad cel de-al 
7-lea Tîrg internațional de carte, în prezentant al cercurilor militare din 
cadrul Tîrgului au expus edituri din 
17 țări, printre care și R. P. Romînă.

I

ATENA. La 12 noiembrie un re-

în ședința de după-amiază a Co
mitetului Politic primul a luat cu
vîntul. Mircea Malița, șeful delega
ției R. P. Romîne la Sesiunea a 
XVII-a a Adunării Generale a 
O.N.U.

Referindu-se la importanța reali
zării unui acord asupra dezarmării 
generale și totale, reprezentantul 
romîn a arătat că rezolvarea radi
cală și definitivă a problemei păcii 
în lume este lichidarea completă a 
mașinii de război a statelor.

Evenimentele recente din Marea 
Caraibilor n-au făcut decît să întă
rească această răspundere Simțul 
de răspundere și înțelepciune care 
au făcut posibilă evitarea dezastru
lui, trebuie să inspire eforturile de 
a elimina o dată pentru totdeauna 
primejdia izbucnirii unui conflict 
termonuclear.

Delegația romînă, ca și delegații
le celorlalte țări socialiste, consideră 
că a interzice și a distruge armele 
nucleare, a lua măsuri radicale în 
vederea eliminării încă din prima e- 
tapă a posibilității declanșării unui 
conflict nuclear, constituie primul, 
cel mai urgent și cel mai important 
obiectiv de atins în cadrul procesu
lui de dezarmare.

Reprezentantul romîn, analizînd 
propunerile S.U.A. a scos în

dență faptul că aceste propuneri nu 
prevăd lichidarea vehiculelor arme
lor nucleare și ignorează problema 
lichidării bazelor militare de pe te
ritoriile străine.

Referindu-se la problema contro
lului Mircea Malița a arătat : Noi 
concepem controlul ca o parte com
ponentă, absolut indispensabilă a 
procesului de dezarmare generală și 
totală. Fiecare măsură de dezarmare 
trebuie 
și pînă 
control 
control 
tic corespund pe deplin acestor ce
rințe.

Pronunțîndu-se neabătut pentru 
realizarea cît mai grabnică a dezar
mării generale și totale, guvernul 
romîn, a arătat Mircea Malița, se 
dedlară totodată în favoarea înfăp
tuirii oricăror alte măsuri menite să 
contribuie la destinderea încordării 
internaționale, să ducă la întărirea 
încrederii între state și să favori
zeze în felul acesta dezarmarea ge
nerală și totală.

în încheiere Mircea Malița. subli
niind însemnătatea instituirii unor 
zone denuclearizate pe continentul 
european, a arătat că R. P. Romînă 
continuă să militeze pentru încheie
rea între statele regiunii balcanice a 
unui tratat de înțelegere și secu
ritate colectivă în vederea transfor
mării regiunii Balcanilor într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare și baze 
militare străine, ceea ce ar cores
punde în cel mai înalt grad, intere
selor tuturor popoarelor din această 
regiune și ar aduce o contribuție 
importantă la destinderea interna
țională.

să se efectueze de la început 
la sfîrșit sub cel mai riguros 

internațional. Măsurile de 
propuse de guvernul sovie-

Grecia a făcut cunoscut ziariștilor că 
lucrările pentru crearea unui centru 
de rachete al N.A.T.O. în Creta se 
desfășoară din plin. Baza va fi gata 
în anul 1964.

Acest reprezentant a afirmat că 
centrul ar avea un caracter „instruc
tiv și științific“ și ar fi destinat mai 
ales „cercetărilor cosmice“. în ace
lași timp, el a subliniat că la baza 
din Creta vor fi amplasate rachete 
ale N.A.T.O., proiectile teleghidate 
cu o rază 
precum și 
rea lor

de acțiune de 150 mile, 
instalații pentru lansa-

evi-

proteste în

cnl partidu- 
Camera Co- 
cenzură îm-

care 
un

w [
K : :
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Mentivoglia este una din numeroasele localități din Italia unde au avut loc mitinguri ale celor 1,5 
milioane de muncitori agricoli care au făcut de curind o grevă de 24 de ore, revendicînd înfăptuirea re
formei agrare.

Înfrîngeri ale intervenționiștilor 

in Yemen

Ziariștii occidentali scriau despre 
cancelarul Adenauer că nu pare su
perstițios. Marți, 13 noiembrie, el a 
plecat pe calea aerului la. Washing
ton pentru convorbiri cu conducă
torii S.U.A.

Vizita cancelarului peste Ocean a 
fost anunțată cu mult timp în urmă. 
Inițial se fixase ca dată sfîrșitul 
lunii noiembrie. O serie de episoa
de din ultimul timp neplăcute pen
tru cancelar l-au determinat să se 
grăbească. După cum se știe, 
coaliția sa guvernamentală s-a 
aflat 
crize 
gel“, 
blice 
persecuțiile dezlănțuite de 
împotriva 
burgheze, miniștrii liberal-democrați 
au amenințat cu demisia. în cele 
din urmă Adenauer a izbutit să sal
veze coaliția .guvernamentală. Dar 
„New York Herald Tribune”, care 
nu-și ascunde simpatiile pentru can
celar, a scris : „Adenauer trece 
printr-una din cele mai neplăcute 
crize din îndelunqata istorie a gu
vernului său 1“. Lucrul acesta este 
confirmat și de alegerile care au 
avut loc duminică în landul Hessen 
și la care partidul lui Adenauer a 
suferit oierderi.

Toate acestea — pe fondul cere
rilor tot mai insistente ale opiniei

După cum se 
sa guvernamentală 

în pragul unei veritabile 
legate de „cazul Der Spie- 
Sub presiunea opiniei pu- 
nemulțumite și indignate de 

guvern 
cunoscutei reviste ham-

publice mondiale cu privire la regle
mentarea pașnică a problemei ger
mane, prin încheierea tratatului de 
pace și normalizarea pe această 
bază a situației din Berlinul occi
dental.

înaintea cancelarului, drumul la 
Washington a fost bătătorit de Willy 
Brandt, primarul Berlinului occiden
tal, și de ministrul de externe al 
R.F.G., Schräder. La timpul lor, a- 
ceste vizite au coincis cu discuțiile 
din presa vest-germană privind in-

știe, nu face 
face parte din 
aceste măsuri 
se ridice noi

troducerea unor subunități ale Bun- 
deswehrului în Berlinul occidental, 
care, după cum se 
parte și nu poate 
R. F. Germană. Prin 
nu se face decît să
piedici în calea normalizării situa
ției în Berlinul occidental și a re
glementării pașnice a problemei 
germane.

La Bonn s-a lăsat să se înțeleagă 
că autorii acestor planuri se află 
dincolo de Oceanul Atlantic. Dar în
săși presa vest-germană a demas
cat acest joc. într-o informație tri
misă din Washington, coresponden
tul ziarului „Die Welt” arăta că în
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capitala S.U.A. „rămîn infructuoase 
încercările de a se lămuri din care 
surse provin aceste știri și ce inter
venții se ascund în spatele dorinței 
de a se atribui Washingtonului pre
tenții pe care el nu le formulează". 
Or, aceste intenții ale Bonnului sînt 
absolut' clare. Adenauer merge ca 
mesager al „războiului rece", ca a- 
vocat al anacronismului politic, 
hotărît să pledeze împotriva orică
ror poziții mai rezonabile în pro
blema germană.

Luni, în fața unui grup de ziariști 
americani, Adenauer și-a dezvăluit 
încă odată țelul călătoriei sale. 
După ce a înșirat o serie de subiec
te pe care le va discuta, cancelarul 
a dat de înțeles că principala aten
ție va fi acordată problemei ger
mane și Berlinului occidental. în 
aceste probleme el a arătat direct 
că „se împotrivește oricăror trata
tive cu U.R.S.S.“ și chiar „discuțiilor 
cu caracter de sondaj între Wa
shington și Moscova".

La Washington există cercuri in
fluente care au „vederi identice“ cu 
ale cancelarului și este de presupus 
că în rîndurile for Adenauer va găsi 
„înțelegere". Nu de mult, ministrul 
de război al S.U.A., Mc Namara, a 
vorbit despre hotărîrea guvernului 
american de a s.e împotrivi în con
tinuare reglementării problemei 
Berlinului occidental și chiar de a 
„recutge la arme“ pentru apărarea 
„intereselor vitale ale S.U.A. și ale 
aliaților lor în Berlinul occidental".

Recentele evenimente din regiu
nea Mării Caraibilor au arătat cît 
de riscantă este calea aventuristă 
spre care împing cele mai agresive 
cercuri americane. în același timp, 
în opinia publică mondială s-a în
tărit convingerea că o reglementare 
pașnică a conflictului din Marea 
Caraibilor ar deschide perspective 
pentru rezolvarea altor probleme 
internaționale acute cum este, în 
primul rînd, problema asigurării 
securității în Europa.

Pînă în prezent politica rigidă 
promovată de guvernul de la Bonn 
cu binecuvîntarea 
nu i-a adus cancelarului nici 
succes și nu 
nici de acum 
sprijinitorilor 
internațională 
în problema germană, ca și în cele
lalte probleme internaționale, să în
vingă rațiunea.

N, PLOPEANU

SANAA. La 12 noiembrie, trupele 
guvernului republican al Yemenului 
au dat o lovitură puternică agreso
rilor saudito-iordanieni. Au fost u- 
ciși un mare număr de soldați sau- 
diți și iordanieni și au fost luați 200 
de prizonieri. A fost capturată o mare 
cantitate de arme și muniții, pre
cum și documente care demască 
planurile agresive ale regilor Saud 
și Hussein față de Yemen.

Hotărîrea guvernului britanic, a- 
nunțată la 12 noiembrie, de a efec
tua o nouă explozie nucleară sub
terană în deșertul Nevada din S.U.A. 
a 6ttrnit o furtună de 
Anglia însăși.

Grupul parlamentar 
lui laburist a depus in 
munelor o moțiune de
potriva acestei hotărîri, arătînd că 
ea „primejduiește perspectivele 
unui apropiat acord internațional 
pentru interzice
rea experiențelor 
nucleare“.

Presa, inclusiv ■ 
cea conservatoa
re, critică aproa
pe în unanimitate hotărîrea guver
nului.

Editorialul din „The Times“ e-ste 
intitulat „Neîndemînare“ și începe 
cu următoarea frază : „Dacă guver
nul și-ar fi stors creerii să aleagă 
un moment mai nepotrivit pentru 
anunțarea unei experiențe nucleare, 
nu ar fi putut-o face.“ Ziarul, care, 
după cum se spune în cercurile de 
presă din Londra, oglindește păre- 
iile unor elemente mai moderate din 
minie-teiul de externe britanic, scrie 
că nu există nici măcar scuza de 
a adăuga prin această experiență 
ceva de mare valoare la capacita
tea militară britanică sau occiden-

NOTE EXTERNE
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din Londra

tală, și adaugă : „Experiența 
ar fi trecut aproape fără nici 
comentar atunci cînd ceilalți își ex
plodau bombele, i93e acum în evi
dență ca un gest jalnic de stîngaci.“

Experiența britanică — arată apoi 
ziarul — nu este justificată nici 
măcar ca o „demonstrație de forță" 
în legătură cu intențiile Angliei de 
a obține sprijinul Franței pentru 
aderarea la Piața comună. „Nu este 
de loc verosimil, scrie „Times", 

că generalul de 
Gaulle se va lăsa 
impresionat de a- 
ceastă demonstra
ție a posibilități
lor Marii Britanii 

prețioasă contribuție 
„uniune“ nucleară

inuni în vremea noastră...“

de a aduce o 
la o eventuală 
franco-britanică în vederea creării 
unei arme nucleare proprii vest-eu- 
ropene. Este mai rezonabil ca An
glia să-și dea toată osteneala pen
tru a se ajunge la un plan de com
promis în vederea interzicerii tutu
ror experiențelor nucleare...".

Titlul principal în „Daily Herald“, 
ziarul laburiștilor, este „Ce dracu 
ne-a apucat ?*, „Ce urmărește dl. 
Macmillan — scrie ziarul — permi- 
țînd această acțiune de nebunie 
militară, într-un moment atît de cru-' 
cial pentru relațiile mondiale ? Șan
sele unui acord cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare, arată 
ziarul în continuare, sînt mai bune 
acum decît oricînd în trecut. Crede 
oare guvernul britanic că experi
mentarea unui dispozitiv de declan
șare a armei nucleare este mai im
portantă decît folosirea unei ocazii 
rare de a înceta toate experiențele 
nucleare ?“

O simjitoare sporire a voturilor 
partidului comunist marcată de vic
toria netă de la Ravenna ; o 
afirmare a comuniștilor în zeci de 
alte comune ; recucerirea municipa
lității Lerici din Liguria de către for
jele de sfînga, menținerea poziții
lor partidului socialist, regresul par
tidului democraf-creștin în avanta
jul liberalilor și regresul drepte' fas
ciste la Triest — acestea sînt prin- 
cipa'ele rezultate ale alegerilor ad
ministrative care au avut loc în Italia 
în cursul zilei de duminică și luni, 
și la care au participat aproximativ 
1 300 000 de alegători. Fajă de pre
cedentele alegeri administrative, în 
cele 282 de comune unde s-a votat
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Washingtonului 
un 

îi promite nimic bun 
înainte nici lui, nici 
săi. Opinia publică 
așteaptă și cere ca

dolarul. Orice 
care se 
„ruinu

lui. In carne și 
„self- 
omui 
„prin 

la

Antichitatea cunoștea 
șapte minuni. Erau toate 
întruchiparea în piatră 
a idealului despre fru
musețe și măreție al oa
menilor.

Idealul american în zi
lele noastre este — știut 
lucru
oraș american 
respectă își are 
nea" 
oase. Milionarul 
made 
care s-a cățărat 
forte proprii" pînă 
culmile „modului de via
ță american", adică po
sedă un număr ,de do
lari care se scrie cu cel 
puțin șase de zero. Prin 
ce mijloace a ajuns să 
„agonisească" asemenea 
averi nu interesează. 
Aci mentorii „modului 
de viată american" se a- 
rată cît se 
discrefi.

Izbucnesc 
cînd în cînd 
financiare 
cum se fac 
minuni. Este 
astfel din vara aceasta 
cazul faimosului Billie 
Sol Estes din Texas care, 
folosind întreaga gamă 
a mijloacelor de corup
ție, a escrocat mai mul
te milioane de dolari 
prin vînzarea unor în
grășăminte agricole în

man" este

poate de

însă din 
scandaluri 

care arată 
asemenea 
cunoscut

existente. Tot în vara 
anului 1962 a stîrnit 
scandal fuga „financia- 
rului-minune" Eddie Gil
bert din Memphis. Fost 
președinte al companiei 
„E. L. Bruce Co", acesta 
a sustras din fondurile 
acționarilor 1,9 milioane 
de dolari pentru a-i spe
cula la bursa din New 
York. In loc să se alea
gă cu cîștigurile grase 
pe care le anticipa, Gil
bert a fost surprins de 
crahul de Ia 28 mai — 
„lunea neagră" — și a 
prêterai, dupa demasca
re, să-și ia tălpășița cu 
avionul, în direcția Rio 
de Janeiro, întruclt Bra
zilia nu are convenție 
de extrădare cu S.U.A.

Iată însă că revista a- 
mericană „Newsweek" 
din 12. noiembrie face 
relatări senzaționale cu 
privire la Eddie Gilbert, 
Plictisit în cele din 
urmă de soarele de pe 
plaja Copacabana din 
Rio de Janeiro, acesta a 
sosit, într-o 
cețoasă de 
într-un avion 
al companiei 
pe aeroportul Idlewild 
din..,; New York. Și a 
nimerit, după cum pre
cizează „Newsweek", 
„direct in brațele legii", 
adică ale poliției. Să-și

dimineață 
noiembrie, 
cu reacție 

„Boeing"

fi pierdut bietul Eddie 
mințile ? Doar pe lingă 
sumele delraudate de la 
acționari, el mai are și 
o „mică" datorie la Usc 
pentru neplata impozi
tului pe venit : 3,4 mili
oane dolari. A mai să- 
vîrșit și alte „mici" în
călcări ale codului pe
nal Mai exact vorbind, 
dacă ar fi să-și ispășea
scă matrapazlîcurile con
form legii, J-ar aștepta 
șederea Ia „răcoare" pe 
timp de 194 ani. Dar nu 
degeaba și-a trăit Eddie 
traiul printre semenii 
săi, „financiarii-minune" 
din Wall-Street. Știa 
prea bine doar că legile 
americane fac... minuni 
cînd e vorba de oameni 
ca el. Și s-a descurcat... 
de minune. Nici nu as
fințise bine soarele în 
ziua revenirii Iui în pa
trie și iată-1 pe Gilbert 
din nou un om liber, în 
schimbul unei cauțiuni 
de 25 000 de dolari.

Dar cum rămîne 
nii „capitaliștilor 
lari" înșelați de 
cui milionar ? Ei,
altă poveste, căci vorba 
poetului nostru „Mi
nuni în vremea noastră 
nu văz a se mai lace"...

cu ba- 
popu- 
escro- 
asta e

L. S.

Rapsodia Romînă 
scria succeselor 

în s. U. A.
CHICAGO 13 (Agerpres). — (Co

respondență specială). Continuîndu-și 
turneul în S.U.A., ansamblul Rapso
dia Romînă a prezentat spectacole 
în orașele Altus (statul Oklahoma), 
Ponca City și Lawrence (statul Kan
sas), Windom și Minneapolis (statul 
Minnesota), Lincoln (statul Nebras
ka) și Chicago. în aceste orașe, spec
tacolele ansamblului Rapsodia Ro
mînă au fost vizionate de peste 
27 000 de persoane. Pretutindeni atît 
oficialitățile, oamenii de cultură, cît 
și publicul au făcut o primire căldu
roasă artiștilor romîni.

De un succes deosebit s-a bucurat 
spectacolul prezentat la 11 noiem
brie în marea sală Arie Crown 
Theatre din Chicago în fața a peste 
3 500 spectatori. Soliștii Angela Mol
dovan, Ion Lăceanu și Nicolae Bă- 
luță, precum, și întreaga orchestră, au 
repetat bucățile lor, la cererile insis
tente ale publicului. Dansurile româ
nești „Călușarii", „Nunta de pe So
meș” au fost îndelung aplaudate, 
dansatorii fiind chemați de mai mul
te ori la rampă. La terminarea spec
tacolului. în aplauzele întregii săli, 
pe scenă s-au urcat reprezentanți ai 
coloniei romîne din Chicago, care au 
oferit membrilor ansamblului buche
te de flori. După, spectacol, întregul 
ansamblu a fost invitat la. un ban
chet. oferit de colonia romînă din 
Chicago,

Ansamblul 
continuă

duminică, partidul comunist a tre
cut de la 23,84 la sufă la 25,40 la 
sută din fofalul voturilor.

In cele trei mari centre provin
ciale : Ravenna, Triest și Massa-Car- 
rara, partidul comunist a înregistrat 
o creștere numerică și în procente 
a voturilor. La Ravenna partidul co
munist a cîștigaf 2 000 de voh;-« 
fa(ă de precedentele alegeri adi,’ĂnV 
nistrative și 7 000 de voturi fată < 
alegerile parlamentare din 1958.

Din consultarea acestei însemnate 
părfi a corpului electoral italian se 
poate trage o concluzie evidență : 
alegătorii au reconfirmat peste tot 
încrederea lor în partidul comunist, 
pronun|îndu-se pentru o politică 
progresistă și 
lunecări 
guvern.

Tncă 
paniei 
avut 
tic 
fionale, cît și situației interne Tova
rășul Palmiro Togliatti, vorbind la 
radioteleviziune cu cîfeva zile Înă-.J, 
inte de începerea alegerilor, a f<P.>' 
cut un apel, cerînd ca alegatorii să' 
dea votul lor pentru pace și pentru 
progres. El a insistat asupra celor 
două preocupări fundamentale ale 
forfelor democratice din Italia ■ fe
lul în care s-a desfășurat și se des
fășoară situația internațională ne de 
o parte, iar pe de altă paHe, pe 
plan intern, combaterea presiuni- pe 
care cercurile cele mai i*eöcifo'iar? 
ale marelui capital și ale rrerfidului 
democraf-creștin o exercită în s-n- 
pul împingerii guvernului z's de 
cenf>-u~sfînga către cele ma1 conser
vatoare și atlantice poziții cu ou- 
tință. Votul de duminică esté ..un 
răspuns pozitiv dat apelului lansat 
de partidul comunist

MARIO GALEȚTI

spre
împotriva oricărei a- 
dreapta a actualului

de
electorale, 

un serios 
datorita atît situației interna-

la începutul cam- 
alegerile au 

caracter poli-
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