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Simpozion : 
„Romînia 
pe glob 

ieri și azi“

Colectivul oțelăriei electrice de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
și-a îndeplinit miercuri angajamen
tul anual de a da peste plan 1 000 
tone de oțeluri speciale. Topitorii de 
aici au obținut anul acesta succese 
de seamă pe linia realizării unor o- 
țelurl speciale solicitate de uzinele 
constructoare de mașini. El au spo
rit cu peste 50 la sută producția de 
oțeluri pentru rulmenți și au realizat 
în același timp două mărci noi de 
oțeluri cu un conținut mai redus de 
metal șl cu rezistență mal mare, din 
care se fabrică utilaj petrolier.

O grijă deosebită a fost acordată 
îmbunătățirii calității producției și 
ieftinirii prețului de cost. Ca urmare, 
procentul de rebuturi a fost redus 
în medie de la începutul anului cu 
15 la sută față de normele admise, 
realizîndu-se economii peste plan 
în valoare de peste 600 000 lei.

(Agerpres)

pentru 
cunoș- 

cultural-ști- 
din Comite- 
Stat pentru 
și Artă or-

Consiliul 
răspîndirea 
țintelor 
intifice 
tul de 
Cultură
ganizează azi la A- 
teneul R. P. Romine 
simpozionul „Romî- 
nia pe glob ieri și 
azi“. Vor vorbi: Pop 
Simion, 
Uniunii 
Titus

secretar al 
Scriitorilor, 

Cristureanu,
vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, 
George Ivașcu, re
dactor șef al revis
tei „Contemporanul^.' 
Va fl prezentat, de 
asemenea, un pro
gram artistic susți
nut de orchestra si 
soliști al Ansamblu
lui de ctntece și 
dansuri al Armatei.

Șlep lansat la apă

Ne scriu posturile de corespondenți voluntari

Mai perseverent,

Printre brigăzile de producție 
fruntașe de la Fabrica do confecții 
,;6 Martie" Curtea de Argeș se nu
mără și brigada din sectorul 4 con
fecții. în acest an brigada a realizat 
însemnate economii de materiale, 
livrînd confecții de bună calitate, 
în fotografie : Maria Soceanu, Floa
rea Durcaia, Filofteia Tolu, Maria 
Din ș* Maria Nică, muncitoare frun
tașe

BRĂILA (coresp. „Scîn
teii“). — Constructorii de 
nave brăileni au obținut un 
nou succes în întrecerea 
socialistă. Extinzînd larg 
procedeele înaintate de lu
cru, organizînd mai judi
cios munca pe șantier, ei 
au reușit să lanseze la apă 
cu 15 zile mai devreme, un 
nou șlep de 1 700 tone. Este 
al 6-lea vas de acest fel

mai operativ
în uzina noastră se produc con

strucții- metalice, poduri rulante, 
macarale-turn, mașini agricole. Prin 
specificul întreprinderii, avem posi
bilități largi de aplicare a tehnolo
giei înaintate. Forjarea în matrițe se 
folosește pe scară tot mai întinsă, 
în primele trei trimestre ale acestui 
an am avut planificat să forjăm în 
matrițe 1 000 tone de piese și am 
realizat 1 900 tone. O serie de scule 
necesare au fost, executate din timp 
și procedeul a putut fi aplicat la mai 
multe repere.

în turnătoria 
meroase piese 
ces turnarea
marea mecanică în amestec cu liant 
de bentonită și turnarea în forme 
întărite cu bioxid de carbon. Anul 
acesta, 58 la sută din totalul pro
ducției secției s-a realizat cu aju
torul acestor metode. Formarea me
canică permite creșterea cu 
la sută a productivității 
subliniem că muncitorii 
printre care se remarcă 
echipa condusă de 
Ion Cercei, și-au
acest procedeu de muncă. Co
mitetul sindicatului ar trebui să se 
îngrijească însă în mai mare mă
sură de extinderea lui. Este necesar, 
în același timp, să se mecanizeze 
operația de încărcare a formelor cu 
pămînt, ceea ce ar spori producti
vitatea muncii, ar 
muncitorilor.

Sudura automată 
flux s-a dovedit un 
sebit de economic,

Redacția ziarului nostru a a- 
dresat recent cîtorva posturi de 
corespondenți voluntari urmă
toarea întrebare : „Ce părere a- 
veți asupra felului cum se ex-' 
tind metodele tehnologice înain
tate în întreprinderea în care 
lucrați și ce posibilități mai 
există în această privință ?”.

Publicăm mai jos cîteva răs
punsuri primite la redacție.

de fontă, la mi
se aplică cu'suc- 

în cochile, apoi for-

muncii — la noi, călirea pieselor se 
face încă după metode vechi. Este 
foarte necesar ca procedeele tehno
logice avansate să fie aplicate în 
mod complex, la cît mai multe din 
reperele principale și în fazele-cheie 
ale procesului de producție. '

Deschiderea decadei cărții 
tehnico-șființifice în Capitală

In Capitală s-a deschis 
miercuri tradiționala de
cadă a cărții tehnico-știin- 
țifice. Cu acest prilej se 
face o trecere în revistă a 
realizărilor obținute pînă 
acum în editarea lucrări
lor tehnico-științifice, pre
cum și o largă consultare 
a cititorilor cu privire la 
calitatea cărților apărute. 
Pentru aceasta în librării, 
întreprinderi, instituții, 
unități spitalicești, unități 
școlare etc. vor fi organi
zate expoziții cu ultimele

lucrări apărute. In mari 
uzine ca „Republica". „Tu
dor Vladimirescu”, „Vul
can" se vor organiza ex
poziții cu vînzare.

Cartea tehnico-științi- 
fică este astăzi larg răs- 
pîndită în țara noastră. 
Numai în ultimii zece ani, 
de exemplu, în editurile 
de specialitate au fost 
părite aproape 35 000 
titluri într-un tiraj 
peste 275 milioane
exemplare. (Agerpres)
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de 
de 
de

circa 30 
muncii ; 

noștri, 
cei din 

comunistul 
însușit bine

ION ROTÄRESCU, lăcătuș, 
LUDOVIC KORKA, secretarul 
comitetului de partid, CON
STANTIN SIMU și VIRGIL 
CORCODEL, ingineri, din pos
tul de corespondenți voluntari 
de la Uzinele de construcții 
metalice și mașini agricole 

Bocșa, regiunea Banat

Esențialul — aplicarea
procedeelor moderne

pe scara largă
din

ușura efortul

sub strat de 
procedeu deo- 

care asigură o 
creștere a productivității muncii de
peste trei ori. Procedeul se aplică 
la noi din 1953, dar a luat extin
dere abia în 1959, cînd s-au realizat 
în acest fel peste 49 000 m sudură. 
Anul acesta, pînă la 30 septembrie, 
s-au realizat prin sudură automată 
sub strat de flux 150 000 m, înregis- 
trîndu-se economii de 260 000 lei. 
S-au determinat regimurile optime 
de sudare, s-au executat dispozitive 
noi de sudare, iar cele existente au 
fost perfecționate. Metoda se folo
sește astăzi nu numai la construc
țiile metalice, ci și la podurile ru
lante tip cheson. Procedeul ar putea 
fi extins și mai mult (la cusături 
curbe, la cele sub trei metri lun
gime etc.) dacă în uzină ar exista 
aparate semiautomate 
sub strat de flux.

în general, trebuie să 
extinderea procedeelor
avansate nu constituie încă o preo
cupare permanentă, continuă, la ni
velul tuturor verigilor de conducere 
ale întreprinderii — în așa fel ca a- 
ceastă acțiune să se desfășoare cu 
perseverență și pe un front larg. De 
pildă, deși srnt cunoscute avantajele 
mari ale călirii pieselor cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență — îm
bunătățirea simțitoare a calității 
pieselor, creșterea productivității

de sudură

arătăm că 
tehnologice

Uzina mecanică „Poiana” 
Cîmpina este profilată pentru exe
cutarea de reparații la motoare șl 
tractoare de peste 80 c.p. Sarcinile 
complexe ce revin întreprinderii ne 
impun o preocupare susținută pentru 
a aplica și a extinde în producție 
unele procedee tehnologice noi, cu 
eficiență economică ridicată. Cro- 
marea dură, electrometalizarea, că
lirea și turnarea cu ajutorul curen- 
ților de înaltă frecvență, metode 
pînă mai ieri foarte puțin folosite 
în uzina noastră, sînt aplicate astăzi 
pe o scară crescîndă. ,

Cromarea dură, întrebuințată la 
recondiționarea unor piese princi
pale fine, cu uzură mică, asigură 
acestora o rezistență sporită la uzu
ră, fără a micșora cu nimic rezis
tența la „oboseală" a materialului 
Metoda aduce uzinei importante 
economii și a fost extinsă în special 
la recondiționarea pieselor pentru 
motoare : axe cu came, bolțuri de 
piston, axe pentru pompe de ulei, 
bucșe de cilindru ș.a.

Electrometalizarea este un proce
deu introdus mai de curînd la noi 
pentru recondiționarea pieselor cu 
uzură avansată, care nu pot fi cro- 
mate. Electrometalizarea permite 
refolosirea unor piese care înainte 
erau înlocuite (axe pentru pompe 
de apă, bucșe de cilindru etc.). La 
o singură piesă se realizează eco
nomii de circa 500 de lei. Conside
răm însă că pînă acum s-au folosit 
insuficient posibilitățile care există 
pentru extinderea acestei metode ; 
ar trebui, de pildă, studiată aplica
rea electrometalizării și la alte re-

pere importante, — bunăoară, meta
lizarea arborilor cotiți.

Cu succes ■ se aplică la noi și 
călirea cu ajutorul C.I.F., care asi
gură pieselor o calitate superioară, 
permite creșterea productivității 
muncii și obținerea unor economii 
însemnate. Acum, cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvență se călesc 
rolele de tractor, tijele pentru 
pompe de extracție, bolțurile de 
piston și de role ș.a. Curenții de 
înaltă frecvență sînt folosiți la noi 
și pentru turnarea cuzineților de 
bronz cu plumb la motoare,- proce
deu cu eficacitate foarte ridicată, 
introdus de curînd. înainte, cînd cu
zineții erau turnați după metode 
vechi, procentul de rebuturi era 
mare, ca și numărul reclamațiilor de 
la beneficiari. Prin introducerea și 
extinderea turnării cu ajutorul 
C.I.F., calitatea pieselor crește, sé 
realizează economii (130 lei la o pe
reche de cuzineți). Dar și în acest 
domeniu există încă multe posibili
tăți de extindere pînă acum nefo
losite. Se preconizează de mai 
multă vreme călirea cu C.I.F. a 
danturii roților dințate de la reduc- 
torul tractorului S. 80, spre a-i spori 
rezistența. în prezent, întreprinde
rea noastră 
ciari multe 
cu calitatea 
tru călirea 
unele inductoare, a căror confecțio
nare este tărăgănată, 
lucrurile și cu roțile 
turboambreiaje.

Organizația noastră 
vcordă atenție introducerii tehnolo
giei înaintate, dar nu dovedește în
totdeauna aceeași perseverență cînd 
este vorba de extinderea ei.

în întreprinderea noastră se a- 
plică și alte procedee moderne — 
forjarea în matrițe (la 54 la sută 
din numărul pieselor forjate), pre
lucrarea electropneumatică a mar
ginilor tablei în vederea sudării ș.a. 
Este nevoie însă din partea condu
cerii uzinei, a ■ comitetului de partid 
și a sindicatului de o mai mare pre
ocupare pentru a fi extinse aceste 
procedee.

PETRE STROE, muncitor, 
CRISTIAN GONȚESCU, ingi
ner, din postul de corespon
denți voluntari de la uzina 

„Poiana”-Cîmpina

la începutul anului și pînăDe
acum în regiunea Maramureș au 
fost construite și puse în exploatare 
noi linii electrice cu o lungime de 
peste 160 km. Aceste lucrări au per
mis legarea la sistemul energetic 
național a altor trei raioane și in
troducerea luminii electrice în noi 
localități rurale. In prezent, numă
rul comunelor și satelor maramure
șene electrificate este de peste 6 ori 
mai mare față de 1944.

E&tirtâzrea rețelei electrice a-creaț . și alte articole .electrotehnice, 
posibilități ca un număr tot mai (Agerpres)

primește de la benefi- 
reclamații în legătură 
acestui reper. Dar pen- 
cu C.I.F. sînt necesare

La fel stau’ 
dințate de la

de partid a-

Gospodăriile agricole de stat Că- 
lan și Mintia din regiunea Hune
doara au terminat arăturile adinei 
pa întreaga suprafață ce urmează a, 
fi însămânțată în primăvară. La 
G.A.S. Apoldu și în alte unități din 
regiune se execută acum arăturile 
pe ultimele suprafețe.

în gospodăriile agricole de stat 
din regiune arăturile de toamnă au 
fost executate pînă acum pe mai 
mult de 70 la sută din terenurile 
prevăzute. Mecanizatorii au încor
porat în sol o dată cu arăturile 40 
la sută din cantitățile de îngrășă
minte chimice și naturale planifi
cate. în gospodării se continuă de 
asemenea acțiunea de fertilizare a 
terenurilor acide prin administrarea

de amendamente calcaroase și în
grășăminte.

★
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 

regiunea Argeș s-au făcut arături 
adinei pe mari suprafețe, mai ales 
în raioanele Drăgănești Olt, Slatina 
și Costești. Un șir de gospodării co
lective au terminat această lu
crare. In raionul Drăgănești Olt, 
fruntași sînt colectiviștii din Șerbă- 
nești, care au efectuat arături 
adinei pe întreaga suprafață de 
1 937 ha. De asemenea au terminat 
arăturile și gospodăriile colective 
din Bălănești, Crăciunei, Sprîncena- 
ta etc. Colectiviștii din Văleni care 
vor termina în cîteva zile arăturile 
pe suprafața de 2 598 ha au încor
porat sub brazdă mari cantități de 
gunoi de grajd.

în fotografie : As
pect de Ia expoziția 
deschisă Ia uzinele 
„Vulcan” din Capi
tală.
(Foto : A. Cartojan)

lansat la apă în cursul a- 
cestui an de către colecti
vul șantierului naval 
„1 Mai“.

Un merit deosebit revine 
echipelor de muncitori con
duse de Sandu Gheorghe și 
Alecu Hristoforidis și în
tregului colectiv de lansare 
a navelor condus de tova
rășul Mihalea Vidis.

mare de unități agricole socialiste 
să folosească energia electrică în 
diferite sectoare de activitate. Ast
fel,- mai multe gospodării agricole 
de stat și colective printre care cele 
din Carei, Seini, Berveni, Ambud 
și altele au electrificat unele din 
lucrările de alimentare cu apă, mul- 
gerea, transportul gunoiului din 
grajduri și altele. In satele electri
ficate numeroși colectiviști au apa
rate de radio, mașini de spălat rufe

Construcții noi în orașul Onești
Construcțiile noi ale orașului 

Onești numără în prezent peste 5000 
de apartamente, școli, cinemato
grafe șl magazine. Numai de la 
începutul anului șl pînă acum au 
fost date în folosință 
muncii 
mente.
trucție 
care-și

aproape
In prezent 
circa 1100 
vor primi

oamenilor 
680 de aparta- 
se află în cons- 
de apartamente 

locatarii pînă la

sfîrșltul aceetul an și începutul 
anului viitor.

De curînd a fost terminat al șa
selea bloc construit prin metoda 
cofrajeloi glisante. La construcția a 
240 apartamente s-au folosit panou
rile mari prefabricate din beton. La 
unele blocuri de locuințe șl clădiri 
social-culturale lucrările de finisaje 
au fost executate cu materiale plas
tice.

Din materiale
Anul 

riale plastice au 
peste 100 de repere noi din polieti
lenă, polietiren și clorură de polivi- 
nil. Din bachelită au fost confecțio
nate peste 100 de repere care au 
fost livrate întreprinderilor din in
dustria textilă, minieră, construc
toare de mașini și electrotehnică. 
Acesteia din urmă i s-au livrat pri
mele cantități de bachelită electro
tehnică, produs realizat la Combi
natul chimic Făgăraș.

acosta, în industria de mate- 
fost omologate

as e
La fabrica de mase plastice din 

București -s-au realizat, anul acesta, 
30 de noi sortimente de articole de 
larg consum : servicii pentru unt și 
brînză, tăvi, storcătoare de citrice, 
covoare pentru bale, ghivece de 
flori, lămpi plafoniere și altele. 
Pentru școlari s-au produs penare, 
două modele de tocuri, iar pentru 
copii noi modele de jucării pneuma
tice.

sălile 
artă, 

se află 
grindul 
iernile, 
fluviul, 

nu mai 
dincolo 

de Cea- 
nevăzută

Naționalulm, 
Muzeului de 
Toate acestea 
acum și pe 
Ruscăi, unde 
cînd îngheață 
nici un vas 
poate trece 
sau dincoace 
tal. Pulberea 
trece. Răzbate pînă în 
această albă încăpere 
a clubului, în care, 
alături de televizor, 
oamenii păstrează în
velit în celofan stea
gul roșu de unitate 
fruntașă în campania 
de recoltare a stufu
lui. Miercurea, mai a- 
Ies. se abat și invi
tați : colectiviști din 
comuna Ada Marine
scu, să vadă emisiu
nea pentru sate.

— Ne-am gîndit,îmi 
spune Simion Solo- 
menco, unul dintre cei 
mai destoinici meca
nici de recoltor, să tri
mitem și noi la „Poșta 
televiziunii” părerile și 
sugestiile noastre. Că 
tot ne invită în fiece 
seară.

Nu știu dacă scri- 
Prea ' soarea a- ajuns sau e 

mult nu e de cînd își încă pe drum. Cine o 
televizor tăiau pe-aici poteci va citi, să se oprească 

lupii și mistreții.

un bătrîn în- nărea, se scuturau ca 
de țară am o pulbere deasupra 
următoarea...

în-
întregii Dobroge, go
neau deasupra culmi
lor teșite ale munților 
și coborau cuminți pe 
acest mic ecran din 
împărăția apelor. Teh
nicianul va spune :

De la 
vățător 
auzit 
cum. să-i spun ?... 
tîmplare :

— Ajunsesem cu 
copiii la litera T. Ca 
să li se întipărească 
mai bine în minte o 
literă 'sau alta, trebuie ,-,Faptul se datorește 
să-i ajuți s-o compare 
cu ceva cunoscut. Cu 
un măr, cu o biciușcă, 
cu un șarpe. E o me
todă de cînd lumea. 
Le desenez pe tablă 
T-ul și-i întreb : „Cu 
ce seamănă asta, co
pii ?" Știam dinainte 
răspunsul lor : cu o 
cumpănă de fîntînă. 
Mie mi-au trecut prin 
mînă sute de școlari... 
„Spun eu — sare de 
colo o mogîldeață. Cu 
antena de la televi
zor’’. Poate ai să în
țelegi ce-am simțit, 
dacă am să-ți spun că 
am aproape treizeci 
de ani în învățământ.

De cuvintele bătrî- 
nului dascăl mi-arn a- 
mintit în inima Deltei, 
pe brațul Sf. Gheor
ghe, la Rusca. Era o 
dimineață de dumini
că. Strînși roată în 
jurul unui t---------
„Tesla”, un mănunchi 
de copii făceauhaz 
de istoriile lui Așchiu- 
ță. Fii de muncitori 
stuficoli, de colecti
viști, de pescari. Din
spre Capitală, nevăzu
tele unde treceau Du-

construirii recente a 
unei stații moderne 
de televiziune care a-

sigură transmiterea 
programului studiou
lui central pe canalul 
10”. înseamnă că a- 
ceeași literă „T” e ca
ligrafiată în tot mai 
numeroase exemplare 
deasupra clădirilor din 
Constanța, Medgidia. 
Tulcea, deasupra 
telurilor pastelate 
Mamaia și Eforie.

Dar „T”-ul de
Rusca nu se înalță 
deasupra orașului. Ci 
dintr-o pădure de stuf. 
E un grind în inima 
Deltei,' Rusca.'

ho- 
din

la

asupra cuvîntului Del
ia viața oamenilor tă. E în cuprinsul a- 

de aici au intrat ’că o cestui ^cuvînt o literă, 
bucurie așteptată vi- a douăzeci și doua din 
bratia t arcușului din ațfabet, care seamana 
noua sală a Palatului, cumpana de
faza de fotbal de pe 
„23 August”, gongul

de aici au intrat 'ca. o 
bucurie așteptată vi-

fîntînă.
VICTOR VÎNTU

la itè
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Sîntem la complexele studențești Gro
zăvești și Regie, în „orășelul" studen
ților, cum obișnuiesc să-l ' numească lo
catarii — peste 4 000 de studenti. Vă 
prezentăm alăturat citeva imagini înre
gistrate pe peliculă.

....Primul popas l-am făcut la comple
xul Grozăvești. (Fotografia nr. 1), unde 
locuiesc peste 2 000 de studenți de la 
facultățile Universității „C. I. Parhon". 
Am intrat la întîmplare în unul din 
cele 4 blocuri ale acestui complex. Blo
cul D, camera 502. Locatari : Maria Vă- 
leanu și Tatiana Alexandroae, studente 
în anul I, facultatea de chimie (fotogra
lia nr. 2). Peste tot — curățenie și or
dine. Condițiile de locuit sînt din cele 
mai bune. Paturi confortabile, mobilier 
modern, iar lingă fereastră — două bi
rouri. In fiecare cameră există difuzor, 
iar la fiecare etaj sînt instalate dușuri, 
camere pentru călcatul hainelor și bu
cătării.

...Mergem mai departe, la complexul 
Regie, unde locuiesc viitorii ingineri. 
Camerele, ceva mai mari, sînt locuite 
do cite trei studenti. Și aici — același 
confort. în camera B 19, din blocul B, 
i-am găsit pe studenții Nedelea Radu și 
Gäbet Hans, din anul IV al facultății de 
tehnologie a construcțiilor de 
Tocmai lucrau la proiectul de an. 
rerea colegului de cameră este de 
real folos la fixarea coordonatelor 
proiect (fotografia nr. 3).

Peisajul „orășelului” studenților 
îmbogățit în acest an : au fost construite 
două cantine moderne, înzestrate cu uti
laje și cu instalații perfecționate, fiecare 
cu cite 700 de locuri (fotografia nr. 4). 
Zilnic se servesc două meniuri și stu
denții aleg pe cel dorit. Prin sistemul de 
autoservire, Ia o singură cantină este a- 
sigurată masa pentru 2 500 de studenți.

Orele libere pot fi petrecute intr-un 
mod plăcut și folositor chiar în cadrul 
„orășelului". La fiecare complex există 
o frumoasă sală de club (fotografia 
nr. 5). Ultima imagine (fotografia nr. 6) 
reprezintă un instantaneu in fata gaze
tei de perete „Viata noastră".

Cei peste 4 000 de locatari ai „orășe
lului’’ studențesc de pe Splai au condiții 
nevisate de tineri in trecut. Ele sînt ex
presia grijii părintești a partidului față de 
viitoarele cadre cu pregătire superioară. 
(Fotoreportaj de Gh. Petrescu și M. Cioc)
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SCtNTEIA Nr. 5713

Comitetul de partid de la între
prinderea „Electroaparataj" din Ca
pitală a studiat și a generalizat

tite să arate cum 
respective dreptul 
pra activității conducerilor adminis- 

în decursul anului ceea ce a fost trative ale secțiilor. Așa a procedat 
bun și înaintat în activitatea orga
nizațiilor de bază. Despre acest lu
cru s-a vorbit pe larg în conferința 
organizației de partid pe întreprin
dere, care a avut loc de curînd. Mai 
mulți vorbitori au arătat că membrii 
comitetului de partid, avînd o strîn- 
să legătură cu birourile organizații
lor de bază, cunoscînd bine situația 
concretă din secții, din fiecare orga
nizație de bază, pot sesiza la timp tot 
Ce este bun și merită extins din ex
periența acestora. Bunăoară, în 
urma unei analize făcute de cîțiva 
membri ai comitetului de partid, a 
fost semnalată o experiență intere
santă a organizațiilor de partid din 
secțiile rnontaj-Instalâții și prese 
mecanice. . De fiecare dată, cînd- se 
dezbat în ședințe de birou sau în 
adunări generale probleme mai im
portante de producție și ale muncii * ' XIX XllblC^llXllUCXU XUXU1U ÇX 11X1J —
de partid, colective formate din joace eficace ale muncii politice 
membri de partid analizează pro- de masă — constituirea de brigăzi 
blemele cé vor fi puse în discuție și artistice de agitație pe secții, orga- 

----- , co
mune pentru agitatorii din secțiile 
în care procesul de producție are 
continuitate, permanentizarea ru
bricii „Ne vorbesc fruntașii între
cerii socialiste despre metodele lor” 
la stația de radioficare și la gaze
tele de perete din întreprindere etc. 
în conferința de partid s-a relevat 
cum a procedat comitetul de partid 
în răspîndirea experienței dobîn- 

; dite de biroul organizației de 
bază de la serviciile tehnice de. 
concepție, în ce privește pregăti
rea 
De 
din 
rea 
mai 
din 
să se poată pregăti și să facă propu
neri. Referatele prezentate în adu
nare sînt întocmite cu ajutorul unui 
grup de membri și candidați de 
partid, fapt care le asigură un con
ținut mai bogat. In adunarea gene
rală în care s-a dezbătut activitatea 
colectivului privind introducerea în

folosesc organele 
de control asu-

a noii tehnologii, s-au 
măsuri importante pen-

comitetul de partid și în răspîndi- 
rea experienței altor organizații de 
bază.

Maistrul Torna Gheorghe, de la 
matrițerie, Ion Pașa, secretarul or
ganizației de bază de la strungărie, 
Gh. Matei, de la atelierul de con
strucții metalice, Și alții au arătat 
prin numeroase exemple cum se o- 
cupă comitetul de partid de studie-

Conferința 
organizației de partid 

de Ia „Electroaparataj“

rea și generalizarea experienței bune 
în organizarea și desfășurarea mun
cii politice de masă. Au fost extinse 
în întreprindere forme și mij-

prezintă biroului organizației de nizarea de „convorbiri model”, 
bază un material bogat. In felul a- 
cesta sînt antrenați la studierea a- 
cestor probleme majoritatea mem
brilor de partid. Birourile organi
zațiilor de bază din secțiile montaj- 
instalații și prese mecanice au dez
bătut, împreună cu conducerile sec
țiilor, sarcinile legate de reducerea 
rebuturilor. și au preconizat măsuri 
corespunzătoare. Ca urmare, rebu
turile au fost reduse cu peste 75 la 
sută.

Comitetul de partid a studiat 
experiența birourilor din aceste sec
ții și a extins-o și în celelalte orga
nizații de bază. Ôum a procedat co
mitetul de partid în generalizarea 
acestei experiențe? Formele au fost 
variate. La unele adunări generale, 
atunci cînd se analizau probleme 
cheie în viața secției, au fost invi
tați să participe și secretarii celor
lalte organizații de bază. Alteori, în 
fața tuturor secretarilor organizații
lor de bază au fost invitați secre
tari sau membri ai birourUor orga-* 
nizațiilor de bază din secțiile amin-i

și ținerea adunărilor generale, 
fiecare dată biroul organizației 
această secție pune în dezbate- 
comuniștilor problemele cele 
importante ale secției, anunță 
timp ordinea de zi, ca fiecare

producție 
preconizat 
tru aplicarea unor procedee tehno
logice înaintate, care au adus între
prinderii, pînă acum, economii în 
valoare de peste 700 000 lei.

La plenara comitetului de partid 
care a ascultat o informare a birou
lui acestei organizații, au fost invi
tați să participe toți membrii birou
rilor organizațiilor 
treprindere.

Prin răspîndirea 
intate în munca 
tivitatea organizațiilor de 
s-a dezvoltat, ai 
tul de răspundere și combâtivitatea 
membrilor și candidaților de partid. 
Iii adiinări de dări de seamă și ale
geri au participat la discuții peste 
25 la sută din membrii organizațiilor 
de bază. Numărul propunerilor pen
tru îmbunătățirea muncii a fost 
mult mai mare decît în anii trecuți. 
Și în producție s-au obținut rezul
tate bune. Planul pe 10 luni a fost 
îndeplinit la producția globală în 
proporție de 102,13 la sută, la produc
ția marfă 100,46 la sută, iar la pro
ductivitatea muncii în proporție de 
102,1 la sută.

Conferința a subliniat că în do
meniul studierii și generalizării ex
perienței înaintate comitetul de par
tid mai are multe de făcut. El n-a 
reușit să extindă în toate organiza
țiile de bază experiența bună a or
ganizației de la secția montaj-auto- 
mate în legătură cu planificarea 
muncii, educarea comunistă a can- 
didaților de partid, ridicarea nive
lului profesional al muncitorilor. 
Acordînd o atenție continuă gene
ralizării experienței pozitive, noul 
comitet de partid de la întreprinde
rea „Electroaparataj“ va ridica con
tinuu rolul organizațiilor de bază 
în mobilizarea muncitorilor la în
deplinirea sarcinilor de producție.

I. SPĂLĂȚELU

de bază din în-

experienței îna- 
de partid, ac- 

bază 
crescut șpiri-

La chenzină — îmi povestește 
un i)ecin — m-am dus la casier 
să-mi iau banii ce mi se cuve
neau.

— Atît și atît, mi-a socotit el. 
Minus două bilete.

— Ce fel de bilete ?
— La reuniune. Simbătă seara, 

întreprinderea noastră va avea o 
petrecere tovărășească.

— Aha ! Dar eu nu vin, preciza 
cunoștința mea. Sîmbătă seara 
merg la teatru. A luat nevastă- 
mea bilete.

— Te cred, dar așa avem dis
poziție de la responsabilul reu
niunii:

La chenzina următoare — ce 
să vezi ? Iar începe casierul cu 
minusurile.

— Altă, reuniune ? întreabă ve
cinul meu.

— Ași, de unde ! Un motocros.
Motocrosul era interesant. Dar 

vecinul meu a refuzat pentru că 
în ziua și la ora indicată pe bilet 
era în tură.

Casierul l-a privit nedumerit.
— Și ce dacă ? Cine te obligă 

să te duci ?
— Păi nici nu mă duc.
— Foarte bine. Dar bilet tre

buie să iei.
Și uite așa m-am făcut și cu 

bilet la motocros, îmi zice veci
nul. Nu numai eu, toți. Inclu
siv cei care în ziua și la ora res
pectivă își vor petrece concediul 
de odihnă într-o stațiune balneo
climaterică.

Chiar dacă discuțiile de la ca
sierie nu s-au desfășurat chiar ai
doma ca mai sus, faptele s-au în- 
tîmplat.

La ce întreprindere, la ce in
stituție ? Vom. răspunde concret : 
la Combinatul de cauciuc sinte
tic din Onești s-au vîndut astfel 
bilete pentru un motocros. La 
Trustul 1 construcții din Capitală- 
— bilete la reuniuni care au loc 
la clubul întreprinderii.

— Spune și dumneata, ce fel de 
metodă este aceasta ? — a în
cheiat vecinul meu. Cum de o în
găduie comitetele sindicatelor ?

EM. MIHAILESCU

Noul dispensar din comuna Roșia, regiunea Crișana, este înzestrat 
șl cu cabinet de stomatologie, seirvlciu de pediatrie, staționar șl casă 
de nașteri. Ia fotografia.: Aspect de la tratamente. \

(Foto : Agerpres)

Universități populare

In regiunea Maramureș funcțio
nează 19 universități populare, la 
care sînt înscriși peste 4 000 de mi
neri, metalurgiști, chimiști, construc
tori de mașini, muncitori forestieri și 
alți oameni ai muncii.

100 000 de turiști

Cabanele situate în masivele mun
toase din regiunea Brașov sînt frec
ventate de un număr tot mai mare 
de turiști. De la începutul anului și 
pînă acum, cabanele aparținînd ce
lor două întreprinderi climaterice 
din Predeal și Sibiu au găzduit pes
te 100 000 de turiști.

Din blănuri tricotate

La fabrica de confecții și trico
taje București se produc în prezent 
haine din blănuri tricotate, pentru 
femei și copii. Blănurile tricotate 
sînt realizate la fabrica „Adesgo* 
din fire sintetice și au fost utilizate 
pînă acum numai la confecționarea 
de mesade și garnituri. Prin perfec

ționarea procesului tehnologic, din 
astfel de blănuri se fac acum haine, 
glugi, manșoane etc.

Plantații de căpșuni

Gospodăriile colective din comu
nele Ciofrîngeni și Băiculești, raio
nul Curtea de Argeș, și-au prevă
zut să planteze anul acesta fiecare 
cite 10 hectare de căpșuni. La gos
podăria agricolă colectivă din Cio
frîngeni s-au plantat peste 500 000 
stolomi de căpșuni.

Prin combaterea viiturilor 
de nisip

La schela Băicoi se dă o atentie 
deosebită combaterii viiturilor de nisip 
în scopul sporirii producției de țiței. 
Astfel la sondele în pompai, unde nisipul 
poate împiedica buna lor funcționare, 
s-au adaptat la separatoarele de adînci- 
me filtre cu nisip bachelitizat. Asemenea 
separatoare, folosite în schela Băicoi, au 
fost introduse la aproape 30 de sonde, 
contribuind astfel la sporirea duratei de 
funcționare a sondelor cu 25-30 la sută.

Expoziție de artă culinară

In gări autogari

„La cabinetul tehnic al Uzinelor ,,23 August" (de 
MARIN CONSTANTIN, frezor la Uzinele „23 August)

(Din expoziția bienală de artă

„Perspectivă nouă" (de ELENA BRONIȚKI, labo
rantă la Institutul de inframicrobiologie al Acade
miei R. P. Romîne)
plastică a artiștilor amatori).

RĂSPUNDEM CmroilOR
I. CODREA — Loco : 

Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de 
Mașini ne-a comuni
cat că a luat măsuri 
ca Uzinele „Strungul" 
din Arad să ambale
ze, în condiții cores
punzătoare, strungu
rile livrate altor în
treprinderi, înlăturîn- 
du-se astfel eventua
lele degradări în 
timpul transportului.

T. HÂRDUȚ — co
muna Gura Văii, raio
nul Gurahonț : Sfatul 
popular al regiunii 
Crișana ne informează 
că întreprinderea „E- 
lectrica"-Oradea va 
executa lucrările de 
electrificare a satelor 
Pleșcuța și Aciuța pî
nă la 15 decembrie 
a. c.

Sfatul popular al 
raionului Gurahonț a 
luat măsuri ca la ca
riera de piatră din sa
tul Aciuța să se ame
najeze o linie îngustă 
pentru transportul cu 
vagonetele.

O. GHERMAN — 
Roșiori de Vede : 
Conducerea întreprin
derii de industrie lo
cală „Vedea" — ne 
informează Consiliul 
local al sindicatelor 
— a luat măsuri pen
tru amenajarea unei 
băl. Ea va fi dată în 
folosință după ce vor 
fi terminate lucrările 
de alimentație cu apă 
de pe strada unde se 
află întreprinderea.

I. MUNTEANU — 
Brăila : Deficiențele
semnalate de dv. în 
activitatea șantierului 
de la Fabrica de 
plăci aglomerate- 
Brăila au fost anali
zate de către Direcția 
generală de con- 
strucțli-montaj din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor. In răspun
sul primit la redacție 
se arată că s-au luat

măsuri pentru mai 
buna organizare a 
muncii : în prezent, 
lucrările se execută 
conform graficelor, se 
acordă mai multă a- 
tenție calității. Condu
cerea Trustului nr. 1 
Construcții va sprijini 
mai îndeaproape ac
tivitatea acestui șan
tier.

C. JANTEA — Rm. 
Sărat : După cum ne 
răspunde CPnsiliul 
sindical regional Plo
iești, sînteți îndreptă
țit să primiți spor de 
toxicitate, dacă pres
tați efectiv munca de 
zidar șamotor.

I. RADU — raionul T. 
Vladimirescu — Loco: 
în noul cartier Balta 
Albă s-au prevăzut —• 
ne informează Direc
ția comercială a Sfa
tului popular al Ca
pitalei — pe lingă 
centrul comercial prin
cipal, și alte com
plexe și unități co
merciale și de deser
vire. Ele vor il ame
najate în clădiri spe
cial destinate acestui 
scop și prin urmare 
realizarea lor nu de
pinde de construirea 
blocurilor de locuințe. 
S-a intervenit pentru 
a se urgenta darea în 
folosință a complexe
lor prevăzute în zo
nele în care noii lo
catari s-au și mutat.

M. GAfENCU — 
Cîmpulung Moldove
nesc : Potrivit H.C.M. 
1033/962, chiar dacă 
ați absolvit facultatea 
în 1949, vă puteți pre
zenta, pentru ultima 
oară, la una din se
siunile examenului de 
stat din anul 1963. 
Pentru lămuriri supli
mentare, e bine să 
luați legătma direct 
cu facultatea pe care 
ați absolvit-o.

I. CIPU — comuna 
Margina, talonul Fă
get: In planurile e- 
diturilor pentru anii 
următori s-a prevăzut 
tipărirea unui nu
măr sporit de lu
crări — ghiduri, al
bume fotografice „O- 
rașe și priveliști", în
dreptare etc. — care 
să prezinte frumuseți
le naturale ale țării, 
locurile și monumen
tele istorice, marile 
construcții, localitățile 
balneare și de interes 
turistic.

V. MINDRUȚ — 
Cluj : Pensionarii in
ternați în spitale pot 
încasa pensia, în pe
rioadele respective, 
printr-un reprezentant 
legal pe bază de 
procură. Acesta va 
trebui să prezinte lu
nar dovada că pen
sionarul se află inter
nat în spital.

N. STÄNESCU — 
Sibiu : In comuna 
Boișoara, raionul Rm. 
Vîlcea — ne-a răs
puns Siatul popular 
al raionului Rm. Vîl
cea — a fost adus un 
aparat nou de proiec
ție.

GH. ILIESCU — Ti
mișoara : Referindu- 
se la scrisoarea dv., 
Sfatul popular al ora
șului Timișoara ne-a 
comunicat că în ca
zul oînd proprietarul 
imobilului în cate lo
cuiți nu efectuează lu
crările de reparații 
necesare, acestea pot 
fi făcute de locatari. 
Lucrările respective 
se pot contracta cu 
întreprinderea orășe
nească de reparații- 
Timișoara, chiriașii a- 
chitînd lunar chiria în 
contul cheltuielilor 
pentru reparații pînă 
la amortizarea a- 
cestora.

Cercetători 
ai frumuseților naturii

Pe malul drept al Someșului, în 
coasta dealului Invărasful, la Cuciulat, 
există o carieră de piatră. Elevii anu- 
lui II al școlii tehnice de geologie 
de la grupul școlar minier Baia Mare 
au întreprins de curînd aici o aplica
ție practică.

lătă-i ajunși la carieră. în urma unei 
explozii, în stîncă s-a ivit o fisură 
ce se continua cu o galerie, frădînd 
prezența unei peșteri, Profesorul Se
ver Pașca, maistrul Vasile Oniga și 
1 elevi au hotărît s-o exploreze. 
Drumul nu a fost deloc ușor. După 
numai cîțiva metri parcurși, galeria 
se revărsa într-o grotă de forma unui 
amfiteatru, blocată în parte de bolo
vani. Mai bine de 5 ore a durat tre. 
cerea acestui obstacol. Au fost efec
tuate măsurători, s-au luat probe de 
roci, aluviuni și alte materiale găsite 
în această peșteră, necunoscută pînă 
acum.

După 23 de ore, expediția a 
parcurs întreaga galerie principală de 
circa 4î0 de metri, în laboratorul 
școlii se analizează acum, sub con
ducerea cadrelor de specialitate, pro
bele culese. Este în curs de cegă 
fire o monografie a peșterii.

RADU APOSTOL 
coresp, „Scînteii”

O r â d e a Jczvokă 

rețeaua comerțu ui de stat

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — In 
orașu1 Oradea au luai ființă numeroase 
unități comerciale menite să contribuie 
la o mai bună deservire a popu ației. 
Astfel, la parierul blocurilor dm piața 
23 August și strada Comșa au fost des
chise 5 noi magazine cu produse ali
mentare, de galanterie șl tricotaje, mer
cerie și parfumerie, cofetărie ele.

în prezenl sînl în curs de construc
ție 24 unități come-ciale înire care 11 
la parterul blocurilor din piața Bucu
rești, 9 in piața 23 August șl alle'e. 
La proiectarea noilor spații comerciale 
s-a adoptat o linie modernă, finîndu-se 
seama de formele de deservire în curs 
de extindere.

în gările marilor orașe, ale princi
palelor noduri de cale ferată, în 
multe stații care deservesc chiar și lo
calități mal mici, activitatea nu conte
nește de dimineața pînă seara fîrziu. 
Sute și.sute de oameni, mai toți grăbiți, 
se perindă prin fața caselor de bilete, a 
ghișeurilor de informații, prin sălile de 
așteptare. Gara este o unitate de de
servire dintre cele mai complexe. 
Aici totul trebuie rezolvat repede. De 
aceea se cere ca întreaga activitate de 
deservire a publicului călător să fie cît 
mai bine organizată. „Am vizitat de cu
rînd Lugojul —r scrie corespondentul 
voluntar Ion Hurfupan de la Uzinele 
„Oțelul Roșu" — și am zăbovit cîtva 
timp prin gară, cartea de vizită a ora
șului. Peronul, sălile de așteptare, 
proaspăt zugrăvite, cu mobilier frumos 
aranjat, restaurantul, unde ești servit 
de îndată ce te-ai așezat la masă, fo
tul are un aer plăcut, primitor".

Am primit la redacție și alte scrisori, 
care arată că în multe gări călătorii 
sînt oricînd bine veniți. Casele de bi
lete funcționează în permanență pentru 
a se evita aglomerațiile, sălile de aș
teptare au condiții corespunzătoare de 
odihnă. Totodată, călătorii își pot pune 
la punct ultimele amănunte în vederea 
călătoriei : le stau la dispoziție chioșcuri 
pentru ziare și reviste, standuri de 
cărți, bufete și restaurante, mijloace va. 
riate de îndrumare și informare. Așa se 
prezintă lucrurile — după cum relatează 
corespondenții voluntari 1. Cosma, D. 
Brafu, O. Gherman, Gh. Pană, Gh. 
Ispășoiu, M. Isfrătue — în gările ora
șelor Oradea, Bușteni, Roșiori de 
Vede, Brașov, Rm. Vîlcea, Timișoara, 
încă de pe acum, în aceste gări și în 
multe altele s-au făcut pregătiri 
minuțioase pentru o bună deservire a 
călătorilor și pe timp de iarnă s au 
fost revizuite Instatațiile de încălzire și 
lumină, s-a asigurat combustibilul ne
cesar, s-au făcut lucrări de reparații.

In alte gări nu se acordă atenția cu
venită unor probleme care îl interesea
ză în primul rînd oe orice călător — 
eliberarea operativă a biletului de tren, 
întreținerea sălii de așteptare ș.a. Se 
înfîmplă să ai de așteptat într-o gară 
cîteva ore. Dacă găsești o atmosferă

plăcută, nici nu știi cînd frece timpul. 
Dar, după cum aflăm din scrisorile co
respondenților voluntari H. Tiberiu, I. 
Olaru și D. Dobriceanu, la Ciceu, Me
diaș și Tălmaciu, întreținerea sălilor de 
așteptare lasă de dorit, iar casele de 
bilete funcționează defectuos. O mînă 
de gospodar ar putea face ca și aceste 
gări să arate cu totul altfel, să fie os
pitaliere.

Ajuns în gară, călătorul vrëa să afle 
ce legături are la ducere sau la în
toarcere, ce monumente de artă și 
cultură poate vizita în scurtul timp cît

Răsfoind scrisorile 
sosite Io redacție

s-a oprit înfr-un oraș, cu ce mijloace de 
transport se poate deplasa într-o loca
litate mai importantă din apropiere. La 
toate acestea s-ar putea răspunde prin, 
tr-o schiță a unor interesante tras'ete 
turistice sau printr-un panou în cate să 
găsești diferite indicații de larg interes 
cetățenesc. „In apropierea Reșiței — 
scrie corespondentul voluntar Constan- 
fin ibraș — se află cîleva cabane pe 
muntele Semenic, barajul de Ia Văliug. 
Cum ajungi pînă acolo ? Vrei să în
trebi la serviciul Informații de la Tele
foane. Dar în gară nu există nici un 
telefon public, după cum nu există nici 
o magazie unde să poți lăsa bagajele".

In unele gări mal mari sînt amena
jate diferite alte unități de deservi
re. Programul acestora nu este întot
deauna întocmit judicios. In gara ora
șului Cluj — ne relatează coresponden
tul voluntar Gh. Benga — există un 
punct farmaceutic, care funcționează 
între orele 6—21,30. Noaptea șl în zi
lele de sărbătoare, adică tocmai atunci 
cînd e mai mare nevoie de el, punctul 
farmaceutic stă închis. Restaurantul este 
și el închis cînd sosesc în gară princi
palele trenuri". In genera1, trebuie spus 
că este necesar să sa lărgească 
gama servici'lo- de care au nevoie 
călătorii. Ei pot veni cu multe sugestii 
și propuneri, care dacă ar fi notate (la 
biroul de informații sau în alt loc) șl

analizate cu grijă, și-ar găsi rezolvarea 
necesară.

S-a dezvoltat mult în ultimii ani și 
transportul cu autobuzele I.R.T.A. Aufo- 
gările trebuie să facă față aproape 
acelorași cerințe, în scrisorile sosite la 
redacție se semnalează însă o serie de 
deficiențe privind organizarea pro
gramului de lucru al unor auțogări, 
întreținerea acestora, atitudinea perso
nalului față de cetățeni; La au
togara I.R.T.A. din Tr. Severin — né 
scrie corespondentul voluntar. ' I. 
Perșinaru — biletele sînt eliberate cîhd 
sosește mașina de la garaj și întot
deauna e aglomerație. Nefiind contro
lat și tras la răspundere, casierul Va
sile Călin obișnuiește să dea bilete 
prietenilor pe ușa din spate, iar față 
de ceilalți călători are o comportare 
lipsită de orice bun simț.

în alte auțogări este necesară intro
ducerea unei riguroase discipline de 
lucru. Trebuie respectat timpul prevă
zut pentru sosirea și plecarea autobu
zelor și să se stabilească pe cît po
sibil parcarea lor în locuri fixe ; auto
buzele să aibă tăblițe cu indicația în 
ce direcție circulă, iar impiegații de 
mișcare să dea călătorilor îndrumările 
necesare. Lucruri aparent mărunte, dar 
care — după cum ne scrie Balasz Olga 
din Sovata — pricinuiesc necazuri mari. 
De exemplu, la Tg. Mureș, din cauza 
nerespeefării unor asemenea obligații, 
s-a întîmplat ca autobuzele să plece, 
iar călătorii să rămînă în autogară.

Deservirea în gări și auțogări este 
o problemă de larg interes cetățenesc, 
mai ales în momentul de față, cînd se
zonul rece bate la ușă și trebuie luate 
măsuri pentru a oferi călătorilor con
diții din cete mai bune. Conducerile 
acestor unități, direcțiile generale de 
resort din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor au datoria să stu
dieze cu atenție cerințele îndreptățite 
ale călătorilor, să ia măsuri operative 
pentru înfăptuirea propunerilor lor. 
Iar organizațiilor de partid le revine 
sarcina să desfășoare o muncă susți
nută de educație a personalului de 
deservire, ca să-și facă datoria față de 
publicul călător.

DUMITRU TÎRCOB

La întreprinderea de alimentație pu
blică „Dunărea" din Galați s-a des
chis zilele trecute o expoziție tie artă 
culinară.

Pe crestele munților.
(Foto I R. Costin)

^TIEATRIE • (SâgQcanaS) »~Redi e
TEATRE : Medeea de Euripide — spec

tacol prezentat de Teatrul din Pireu- 
Grecla (Sala Palatului R. P. Romine) - 
(orele 20); Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romlne : Răpirea din Seral — 
(orele 19,30) ; Teatrul de stat de operetă : 
Întîinire cu dragostea — (orele 19,30); 
Teatrul Național „I. L. Caragialc" (Sala 
Comedia) : Febre — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — premieră — 
(orele 19.30); Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : Ciocîrlfa — (orele 19,30). (Sala 
Studio); Bucătăreasa — (orele 20); Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgnrcanu 1) — Menajeria do 
sticlă — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sabia nr. 76) : Fotbal — (orele 
19,30); Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Măria sa bărbatul — (orele 19,30); 
Teatrul pentru tineret și copil (Sala C. 
Miile): De Prctorc Vincenzo — (orele 
20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : Emil și 
detectivii — (orele 17), o felie de lună 
(premieră) — (orele 20); Teatrul Evre
iesc de stat : De la A la Z — (orele 20); 
Institutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ (bd. Schitu 
Măgureanu 1): Spectacol Shakespeare — 
(orele 20); Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba revistei — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntului în 30 melodii — (orele 20): 
Ansamblul dc cîntccc și dansuri al 
C.C.S. : Balada patriei — (orele 20): 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Un băie
țel, o paiață șl o maimuță și Rochița cu 
figuri — (orele 16). (Sala Academiei) 
Cartea cu Apolodor — (orele 16); Circul 
do stat — Ansamblul „Deutsche Zirkus
arena“ din R. D. Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartouche - 
cinemascop : Republica (9,15; 11,30; 14; 
16,30; 18,45; 21; 23,15), Elena Pavel (8,30: 
10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45), 1 Mai 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), Gh.
Doja (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 
22), Alex. Sahia (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17: 
19.15; 21,30), G. Coșbuc (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15; 22,30). Prietenul nostru 
comun — rulează la cinematografele Ma
gheru (9,15; 11,30; 14‘, 16.30; 19: 21,30)
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 14. după-amiază 
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: 21) București (9: 
11; 13; 15: 17; 19: 21). înfrățirea între 
popoare (10.30: 15.30; 18: 20.30) Libertății 
(9,30; 11.45; 14; 16.15; 18.30: 20 45). Doi sub 
cer — rulează la cinematografele 1. C 
Frlmu (10: 12; 15: 17; 19: 21). V. Roaltă 
(10; 12.15: 16: 18.15: 20.30). Moșilor (16:
18,15: 20,30). Drumul partizanilor : Tine
retului (10: 12). Soare și umbră : Tinere
tului (15; 17). Permisie pe țărm : Tine
retului (19; 21) 8 Martie (15; 17; 19: 21). 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Revista de la

miezul nopții — cinemascop: Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Rătăcirile 
dragostei : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Program special pentru copii : 
13 Septembrie (orele 10). Omul amfibie : 
13 Septembrie (11,30; 13,30; 16; 18,15;
20,30). Planeta furtunilor — Urme pe 
zăpadă ; Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Dragoste de septembrie — rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20,30). Pompierul atomic : Cultural (10,30; 
15; 17; 19; 21). Lașul — rulează la cine
matografele Alex. Popov (în con
tinuare de la orele 9 pînă la orele 21) 
Donca Simo (16; 18.15; 20,30). CÎInele din 
mlaștină : Grivlța (16; 18,15; 20.30). Șam
panie șl melodii : 8 Mal (15,30; 18; 20,30). 
Bîtă... ieși din sac ! — rulează la cine
matograful T. Vladimirescu (15; 17; 19; 
20,45). Casa de Ia răscruce : Munca (16; 
18,15; 20,30), C-tin David (15; 17; 19; 21). 
Agentul X 25 — cinemascop : Popular (15; 
17; 19; 21). Contele de Monte Cristo — 
cinemascop (ambele serii) ; Arta (10; 
15,30; 19,30). Oameni și fiare — ambele 
serii : 23 August (10; 15,45; 20), Florcasca 
(15,30; 19,30). 10 000 de scrisori : Drumul 
Serii (16; 18; 20). Volga (10; 12). Acord fi
nal ; 16 Februarie (15,45; 18; 20,15). Tin
tin și misterul „Linei de aur“: Ilie Pintl- 
lie (16; 18,15: 20,30). Celebrul 702 : Volga 
(15; 17; 19; 21), Olga Bancic (15: 17; 19; 
21), B. Delavrancea (16; 18; 20). Gardia
nul : Luceafărul (15; 17; 19; 21). O viață
— rulează Ia cinematograful G. Bacovia
(15; 17; 19; 21). Cocoșatul — cinemascop ■ 
30 Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Nouă zile dintr-un an : Aurel Vlaicu 
(15,30; 18; 20,30), M. Emlnescu (16; 18,15; 
20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii : „Bă
iatul pe care vreți să-1 cunoașteți !" — 
povestire de Octav Pancu-Iași. Desene, 
Iura Darie. 19,35 — Emisiune de teatru : 
„începuturile teatrului romînesc“. Inter
pretează colectivul Teatrului de Stat din 
Sibiu. „Conversații“, de Costache Facca, 
„Două femei împotriva unui bărbat“, de 
Mihail Kogălniceanu, „Ingîmfata plăpă- 
măreasă“, de Costache Caragiali. „O 
soaré la mahala“, de Costache Caragiali. 
în pauze : Filmele documentare „Pasa
gerul clandestin“, o producție a studiou
rilor din R. P. Polonă și „Banii au 
miros“, o producție a studiourilor din 
R. P. Ungară. în încheiere : Buletin de 
știri.

RADIO, Joi 15 noiembrie • Emisiunea 
„Vreau să știu" — ora 9,00 — I » Muzică 
din operele lui Wolf Ferrari - ora 10,00
— 1 • Concerte pentru mai multe Instru
mente — ora 11.05 — I ® Muzică popu
lară romînească - ora 12.00 — I « Frag
mente din operele Iul Mussorgskl — ora 
12,15 — II • Muzică distractivă — ora

12.45 — li » „Note de lector“ — ora 
13,15 — II » Muzică populară romînească 
și a minorităților naționale — ora 13,25
— II »Muzică ușoară sovietică — ora 14.30
— Ie Din cîntecele și dansurile popoa
relor — ora 15.00 — Ie Fragmente din 
opereta „Lăsați-mă să eint“ de Ghcrase 
Dendrlno - ora 15,30 - II • „Din co
moara folclorului nostru“ — ora 16.30 — 
II • Piese interpretate Ia chitară dc Ma
ria Luisa Anido — ora 16,45 — I e Piese 
pentru ptan de Liszt — Ora 17.00 — II 
e Arii din opere — ora 17,30 —Ie Mu
zică ușoară cerută de ascultători — ora 
18.00 — Ie „Compozitorul săptămînli“
— Antonio Vivaldi : program de con
certe - ora 18,05 - II e „Simfonietta“ 
de Zeno Vancca — ora 18,40 — Ie „Jur
nal de întrecere" — ora 19,00 — I o Trans
misiune din studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii, dirijor Mihail Brediceanu. Solist 
Dan Iordăcliescu — ora 19,50 — I • „Din 
creația romînească de muzică ușoară“ — 
ora 21,15 — II e Părinți și copii — ora
21.45 — II » „Ascultați interpretul și me
lodia preferată“ — program de muzică 
ușoară — ora 22,00 — il e Ciclul „George 
Enescu compozitor“ ; Sulta pentru vioară, 
și pian „Impresii din copilărie" - ora 
22,30 — II « Muzică de dans — ora 22,50
— I • Opera „Castelul lui Barbă Albas
tră" de Bêla Bartok — ora 23,08 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă și cețoasă, cu cerul mai mult 
acoperit în sudul și estul țării, unde 
local s-a semnalat burniță slabă. în rest, 
vremea a fost schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, iar în nord-vestul Ar
dealului a plouat trecător. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregis
tra valori cuprinse între 3 grade la A- 
vrămeni. Botoșani și Cluj șl 16 grade 
la Blaj, Sebeș-Alba și în Banat. în Bucu
rești : Vremea a fost umedă și cețoasă, 
cu cerul acoperit. în cursul dimineții a 
căzut burniță slabă. Vîntul a suflat slab 
din sud-vest. Temperatura maximă a 
fost de 11 grade.

probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 noiembrie a.c. In țară ; Vremea 
se va menține umedă, cu cerul variabil, 
mai mult acoperit. Ploi locale vor cădea 
în cea mal mare parte a t.îril, iar izolat 
se vor transforma în lapoviță și nin
soare. vint potrivit din sectorul estic. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, iar maxi- 
mele între 4 șl 14 grade. In București : 
Vreme umedă. Cer mal mult acoperit. 
Temporar precipitații, vînt potrivit. Tem
peratura în general staționară.



Recepfie în cinstea delegafiei 
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Președintele Marii Adunări Natio
nale, Ștefan Voitec, a oferit miercuri 
seara, la Palatul Marii Adunări Na
tionale, o recepție în cinstea dele
gației Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care ne vizitează tara. Au luat parte 
tovarășii Alexandru Drăghici, Dumi
tru Coliu, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, deputati, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, ge
nerali, ziariști.

Vizitele oaspeților sovietici
Delegația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. s-a înapoiat miercuri la a- 
miază în Capitală, după vizitele fă
cute în tară.

★
După-amiază, membrii delegației

„RevolwtÈa csabasiâ m
Sub auspiciile Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, miercuri la amiază s-a deschis 
în sala Dalles expoziția ..Revoluția 
cubană în imagini".

Cele peste 500 de fotografii expu
se înfățișează imagini zguduitoare 
din timpul terorii lui Batista, as
pecte ale luptei revoluționare duse 
de poporul cubanez pentru elibera
rea sa, precum și ale muncii paș
nice de construire a unei vieți noi.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au participat Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Al. Buican, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., Ion Jalea, preșe
dintele Uniunii artiștilor plastici, 
Sanda R.angheț, secretara Comitetu
lui national pentru apărarea păcii, 
oameni de artă și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei 
străine.

Declarațiile 
scriitorului guatemalez 
Miguel Angel Asturias

Impresii
Cunoscufu! scrii

tor guatemalez Mi
guel Angel Astu
rias, care a făcut a- 
nul acesla o vizită 
de aproape cinci 
luni în Romînia, a scris o carte în care 
redă impresiile sale din această călăto
rie. în legătură cu noua sa lucrare lite
rară, scriitorul a făcut o declarafie la 
postul nostru de televiziune, în care a- 
rată între altele: Consider că această 
lucrare este un răspuns dat Americii La
tine la întrebările legate de viafa din 
fările socialiste. împărfășindu-și impre
siile asupra locurilor vizitate în Romî
nia, Miguel Angel Asturias a spus : în 
primul rînd. m-a impresionat frumusefea 
acestei jări apoi felul de a fi ospitalier 
al poporului romîn. Vorbind despre 
construc|ii, a adăugat Asturias, nu pu
tem uita Bicazul, fără îndoială una din 
realizările de seamă din Europa. Sînt 
minunate construcțiile ridicate în ultimul 
timp la Mamaia și pe întregul litoral 
romînesc al Mării Negre, care se poate 
foarte bine compara cu marile plaje

Consfătuire privind introducerea 
experienței înaintate în lucrările miniere
La Petroșeni a avut loc miercuri 

o consfătuire pentru extinderea ex
perienței înaintate în lucrările mi
niere.

La consfătuire au participat mi
neri, șefi de brigăzi, tehnicieni și 
ingineri de la exploatările miniere

InSormațH
• La tragerea Pronoexpres din 14 no

iembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

19 15 35 3 45 16 Numere de rezervă : 
48 28 Extragere suplimentară 15 26 32 24

Fond de premii : 461 223 lei.

O In sala „Ciprian Porumbescu” din 
Suceava a avut Ioc ieri seară un spec
tacol festiv dedicat fruntașilor in pro
ducție de la complexul de prelucrare su
perioară a lemnului din localitate.

Spectacolul, prezentat de ansamblul 
de cîntece si dansuri „Ciprian Porum
bescu" a cuprins cîntece, coruri, dan
suri șl s-a bucurat de succes.

9 în sălile muzeului de artă din Ga
lati s-a deschis o expoziție de artă plas
tică organizată de casa regională a 
creației populare. Lucrările aparțin pic
torilor amatori.

Au luat parte I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

In timpul recepției, Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adunări Na
tionale a R. P. Romîne, și Grigore 
Ivanovici Kozlov, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., președintele Sovietului de 
Deputați din regiunea Leningrad, 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Sovietului Suprem al U.R.S.S. s-au 
întîlnit la Palatul Marii Adunări 
Nationale cu președinții Comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Na
tionale.

(Agerpres)

ianagim"
Au asistat Manuel Yepe Menen

dez, ambasadorul Republicii Cuba în 
R. P. Romînă. membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de George Ivașcu, vicepreședinte 
al Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro
mînă.

★

înainte de deschiderea expoziției, 
José Benitez, șeful secției externe a 
ziarului „Revolucion", și Osvaldo Sa
las, șeful secției foto a aceluiași ziar, 
s-au întîlnit cu ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine. Răs- 
punzînd întrebărilor puse de cei 
prezenți, José Benitez a împărtășit 
aspecte din munca de pregătire a 
acestei expoziții, a vorbit despre e- 
coul pe care ea ' l-a avut în rîndul 
vizitatorilor din Helsinki, Varșovia, 
Praga, Budapesta.

(Agerpres)

din Ro mîniei
ale lumii. E foarte 
important că pala
tele de odihnă și 
sănătate sînt pentru 
tofi cei care mun
cesc.

Oaspetele a adus apoi elogii ade
văratei comori de artă plastică murală 
aflate într-o serie de mînăsfiri și în spe
cial la Voronef.

Referindu-se la teatrul romînesc, pe 
care l-a putut cunoaște îndeaproape, 
scriitorul a declarat : Teatrul romînesc 
este admirabil. El are o mare valoare 
artistică și corespunde faimei universale 
de care se bucură,

M-a impresionat în mod special, a 
continuat el, numărul mare al persoa
nelor care citesc în Romînia. Există bi
blioteci pînă în cele mai îndepărtate 
coifuri ale fării. La Cluj, într-o biblio
tecă, am văzut interesante incunabule, 
ca de pildă o carte minusculă despre 
Galileo Galilei. Cred că în lume există 
numai două asemenea exemplare : cea 
din Washington și cea din Cluj.

din regiunea Hunedoara și invitați 
de la trusturile miniere din tară. 
Au fost prezentate referate privind 
metodele folosite și rezultatele ob
ținute la lucrările de deschidere și 
pregătiri de la exploatările miniere 
Dîlja, Petrila, Ghelar și Barza.

Noi casierii pentru plata 
consumului de energie 

electrică
Pentru o mai bună deservire a 

abonaților, I.R.E.B. va înființa pînă 
la sfîrșitul anului noi casierii pen
tru plata consumului de energie 
electrică. Astfel, la finele acestei 
luni, la parterul noului bloc B de 
pe Calea Griviței (Podul Grand) se 
va deschide o casierie pentru abo- 
nații din raioanele Grivița Roșie și 
16 Februarie.

De asemenea, la parterul unui nou 
bloc de pe strada Lizeanu, colț cu 
șoseaua Ștefan cel Mare, va fi ame
najată o nouă casierie pentru abo- 
nații din raionul 1 Mai, aceasta 
funcționînd în locul celei din strada 
Mihail Eminescu. Noile unități vor 
fi utilate modern.

IP © R. T
Azi, la fotbal

în vederea meciului retur cu 
echipa Spaniei, selecționata divizio
nară de fotbal a țării noastre sus
ține astăzi de la ora 14,30 pe stadio
nul „23 August" un meci de verifi
care în compania echipei iugoslave 
Hajduk Split. Duminica trecută, în 
etapa campionatului, Hajduk a dis
pus cu 2—1 (0—0) de Novisad, prin 
punctele marcate de Ilici. în echipa 
oaspeților au figurat cunoscuții in
ternaționali Vukas, Ankovici, Papec 
și frații Bego.

Pentru acest meci de verificare, 
lotul nostru este format din : Voi- 
nescu, Sfetcu, Dungu (portari), Za- 
voda II, Georgescu, Nunweiller III, 
Motroc, Ivan, Staicu (fundași) Pe
tru Emil, Jenei, Koszka (mijlocași) ; 
Pîrcălab, Cacoveanu, Constantin, 
Igna, Manolache, I. Ionescu, Gher- 
gheli, Țîrcovnicu, Selymessi II, Tă- 
taru (înaintași).

Campionatul de rugbi
Campionatul republican de rugbi 

reîncepe duminică 18 noiembrie. Cu 
această ocazie va ii interesant de 
urmărit evoluția echipelor fruntașe 
în a căror componență vor figura și 
membrii loturilor reprezentative (de 
seniori și tineret). După cum se știe, 
rugbiștii noștri au obținut duminica 
trecută victorii internaționale de 
mare prestigiu : 3—0 cu naționala
Franței și respectiv 53—6 cu repre
zentativa de tineret a R. D. Ger
mane.

Programul complet al etapei este 
următorul: București: Steaua-Știința 
București (teren Ghencea, ora 9), 
Progresul-Metalul și Grivița Roșie- 
Dinamo (în cuplaj pe stadionul Pro
gresul, cu începere de la ora 13,30); 
Iași : C.S.M.S-Olimpia ; Timișoara : 
Știința-Unirea; Peiroșeni: Știința-
Știința Cluj.

în cîteva rînduri
Echipa feminină de handbal Goldber

ger (R. P. Ungară) și-a încheiat turneul 
întreprins în țara noastră, fucînd 
miercuri seara la Timișoara cu formația 
Știința. Victoria a revenit handbalistelor 
timișorene cu scorul de 10-9.

A-
Miercuri a început la Istanbul cea de 

a 4-a ediție a Jocurilor balcanice de 
baschet. Iată rezultatele primelor meciuri: 
R.P.F. Iugoslavia — Grecia 81-70 ; R. P. 
Bulgaria — R. P. Romînă 68-54.

A
La Oradea s-a disputat meciul revan

șă de box dintre echipele Voința (R.P.R.) 
și Start (R. P. Polonă). Victoria a revenit 
din nou boxerilor romîni cu scorul de 
12—8. (Agerpres)

Muncitorii de
Marele concern italian „FIAT", ale 

cărui principale întreprinderi se află 
în Torino, a fost în ultimele cîteva 
luni teatrul unor mari bătălii mun
citorești.

FIAT-ul concentrează 90 la sută 
din producția de autoturisme a Ita
liei, în uzinele sale se produc, de 
asemenea, tractoare, camioane, au
tobuze, avioane militare, utilaj fero
viar, motoare pentru vase maritime, 
mașini-unelte. Fiind cel mai puter
nic monopol italian, el exercită o 
mare influență asupra întregii vieți 
economice și politice a țării. El are 
consilierii săi municipali la Torino, 
are în proprietatea sa „lobbiști" — 
susținători politici de culise — pro
fesori și sociologi, societăți de asi
gurare...

Hotărîndu-se să declare grevă, 
cei 90 000 de metalurgiști ai uzine
lor, în ciuda încercărilor îndîrjite 
ale patronilor de a-i opri din acți
une, au reușit ca în scurt timp să 
paralizeze majoritatea sectoarelor 
ae muncă. Printre alte forme de 
luptă a fost și aceea ca alternativ, 
timp de trei zile să se încrucișeze 
brațele și trei zile să se lucreze — 
și apoi la fel în continuare, spre a 
se putea rezista cît mai mult. Lupta 
muncitorilor de la „FIAT" s-a înca
drat în larga mișcare a celor 
1 200 000 de metalurgiști și construc
tori de mașini italieni care desfă
șoară de mai multe luni importante 
acțiuni revendicative. în fața fron
tului comun, administrația de la 
„FIAT’’ a fost nevoită să cedeze în 
cele din urmă, satisfăcînd unele din 
principalele revendicări ale munci
torilor. Cu acestea, lupta nu a luat 
însă sfîrșit. „Organizarea și lupia 
este — așa cum sublinia ziarul 
„l’Unîtâ" — drumul ce se deschide 
de acum înainte acestor munci
tori".

Mișcarea grevistă de la „FIAT“ a 
atras în mod special atenția întru- 
cît în ultimii zece ani este pentru 
prima oară cînd muncitorii și func
ționarii acestor uzine iau parte la 
mari lupte greviste. „FIAT"-ul era 
prezentat pînă acum de propagan
da burgheză drept unul din mono
polurile în care toate lucrurile „mer- 
qeau bine'', unde se realizase „ar
monia Intre clase" ; era un fel de

TELEGRAME EXTERNE
Congresul al VIII-Iea al P. C. Bulgar 

si-a încheiat lucrările
9
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SOFIA 14 (Agerpres). —- La 14 no
iembrie, într-o atmosferă entuziastă, 
a avut loc ședința de închidere a 
celui de-al VIII-Iea Congres al Par
tidului Comunist Bulgar. Congresul 
a ales noul Comitet Central al parti
dului, alcătuit din 101 membri și 67 
membri supleanți ai C.C., precum și 
comisia centrală de revizie, formată 
din 25 de membri.

Comitetul Central al P. C. Bulgar 
a ales în prima sa plenară Biroul 
Politic al C.C. al P.C.B., din care fac 
parte : Boian Bîlgaranov, Dimităr 
Ganev, Mitko Grigorov, Jivko Jivkov, 
Todor Jivkov, Ivan Mihailov, Encio 
Staikov, Stanko Todorov, Boris Vel- 
cev. Ca membri supleanți ai Birou
lui Politic au fost aleși : Dimităr Di
mov, Pencio Kubadinski, Tano 
Țolov.

Dimităr Dimov a fost ales pre
ședintele Comisiei de Control a C.C. 
al P.C.B.

Todor Prahov a fost ales președin-. 
tele Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.B.

în Secretariatul C.C. al P.C.B. au 
fost aleși : Todor Jivkov — prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., Boian Bîl
garanov, Mitko Grigorov, Boris Vel- 
cev, Nacio Papazov, Lîcezar Avra
mov, secretari ai C.C. al P.C.B.

Todor Jivkov. prim-secretar ' al 
C.C. al P.C.B., a rostit cuvîntul de 
închidere a congresului. El a subli
niat că cel de-al VIII-Iea Congres a 
justificat încrederea și speranțele 
partidului și poporului. Congresul a 
aprobat în unaniinitate linia genera
lă de politică internă a Partidului 
Comunist Bulgar, precum și planul 
de perspectivă de dezvoltare a R. P. 
Bulgaria în următorii douăzeci de 
ani.

Vorbitorul a arătat în cuvîntul 
său că congresul a aprobat în una
nimitate și linia generală a politicii 
externe a R. P. Bulgaria, bazată pe 
principiile leniniste ale coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite. El a spus în conti
nuare că cel de-al VIII-Iea Congres 
al P.C.B. a exprimat voința între

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

BELGRAD 14 (Agerpres). — Cores
pondență specială : Delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de acad. prof. 
Ștefan S. Nicolau, care se află de 
trei zile în R.P.F. Iugoslavia, la Invi
tația Skupșcinei Populare Federative 
Iugoslave, a vizitat în cursul dimineții 
de miercuri combinatul agro.alimen- 
tar „Beograd" din apropierea Belgra
dului. Delegația a vizitat și combina
tul agro-alimentar Servo Mihalj din 
localitatea Zrenjanin.

Delegația a fost însoțită de Punișa 
Perovicl, secretarul Comisiei pentru 
afacerile externe a Skupșcinei Popu
lare Federative Iugoslave, Milenko 
Boianicl, secretar pentru agricultură 
al Republicii Populare Serbia, pre-

la FIÂT și „patemalismul“
„vitrină" a rezultatelor aplicării a 
ceea ce, într-un cuvînt, se cheamă 
teoria „paternalistă".

O doctrină 
a „păcii între dass“

De la apariția capitalismului, scu
tierii săi ideologici n-au contenit să 
fabrice tot felui de „teorii“ oportu
niste menite să ascundă contradic
țiile societății capitaliste, și în pri
mul rînd contradicția fundamentală 
— dintre muncă și capital. în esen
ță, aceste teorii își propun să de
monstreze că între proletariat și 
burghezie ar exista nu un anta
gonism ireconciliabil, ci... unita
te de interese ; că în numele „co
laborării muncii cu capitalul" ei 
sînt datori să renunțe la lupta de 
clasă și la orice acțiuni revendica
tive care ar amenința profiturile 
capitaliștilor.

Teoriile „paternaliste" (de la pa
ter, în limba latină — tată), ale căror 
rădăcini datează încă din perioada 
de ascensiune a capitalismului, sus
țin că patronii ar fi călăuziți de 
„grijă părintească" față de salaria- 
ții lor, că relațiile din întreprinderea 
respectivă trebuie să fie ca acelea 
dintr-o „familie" în care, bineînțeles, 
ca în vechiul drept roman, „pater 
familias“, părintele, are drepturi ne
limitate asupra celor de sub ocroti
rea sa, care trebuie să accepte do
cil puterea paternală. în fond, pa- 
ternaliștii recomandau patronilor să 
acorde muncitorilor unele avantaje 
neînsemnate, firimituri de la masa 
bogatului, pentru a-i amăgi și abate 
de la lupta revoluționară. în fața 
amploarei pe care au luat-o azi 
conflictele sociale, capitalismul mo
nopolist refa doctrina paternalistă 
tradițională, încercînd s-o camufleze 
sub diferite forme mai rafinate, așa- 
numite „neopaternaliste", care nu 
modifică însă cu nimic fondul pro
blemei.

In perioada postbelică, o varian
tă mai răspîndită a paternalismului 
este doctrina așa-numită a „relații
lor umane“ ale cărei „rețete ma
gice" preconizează „cointeresarea“ 
muncitorilor în activitatea întreprin
derilor, prevenirea conflictelor so
ciale, instaurarea mult doritei „păci 
de clasă“. Cel mai adesea aceste 
rețete sînt de natură „psihologică"

gului partid de a lupta pentru con
solidarea frăției și unității de luptă 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. ,

Delegații la congres au scandat 
în picioare lozinci în cinstea Parti
dului Comunist Bulgar, a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
partidelor comuniste și muncitorești 
frățești.

într-o atmosferă de mare entu
ziasm congresul a luat sfîrșit prin 
intonarea Internaționalei și a unor 
cîntece revoluționare bulgare.

*
SOFIA 14 (Agerpres). — în după- 

amiaza zilei de 14 noiembrie a avut 
loc la Sofia un miting al oamenilor 
muncii cu prilejul încheierii Congre
sului al VIII-Iea al Partidului Co
munist Bulgar. Sute de mii de oa
meni ai muncii, care au participat 
la miting, au întîmpinat cu căldură., 
apariția la tribuna Mausoleului'. 
„Gheorghi Dimitrov“ a conducăto
rilor Partidului Comunist Bulgar și; 
ai guvernului R. P. Bulgaria, a con
ducătorilor delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești care au 
participat la Congres.

La miting au luat cuvîntul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., M. A. Suslov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul delegației 
P.C.U.S., Georges Seguy, conducăto
rul delegației Partidului Comunist 
Francez, Bias Roca, reprezentant al 
Organizațiilor Revoluționare Inte
grate din Cuba.

Convocarea sesiunii Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria

SOFIA 14 (Agerpres). — După 
cum transmite B.T.A., printr-un De
cret al Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria se convoacă 
sesiunea a Il-a a Adunării Populare 
pentru 19 noiembrie 1962.

R. P. F. Iugoslavia
cum și de Ion Rab, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad.

Oaspeții romîni au vizitat 'diferite 
secții ale celor două combinate agro- 
alimentare și au stat de vorbă cu 
muncitorii.

La plecare, membrii delegației par
lamentare romîne au mulțumit pen
tru primirea cordială care 11 s-a făcut 
și au urat muncitorilor din cele două 
combinate succese în activitatea lor.

Miercuri la amiază, delegația Ma
rii Adunări Naționale a făcut o vi
zită la sediul Comitetului popular al 
plășii Zrenjanin, unde a fost îniîm- 
pinată de Jarco Jupunski, președintele 
Comitetului popular al plășii, și de 
alți reprezentanți ai organelor locale.

în cursul aceleiași zile, delegația 
s-a întors la Belgrad.

șl constau în propagarea în rîndul 
muncitorilor, prin cele mal variate 
mijloace — ziare patronale, afișe, 
placarde, convorbiri — a ideii că 
aceștia ar munci nu pentru sporirea 
profiturilor capitaliștilor, ci în pro
priul lor avantaj ; paralel, se folo
sesc diferite metode de dezbinare 
a muncitorilor. în elaborarea și pro
movarea acestei doctrine, depun e- 
forturi sociologi burghezi, teoreti
cieni și politicieni social-democrați 
de dreapta, biserica catolică. în en
ciclica papală „Mater et magistra“ 
se arată că biserica sprijină „pater- 
nalismul modernizat în relațiile u- 
mane" și se subliniază că „rela
țiile dintre întreprinzători și condu
cători, pe de o parte, și muncitori, 
pe de altă parte, trebuie să fie pă
trunse de respect, de înțelegere re
ciprocă, de colaborare activă și lo
ialitate, de cointeresare în cauza 
comună". în Franța, prin ordonanța 
din ianuarie 1959 cu privire la „A- 
sociația capital-muncă", statul in
tervine direct pentru introducerea 
tezelor paternaliste pe scara între
gii țări și așezarea lor la temelia 
politicii sociale a actualului regim.

Fapt este că atît teoriile „paterna
liste“, cît și „neopaternaliste" s-au 
tradus în practică prin menținerea 
și accentuarea exploatării muncito
rilor, prin contribuția la creșterea 
fabuloasă a profiturilor marilor mo
nopoluri.

ISuzii care se spuiberâ
Administrația „FIAT”-ului și-a în

sușit doctrina paternalistă (la indi
cațiile consilierilor americani — 
scrie săptămînralud „I’Express") șl a 
aplicat-o cu consecvență ani de-a 
rîndul. Și-au dat concursul atît sin
dicatele galbene, cît șl Vaticanul. 
Dezvoltarea inegală și în salturi a 
industriei italiene a favorizat în
făptuirea acestei politici. Dat fiind 
că salariile minime erau fixate prin 
contractele colective încheiate în
tre patronii și muncitorii întreprin
derilor mici, marile monopoluri ca 
„FIAT“ au avut posibilitatea de a 
acorda salarii relativ mai mari de
cît întreprinderile mici din a- 
celași sector industrial. în același 
timp, ei au recurs la o serie de alte 
remunerații plătite cu vădit caracter 
diversionist și de corupere: premii

Din carnetul corespondentului 
la Budapesta

Sărbătoarea locuitorilor 
Borsodului

Treclnd, recent prin cîteva județe — 
Borsod, Békés, Băcs și Nögräd — ci
team bucuria pe chipurile oa
menilor care își amintesc prea bine în 
ce stare de părăsire erau satele în 
vremea dinaintea eliberării. Din 1945 
s-au electrificat anual numeroase co
mune. Printre realizările în domeniul 
electrificării se numără și 11 centrale 
electrice ridicate în anii construcției 
socialiste. Centrala termoelectrică în 
curs de construcție la Szăzhalombatta 
va produce mai multă energie decît 
toate centralele existente în vechea 
Ungarie, Datorită noilor centrale elec
trice, înfr-un deceniu— 1950-1960 — 
producția de energie electrică a cres
cut de peste 7,5 ori,

ifătli) popular al județului Borsod 
prevăzuse îp planul său de activitate 
electrificarea a încă 24 de comune 
pînă la sfîrșitul anului. Dar, în cinstea 
apropiatului .congres al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, constructorii 
au depășit cu mult termenele. Ei au 
electrificat 37 de comune.

Și-au respectat cuvîntul
La Budapesta există cinci întreprin

deri de construcții. Muncitorii lor au 
înălțat importante obiective indus
triale din țară. Pentru a cinsti Con
gresul al VIII-Iea al P.M.S.U. munci
torii constructori și-au luat angaja
mentul de a grăbi ritmul construcții
lor și, pe cît posibil, să le dea în 
folosință înainte de termen.

Colectivul întreprinderii de con
strucții nr. 31 a făcut zilele acestea 
un bilanț al muncii sale, lată cîteva 
din realizările obținute : terminarea 
înainte de termen a construcției fa
bricii de ciment și var „Dunai ce
ment és mészmü" ; darea în folosin
ță, cu o lună mai devreme, a unei 
noi secții de la combinatul chimic 

’din Borsod ; începerea probelor teh
nologice la uzinele chimice din Be
rente, A. POP

La noua fabrică de la Nyergesujfalu se produce firul sintetic 
ungar danulon.

pentru „devotament“ față de între
prindere, prime „antigreve", grati- 
ficații atunci cînd în diferite alegeri 
politice învingeau forțele clericale 
și conservatoare de care „FIAT“-ul 
era strîns legat, locuințe pentru 
„credincioși“ — toate provenite din 
plusvaloarea produsă de muncitori 
dar care erau prezentate ca „par
ticiparea muncitorilor la beneficii".

La „FIAT“ nu s-au folosit numai a- 
semenea metode „mieroase". Violen
ța, teroarea antimuncitorească sînt 
și ele folosite în scopul intimidării 
muncitorilor. în uzinele „paterna
liste” ale trustului, cea mai mică 
manifestare de nemulțumire era 
sancționată prin concediere. A fost 
înființat chiar un așa-zis „atelier de 
deportare" în care erau transferați 
cei pe care direcția îi califica „ne
siguri". La angajări erau preferați 
muncitorii cu recomandări de la 
preoți și poliție, mal ales cei pro- 
veniți din sudul tării, cunoscut pen
tru sărăcia cumplită ce domnește 
acolo. Peste 1 600 de gardieni, con
duși de 3 ex-colonei de armată, 
păzeau cu „grijă părintească" pe 
muncitori în timpul lucrului.

Iată cum, prin întreținerea iluziilor 
reformiste și prin mijloace teroriste, 
stăpînii „FIAT"-ului au izbutit multă 
vreme să împiedice unirea și lupta 
muncitorilor de aci. Caie au fost 
rezultatele acestei politici „paterna
liste" ? Pentru patroni, cît se poate 
de bune: în ultimii zece ani proiitu- 
rile lor au sporit cu 840 la sută. 
Pentru muncitori, din cele mai ne
gative : în timp ce, în ultimul dece
niu productivitatea muncii la uzinele 
„FIAT“ a crescut cu aproape 30 la 
sută, salariile — numai cu circa 4 
la sută. Urcarea continuă a prețu
rilor și inflația au anulat creșterile, 
și așa neînsemnate, ale salariului 
nominal ; nivelul de trai s-a înrău
tățit. Toate acestea au contribuit la 
spulberarea multor iluzii și la dez
voltarea conștiinței de clasă a „fia- 
tlștilor". Transformările produse în 
conștiința muncitorilor de la „FIAT“ 
sînt sugestiv redate în următoarea 
relatare a unuia dintre muncitori : 
„Eu am venit aici — povestea mon- 
tatorul Silvano E. unui corespondent 
de presă — acum cinci ani, din Sici
lia. Am trăit împreună cu soția mea 
pe celălalt mal al țiului Po, într-o 
baracă pe jumătate dărîmată, dor
meam pe saltele de paie așezate 
direct pe pămînt. Mai tîrziu, eu am 
găsit de lucru la o uzină, iar soția 
a Intrat servitoare, ta începui sa
lariul mi se părea mulțumitor șl
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Constructorii de la Întreprinderea 
nr. 22 au preluat în primăvara tre
cută șantierul de construcții al fabri
cii de clor de la Balafonpuszta. Pe 
atunci lucrările erau rămase în urmă 
față de plan. Muncind temeinic, or
ganized mai bine activitatea pe șan
tiere, constructorii și-au depășit sar
cinile planificate. In zilele din urmă, 
locul lor a fost preluat de montori.

Intre muncitorii întreprinderilor de 
construcții nr. 21, 23 și 25 se des
fășoară în aceste zile de noiembrie 
o vie întrecere. Pînă acum, numeroa
se colective din aceste întreprinderi 
au raportat că și-au îndeplinit anga
jamentele luate.

Cel mai tinăr teatru 'din țară
La Székesfehérvér — unul 'din cele 

mai vechi orașe ale Ungariei — s-a 
inaugurat cel mai nöu teatru din țară. 
Aci există o veche tradiție teatrală. 
In vremuri mai îndepărtate, primul 
teatru din Székesfehérvér funcționa 
într-o... circiumă. La activitatea tea
trală au luat parte marele poet Pe- 
föfi, actori renumifi ca Déryné, Szent- 
peteri, Laborfalvi R6za și alții. Prin 
1874 deasupra clrciumli s-a construit 
un teatru care a primit humele mare
lui poet Vörßsmarty, originar din par
tea locului, Acest teatru și-a dus exis
tența pînă în timpul războiului ; în re
tragere, fasciștii l-au incendiat.

In urmă cu cîțiva ani a început 
construcția unui nou teatru la nivelul 
cerințelor de azi ale Iubitorilor artei. 
Noul teatru are o capacitate ’de 660 
de locuri și se numără printre cele 
mai moderne din Ungaria. Populația 
orașului, în dorința de a scurta cit 
mai mult timpul de construcție a 
noului lăcaș de cultură, a prestat mii 
de ore de muncă voluntară.

Acum cîteva zile, la Inaugurare, 
actori de la Teatrul Național 'din 
Budapesta au prezentat un program 
închinat celui mai tînăr. teatru din 
R.P., .Ungară.

gîndeam că am început o viață 
nouă. Firește, nu participam la 
greve. Consideram că e bine și așa. 
Apoi am simțit că e din ce în ce 
mai greu de trăit. Salariul a început 
să nu ne mai ajungă, prețurile cresc 
la fel ca pepenii într-o zi de ar
șiță. Ne-am îndatorat la toți. Cum 
să ieșim din această situație — prin 
grevă ? însă la uzină acționau sin
dicatele reformiste din care trebuiau 
să facă parte în mod obligatoriu 
toți muncitorii".

Sub conducerea comuniștilor, a 
căror influență a crescut și în ca
drul acestei citadele a „paternalis
mului“, s-a desfășurat puternica 
bătălie grevistă. Ziarele occidentale 
au citat drept cauze ale grevelor de 
la Torino, care au durat cîteva luni, 
intensificarea exploatării, existența 
șomajului, arbitrariul administrației 
etc. O influență, deosebită au avut, 
în ce privește deslănțuirea grevei, 
succesele obținute de muncitorii de 
la întreprinderile aparținînd altor 
trusturi metalurgice și din alte ra
muri industriale.

Intrînd în grevă, muncitorii de la 
„FIAT“ au formulat — odată cu re
vendicări cu caracter economic —• 
și asemenea cerințe ca dreptul sin
dicatelor de a asigura în cadrul în
treprinderilor libertățile democra
tice, dreptul la control asupra re
surselor reale ale întreprinderilor, 
asupra programului de producție și 
de investiții, participarea la politica 
comercială și financiară a întreprin
derilor etc. Aceste revendicări au 
imprimat grevei și un anumit carac
ter mai politic, au ridicat lupta pe 
un plan superior, corespunzător ac
tualei etape de dezvoltare a mișcă
rii muncitorești din Italia.

Grevele de la „FIAT", ca și creș
terea mișcării greviste din Italia și 
din celelalte țări capitaliste, au de
monstrat încă odată falsitatea doc
trinei „paternaliste” și a celor
lalte teorii reformiste, oportuniste, 
privind „pacea între clase". Ele au 
confirmat că în cadrul capitalismu
lui contemporan, Intrat într-o nouă 
etapă a crizei sale generale, lupta 
de clasă nu numai că nu dispare, 
dar se adîncește ; ele au subliniat 
justețea căii revoluționare, marxist- 
leniniste, de luptă a oamenilor mun
cii din țările capitaliste.

Eșecurile „paternaliștilor” de , la 
FIAT au arătat Încă odată că linia 
revoluționară a comuniștilor se 
bucură de încrederea șl sprijinul 
crescînd al maselor largi ale pro
letariatului italian.

GH. CERCELESCU
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Nou record mondial la saltul
cu parașuta

Vizita lui A. I. Mikoian 
la gospodăria „Isla turiguano“

_ HAVANA 14 (Agerpres). — TASS : 
L'a 13 noiembrie A. I. Mikoian, prim- 
,vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., însoțit de Carlos 
Rafael Rodriguez, președintele Insti
tutului național pentru reforma a- 
grară, a vizitat una din 
mari gospodării populare 
I— „Isla Turiguano“.

Vizitînd gospodăria și

cele mai 
din Cuba

șantierele

FESTIVALUL INTERNATIONAL 
AL FILMULUI DE LA SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO 14 (Agerpres). — 
La, 14 noiembrie a luat sfîrșit Festi
valul internațional al filmului desfă
șurat în orașul San' Francisco 
(S.U.A.). Premiul întîi al festivalului 
a fost decernat filmului brazilian 
„O pagador de promeseas“, creație 
a regizorului Anselmo Duarte. Pre
miul pentru cea mai bună regie a 
fost atribuit cineastului sovietic An
drei Tarkovski, pentru filmul „Copi
lăria lui Ivan“. (Acest film, care a 
fost distins anul acesta și cu Marele 
Premiu al Festivalului filmului de Ia 
Veneția, rulează în țara noastră sub 
titlul : „Flăcări șl flori“ — n.r.).

O carte în S. U. A. 
despre G. Ulanova

Recent in S.U.A. a apărut o carte 
a scriitorului american Albert E. 
Kahn „Zile petrecute cu Ulanova". 

I Volumul cuprinde 300 de fotografii 
făcute chiar de autor care o prezintă 

• pe cunoscuta balerină sovietică Ga
lina Ulanova pe scenă în cele mai 
izbutite creații ale sale, la repetiții, 
precum și în viața particulară.

Chombe dezminte „categoricii • ••

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
După ce numai cu o zi înainte se
paratistul Chombe dezmințise 
mod „categoric” ( " 
gheză ar fi bombardat o serie 
localități din Katanga de nord, a- 
flate sub controlul 'armatei națio
nale congoleze, el s-a hotărît la 13 
noiembrie să recunoască. El a pre
tins însă că localitățile bombardate 
de aviația sa aparțin, chipurile, Ka- 
tangăi și prin urmare el are „drep
tul” să întreprindă orice fel de 'ac
țiuni împotriva lor. Reprezentantul

• 7 > în 
că aviația katan- 

de

In căutarea
în ultimul • timp, organele de presă 

din R. F. Germană dezbat tot mai des 
probleme ale situației economice din 
jară: Nu rareori se întîlnesc titluri ca 
„Viaja devine țpț mar scumpă" („Die 
Welt"), „Economia vest-germană este 
bolnavă" („Der Stern"), i,Declinul a Și 
început" („Süddeutsche Zeitung").

La prima vedere, îngrijorarea reflectată 
în aceste titluri poate părea oarecum exa
gerată. Intr-adevăr, în unele ramuri ale e- 
conomiei vesf-germane produejia se men
ține la un nivel ridicat, schimburile co
merciale s-au extins, iar monopolurile 
obțin, ca și în trecut, profituri uriașe. 
In ce privește rilmul de dezvoltare a 
producției industriale, el a fost mai ridi
cat decît în alte țări occidentale impor
tante. Ca o nouă confirmare a legii dez
voltării inegale și în salturi a țărilor ca
pitaliste, R.F.G. a lăsat în urmă la o serie 
de indici Franța și Anglia, aflîndu-se pe 
locul doi printre țările capitaliste în pri
vința exportului.

Se știe că foaie acestea i-au determinat 
pe unii trubaduri ai capitalismului să pre
zinte evolufia acestei țări drept un „mi
racol economic“.

Dar, după cum s-a arătat în presă, 
'dezvoltarea economică a R.F.G. a fost 
legată de o serie de factori conjunct 
turali — marile investiții făcute de 
capitalul american cu scopul de a'-și în
tări pozițiile în Europa și de a face din 
Germania occidentală arsenalul Pactului 
Atlantic, faptul că un timp aceasfă țară, 
oprită de la înarmări, a putut investi în 
industria civilă și și-a refăcut și moderni
zat utilajul uzinelor, nivelul foarte scăzut 
al salariilor etc. Acești factori conjunctu- 
rali s-au modificat cu timpul ori 
și-au pierdut treptat din importanța 
inițială — ceea ce se vede și din urmă
toarele date : Dacă în 1951—1955 rit
mul anual mediu de sporire a producției 
Industriale a fost de peste 10 la sută, în 
perioada 1956—1958 el a scăzut la 5,4 
la sută, iar în 1958 la 3 la sută. In 1958 
l-a înregistrat o scădere a produc- 

de construcție, A. I. Mikoian a dis
cutat cu însuflețire cu Carlos Ra
fael Rodriguez și conducătorii gos
podăriei problemele dezvoltării aces
tei gospodării.

în cursul vizitei la „Isla Turi
guano" oaspetele sovietic a fost sa
lutat cu cordialitate și căldură de 
muncitorii gospodăriei.
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La Washington a avut Ioc o de
monstrație la caro au participat stu- 
denți din New York, Filadelfia și 
din alte orașe. Tinerii purtau pan
carte prin care cereau încetarea 
blocadei împotriva Cubei și resta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
Republica Cuba și S.U.A.

La baza de la Guantanamo
Relatările presei americane
(Agerpres).

dovedesc că

NEW YORK 14 
TASS transmite :

Relatările presei
S.U.A. intenționează să folosească 
baza militară Guantanamo pentru o 
agresiune împotriva Cubei.

După cum relatează coresponden
tul din Guantanamo al ziarului „New 
York Times“, Szulc, la 19 octombrie 
aici au sosit „mii de soldați din in
fanteria marină cu armament greu 
și muniții". Pentagonul, recunoaște 
corespondentul, nu a exclus încă 
posibilitatea că această „criză" va 
duce la operațiuni ofensive, care vor 
necesita sprijin din Guantanamo.

Unitățile de desant și de geniu, 
continuă corespondentul, construiesc 
pe crestele dealurilor cazemate din 
beton. Dealurile din Guantanamo au 
fost transformate într-o adevărată 

separatiștilor katanghezi în S.U.A., 
Struelens, care a comunicat presei 
declarația .lui Chombe, a amenințat 
din nou cu războiul în cazul în care 
forțele O.N.U. vor încerca cu mai 
multă insistentă să-l determine pe 
Chombe să readucă Katanga în 
componența Republicii Congo.

France Presse relatează că secre
tarul generai’ provizoriu ăl O.N.U. 
a cerut unui număr de țări membre 
ale 0.N1U. să furnizeze de 1 
forțelor O.N.U. din Congo 
de vînătoare cu reacție.

urgentă 
avioane

Răsfoind presa 
vest-germană

jiei .într-o serie întreagă de ramuri, multe 
din ele fiind lovite de o criză de supra
producție. O serie de ramuri industria
le ca, de pildă, industria. carboniferă, de 
prelucrare a pielii, navală etc. s-au aflat 
în declin. In ultimii trei ani s-a înregistrat 
din nou o anumită tendință de creștere a 
ritmului de dezvoltare a economiei ; dar 
el n-a atins nici pe departe nivelul din 
prima jumătate a deceniului al șaselea.

Realitatea arată astfel că situația eco
nomică a R.F.G. este determinată de un 
proces contradictoriu în cadrul căruia, 
paralel cu creșterea produejiei în unele 
domenii, se resimtsimptomecare .au de
terminat pe mulfi economiști și indus
triași din R.F.G. să tragă semnale 
alarmă.

de

MODIFICĂRI ÎN TENDINȚA 
CONJUNCTURII

...Noiembrie 1961. La festivitatea pri
lejuită de sărbătorirea a 150 de ani de 
la întemeierea firmei Krupp, șeful acestui 
mare, concern a declarat : „în viafa eco
nomică a Germaniei occidentale perioa
da boom-ului s-a terminât".

Asemenea declarații se Intilnesc și în 
paginile ziarelor vest-germane. „In luna 
septembrie — scrie „Süddeutsche Zei
tung“ — la bursele vest-germane acțiu
nile au continuat să scadă. Această scă
dere, continuă și progresivă, are cauze e- 
conomice Totul începe cu răcirea in an
samblu, a conjuncturii internationale (este 
vorba de țările capitaliste — n.r.). Sifua- 
fia economică a S.U.A. este nestabilă. An
glia continuă să se afle în fa|a problemei 
nesoluționabile probabil, de a da un 
imbold mai puternic economiei. La con
ferința Fondului monetar international de 
la Washington reprezentanții Angliei
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Dezvăluiri 
semnificative

HAVANA 14 (Agerpres). — TASS :
Organele securității de stat din Cuba 
au arestat la 2 noiembrie pe contra
revoluționarul Miguel O. Crespo, a- 
gent al Agenției centrale de investi
gații a S.U.A. Căpetenia bandei con
trarevoluționare de spioni și diver- 
sioniști, care a fost arestat, a fost 
ofițer în timpul regimului dictato
rial al lui Batista, a luat parte la 
lupta împotriva armatei de insur
genți a lui Fidel Castro. Crespo a 
fost șeful „grupului pentru misiuni 
speciale”, din cadrul Agenției cen
trale de investigații. Odată cu căpe
tenia bandei de spioni și diversio- 
niști a fost arestat unul din ajuto
rii săi. în momentul arestării, la 
contrarevoluționari a fost descope
rită o cantitate importantă de arme, 
muniții, diferite mijloace de comu
nicații. Banda avea misiunea de a 
întreprinde acțiuni de sabotaj, de a 
distruge importantele întreprinderi 
industriale din țară, de a strînge in
formații Cu ca'racter militar etc.

Uneltirile criminale ale contrare
voluționarilor au fost zădărnicite. în 
depozițiile sale, agentul spionajului 
american a recunoscut că activitatea 
sa ca șef al „grupului pentru misiuni 
speciale" era dirijată de americani. 
Astfel, de pildă, la Miami acest grup 
era condus de Bob Wall, reprezen
tant al Agenției centrale de investi
gații. Wall conduce întreaga activi
tate a serviciului de spionaj ameri
can din Miami. „Grupul pentru mi
siuni speciale" dispune de nave în
zestrate cu armament modern.

Crespo a declarat în continuare că 
Agenția centrală de investigații a 
S.U.A. a elaborat cîteva planuri de 
invadare a Cubei. Unul din aceste 
planuri este cotropirea unor insule 
cubane cu scopul de a le transforma 
într-o bază pentru desfășurarea a- 
gfesiunii. Crespo a menționat o se
rie de alte fapte care ilustrează par
ticiparea directă a Agenției centrale 
de investigații la pregătirea unei a- 
gresiuni armate împotriva Cubei.

Și

mi- 
re-

rețea de fortificații. Artileria . 
tancurile sînt ascunse în păduri și în 
munți. Două aerodroame au fost o- 
cupate cu avioanele de bombarda
ment și de vînătoare cu reacție și 
de bombardiere capabile să efectu
eze zboruri în picaj. La bază dom
nește încordarea și psihoza război
nică. scrie corespondentul.

,,De la această bază maritimă 
litară a S.U.A., din tranșeele 
cent săpate, țevile tunurilor se în
dreaptă spre Cuba lui Castro“, re
latează de la baza din Guantanamo 
corespondentul ziarului „New York 
World Telegramm and Sun“. Pe 
zeci de înălțimi, arată coresponden
tul, „au fost amplasate tunuri și 
cuiburi de mitraliere, apărate cu 
saci de nisip. Contratorpiloarele și 
navele militare au fost aduse chiar 
lîngă litoral. Tunurile de pe aceste 
nave sînt gata să deschidă focul.

Din relatările corespondenților de 
presă reiese, de asemenea, că în 
timp ce S.U.A. sînt preocupate de 
pregătiri militare, poporul cuban își 
continuă munca pașnică. După cum 
mărturisește contraamiralul Edward 
O’Donned. comandantul bazei de la 
Guantanamo, în ziarul „New York 
World Telegramm and Sun" : „Nu 
s-a observat nici o sporire conside
rabilă a forțelor cubane în ce pri
vește efectivul de trupe”.

„Nu există nici o dovadă că cu- 
banii s-ar pregăti să atace baza“, a 
declarat generalul Collins, coman
dantul infanteriei marine de la a- 
ceastă bază.

exprimat părerea că ne aflăm, 
în generai, în preajma declinului conjunc
turii în comerțul mondial (capitalist —• 
n.r.). O asemenea schimbare a tendin/ei 
conjuncturii pe piața mondială nu poate 
să nu inlluenfeze economia vest-germană 
care este într-o măsură atit de mare de
pendentă de export. Prin urmare, nu ne 
aflăm departe de stagnare. A începu! de 
pe acum declinul conjuncturii“.

Un aspect scos în evidenjă de presa 
vest-germană este folosirea incompletă 
a capacităților de producție. „Potrivit unor 
aprecieri — scrie „Süddeutsche Zeitung" 
— capacitatea produejiei este folosită 
doar în proporție de 88 la sută". 
„Din 
1962 
5 la ...
„în primele 9 luni ale anului 
produefia de fontă a scăzut cu 5,3 la sută 
și cea de ojel brut cu 3,7 la sută față de 
perioada corespunzătoare din anul tre
cut" („Die Welt"). „Minele se află în- 
tr-o perioadă de criză" („Die Andere 
Zeitung").

Care sînt cauzele ? „Süddeutsche Zei
tung” consideră că principala cauză este 
„scăderea numărului de comenzi“. „Die 
Welt" arată, la .rîndul său, că „scăderea in
vestițiilor în,ramurile prelucrătoare ale in
dustriei și sBuajia nefavorabilă în ceea ce 
privește piețele de export au dus. la scă
derea comenzilor înregistrate de firmele 
industriei constructoare de mașini. Aceas
tă tendință — continuă ziarul — a începui 
aproximativ acum un an și s-a accentuai 
în cursul ultimelor 12 luni“.

Nu odată, ministrul economiei vest- 
germane, Erhard, a încercat să demonstre
ze ca motivul înrăutățirii capacității de 
concurentă a mărfurilor vest-germane po 
piafa capitalistă '-ar constitui revendică
rile „excesive“ ale clasei muncitoare cu 
privire la salarii. In realitate, la începutul 
deceniului el 6-lea, în R.F.G. salariile au 
fost mult mai scăzute decît în principalele 
țări capitaliste. Doar în ultimii ani, drept racole" în lumea capitalistă, 
rezultat al luptei susținute pe care au des-

octombrie 1961 pînă în septembrie 
producția de o)el a scăzut cu circa 
suta" („Frankfurter Allgemeine").

curent,

Dorința 
opiniei publice

țări ale lumii 
internaționale 
în Grecia cu

numeroși oameni 
reprezentanți ai 
și-au exprimat 
— așa cum au 
evenimentele —

zile, 
și alți 
publice 
că, dacă 
din nou

;înt singura cale rațio-

Ca și în multe alte 
recentele evenimente 
au lost urmărite și 
cel mai viu interes.

în aceste 
politici 
opiniei 
părerea 
dovedit 
tratativele 
nală de soluționare a diferendelor, 
cu atît mai mult este necesar să se 
recurgă la această metodă în ca
zurile în care nu există conflicte 
acute, ci se pune, ca în Balcani, 
problema dezvoltării relațiilor inter
statale în direcția întăririi păcii și 
prieteniei dintre popoare.

Sofocle Venizelos, una din perso
nalitățile politice marcante din Gre
cia și lider al partidului Uniunea 
de Centru (care grupează partidul 
liberal, partidul agrar și alte parti
de burgheze) a spus în cursul in
terviului pe care ni l-a acordat că 
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asu- 
în

inițiativele șl măsurile guvernului 
sovietic în cursul evenimentelor din 
Marea Caraibilor constituie „o ac
țiune foarte înțeleaptă care va adu
ce destindere în criza actuală". Re- 
ferindu-se la evoluția situației inter
naționale dl. Venizelo-s și-a exprimat 
părerea că „dacă marile puteri vor 
ajunge la un acord atunci vom fi 
satisfăcuți că această criză mondia
lă va fi rezolvată în așa mod îneît 
pacea să fie asigurată în lume. 
Aceasta, g adăugat dl. Venizelos, 
este dorința cea mai profundă a tu
turor popoarelor“.

Convorbirea s-a axat apoi 
pra problemelor întăririi păcii
Balcani. După ce a amintit cu plă
cere de vizita pe care a făcut-o în 
țara noastră, S. Venizelos a de
clarat: „Sînt întrutotul în favoarea 
dezvoltării pe viitor a relațiilor din
tre țările noastre în toate domeniile. 
De altfel am constatat și personal 
și cred că există o voință sinceră 
pentru această înțelegere între cele 
două țări de ambele părți". Totodată 
interlocutorul nostru a reamintit că 
este pe deplin în favoarea propune
rii guvernului romîn pentru o confe
rință a țărilor balcanice. „Mi-am ex
primat părerea, a continuat el, că a- 
ceastă propunere care a fost repe
tată trebuia acceptată căci găsirea 
unei soluții în Balcani care să fie 
în interesul popoarelor respective ar 
fi în interesul păcii".

După cum se vede din această 
•declarație, ca și din altele cu con
ținut asemănător făcute de fruntași 
ai vieții publice de aci, în rîndurile 
opiniei publice din Grecia primează 
dorința de întărire a păcii și colabo
rării în Balcani și în lumea întreagă.

AL. GHEORGHIU

Nazîsüil Dischinger 
își preia postul

„După 18 ani de la eliberarea 
Franței un nazist revine ca director 
în fruntea unei uzine franceze“. Sub 
acest titlu ziarul „l’Humanité“ publi
că o informație în care arată că zi-' 
lele trecute fostul director al uzinei 
„Lavalette", fascistul Dischinger, s-a 
reîntors în Franța preluînd condu
cerea uzinei. După eliberarea Franței 
Dischinger a fugit în Germania occi
dentală.

Revenirea în fruntea uzinei „Lava
lette“ a nazistului Dischinger a pro
dus o profundă nemulțumire în rîn
dul muncitorilor uzinei.

n

fășurat-o, oamenii muncii din R. F. Ger
mană au reușit să obțină unele sporuri 
— anulate însă de creșterea permanen
tă a 
sum.

prețurilor la articole de larg cori

DEPRECIEREA TREPTATĂ 
A MĂRCII

altă trăsătură caracteristică a ac-O 
tualei situații economice din R.F.G. este 
devalorizarea treptată a mărcii vest-ger
mane. lată ce a declarat Heinrich Deist, 
expert economic și rtiembru al Bundesta- 
gului din partea partidului social-demo
crat : „Devalorizarea mărcii, care continuă 
de aproximativ un deceniu și jumătate, 
este un fapt care nu poate fi negat. As
tăzi marca valorează doar 66 de pfen- 
nigi".

Acest proces de depreciere continuă : 
la 1 ianuarie 1963 vor intra în vigoare 
noi tarife majorate la căile ferate și la 
poștă, ceea ce va atrage în mod inevi
tabil ca o reacție în lanț, noi scumpiri 
ale mărfurilor.

„In economia vest-germană — scrie 
revista „Der Stern“ — mai există un 
simptom care nu este consemnat de cro
nicari și statisticieni : pierderea încrede
rii populajiei. Cuvinte ca depresiune, 
criză economică sau sfîrșitul conjuncturii, 
pot fi tot mai des auzite“.

Referindu-se la o declarație făcută în 
Bundestag de cancelarul Adenauer, ziarul 
„Süddeutsche Zeitung" constată : „Nici 
cu cea mai mare bunăvoință nu se poate 
afirma că declărâția guvernamentală a 
elucidat linia politicii economice. Așa- 
numituF program de stabilizare s-a dove
dit a fi vorbă goală. Creșterea considera
bilă a cheltuielilor și preturilor nu mai 
poate fi retractată. Bugetul federal pe 
1963 prevede cheltuieli (este vorba în 
primul rînd de cheltuielile militare — 
n.r.) pentru care nu există însă 'acoperire. 
Nu putem decît să afirmăm că neîncre
derea continuă să crească“.

...Cu cîtva timp în urmă, economiștii 
de la Bonn numeau perioada de prospe
ritate relativă din R.F.G. „miracol 
economic“ Relatările de acum ale zia
relor vest-germane dovedesc, odată mai 
mult, cît de instabile sînt asemenea „mi

G. L.

MOSCOVA. Sportivul sovietic Ev- 
gheni Andreev a stabilit un nou re
cord mondial la saltul cu parașuta 
cu deschidere întîrziată.

El a decolat la 1 noiembrie a. c. 
ora 7,44 cu un aerostat de serio 
„Volga", destinat efectuării cercetă
rilor științifico la mare altitudine.

După două ore de zbor, Andreev 
a părăsit nacela aerostatului, la ora 
10,13 în timp ce acesta se afla la 
o altitudine de 25 458 m. în momen
tul săriturii temperatura aerului era 
de minus 61 grade. Andreov a 
coborît în mod liber 24 500 m, atin- 
gînd la început o viteză de aproape 
900 km pe oră. La 
958 m de pămînt el 
rașuta, aterizînd cu 
10,21. în felul acesta 
trecut cu 9 880 m recordul mondial 
oficial la salturile cu parașuta 
deschidere întîrziată.

altitudinea de 
a deschis pa- 
bine la ora 

Andreev a în-

cu

Declarația premierului
Ugandei

no-
ex-

KAMPALLA. Expunînd la 13 
iembrie în parlament, politica 
ternă a guvernului, primul ministru 
al Ugandei, Milton Obote, a subli
niat năzuința Ugandei de a stabili 
relații de prietenie cu toate țările, 
inclusiv cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte state socialiste. Uganda va 
promova o politică de „neaderare“ 
la blocuri și niciodată nu va deve
ni o „arenă a luptei ideologice în
tre Est și Vest” a declarat el.

SOFIA. La 14 noiembrie a fost pre
zentat la Opera din Sofia spectacolul 
„Trubadurul“ de Verdi, la care și-a dat 
concursul artista romînă lulia Buciuceanu. 
Publicul bulgar a apreciat calităjile voca
le și, focul frumos de scenă al artistei ro- 
mîne, aplaudînd îndelung înalta sa inter
pretare artistică.

WASHINGTON. într-un comuni
cat al Biroului bugetului federal a- 
merican se precizează că pe anul 
fiscal, car© se va încheia la 30 iu
nie 1963, deficitul bugetar al S.U.A. 
va ii de 7 800 000 000 dolari, al doi
lea deficit record din timp de pace 
al țării. Pe exercițiul precedent de
ficitul a fost de 6 300 000 000 dolari, 
în ce privește veniturile, în comuni
cat se prevede o scădere de 
7 100 000 000 dolari față de totalul 
încasărilor prevăzut în luna ianua
rie. Această scădere este atribuită 

NOTE EXTERNE

„Desmond Lock, un profesor din 
Londra, își serbează ziua de naș
tere în închisoarea Wormwood 
Scrubs. Care este vina lui ? A în- 

parte la 
Comitetu- 

din or- 
împotriva 
r.). Cinci

demnat oamenii să ia 
o întrunire publică a 
lui celor o sută (una 
ganizațiile care luptă 
înarmării nucleare — n. 
membri ai Comitetului celor o sută 
Ispășesc condamnări pe diferite ter
mene, ajungînd pînă la 18 luni. Vina 
lor este că au pus la cale de
monstrația de la baz.a militară din 
Wethersfield, într-un „scop dăună
tor siguranței și intereselor statu
lui".

„Trăsătură comună a tuturor a-

că acest lu- 
poziție pre-

aspecte-ane-
ll

Cazul „Der Spiegel“ 
și urzelile serviciilor secrete

Tnfr-o relatare transmisă din Bonn, 
agenția „FRANCE PRESSE“ pune în
trebarea dacă în afacerea „Der Spie
gel“ nu exisfă și „anumite dedesub
turi legate de lupta serviciilor secrete" 
cu implicații asupra concepției despre 
înarmarea R.F.G. în cadrul N.A.T.O.

Ar fi vorba aici de strădaniile S.U.A. 
și Angliei de a-și menține „directora
tul atomic“ în coaliția atlantică, cerînd 
Bonn-ului o contribuție militară spori
tă în ceea ce privește armamentul și 
armatele clasice („carnea de tun“), 
ceea ce ar avea și avantajul de a di
minua capacitatea de concurenjă a e- 
conomiei vest-germane resimțită fot 
mai acut de firmele americane și en
gleze pe piafa mondială.

Ministrul de război Strauss se zbate 
cu înfrigurare să dispună de arma a- 
tomică îndeosebi din motive politice 
și strategice. El consideră 
cru ar asigura R.F.G. o 
ponderenfă în N.A.T.O.

Atenția asupra acestor 
xă ale cazului „Der Spiegel“ — men
ționează „France Presse” — a fost a- 
frasă de deputatul liberal Wolfgang 
Doering, care a făcut aluzie la acea
sta în parlament și a sfat de vorbă cu 
cancelarul Adenauer între patru ochi 
timp de o oră. în legătură cu aceasta, 
au apărut zvonuri conform cărora ser
viciile secrete ale generalului Gehlen, 
(care, după ce l-a servit pe Hitler, 
menține acum strînse legături cu spio
najul american) n-ar fi fost străine de 
dezvăluirile făcute de săptămînalul 
„Der Spiegel“, care arătau slăbiciuni
le din pregătirea Bundeswehrului pe 
planul înarmării „clasice“. După cum 
arată France Presse, prin aceste dez
văluiri, directorul lui „Der Spiegel“, 
Augstein, ar fi urmărit să dea o lovi
tură lui Franz losef Strauss, partizanul 
înfocat al înarmării atomice a Bun
deswehrului, și să favorizeze as'fe1 te
zele acelor cercuri din S.U.A., care 
consideră că. în interesul supremației 
americane în N.A.T.O., R.F.G. trebuie 
împinsă spre o masivă înarmare cu 
arme obișnuite.

Ar fi vorba deci și de un „război al 
serviciilor secrete“ — conchide „France 
Presse". O afacere cu rnulte surprize și 
coincidențe. 

printre altele, spune agenția France 
Presse, „ritmului dezvoltării econo
mice mai lent decît cel pe care îl 
spera și îl prevedea administrația".
De ce a rămas Krone la Bonn

BONN. Cu cîteva ore înainte de 
plecarea lui Adenauer în S.U.A., la 
Bonn s-a anunțat că ministrul cu 
însărcinări speciale Krone nu-1 va 
mai însoți pe cancelar. Această ho- 
tărîre neașteptată este pusă în legă
tură directă cu ascuțirea crizei din 
sînul coaliției guvernamentale pro
vocate de acțiunile polițienești îm
potriva revistei „Der Spiegel". După 
cum se relatează la Bonn, între 
partenerii coaliției se așteaptă iz
bucnirea unui nou scandal. Sarcina 
lui Krone constă, după toate proba
bilitățile, în a preîntîmpina cu orice 
chip destrămarea coaliției, cel puțin 
pe perioada cît Adenauer se va afla 
la Washington.

WASHINGTON. Marți în sala 
„Capitol" din Washington a avut 
loc primul spectacol „Lacul lebe
delor” dat de un grup de balet 
de la Teatrul Mare din Mosco
va. La premieră au asistat 
J. Kennedy, președintele S.U.A., 
împreună, cu soția, A. F. Dobrî- 
nin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., împreună cu soția, mem
bri ai guvernului S.U.A. și ai con
gresului, reprezentanți ai corpu
lui diplomatic, oameni de cultu
ră și știință, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri. în pauza 
dintre actele 2 și 3, președintele 
S.U.A. împreună cu soția și cu 
ambasadorul U.R.S.S. s-au dus 
în culise și au felicitat colectivul 
de balet de la. Teatrul Mare pen
tru marele său succes.

BRUXELLES. Producția de oțel 
a țărilor comunității cărbunelui și 
otelului, relatează ziarul „Le Peu
ple”, a scăzut în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut cu 1.8 la sută. Producția de oțel 
a R. F. Germane a scăzut în acea
stă perioadă cu 3,7 la sută, iar 
Franței cu 3,4 la sută.

BONN. Potrivit datelor furnizate 
de Sindicatul minerilor din Germa
nia occidentală, în anul 1961 în in
dustria minieră din R.F.G. și-au 
găsit moartea, din pricina acciden
telor de producție, 460 de oameni, 
în comparație cu anul 1956, numă
rul accidentelor a crescut cu 30 la 
sută.

cestor acțiuni este protestul împo
triva bombelor cu hidrogen".

Astfel descrie John Hostettler în
tr-un articol publicat de ziarul en
glez „Daily Worker" modul în care 
sînt reprimate în Anglia protestele 
împotriva înarmărilor cu arma nu
cleară.

Desmond Lock a fost condamnat 
la 15 luni închisoare. Motivînd sen
tința, judecătorul a declarat : „Ești 
o persoană periculoasă și trebuie 
să fii ținut la distanță".

Un alt manifestant, împotriva înar
mărilor nucleare, George Clarke, a 
fost condamnat la 9 luni închisoare. 
Ziarul „Observer" arată că același 
tribunal l-a condamnat pe John 
Tyndall, membru al organizației 
„Mișcarea național-socialistă“, la o 
amendă de 10 lire sterline pentru 
o manifestație cu caracter fascist. 
Cum spune voiba, pentru unii mumă, 
iar pentru alții... Cu fasciștii justiția 
engleză se dovedește deosebit de 
blîndă, iar cu partizanii păcii, deo
sebit de aspră.

G. N.

de 
î?i

pentru 
Știință

Mai 
ab-

De la 9 noiembrie imensul „Y" 
beton cu sute de ferestre care 
înalță cele 10 etaje în Piața Fonte- 
noy, nu departe de Domul Invalizi
lor, a regăsit animația marilor zile. 
Aici își desfășoară lucrările cea 
de-a 12-a sesiune a conferinței ge
nerale U.N.E.S.C.O.

Cu celo 32 de noi adeziuni ale ță
rilor care și-au cucerit de curînd in
dependența, astăzi 112 națiuni fac 
parte din acest organism interna
țional, ale cărui inițiale indică Or
ganizația Națiuni- _______________
lor Unite 
Educație, 
și Cultură.
sînt însă și 
sențe ce nu pot fi L_—_________
justificate : R. P.
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam și R. D. Germană. Aceste 
discriminări au fost imediat și din 
nou denunțate încă la începutul lu
crărilor și în special atunci cînd s-a 
luat în discuție ordinea de zi în care 
figura, la cererea U.R.S.S., punctul 
privind „Restabilirea drepturilor le
gitime ale Chinei Populare“. La pre
siunea reprezentanților puterilor 
occidentale, adunarea generală a 
respins din nou această cerere în
dreptățită, menținînd în U.N.E.S.C.O.' 
pe ciankaișistul care uzurpă locul 
ce revine de drept R. P. Chineze.

Conferința a început examina
rea proiectului de ' program și 
a bugetului pentru perioada 
1963—1964, prezentat de René 
Maheu, ales astăzi director gene
ral al U.N.E.S.C.O. In cuvîntul 
său el a arătat că U.N.E.S.C.O. tre
buie să intensities ajutorul concret, 
dat anumitor țări în domeniul edu
cației. El a propus ca în următorii 
doi ani. bugetul organizației să fie 
de circa 41 milioane dolari, ceea 
ce reprezintă o creștere de aproape 
29 la sută față de buqetels anilor 
1961 și 1962.

înaintea lui Maheu, Paolo de Bor- 
rodo Carrneiro, șeful delegației bra
ziliene și proședin'.e al actualei se-
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TUNIS. în semn de protest împo
triva participării colonialiștilor por
tughezi, delegațiile țărilor africane 
au refuzat să participe la lucrările 
consfătuirii Comisiei regionale F.A.O. 
(Organizația O.N.U. pentru alimen
tație și agricultură).

CAIRO. Republica Arabă Unită a 
hotărît să pună la dispoziția Yeme
nului un împrumut fără dobîndă ,îy 
valoare de 1 000 000 lire egipteni 
pentru mărfurile care urmează a fi 
importate din R.A.U. Condițiile de 
achitare a împrumutului vor fi sta
bilite de comun acord peste cinci ani.

Ucis de moșieri

TEHERAN. După cum transmite 
agenția Reuter guvernul iranian a 
introdus starea excepțională în ca
pitala provinciei Fars Șiraz, în urma 
asasinării lui Malek Abedi, șeful 
organizației pentru efectuarea re
formei agrare în această provincie. 
Ministrul agriculturii a declarat că 
în spatele asasinilor se află marii 
moșieri care au organizat acest 
asasinat pentru a sabota aplicarea 
programului reformei agrare.

COPENHAGA. în ultimele 18 luni 
costul vieții în Danemarca a cres
cut în medie cu 13—14 la sută. Au 
crescut cel mai mult — cu 40 la 
sută — prețurile la produsele ali
mentare, legume și fructe. Prețurile 
la cărți și ziare au crescut cu 26 la 
sută, costul biletelor de spectacole 
teatrale, al abonamentelor la radio 
și televiziune a crescut cu peste 7 
la sută.

MONTEVIDEO. La 13 noiembrie, 
personalul care deservește serviciile 

de transporturi din capitala Uru- 
guayului a declarat o grevă de 24 
de ore în sprijinul revendicărilor 
sale privind mărirea salariilor și îm
bunătățirea Condițiilor de 
Potrivit agenției Prensa 
greva a paralizat întregul transport 
din

mutică. 
Latina,

Montevideo.

CAMBODGIA. Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului, participă la 
solemnitatea inaugurării unei linii 
de cale ferată.

■M

■

ROMA. Apelul lansat de un mare 
grup de oameni de cultură din Ita
lia, prin care cer evacuarea bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
Italiei, se bucură de un larg ecou 
în cercurile largi ale opiniei publice 
din țară. Ziarul „Unita” publică la 
13 noiembrie o listă de 45 de frun
tași ai vieții publice din Italia care 
s-au alăturat apelului.

LONDRA. Comitetul Executiv 
țional al partidului laburist a 
publicității la 13 noiembrie o 
clarație în care protestează cu 
hemență împotriva hotărîrii guver
nului englez de a efectua experiențe 
nucleare subterane la poligonul din 
Nevada.

na- 
dat 
de- 
ve-

siuni, a subliniat marile probleme 
ce stau în fața organizației inter
naționale în domeniul educației. El 
a arătat că în prezent jumătate din 
populația adultă a lumii este anal
fabetă. 700 de milioane de bărbați 
și femei n-au trecut niciodată pra
gul vreunei școli. 100 milioane de 
copii și de adolescenți cresc fără să 
poată să învețe să citească, să 
scrie și să socotească. Pentru re
zolvarea acestei probleme— a ară
tat vorbitorul — ar trebui construite 

astăzi 20 milioane 
săli de clasă. De
sigur, rezolvarea 
unor asemenea 
sarcini ar ii înles
nită prin înfăptui
rea dezarmării 

generale și totale, care ar da posi
bilitatea ca din uriașele sume chel
tuite în prezent pentru înarmare să 
se aloce fonduri importante pentru 
dezvoltarea economică și culturală 
a țărilor slab dezvoltate.

Actuala sesiune are un program 
extrem de încărcat. Delegația țării 
noastre, condusă de acad. M. Ra- 
lea, va participa la dezbaterea ma
jorității problemelor aduse în discu
ție și va prezenta numeroase propu
neri. Printre acestea figurează în 
special un document de lucru con- 
ținînd sugestii în problema princi
piilor fundamentale ale Declarației 
privitoare Ia promovarea în rîndu
rile tineretului a ideilor de pace, 
respect mutual și înțelegere între 
popoare — problemă care, după 
cum se știe, a fost ridicată pentru 
prima oară de (ara noastră la cea 
de-a XV-a sesiune a’ O.N.U.

Printre cei 23 de membri aleși în 
biroul conferinței generale, Repu
blica Populară Romînă ocupă un 
loc prin acad. Tudor Vianu, desem
nat în nostul de președinte al co- 
miteiului de candidaturi, funcție 
pentru care fusese recomandat de 
către Consiliul executiv U.N.E.S.C.O.

T. VORNÏCU


