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BAIA MARE. Noul peisaj al centrului orașului (Foto : Gh. Vințilă)
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sarcină

Aproape în toate gospodăriile colective au fost organizate două sau mai multe cercuri agrozoo- . La aceste cercuri s-au întreaga țară peste

^SrfOrgan al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXII Nr. 5714 Vineri 16 noiembrie 1962

încheierea cu succes a procesului de transformare socialistă a a- griculturii, înzestrarea unităților agricole socialiste cu zeci de mii de tractoare și mașini, creează condiții dintre cele mai favorabile pentru sporirea producției agricole, pentru ridicarea nivelului material ș "cultural al țărănimii colectiviste, à. întregului popor. Trimiterea la sate, a unui mare număr de agronomi și alți specialiști, care să sprijine nemijlocit țărănimea colectivistă în aplicarea regulilor agrotehnice și zootehnice înaintate, în organizarea și dezvoltarea producției pe baze științifice constituie un ajutor puternic pe care partidul, statul nostru democrat-popular îl acordă țărănimii. Dar pentru rezolvarea cu succes a problemelor mari ale agriculturii este nevoie nu numai de munca entuziastă, calificată a specialiștilor. Alături dc specialiști, toți lucrătorii ogoarelor au datoria să muncească într-un mod nou, mai productiv, corespunzător cu îndrumările științei agricole.„Fiecare țăran colectivist, întreaga masă a țărănimii colectiviste — se arată în Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale — trebuie să fie pe deplin pregătită pentru a munci în felul a- cesta nou, să-și însușească temeinice cunoștințe agrotehnice privind diferite ramuri ale producției agricole".Lucrările pU-iarei C.C. al P.M.R. din 23-25 aprilie a.c. și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale consacrate terminării colectivizării agriculturii au subliniat că o mare însemnătate rea lucrătorilor de pe asemenea cunoștințe o mîntul agrozootehnic.în legătură cu organizarea învățămîntului agrozootehnic, cuprinse în Hotărîrea partidului și guvernului privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol, vin în întîm- pinarea dorinței exprimate de masele largi ale țărănimii colectiviste de a-și ridica nivelul de cunoștințe agrozootehnice, de a li se înlesni însușirea metodelor înaintate care să le ajute în munca pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, pentru întărirea gospodăriilor colective.Pe baza partidului, tă toamnătehnic va avea o durată de 3 ani. Cursurile se desfășoară anual timp de 3—4 luni, în perioada de la 1—15 noiembrie pînă la 1—15 martie, în funcție de mersul lucrărilor agricole. în gospodăriile colective, potrivit profilului producției, se organizează cercuri pentru cultura plantelor de cîmp, creșterea animalelor, legumicultură, pomicultură și viticultură. în cadrul acestora, pe baza unui plan bine stabilit, se țin săptămînal lecții, seminarii, demonstrații practice cu privire la acele metode, care aplicate în munca de zi cu zi, duc în mod sigur la sporirea producției la hectar și a productivității animalelor, la întărirea gospodăriilor colective.Pentru a se ușura însușirea de către cursanți a cunoștințelor predate au fost editate cinci manuale care tratează problemele principalelor ramuri ale agriculturii: „Cultura plantelor de cîmp", „Creșterea animalelor”, „Legumicultura”, „Pomicultura" și „Viticultura”. Tirajele de masă în care au fost tipărite a- sigură ca aproape fiecare cursant 7*”’i aibă cartea sa.1 aceste zile în gospodăriile colective începe noul an de învățămînt agrozootehnic. în întreaga țară organele de partid, de stat și consiliile agricole s-au ocupat cu grijă de organizarea învățămîntului agrozootehnic, ajutînd efectiv conducerile unităților agricole socialiste și organizațiile de bază în pregătirea temeinică a deschiderii cursurilor.

în înarma- ogoare cu are învăță- Preyederile

indicațiilor conducerii începînd din aceas- învățămîntul agrozoo-

tehnice.înscris în ....... .....o_ ____ t_____700 000 de colectiviști — brigadieri și șefi de echipe, colectiviști fruntași din echipele de cîmp, de la fermele de animale, din sectoarele legumicol și pomiviticol, tineri și ținere care și-au exprimat dorința de a învăța.Sarcina conducerilor gospodăriilor colective, a organizațiilor de partid din aceste unități, a organelor raionale de partid și de stat este de a asigura ca toate lecțiile și seminariile programate să fie ținute cu regularitate.Reușita deplină a învățămîntului agrozootehnic se bizuie pe munca lectorilor. De felul cum ei explică la cursuri, de silința pe care și-o dau pentru Ga lecțiile să fie interesante, convingătoare, Ja un nivel accesibil țăranilor, să răspundă problemelor ce șe ridică în unitatea respectivă, depinde în mare măsură însușirea temeinică a cunoștințelor predate, în această muncă au fost antrenate cadre bine pregătite _ ingineri a- gronomi și zootehnici, medici veterinari, tehnicieni agricoli, profesori care predau „Agricultura’ etc. — cărora li s-au repartizat cîte 1—2 cercuri. Aproape în toate raioanele a avut loc instruirea lectorilor. Instruirile au cuprins expuneri ale primilor secretari ai comitetelor raionale de partid și președinților consiliilor agricole raionale despre sarcinile specialiștilor în organizarea și desfășurarea învățămîntului agrozootehnic de masă, despre problemele principale ale dezvoltării agriculturii raionului. Totodată făcut expuneri de lecții model, cuții despre metodica predării {.iilor și ținerii seminariilor.Este o îndatorire patriotică profesională a specialiștilor agricoli și a celorlalte cadre care conduc cursurile agrozootehnice să dea colectiviștilor participanți la cursuri cunoștințe cît mai bogate, să-i înarmeze cu metodele cele mai eficace de creștere a producției a- gricole. întregul învățămînt agrozootehnic, fiecare lecție în parte trebuie să răspundă problemelor concrete ale sporirii producției în gospodăria respectivă. Metodele agrozootehnice expuse în lecții și semi- narii trebuie să aibă în vedere condițiile naturale și economice din fiecare gospodărie, specificul producției acesteia. De fiecare dată lectorii să-și pună întrebarea : „îi va a-, juta .oare pe cursanți, în munca lor de zi cu zi, cunoștințele predate?”Pentru a convinge pe colectiviști de eficacitatea diferitelor metode care li se expun, este de o mare însemnătate ca lectorii să vorbească la cursuri și seminarii despre experiența înaintată și metodele bune ale fruntașilor agriculturii noastre, folosind în acest scop exemple concrete locale din stațiunile experimentale, gospodăriile de stat și gospodăriile colective din jur și din propria lor gospodărie. Fiecare cerc al învățămîntului agrozootehnic trebuie să devină un puternic instrument de răspîndire a celor mai înaintate metode de muncă, verificate în practica unităților agricole care, aplicate în condițiile concrete ale

FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECEREA 
PENTRU ECONOMII DE METALBRĂILA (coresp. „Scînteii"). — Prin valorificarea rezervelor interne și folosirea judicioasă a metalelor constructorii de vase de la Șantierul Naval „1 Mai" din Brăila au realizat anul acesta aproape 11 milioane lei economii la prețul de cost și beneficii peste plan. Fruntași în întrecerea pentru economii eînt brigăzile conduse de Ștefan Niță, Alexandru Predescu și Vasile Bălan.

Centru de comandă și semnalizareBACĂU (coresp. „Scîn- teii“). — La Bacău a intrat în funcțiune zilele acestea un centru de comandă automată de semnalizare a rețelelor electrice din oraș. Cu ajutorul acestui centru de comandă. construit de un colectiv de ingineri

de la întreprinderea regională de electricltate- Bacău, se realizează automat conectarea și deconectarea rețelei e- lectrice de către cele 40 de posturi mare, aflate orașului.

Universitatea 
populară 
din Sebeș

Recent, la Sebeș, 
început să func-

populară 
s-au 
dede transfor- în cartierele

la 
înscris 

oameni 
din lo- 

acest

s-au dis- lec-
și

aceste

Au terminat arăturile de toamnă
în raionul Segarcea au fost terminale 

arăturile de toamnă pe întreaga supra
față ce va ti însămînfată în primăvara 
anului viitor. Odată cu aceste lucrări 
au fost încorporate în sol 90 000 tone 
îngrășăminte organice. Numeroa
se gospodării colective, printre care 
cele din comunele Măceșu de Sus, Bîrza 
și Goicea Mare au fertilizat întreag. 
prefață pe care o vor îr.sămînța în 
măvară cu porumb.

Arăturile pentru însămînțările de 
măvară s-au terminal și în raionul 
lort, iar în raioanele Vînju Mare,
Iești și Caiafa* au fost executate în 
proporție de 80—85 la sută.

In regiunea Oltenla.au fost arate 
pînă acum aproape 70 la sută din tere
nurile prevăzute.

pri- 
Gi-
Băi-

A început recoltarea stufuluiIn anumite puncte dinDelta Dunării zilele acestea de recoltare Anul acesta, stuficolă destinată exploatării a fost extinsă cu circa 10 000 ha. In actuala campanie vor lu-

în Deltă

LA PARIS a avut loc o demonstrație a lucrătorilor magazinelor universale „Aux Ga- léries Lafayette“ și „Printemps", cele mai mari din capitala Franței. Demonstranții purtau pancarte cu lozincile: „Majorați salariile 1“, „Patronii au de unde să plătească 1", „Trăiască unitatea de acțiune 1“.

COPREȘEDINȚII CO
MITETULUI CELOR 18 
STATE PENTRU DE
ZARMARE au declarat miercuri că acest comitet își va relua lucrările la Geneva, la 26 noiembrie a. c.(Amănunte în pag. IV-a).

LA’BRUXELLES a început Ieri o nouă serie de tratative pentru aderarea Angliei la Piața comună. După cum relatează agenția Associated Press „deși problemele spinoase au fost înlăturate de pe ordinea de zi, șansele realizării unor acorduri fante în cursul lelor tratative Bruxelles sînt slabe".

Premieră teatrală
Aseară, Teatrul Național „I. L. 

Caragiale" a prezentat in sala Stu
dio premiera spectacolului „Mașina 
de scris" de Jean Cocteau. Regia 
este semnată de Alexandru Finți, 
maestru emerit al artei. Regizor 
secund — Lia Niculescu. Decorurile 
sînt realizate de Al. Brătășanu, 
maestru emerit al artei, iar costu
mele de Gabriela Nazarie. Din dis
tribuție : Marietta Deculescu, Geo 
Barton, artiști emeriți, Silvia Po- 
povici,
Enescu, Florin Piersic.
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a
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cialism științific, 
literatură romînă, 
lingvistică, biolo
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matematică și isto
ria R.P. Romine.

Ileana Iordache, Marcel

PREȘEDINTELE BRA
ZILIEI, GOULART, a declarat la 14 noiembrie că țara sa nunță pentru tența țărilorrînduiri diferite. Țelul Braziliei, a spus el — este de a lichida toate greutățile și de a deveni o țară dezvoltată.

impor- actua- de la foarte
a început campania a stufului, suprafața

Excozitie 
filatelică

La Muzeul de istorie a orașului București s-a deschis 
o Interesantă expoziție consacțată noilor descoperiri ar
heologice de pe teritoriul Capitalei. în fotografia alătu
rată : vizitatori in fața standurilor cu exponate,

(Foto : A. Cartojan)

din întreaga de stuf să fie mecanizat.(Agerpres)

120 tractoa-

Procedeu avansatNe scriu cititorii

cra în plusre ușoare, 57 recoltoare,400 remorci și alte mașini și utilaje, a- jungîndu-se astfel ca 94 la sută cantitate recoltată
Prelungirea unor trasee 

de autobuze

FEDERAȚIA UNIVER
SITARĂ DIN SAN 
JUAN (PORTO RICO) a organizat o demonstrație în apărarea, independenței statului Porto Rico. Participan- ții la demonstrație au protestat împotriva prezenței trupelor S.U.A. pe teritoriul a-

GEORGE TILBURY, membru al Partidului Comunist din Marea Britcmie, a fost reales secretar al organizației comitetului din Londra al Sindicatului electricienilor. Realegerea sa a avut loc în ciuda campaniei anticomuniste desfășurate de liderii de dreapta ai acestei organizații.

PREȘEDINTELE PA
KISTANULUI, Ayub- Khan, a declarat în fața unui grup de reprezentanți ai cercurilor de afaceri și industriași că Piața comună europeană împiedică țările care se dezvoltă, inclusiv Pakistanul, să-și extindă comerțul. „Sîntem datori să continuăm lupta împotriva res-, tricțiiloi care împiedică lărgirea comerțului țărilor care se dezvoltă", a spus el.

Cu ocazia Zilei 
mărcii poștale ro- 
minești — 15 no
iembrie — la Bucu
rești, în holul Poș
tei Centrale de pe 
calea Victoriei, s-a 
deschis o expozi
ție filatelică. Sînt 
prezentate timbre 
romînești care au 
fost premiate cu 
prilejul expozițiilor 
internaționale.

Pentru crearea unei legături directe In
tre comuna Tunari și Calea Floreasca, cu 
începere de azi traseul autobuzelor nr, 
45 se prelungește de la punctul farma
ceutic Pipera pe șoseaua Pipera pînă 
in comuna Tunari. De asemenea, traseul 
autobuzelor nr. 67 se modică astfel : de 
la strada Ștrandului pe șos. Bucureșfi- 
Ploiești — șos. Pădurea Băneasa — șos. 
Pipera pînă la Calea Floreasca (capătul 
traseului 5 de tramvaie).

Din inifiativa Comitetului regional de 
partid București, ieri a avut loc la Insti
tutul de cercetări pentru cultura cereale
lor și plantelor tehnice de la Fundulea, 
o întîlnire intre cercetătorii institutului și 
președinții și inginerii din gospodăriile 
colective, directorii S.M.T.-urilor și ai gos
podăriilor de stat din raioanele Călărași, 
Lehliu și Urziceni. Oaspefilor le-au fost 
prezentate unele instalații de alimentare 
cu apă a fermelor de animale și de mică 
mecanizare in zootehnie, soiuri de grîu 
și porumb hibrid de înaltă productivitate 
care au dat cele mai bune rezultate în 
condi|iile Bărăganului.

Vizitatorii au pus numeroase întrebări 
în legătură cu cele văzute și cu proble
mele discutate, la care au răspuns cerce
tători din cadrul institutului.

I
și atitudine înapoiată

Deși lucrez de puțină 
vreme ca maistru în sec
ția turnătorie de oțel a Uzi
nelor „1 Mai“ din Ploiești, 
am avut multe de învățat 
aici, în ce privește însă in
troducerea unor metode 
avansate de muncă, lucru
rile nu stau tocmai bine. 
Intr-o consfătuire de pro
ducție am propus să'se fo
losească și în secția noas-

multe între-

tră procedeul de întărire a 
formelor cu bioxid de car
bon, care se aplică cu bune 
rezultate în
prinderi din țară. Am fă
cut și unele încercări 
a-l aplica la cîteva repere. 
Cu toate că am obținut 
rezultate satisfăcătoare, 
n-am fost sprijinit în ex- • 
tinderea acestei metode. 
Mai mult decît atzt. Tova-

de

★ ★

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului de Miniștri, și Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Marii Adunări Naționale, au primit joi la amiază, la Palatul R. P. Ro- mîne, pe membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S. care ne vizitează țara.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de

caldă prietenie, au participat tovarășii Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Anton Mpisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Anton Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, și Pompiliu Mgcovei, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă, și membri ai ambasadei.
Festivalul filmului 

pentru sate

rășul inginer Petcu, șeful 
secției, mi-a interzis să mai 
dau la turnare miezuri în
tărite cu CO2. Nu înțeleg 
de ce a luat această mă
sură. Oare secția turnăto
rie de oțel trebuie să fie 
străină de progresul teh
nic ?

ALEXANDRU PETIANU 
maistru turnător

Uzinele „1 Mai”-Ploiești

★

(Continuare în pag. IlI-a) NOTA REDACȚIEI. Co
lectivul Uzinelor „1 Mal“ 
din Ploiești aplică pe scară 
tot mai largă unele proce
dee moderne de fabricație.

In secția turnătorie de 
oțel însă, procedeul întă
ririi formelor cu CO2 nu se 
bucură de atenția cuvenită. 
Deși conducerea secției 
recunoaște că aplicarea a- 
cestui procedeu avansat ar 
face posibilă reducerea

considerabilă a timpului 
de executare a miezurilor, 
ea n-a dovedit receptivita
tea cuvenită față de propu
nerea făcută de maistrul 
Al. Petianu.

Conducerea secției susți
ne printre altele că aici 
oamenii s-au obișnuit cu 
folosirea
turnare. Iată o explicație 
curioasă. Cu alte cuvinte.

metodei clasice de

sosit deunăzi la redacție o /XL scrisoare semnată de o zidă- 
riță de pe unul din șantierele Ca
pitalei. Corespondenta voluntară 
scria : „Sînt la noi cîțiva tineri 
care se poartă grosolan, folosesc 
un limbaj vulgar, înjură la fie
care două-trei vorbe. Cînd le-am 
atras atenția, mi-au răspuns iro
nic : aici nu-i pension, e șantier. 
Ca și cînd pe un șantier vorbitul 
urît ar face parte din condițiile de 
calificare. Eu socot că au proce
dat bine tovarășii de la organi
zația de partid și ceilalți munci
tori, atunci cînd au intervenit 
pentru a combate asemenea men
talitate".

Scrisoarea de mal sus pune în 
discuție o problemă de fapt mai 
largă decît pare la prima vede
re. Că nu-i recomandabil să în
juri, asta nud o noutate și n-are 
rost să explicăm aci de ce șl 
cum limbajul vulgar nu trebuie 
tolerat. E vorba însă și de alt
ceva.

Există niște așa-zise „ie[e 
acre", oameni cărora le plouă 
mereu și care nu s-au obișnuit să 
aibă o comportare civilizată în 
societate. Fetele acre, care atunci

ce 
ce

de

cM vreme ce s-au obiș
nuit cu ceea ce e vechi, 
să-și mai bată capul cu 
e nou și avansat ?

Toate acestea fac
dorit o intervenție opera
tivă a organizației de bază 
din secția turnătorie de 

oțel cît și a conducerii sec
ției, pentru promovarea 
noilor procedee tehnologice 
avansate de lucru.

329 de filme artistice, 347 documentare cu teme social- politice, agrozootehnice, de știință popularizată, jurnale de actualități și 104 filme de desene animate și păpuși au fost selecționate în vederea prezentării lor în cadrul Festivalului filmului pentru sate.Această manifestare, devenită tradițională, se va desfășura între 1 decembrie și 31 ianuarie 1963. Datorită interesului pe care îl stîrnește și însemnătății lui, s-a prevăzut ca în acest an Festivalul filmului pentru sate să se desfășoare în 13 000 de localități. Prima săptămînă din cadrul festivalului va fi consacrată fruntașilor din agri-

cultuiă, în cinstea cărora se vor prezenta filme special selecționate. Vor fi organizate, de asemenea, săptămîna filmului romînesc, a filmului sovietic, săptămîna filmului pentru tinerei, săptămîna filmului în slujba păcii și prieteniei între popoare și altele.Pentru cursanții învățămîn- tului agrozootehnic de masă și elevi vor avea loc spectacole speciale cu filme documentare care vor fi ptecedate de explicații date de ingineri și tehnicieni agricoli. Conferințe, discuții în legătură cu filmele prezentate și alte asemenea manifestări, vor însoți această importantă acțiune culturală de masă.(Agerpres)Înfrumusețarea cartierelorBRAȘOV (coresp. „Scîn- teii'). — Sub' îndrumarea de- putaților, în regiunea Brașov s-a desfășurat. în tot cursul acestui an, o largă activitate
pentru buna gospodărire și înfrumusețarea cartierelor șî comunelor. Pînă acum au fost efectuate pentru asemenea acțiuni peste 7 milioane ore de muncă patriotică.

unor barbați 
și aerase, nu 

răstindu-se, nu

cînd aparțin 
sînt adesea 
vorbi decît 
munci decît împovărînd pe cei din 
jur cu acreala lor. Una și aceeași 
treabă, care poale fi făcută ome
nește și cu bună dispoziție și po
litețe, e executată în așa 
fel de parcă cei din jur 
ar avea vreo vină pentru 
care trebuie repezifi. O 
anumită taxatoare cerînd 
mărunțiș, șoferul care a 
văzut 
urce 
totuși, 
coasă
sau dimpotrivă, omul acru din 
fafa ghișeu lui, haimanaua de bu
levard care se supără că glumele 
stupide nu i s-au bucurat de o 
bună primire, centralista de la 
telefoane, care parcă poartă în 
gît/ej o perniță cu ace, infirmie
ra care bombănește cînd un bol
nav i-a cerut 
loti aceștia și 
pătat năravuri

că o femeie dă 
în autobuz și a 

funcționara cam 
de la ghișeul

să se 
pornit 
nevri- 
poștei

un pahar cu apă, 
alții ca ei au că- 

proaste care nu

pot fi tolerate și de care ( trebuie 
dezvătati prin critică în primul 
rînd. Unii dintre ei se cred oa
meni conștiincioși numai pentru 
că sînt punctuali la serviciu și 
nu-și dau încă seama că atunci 
cînd îndeplinești o muncă oare

care, contează și felul cum o faci.
în timp ce în fiecare 

meserie găsești nenumă- 
rati oameni normali, 
omenoși, politicoși, fetele 

acre iți dau impresia că au o nor
mă zilnică și că nu și-au terminat 
ziua de muncă pînă n-au scos 
din răbdări măcar douăzeci de 
oameni. Fetei acre i se pare că 
ionul adoptat în relațiile cu oa
menii e o chestiune strici perso
nală, de temperament, care o pri
vește și că politețea este o pro
blemă de 
unora le 
șate, alții 
loare roz, 
politețea.

preferin/ă personală : 
plac cuvintele încruci- 
preferă cămășile de cu- 
în timp ce alții iubesc 

Oriunde întîlniți o fată

acră trebuie să-i explicați că nu-i 
așa, că politețea este o regulă e- 
lementară a conviețuirii în socie
tate.

Unii sînt înclinați să scuze fe
tele acre pe motiv că la baza a- 
crelii lor ar sta o boală de ficat, 
decesul 
lie sau 
chitanța 
rie" nu 
Dimpotrivă. Am constatat că oa
menii care trec prin necazuri se
rioase în viata personală — pier
derea unei ființe dragi, o boală 
ele. — sînt adesea oameni simți
tori. că nu nepoli'etea îi carac
terizează. Omul răstit, care vor
bește urît și sub cuvintele căruia 
răzbește antipatia fală de cei din 
jur și lipsa de conștiinciozitate 
în muncă, lata acră este acră pen
tru că are deprinderi urile, anti
sociale, de care trebuie lecuită. 
Nimeni nu-i cere să arboreze un 
zîmbet ca pe reclamele pastelor 
de dinfi ; dar să te port! poli
ticos cu oamenii este o obligație 
elementară, de care nimeni nu 
este scutit.

unei persoane din fami- 
faptul că și-au pierdut 

de la apă. Această ,,teo- 
corespunde adevărului.

GH. VASILE

Oltenla.au


»

SCÎNTEIA Nr. 5714

„Cum pot fi folosite mai larg materialele noi de construcții“
In pasAm citit cu interes articolele publicate în cadrul anchetei ziarului cu privire la folosirea materialelor noi de construcții. Autorii lor ridică, după părerea mea. unele probleme importante prin rezolvarea cărora se poate asigura o extindere mai largă a noilor materiale de construcții pe șantierele de locuințe. în cele ce urmează am să mă refer si eu la cîteva aspecte.De la început vreau să arăt că în cadrul institutului nostru există o preocupare permanentă pentru extinderea prin proiectare a sistemelor și materialelor noi de construcții mai eficiente. Astfel la unele blocuri proiectate și aflate acum în construcție s-au adoptat metode de e- xecutie noi. bazate pe principii constructive moderne, precum și o serie de materiale noi — ceramică decorativă la placaje exterioare, pardoseli din parchet lamelar și plăci de mozaic sau materiale plastice ca dale de pardoseli, profile de balustradă. vopsitorii cu vinacet, țevi de scurgere și de apă rece din P.V.C., cofraje de inventar tratate cu tego- film — materiale care sînt folosite pe o scară tot mai largă. Putem face însă mai mult.Ce credem că ar trebui făcut încă de la proiectare, pentru ca noile materiale să fie mai larg folosite pe șantiere ? Activitatea în această direcție trebuie să fie mai bine organizată pornindu-se de la ideea că introducerea materialelor noi este, așa cum a dovedit practica multor șantiere, o cale importantă pentru reducerea costului construcțiilor, creșterea productivității muncii pe șantiere și îmbunătățirea gradului de confort al locuințelor. în prezent există suficiente exemple de coordonare a producției materialelor noi cu cerințele șantierelor. Dovadă că ele se extind tot mai mult. Dar ar fi indicat ca C.S.C.A.S. să studieze materialele noi care se produc sau care se vor fabrica, să experimenteze mai operativ aplicarea acestor materiale și să ■ urmărească îndeaproape introducerea lor în proiecte.Practica a arătat cît de important este ca. proiectantii să aibă la în- demînă prospecte, cataloage, normative pentru a cunoaște proprietățile tehnice și economice ale noilor ma-

cu noileteriale de construcții care apar. Or, care e situația astăzi ? Ne referim la normative. Din păcate, acestea apar în unele cazuri cu întîrziere. Adică după çe materialul se produce. Așa s-a întîmplat cu plăcile aglomerate din lemn și probabil se va întîmpla cu plăcile fi- bro-lemnoase cu straturi de înnobilare. Socotim de asemenea că trebuie precizat mai în amănunțime modul de întocmire a devizelor, știut fiind că astăzi o serie de materiale noi, eficiente, cum sînt ta-
Ancheta noastră

petele lavabile și pardoselile din material plastic, sînt mai scumpe decît materialele traditionale. Din această cauză proiectantii sînt puși în situația de a nu le introduce în proiecte, deși e vorba de îmbunătățirea confortului pentru a nu se depăși costurile pe apartament.Credem că tot C.S.C.A.S.-ului îi revine sarcina de a stabili cu o operativitate mai mare decît pînă a- cum cantitățile de materiale noi care pot fi prevăzute în proiecte și în ce perioade de timp, astfel ca aprovizionarea șantierelor să nu fie stîn- jenită. într-un cuvînt. proiectantii trebuie să știe pe ce cantităti pot conta, ca să analizeze judicios și să prevadă prin proiecte, într-o măsură mai mare, soluții cu materiale noi.La aceasta ajută desfășurarea u- nei munci de perspectivă a sfaturilor populare. Astfel, unele sfaturi populare, printre care și Sfatul popular al Capitalei, au întocmit proiecte care cuprind totalitatea lucrărilor pe perioada 1962—1965, din care se pot extrage date cu privire la cantitățile de materiale necesare, în problema pardoselilor calde, de exemplu, pe baza acestor proiecte complexe de ansamblu se pot stabili pentru Capitală cantitățile și sistemele cele mai potrivite și economice de parchet necesare pentru o perioadă de 3—4 ani și dinamica folosirii lor pe șantiere.Cunoscînd1 cantitățile necesare și perioada cînd se vor aplica pe șantiere, C.S.C.A.S. ar trebui să re-

comande Ministerului Industriei Construcțiilor și altor ministere producătoare de materiale de construcții dezvoltarea fabricării unui produs sau altul, în funcție de nevoile reale, asigurîndu-se deci și desfacerea acestor materiale.Se ridică, de asemenea, și necesitatea lărgirii sortimentelor de materiale noi de construcții, cu eficiență mai mare. în domeniul lucrărilor de finisaj, paralel cu eforturile care s-au făcut și se fac pentru producerea unei game foarte largi de materiale din lemn industrializat — P.F.L., P.A.L., Palex cu sau fără straturi de înnobilare — ar fi necesar să se extindă gama de produse din mase plastice la prețuri scăzute — tapete, profile, obiecte sanitare, perdele de protecție contra soarelui și unele pardoseli.O folosire tot mai largă capătă ceramica mozaic pentru pardoseli, placaje în spații umede și placaje decorative de fațadă. Aceste mozaicuri din ceramică, smălțuită sau nesmălțuită, se prezintă sub forma unor foi de dimensiuni mari (50z50 cm sau mai mult) și se aplică pe pereți sau pardoseli. realizîndu-se finisaje foarte îngrijite și cu mare durabilitate atît pentru interiorul cît și pentru exteriorul locuințelor. Ele ar putea fi produse în întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor și poate chiar Ia unitățile de ceramică specială ale Sfatului popular al Capitalei. Și pentru pereții despărțitori ușori, prefabricați, ar fi necesar să se organizeze o producție industrială, dat fiind că investițiile care s-ar face ar putea fi amortizate foarte repede.Asemenea materiale, alături de celelalte care se produc și se folosesc în mod curent pe șantiere, ar ridica mult nivelul tehnic-calitativ și estetic al clădirilor noastre, reali- zîndu-se în același timp o creștere a productivității muncii și o scădere a costului lucrărilor și a cheltuielilor de întreținere a locuințelor date în folosință.
Arh. EUGEN VERNESCU 
de Ia Institutul „Proiect” 

București

în sala de stocaj și condiționare 
a vinului de la Combinatul viii-vi- 
nîcol Tohani, regiunea Ploiești.

(Foto : Agerpres)

în Editura politicăa apărut :
Să ne cunoaștem patria 

socialistă
în ajutorul celor care studiază 
în învățământul politic U.T.M. 

de la orașe
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Birou de comenzi
la domiciliu

Simpozion
Joi seara a avut 

loc în sala Ateneu
lui R. P. Romîne 
un simpozion inti
tulat „Rominia pe 
glob — ieri și azi“.

Pop Simion, se
cretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P. 
Romînă. Titus Cris- 
tureanu, vicepre
ședinte al Camerei 
de Comerț a R. P. 
Romîne, și loan 
Grigorescu, scrii
tor, au vorbit des
pre prestigiul de 
care se bucură în 
lumea întreagă 
Republica Populară 
Romînă. (Agerpres)

------------- GELLU NAUM-------------------------------------------------------------

CARTEA CU APOLODOR
-------------------------------------------------- LA TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ —

Noul spectacol al Teatrului 
Țăndărică, „Cartea cu Apolo
dor" de Gellu Naum, s-a impus 
în vara aceasta pe plan inter
national cucerind cea mai im
portantă distincfie a Festivalu
lui teatrelor de păpuși de la 
Varșovia. Motiv în plus ca pu
blicul nostru să fi așteptat cu 
interes și curiozitate aparifia 
pinguinului Apolodor pe scenă.

Buna inifiativă a Teatrului 
Țăndărică — salutată dintru în
ceput — de a aduce Ia rampă 
personajele acestei cărfi a dat 
naștere într-adevăr unui specta
col remarcabil, care încîntă ima
ginația copiilor, ca și a celor 
mari. în căutarea trajilor săi, de 
la Polul Nord la Polul Sud, mi
cul Apolodor dă piept cu 
realitățile capitaliste, înregis
trând tot soiul de experiențe 
triste și trăgînd concluziile cu
venite. Călătoria pe diferite 
meleaguri, fiind totdeauna pri
lej de spectaculos și culoare în 
teatru' de păpuși, are aci și un 
comentariu bogat în semnifica
ții actuale, polemizînd cu mo
ravurile și năravurile altei lumi 
decît a noastră.

Regizoarea Margareta Nicu- 
lescu, într-o creatoare și rodni
că colaborare cu scenograful Șt. 
Hablinski și cu autoarea mario
netelor Ella Conovici, a realizat 
armonioasa fuziune a tuturor e- 
lementelor acestui spectaco1 de 
factură modernă, subliniată și 
prin spiritualul comentariu mu
zical și sonor al lui Șt. Nicules- 
cu. Fiecare vers se traduce me
taforic pe scenă într-o inedită 
viziune plastică. Un mic cor 
compus din trei personaje de 
fabulă, hazliu individualizate, 
reiau tema lui Apolodor ampli- 
ficînd-o, discutînd-o și co- 
lorînd-o afectiv. Cu umor și in
ventivitate, cu vervă satirică și 
ironie subțire se plăsmuiesc în 
scenă personajele, și îndărătul

fiecăruia — al dirijorului sau al 
mopsului, al căpitanului Cyrus 
Smith sau al pescarului Alonso 
din Caraibe — se conturează un 
caracter și un tîlc politic. Fabu
la și morala ei se desenează 
limpede. Ele nu apar însă nici 
didactic, nici moralizator. Dim
potrivă, fantezia creatorilor 
spectacolului caricaturizează cu 
haz tăios lumea descompusă a 
capitalismului, relatează cu în
duioșare suferințele pinguinu
lui răfăcif departe de ai săi. De 
pildă, ingenioasa prezentare a 
urmelor pașilor lui Apolodor

Eroul piesei — Apolodor

parcurgînd „Alaska rece și pus
tie" sau prezentarea savantului 
din Saint Louis care prin stu
diul său pseudo-știinflfic ajută la 
campania alegerilor primarului 
Big, înfățișarea tîlharului din 
Connecticut identificînd necon
tenita lui goană după aventuri 
cu mișcarea unui tren fără o- 
prire — se re)in ca momente 
deosebit de expresive de artă 
păpușerească.

Variată și colorată este și miș
carea marionetelor : alternează

mînuirea pe mînă cu sforile, 
panfomima cu folosirea unor 
caricaturi decupate, se identifi
că prin amănunte caracteristice 
fiecare realitate geografică sau 
politică evocată. Stilizarea de
corurilor, tehnicile subtile și fe
lurite folosite pentru manevra
rea lor creează multe momente 
de veselie, oferă mereu s -d/î- 
ze plăcute specfatorult g- 
adecvată ni s-a părut însă ,e- 
plasarea panourilor laterale de 
către niște mînuifori ascunși în 
spatele lor, care sînf totuși ob
servați din sală, dînd impresie 
de inabilifafe.

Individualizate prin cîte o tră
sătură laconică, de un comic su
culent, păpușile au o nofă pu
ternic originală. Silueta lui A- 
polodor, aducînd pe undeva cu 
micul omulej al lui Gopo, apare 
în atitudini adînc umanizate, re
levate cu talent în scenă de mî- 
nuitoarea Dorina Tănăsescu. Vo
cea Eugeniei Popovici merită de 
asemenea o mențiune deosebi
tă, ea dîndu-i micului eroț.' și 
ma' multă personalitate. și 
dovedesc măiestria și alfi mî
nuifori, printre care amintim 
pe A, Papazicopol, R. Zolla, Sa- 
lah-EI-Sakka, C. Atanasiu, E. 
Chladek ; cu ajutorul vocilor lui 
Ion Manu, Vasilica Tastaman, C. 
Raufchi, Ion Lucian ș.a., ei au 
animat pitoresc și sugestiv per
sonajele „Căr(ii cu Apolo
dor“. Realizat cu rafinament 
teatral, spectacolul are totodată 
o largă accesibilitate ; peripe
țiile pline de haz și dinamism 
ale tenorului Apolodor încîntă 
deopotrivă pe cei mari și pe co
pii. „Cartea cu Apolodor" se 
impune atenfiei publicului ; pro
fesorii și învăfătorii vor face o 
bucurie elevilor lor recoman- 
dîndu-le acest spectacol care 
îmbină valorile instructiv-educa- 
tive cu cele artistice

MIRA IOSIF

La clacă, în casa colectivistei Maria Damaschin din comuna Lerești, raionul Muscel (Foto : M. Cioc)

In decursul acestui an, într-o serie 
de unități comerciale din Capitală s-au 
luat unele măsuri menite să ducă la o 
mai bună deservire a cumpărătorilor : 
s-au extins sistemul de plată direct la 
vinzător, expunerea deschisă a mărfurilor 
și altele. începînd de ieri, la magazinul 
„Unic” din bulevardul Bălcescu nr. 33 
funcționează un birou care asigură de
servirea la domiciliu a cumpărătorilor cu 
diferite mărfuri. Comenzile se pot face 
și telefonic, la nr. 14 71 56, zilnic între 
orele 10—18. Ele sînt executate în cel 
mult două ore sau la ora fixată de cum
părător.

Noi agenții CÆ.GPentru îmbunătățirea deservirii depunătorilob pe librete de economii C.E.C., în Capitală s-au deschis numai anul acesta peste 80 de noi agenții. Unele dintre acestea funcționează la parterul noilor blocuri, cum ar fi blocul 20 din cartierul Giulești, cel de pe șoseaua Mihai Bravu colț cu strada Avrig, și altele. Restul ghișeelor și agențiilor au fost înființate în cadrul unor întreprinderi și instituții : Uzinele „Vulcan", întreprinderile „Electromagnetica”, „Dîmbovița”, Institutul politehnic etc.

TEATRE. Electra de Sofocle — specta
col prezentat de Teatrul din Pireu-Gre- 
cia (Sala Palatului R. P. Romîne) — 
(orele 20); Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Lucia di Lammermoor — 
(orele 19,30); Teatrul de stat de operetă: 
Rosemarie — (orele 19,30); Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; Fiicele — (orele 19,30); Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Ziua de 
naștere a Tereziei - (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd 
Schitu Măgureanu 1) : Mamouret — (orele 
19,30). (Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr 
76). Cred în tine — (orele 19,39); Teatrul 
muncitoresc C.F.K.-Giulești : Hoții și 
vardlștii — (orele 19,30); Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Oceanul 
— (orele 20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : 
Salut voios — (orele 17); Teatrul Evre
iesc de stat : Un proces neterminat — 
(orele 20); Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) ; Tănase și Revista — 
(orele 20). (Sala Victoriei): Ocolul pămîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20); 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Căluțul cocoșat — (orele 16); Circul de 
stat : Ansamblul „Deutsche Zirkusarena" 
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; 10; 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 Ia 
stîr.ă — rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (11; 15; 17: 21), București (9: 
11; 13; 15; 17; 19; 21) 'înfrățirea între
popoare (19,30; 15 30; 18; 20,30). Libertății 
(9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Doi sub 
cer — rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), V. Roalt.ă 
(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 Ia 
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: 13 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). Clinele din 
mlaștină : Grivița (16; 18,15: 20,30).
Bîtă... ieși din sac ! — rulează la cine
matograful T. Vladimirescu (15: 17; 19: 
20,45), Casa de la răscruce : Munca (16; 
18,15; 20,30), C-tin David (15,30; i». 20:30). 
Nouă zile dintr-un an : Aurel Vlaicu 
(15,30; 18; 20,30), M. Eminescu (16; 18.15: 
20,30).

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

umedă cu cer mai mult acoperit. Vintul 
a suflat slab. Temperatura aerului Ia 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
16 grade la Săcuieni, Baia Mare și Bis
trița și 5 grade la Cîmpeni șl în nordul 
Moldovei. La București . Vremea a fost 
umedă și cețoasă cu cerul acoperit. 
Temporar a căzut burniță slabă Vîntul 
a suflat slab din nord-est. Temperatura 
maximă a fost de 10 grade Pentru zilele 
de 17, 18 și 19 noiembrie : Vremea va 
continua să rămînă în general închisă 
și umedă, Ploi vor continua să cadă în 
toate regiunile țării, Iar local se vor 
transforma în lapoviță si ninsoare, vînt 
potrivit din sectorul nordic. Tempera
tura staționară la început -apoi în scă
dere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5. Iar maximele intre 
4 și 14 grade. La București : Vreme 
umedă cu cerul mai mult aconerit. Tem
porar ploaie. Vint potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere.

Din nou despre ^rtorîn^rpâ 
în urmă fotba Iu luiPublicul.iubitor de fotbal din țara noastră a primit cu profundă nemulțumire desfășurarea și rezultatul jocului cu echipa Spaniei din cadrul Cupei Europei, — nemulțumire cu atît mai justificată cu cît în- frîngerea, precum și scorul la care s-a produs, reflectă cu fidelitate comportarea total nesatisfăcătoare a formației romîne.Este cunoscut că după un șir de eșecuri care au făcut să se aprecieze că fotbalul nostru a devenit o adevărată „gazdă a bătăilor”, rămîne- rea în urmă a acestui sport față de alte discipline a fost supusă a- cum doi ani unei analize în paginile presei. în acest cadru a fost publicat în „Scînteia" articolul intitulat. „Pînă cînd va dăinui rămînerea în urmă a fotbalului“ ?In articolul sus-amintit se critica faptul că nu se asigură mai multă stabilitate în componența echipei reprezentative, bîjbîindu-se mereu după alte și alte improvizații. De atunci au trecut mai bine de doi ani — dar aceleași greșeli au continuat să fie repetate. „Echipa" „reprezentativă“ din primul meci cu Spania nici nu putea fi numită ca atare : ea nu era nici o adevărată „reprezentativă“, căci nu cuprindea nici pe departe pe cei mai buni și mai în formă jucători de fotbal din țară — și nici o adevărată „echipă' fiind alcătuită, în mod „pestriț” cu 11 jucători din 8 cluburi. Mai este de mirare că în această compoziție, adevărat „turn al lui Babei”, echipa n-a avut omogenitate, a prezentat continue fisuri și breșe ?Deficiențele de alcătuire a echipei au fost și mai mult accentuate prin deficiențele „tacticii” impuse de antrenor —- o orientare strict defensivă, în care trei sferturi din e- chipă avea ca sarcină principală, apărarea. Jucătorilor noștri li s-a imprimat o stare de spirit panicardă, exprimată în cuvintele : „să pierdem la un scor cît mai mic...”. De fapt perioada îndelungată de pregătire de care au dispus antrenorii a educat pe jucători nu în spiritul luptei sportive, al ofensivei și încrederii în propriile forțe, ci în spiritul timorării. îneît. a?a cum relata corespondența primită de la Madrid, ea a intrat pe teren ca o echipă dinainte înfrîntă. Jucătorilor li s-a fixat o schemă de joc rigidă, stabilită arbitrar — căci o tactică nouă, nepractjcată în cluburi, nu se 

însușește peste noapte. De aici și lipsa de flexibilitate, incapacitatea de a se schimba stilul echipei în funcție de situația de pe teren.Ar fi însă greșit să se limiteze cauzele înfrîngerii la asemenea factori de conjunctură. Nivelul jocului unei echipe reprezentative nu poate să nu reflecte nivelul general al fotbalului, slăbiciunile și deficiențele existente în pregătirea tehnică, tactică și atletică a jucătorilor. Or. în toate aceste domenii rămînerea în urmă a continuat să persiste.Trebuie arătat că la aceasta a dus atitudinea de formalism cu care Federația romînă de fotbal și unii activiști ai U.C.F.S. au privit criti- cile care au fost aduse stărilor de lucruri din fotbal. Nu a fost just înțeles faptul că se cere în mod hotărît îndreptarea acestei situații, corespunzător dorinței sutelor de mii de iubitori ai fotbalului. Criti- cile făcute în dese rînduri au fost interpretate într-un mod îngust, restrîns, dîndu-li-se o interpretare tehnicistă — concretizată în așa numitul „plan de pregătire tehnică“, fără a se urmări cu toată seriozitatea și perseverența felul cum se realizează el. Și azi se manifestă în fotbal aceleași vechi racile, iar din punct de vedere tehnic continuă să se practice același joc mărunt și încîlcit, static și steril, „pe metru pătrat”, lipsit de spirit ofensiv, cu frînarea jocului în apropierea porții, cu greșeli elementare și aceeași lipsă de orizont și de gîndire tactică.La baza acestei situații stă activi
tatea nesatisfăcătoane care mai dăi
nuie în cluburile de fotbal. Fapt este că din multe cluburi de fotbal nu au fost stîrpite metehnele vechiului sport — individualismul și vedetismul, indisciplina Și neconștiinciozitatea, lipsa de răspundere față de publicul spectator. O serioasă răspundere pentru aceasta revine conducerilor cluburilor de fotbal ; în loc să manifeste exigență față de pregătirea jucătorilor, să urmărească întărirea continuă a disciplinei și spiritului de conștiinciozitate sportivă, conducerile unui șir d.e cluburi fac „concesii”, încurajînd de fapt, prin atitudini de toleranță, lipsa de răspundere și abaterile de la normele de comportare ce trebuie să caracterizeze pe un sportiv fruntaș.Conducerile unor cluburi ca și consiliile regionale și raionale U.C.F.S., 

călăuzindu-se de interese înguste, în goană după obținerea de rezultate imediate, împiedică munca de perspectivă, aplicarea unui programa de durată care să ducă la o creștere sigură a nivelului de joc. Ce fel de rezultate serioase, trainice, pe linia ridicării calitative a fotbalului pot fi obținute în condiții de continuă fluctuație a antrenorilor — în unele cluburi schimbați de 2—3 ori pe an în funcție de rezultatele obținute doar în cîteva etape ?In articolul sus-amintit din „Scînteia“ se arăta că răspunzători 
de rămînerea în urmă a fotba
lului sînt în primul rînd și 
în principal antrenorii, oamenii de specialitate chemați să fie îndrumătorii nemijlociți ai fotbaliștilor pe care trebuiau să-i instruiască și să-i pregătească atît din punct de vedere tehnic cît și educativ. Se punea a- tunci întrebarea : „antrenorii echipelor de fotbal fac sau nu vreo treabă pentru salariul pe care-1 primesc, își exercită ei profesiunea în mod corespunzător sau într-un mod empiric, au ei experiența, pregătirea și calificarea tehnică necesare“ ?Ce răspuns se poate da și astăzi, după doi ani, la această întrebare ?Deși dispun de condiții din cele mai bune, din toate punctele de vedere, fapt este că în marea majoritate a cluburilor de fotbal, antrenorii nu muncesc cu seriozitate, asiduu și perseverent, sistematic, pentru ridicarea calității fotbalului. Mai continuă pregătirea tehnică de mîn- tuială, după „ochi”, aplicîndu-se procedee rudimentare — și acestea adeseori într-o atmosferă de superficialitate. Și astăzi antrenamentele — baza măiestriei sportive — continuă să se desfășoare în mod ușuratic ; se muncește puțin, se transpiră și se gîndește puțin, într-o ambianță de indisciplină și de „batere pe umeri“ între antrenori și jucători.La noi tineretul, prin calitățile sale, formează o foarte largă bază de masă a talentelor în fotbal, iar jocul echipelor noastre ar putea să reflecte aceste calități — putere de luptă, combativitate, agerime și fantezie. Dar cine dacă nu antrenorii poartă răspunderea faptului că, dim- ootrivă, echipele noastre practică îndeobște un joc bătrînesc, obosit, plat și sclerozat ?Oare de ce nu se trag concluzii din contrastul izbitor care se menține de ani de zile — poziția fruntașă în Eu

ropa a reprezentativelor de juniori, și poziția codașă a reprezentativelor de seniori ? Cu toții am aplaudat a- nul acesta frumoasa comportare a e- chipei de juniori care a cîștigat turneul U.E.F.A., de fapt un autentic campionat european. Dar cum este urmărită evoluția în continuare a a- cestor tineri ? Pregătirea lor tehnică și tactică și îndeosebi educativă bate pasul pe loc, la un șir dintre jucătorii fostei echipe reprezentative de juniori — mulți dintre ei fă- cînd parte azi din actuala echipă „Viitorul“ — încep de acum să se manifeste atitudini de vedetism, individualism, manifestări de viață nesportivă. De acestea este și legată inconstanța, de la o săptămînă la alta, a echipei. Să ne mire că aceiași jucători care au învins sau dominat reprezentativele Portugaliei, Belgiei, R. F. Germane, Iugoslaviei ar fi peste cîțiva ani, dacă lucrurile vor merge tot așa, „bătuți măr“ de foștii lor învinși ?în legătură cu cele de mai sus merită să se analizeze modul cum se acordă carnetul de antrenor, ve- rificîndu-se în mod riguros și la intervale de timp sistematice ce pregătire posedă posesorii lor, dacă au competență tehnică, autoritate și prestigiu, calitățile educative și morale necesare. In corpul actual de antrenori, pe lîngă o serie de oameni competenți, cunoscători și buni pedagogi, care trebuie încurajați și ajutați să facă treabă serioasă, mai există încă nechemați și diletanți, cu merite i- maginare, care constituie un adevărat balast pentru fotbalul nostru. Nu orice fost jucător bun de fotbal poate deveni și un bun antrenor ; dar în același timp este cunoscut ca o „lege“ că orice antrenor de valoare a fost un bun fotbalist.In legătură cu aceasta, unii cititori pun întrebarea — de ce în sectoare importante, ca, de pildă, în viața economică, există practica de a se trimite cadrele noastre la specializare acolo unde s-a acumulat o experiență pozitivă — și de ce a- cest lucru nu se face și în fotbal, de ce nu se trimit oameni competenți care să studieze cu răspundere, în mod aprofundat, experiența înaintată din fotbalul mondial și să a- plice apoi în practică cele învățate ? Oare pentru menajarea unor false aureole trebuie să căutăm „să descoperim focul” în fotbal, încasînd mereu înfrîngeri după înfrîngeri ? Fără îndoială că la reținerea care s-a manifestat în această privință a contribuit îndeosebi tendința Federației de fotbal de a supraevalua posibilitățile unora dintre antrenori, mentalitatea lucrului „pe dibuite” și „la noroc".

Trebuie totodată accentuată răspunderea jucătorilor de fotbal, dintre care nu puțini se dezinteresează de perfecționarea pregătirii lor, depun un volum de îtiuncă cu totul insuficient, neglijează în mod neper- mis însușirea măiestriei sportive. Ei consideră că în timp ce în toate domeniile de activitate, prin muncă, disciplină și conștiinciozitate se merge continuu înainte, în fotbal poate fi admis ca un jucător care se pretinde sportiv de primă categorie să privească cu neseriozitate și lipsă de răspundere obligațiile care-i revin. Fotbaliștii noștri întîlnesc adeseori echipe profesioniste din țări unde, ca să-și asigure existența, jucătorul de fotbal trebuie să muncească din răsputeri pentru obținerea măiestriei tehnice ; jucătorul care s-ar comporta cu superficialitatea ce poate fi întîlnită nu rareori la noi ar fi, în acele condiții, rapid debarcat în a- fara stadioanelor.Unei examinări atente se impune felul cum lucrează Federația de fotbal. Este de neînțeles ce fac, cum își desfășoară activitatea lucrătorii acesteia dacă aceleași și aceleași lipsuri sînt semnalate și criticate de ani și ani, fără să se poată constata vreo reală îmbunătățire. în activitatea federației domnește încă mult spirit de paradă, care se oglindește atît în goana după rezultate de fațadă, de fapt auto-induceri în eroare, cît și în tradiția ca după fiecare înfrîngere să se găsească felurite „explicații“ și „motive obiective“. Se perfectează puține meciuri internaționale pentru echipa reprezentativă — și atunci jucătorii sînt ținuți în cantonamente arhi- îndelungate, cum nu se practică nicăieri — de parcă ar fi vorba de spitalizarea unor bolnavi. Federația nu a găsit căile care să asigure în permanență concentrarea fondului 
de talente, îneît să se evite dispersarea celor mai valoroși jucători și să se obțină o stabilitate a loturilor naționale, omogenitatea echipelor reprezentative. în loc ca Federația de fotbal să promoveze o linie de confruntări internaționale al căror scop să fie nu în principal rezultatul, cît învățămintele dobîndite, îmbogățirea experienței, cunoașterea vie a progreselor în fotbalul mor.V dial, deprinderea jucătorilor noștri cu partide grele și adversari bine pregătiți, cu stiluri de joc variate — în ultimii ani echipa noastră reprezentativă și chiar cele de club s-au întîlnit îndeosebi cu adversari slabi. Se fac turnee în țări unde fotbalul abia este în curs de „încetă- țenire“ iar la noi sînt invitate echipe obscure, în fața cărora se obțin rezultate lipsite de semnificație.Intr-o asemenea perspectivă — de, 

cum spune vorba „îmbătare cu apă rece", — trebuie privite și concluziile supraoptimiste ale biroului federal în urma meciurilor cu echipa Marocului și cu tînăra echipă olimpică a Cehoslovaciei — în timp ce se păstra o tăcere „discretă“ asupra jocului extrem de slab al lotului național în întîlnirile de la Sibiu, Brașov, iar înfrîngerea din partea echipei R-D.G. era aproape interpretată ea o... victorie.Trebuie criticată ca nejustă a- titudinea manifestată de conducerea U.C.F.S. care a urmărit în mod pasiv și nu a intervenit în problemele alcătuirii și pregătirii echipei reprezentative pentru meciul cu Spania, pe motivul că a- cestea ar fi probleme tehnice care „ar privi exclusiv pe specialiști“. Desigur, specialiștii au un rol care nu trebuie subapreciat, dar nici su- praapreciat ; activitatea lor trebuie întotdeauna îndrumată și orientată de organele conducătoare ale U.C.F.S., și cu atît mai mult cînd este cazul pregătirii unei reprezentative naționale. Conducerea U.C.F.S. poartă răspunderea pentru dezvoltarea continuă a mișcării sportive din țara noastră și ea trebuie să fie la înălțimea acestei răspunderi, să-și exercite în mod hotărît, activ, rolul conducător pentru a asigura progresul tuturor disciplinelor sportive. între care fotbalul, fără a lăsa lucrurile în voia mersului de la sine, fără a admite slăbirea controlului sau îndrumării, care nu poate duce decît la rezultate nesatisfăcătoare, — așa cum s-a petrecut recent și la volei.Organizațiile de partid. în rîndul cărora sînt nu puțini tovarăși care urmăresc îndeaproape rezultatele echipelor din întreprinderea, orașul sau regiunea respectivă, depun un mult mai mic interes față de organizarea muncii educative în cluburi și asociații, față de problemele pregătirii morale și cetățenești, politice și culturale a fotbaliștilor.Insuficient militează presa, inclusiv presa de specialitate, pentru lichidarea rămînerii în urmă a fotbalului. Apar puține materiale critice aprofundate pe această problemă, nu sînt urmărite cu atenție situația din cluburi, pregătirea jucătorilor, munca antrenorilor. Unele cronici sportive au un caracter subiectivist, în funcție de „simpatiile" față de echip.e, nu ajută la o justă orientare, fie criti- cînd în mod nejustificat jocul atletic, fie manifestînd o slabă exigență față de nivelul tehnic al meciurilor.Dacă în activitatea „Sportului popular" se pot constata în ultima vreme unele progrese în ceea ce privește abordarea mai curajoasă a problemelor dezvoltării unor discipline 

sportive, totuși ziarul s-a menținut pe o poziție de timiditate în cazul pregătirii meciului din Spania. Ziarul „Informația Bucureștiului", care acordă un spațiu mare activității sportive, a făcut cotituri bruște de 180 de grade, publicînd articole care se contraziceau între ele, derutînd astfel pe cititori în privința pregătirii și posibilităților echipei alcătuite.O piedică în calea dezvoltării unui stil de joc ofensiv, modern sînt acele arbitraje care „temperează“ în mod exagerat jocul, împingînd de fapt la scăderea combativității echipelor, Fără îndoială, ar fi greșită o orientare unilaterală spre joc atletic, neglijîndu-se pregătirea tehnică, dar nu mai puțin greșită este și tendința, încurajată de unii arbitri, de a se frîna lupta sportivă, plină de vigoare. Ne aflăm în fața celei de-a doua partide cu echipa Spaniei, Jucătorii romîni care ne vor reprezenta la 25 noiembrie trebuie să primească lupta deschis, să joace cu însuflețire, ofensiv, la nivelul maxim al voinței și posibilităților lor. să aibă o comportare cît mai frumoasă, care să șteargă impresia penibilă a jocului anterior și să satisfacă cerințele -gutelor de mii de iubitori ai fotba n.Problema de bază nu se poate .să limita la acest meci ; esențialul este aplicarea unui ansamblu de măsuri care să asigure un curs nou fotbalului nostru.Peste puțin timp se va termina prima parte a campionatului de fotbal. Nu ar fi oare potrivit ca. după încheierea acestuia. U.C.F.S. și Federația de fotba] să organizeze o analiză aprofundată a activității cluburilor de fotbal, analiză ale cărei concluzii să fie apoi supuse unei 
dezbateri ample, pe plan central, te
meinic pregătită și cu o largă parti
cipare ? Fără îndoială că o asemenea discuție ar înlesni elaborarea unor măsuri practice și eficiente, cu caracter imediat cît și de perspectivă, care să cuprindă toate proble- mele-cheie ale ridicării fotbalului — de la problema antrenorilor, a perfecționării lor și obținerii unui corp de antrenori specializați, la problema îndatoririlor jucătorilor de fotbal potrivit normelor statutare ale asociațiilor sportive, problemele dezvoltării bazei de masă a fotbalului, formării unor loturi din cei mai talentați jucători, adoptării unui stil de joc cît mai potrivit caracteristicilor fotbaliștilor noștri etc.Prin studierea cu seriozitate și prin aplicarea unor măsuri cuprinzătoare, urmărite cu energie, perseverență și conștiinciozitate, rămînerea în urmă a fotbalului nostru poate și trebuie să fie lichidată.

N. ȘTEFANESCU
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Dimineața pe valea Oltului.

O chemare cu un larg răsunet

din ioaiă (araCURSURI DE CALIFICARE. Pe lîngă exploatările miniere din Valea Jiului funcționează 89 de cursuri pentru calificarea și ridicarea calificării profesionale a tinerilor mineri. Aceste cursuri sînt frecventate de peste 4 600 de tineri.NOI UNITĂȚI COMERCIALE. Anul acesta, în orașele și centrele muncitorești din regiunea Banat s-au construit 26 de noi magazine, iar peste 60 de unități au fost modernizate și dotate cu mobilier nou.CICLU DE LECȚII. Secretarii comitetelor pentru cultură și artă din regiunea Hunedoara au participat vreme de 4 zile la un ciclu de lecții și aplicații practice în raionul Sebeș.
UN INTERESANT IERBAR 

DOCUMENTAR. Botaniștii din 
Cluj, în colaborare cu alți specia
liști din țară, lucrează în prezent 
la definitivarea unui ierbar docu
mentar din flora țării noastre. în 
acest scop, au fost recoltate cir
ca 3 000 de specii de plante.

REPOPULAREA CU PUIET1 DE 
PĂSTRĂVI A APELOR DE MUNTE. 
A luat sfîrșit acțiunea prevăzută 
pentru acest an de repopulare cu 
puieți de păstrăvi a apelor de mun
te. Din bazinele special amenajate 
ale diferitelor păstrăvării din tară 
au fost duși peste 6 milioane puieti 
de păstrăvi în rîurile Lotru. Timiș, 
Oituz, Teleajen, etc., precum și în 
unele lacuri alpine.DE UZ ZOOVETERINAR. Zilele trecute s-a deschis la Tîrgu Mureș o farmacie cu medicamente și materiale de uz zoove- terinax.
Știri sportive

în vederea jocului retur cu echipa 
Spaniei, fotbaliștii noștri fruntași au 
susținut ieri pe stadionul ,,23 August” 
un meci de verificare cu echipa iugo
slavă Hajduk Split. Selecționabilii au 
obținut victoria cu scorul de 4—1 (2—0) 
prin punctele marcate de Manolache 
(26’), Petru Emil (28’), Selymessi (46’) 
și Constantin (82’). Pentru oaspeți a 
înscris Jaia în minutul 84.

Selecționata divizionară a apărut 
pe teren în următoarea formație : 
Voinescu. Georgescu. Nunweiller III, 
Ivan, Petru Emil, Koszka, Pîrcălab, Con
stantin, Manolache, Ghergheli, Sely
messi, In repriza a doua au mal fost 
utilizați Zavoda II, Ion Ionescu, Staicu, 
Tătaru și Țîrcovnicu.

*

Duminică se vor desfășura pe stadio
nul Republicii două meciuri contînd pen
tru campionatul categoriei A de fotbal. 
La ora 12,45, Progresul va juca cu Di
namo Bacău, iar de la ora 14,30 se va 
disputa jocul Viitorul — Farul Con
stanta.

Buna desfășurare a învățămîntului agrozootehnic —
sarcină de cea mai mare

(Urmare din pag. I-a)gospodăriei respective, să ducă la creșterea simțitoare a producției agricole vegetale și animale.Pentru îndeplinirea cu succes a acestor îndatoriri importante, lectorii trebuie să folosească la lecții și seminarii planșe și pliante cu caracter didactic, exponate de plante și produse, broșuri care redau experiența înaintată, să organizeze demonstrații practice, expuneri ale fruntașilor etc. De mare folos pentru răspîndirea metodelor bune de predare a lectorilor și deci pentru continua îmbunătățire a învățămîn- tului sînt schimburile de experiență de o zi ce se vor organiza lunar cu toți lectorii,Știrile sosite la redacție arată că, datorită măsurilor luate din vreme, muncii de îndrumare desfășurate în unități de organele și organizațiile de partid și de stat, în cele mai multe locuri s-au asigurat toate condițiile pentru buna desfășurare a cursurilor agrozootehnice.Este necesar ca și în regiunile în care din cauza condițiilor climatice lucrările agricole s-au terminat mai tîrziu să se încheie toate acțiunile legate de organizarea învățămîntului agrozootehnic — difuzarea mantalelor, stabilirea programelor, asigurarea localurilor unde se vor ține lecțiile, a materialelor didactice etc. — pentru ca

Vizitele delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.Joi dimineața, membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., însoțiți de Anton Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și Anton Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, au vizitat Institutul de fizică atomică.

Recepție oferită
Uniunii SovieticeAmbasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a oferit joi seara o recepție în saloanele ambasadei, în cinstea delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S, care ne vizitează țara.Au luat parte tovarășii Alexandru Drăghici, Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați ai Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de

Coîocviu internațional privind construcția 
si utilizarea betatroanelorJoi dimineața, la Institutul de fizică atomică al Academiei R. P. Romîne s-au deschis lucrările colocviului internațional privind construcția și utilizarea betatroanelor.La lucrări iau parte oameni de știință din R. D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică și din țara noastră.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Horia Hulubei, director al Institutului de fizică atomică. în continuare au luat cuvîntul conducători ai delegațiilor participante.

încheierea lucrărilor seminarului 

de arheologie romîno-bulgarJoi s-au încheiat în București lucrările seminarului de arheologie ro- mîno-bulgar cu privire la existența slavilor în regiunea Dunării de jos și a culturii balcano-dunărene în perioada feudală timpurie.în cele 4 zile cît au durat lucrările, au fost prezentate 24 de referate și comunicări ale cercetătorilor de la Institutul de arheologie al Academiei R. P. Romme și Institutul de arheologie al Academiei de științe a R. P. Bulgaria. ' (Agerpres)

peste tot cursurile să se deschidă grabnic și să se desfășoare în cele mai bune condiții.O mare însemnătate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe agricole al celor care nu urmează cursurile învățămîntului agrozootehnic de 3 ani au ciclurile anuale de 10-12 conferințe organizate la căminele culturale. în cele mai multe locuri organele de partid, de stat și consiliile agricole au dat toată atenția întocmirii tematicii acestor conferințe, stabilirii și instruirii conferențiarilor. Sînt însă și raioane unde nu s-au stabilit zilele cînd se vor ține conferințele, cine le va ține, nu s-au fixat temele lor etc. Aceste deficiențe trebuie grabnic înlăturate.în învățămîntul agrozootehnic de masă cu durata de 3 ani s-a înscris și un mare număr de lucrători din gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare. în G.A.S. s-au organizat cercuri pentru mecanizatori și pentru muncitorii per manenți care lucrează la fermele de animale și în producția vegetală, iar în S.M.T. — cercuri pentru mei- canizatori ; s-a editat și un manual cu probleme de mecanizare a agriculturii. Este de datoria conducerilor acestor unități, a organelor de partid și a sfaturilor populare, a trusturilor gostat să ia măsurile necesare pentru ca și în gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare învățămîntul agrozootehnic să

Aici, oaspeții au fost întîmpinați 
de acad. Horia Hulubei, directorul institutului, și de membri ai colectivului de conducere al acestui important centru de cercetări științifice. (Agerpres)
de ambasadorul
in R. P. Romînăștiință, artă și cultură, generali, ziariști.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.In timpul recepției au rostit toasturi ambasadorul I. K. Jegalin, Gri- gore Ivanovici Kozlov, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S,, președintele Sovietului de Deputați din regiunea Leningrad, și Ștefan Voitec. președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne.’Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.(Agerpres).

în cadrul lucrărilor colocviului se va face un schimb de experiență rn problemele ridicate de construcția și folosirea acceleratoarelor de acest tip. Vor fi discutate probleme legate de utilizarea betatroanelor în cercetări din domeniul fizicii nucleare, aplicațiile lor în industrie, în controlul calității pieselor metalice groase, precum și în medicină la tratamentul unor tumori.Lucrările colocviului continuă pînă în ziua de 20 noiembrie. (Agerpres)
Cu prilejul furneului 
Teatrului din PireuAmbasadorul Greciei în R. P. Romînă, Alexandre Cimon Argyro- poulo, a oferit joi o recepție cu prilejul turneului Teatrului din Pireu în țara noastră.Au participat Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru cultură și artă, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști. (Agerpres)

importantăse desfășoare în cele mai bune condiții.Principala răspundere pentru buna organizare și desfășurare a învățămîntului agrozootehnic revine consiliilor agricole. Acordînd o deosebită atenție tematicii cursurilor, asigurării condițiilor materiale necesare bunei desfășurări a învățămîntului, ele au datoria să vegheze în permanență la bunul mers al cursurilor. Consiliile agricole trebuie să fie informate ce se predă, în ce măsură sînt însușite cunoștințele predate și ce eficacitate practică au ele în munca colectiviștilor, să intervină operativ, ori de cîte ori va fi nevoie, pentru înlăturarea lipsurilor ce se pot ivi. Numai în felul acesta învățămîntul agrozootehnic va da roade bune.Comitetele regionale și raionale de partid, organizațiile de bază din unitățile agricole socialiste trebuie să privească problema bunei desfășurări a învățămîntului agrozootehnic ca o parte integrantă a muncii politice pe care o desfășoară pentru întărirea economică a unităților agricole socialiste, ca un mijloc de seamă pentru creșterea producției agricole. Controlînd și îndrumînd în permanență activitatea consiliilor agricole, ele sînt chemate să vegheze ca învățămîntul agrozootehnic să dea lucrătorilor de pe ogoare cunoștințe temeinice care, aplicate în practică, să ducă la dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste.

TELEGRAMS EXTERNE

Declarația Biroului Politic 
al P. C. din BelgiaBRUXELLES 15 (Agerpres). — Politica guvernului belgian este tot mai mult în contradicție cu voința poporului, se spune în declarația Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia, publicată la 14 noiembrie în ziarul „DRAPEAU ROUGE”.Refuzul guvernului de a satisface revendicările sindicatelor cu privire la schimbarea politicii impozitelor, sprijinirea patronilor și a ofensivei lor împotriva drepturilor oamenilor muncii, toate acestea, șe subliniază în declarație, agravează situația politică internă.

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine în R.P.F. IugoslaviaBELGRAD 15 (Agerpres). — Corespondență specială : Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, care face o vizită în R.P.F. Iugoslavia, a plecat din Belgrad într-o călătorie prin țară. în dimineața de 15 noiembrie, delegația a sosit la Zenica, centru industrial din Bos

Presa americană elogiază 
măiestria ansamblului „Rapsodia Romînă“
NEW YORK 15 (Agerpres). — Presa americană continuă să publice 

articole elogioase despre spectacolele 
prezentate de Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Rapsodia Romînă" aflat 
în turneu în S.U.A.

Sub titlul „Altus aplaudă cultura", 
ziarul „ALTUS TIMES-DEMO- 
CRAT“ din orașul Altus, statul Ok
lahoma, scrie printre altele : „Nicio
dată în istoria orașului Altus n-a 
existat o asemenea seară emoțio
nantă și plină de neprevăzut ca a- 
ceea în care au evoluat faimoșii dan
satori din Ansamblul folcloric romî- 
nesc și muzicienii din orchestra 
„Barbu Lăutaru" cu a lor „Rapsodie 
Romînă". După ce laudă măiestria 
dansatorilor romîni și pitorescul cos
tumelor, ziarul scrie: „Spectatorii au 
fost uimiți și îneîntați”. Ziarul con
sideră că pentru strîngerea legături
lor dintre popoare „trebuie folosite 
schimburile culturale și nu cursa 
înarmării cu rachete".

Ziarul „MORNING TRIBUNE" 
din Mineapolis, statul Minnesota, sub 
semnătura redactorului șef al aces
tui ziar, scrie : „Autorul acestor rîn-

CATASTROFĂ AERIANĂPROFITURILE ?! SĂNĂTATEA 
OAMENILOR

Thalidomida nu este singurul me
dicament lansat în țările occidentale 
pentru profitul firmei producătoare, 
deși expune publicul consumator la 
mari riscuri. Ziarul „France Soir" 
relatează că firma de produse far
maceutice „Nysco Laboratories Inc." 
din S.U.A. a fost pusă sub urmărire 
din cauza difuzării unor medica
mente pentru tratamentul tubercu
lozei care au efecte nocive asupra 
organismului.

CA ÎN FILMEîn apxopieie de Londra, patru bandiji mascați au jefuit de curînd suma de 5 500 lire sterline dintr-un vagon poștal.Urcîndu-se în tren ca pasageri, ei au fortat pe paznici, sub amenințarea revolverelor, să tragă semnalul de alarmă. Apoi au aruncat sacii cu bani pe fereastră într-un camion oare-i aștepta.Presa subliniază că metoda folosită corespunde întocmai acțiunii dintr-un film de aventuri : „Jefuirea marelui tren".
405 000 DE FRANCI

PENTRU O PÎNZĂ A LUI PICASSO

Cu ocazia unei vînzări organizate la 
galeriile Sotheby din Londra, o pînză 
a lui Picasso, „Femei scăldîndu-se", a 
fost vîndută pentru suma de 405 000 de 
franci noi. Un alt tablou de Picasso a 
fost vîndut la suma de 350 000 franci 
noi.

Scriitorii Louis Aragon și André Maurois, care lucrează la cartea în cinci volume „Istoria paralelă a S.U.A. și U.R.S.S." au prezentat la 9 noiembrie reprezentanților presei primul volum. Ei vor înfățișa în această lucrare istoria U.R.S.S. și S.U.A. din anul 1917 pînă în zilele noastre, dînd cititorilor posibilitatea de a compara dezvoltarea celor două țâri.

în scopul normalizării situației tn țară, Biroul Politic al Partidului Comunist din Belgia cheamă guvernul să renunțe la proiectul de lege „cu privire la menținerea ordinii”, care prevede limitarea dreptului oamenilor muncii la grevă.Partidul comunist insistă de asemenea pentru satisfacerea cererilor oamenilor muncii cu privite la majorarea salariilor și îmbunătățirea situației oamenilor muncii în domeniul asigurărilor sociale pe seama reducerii cheltuielilor militare și a lichidării privilegiilor fiscale ale grupurilor monopoliste.

nia, Din Zenica delegația s-a îndreptat spre Sarajevo.După-amiază, delegația a fost primită la Scupșcina populară a Republicii Populare Bosnia și Herțegovi- na de Djuro Puzar, președintele Scupșcinei. Seara, Djuro Puzar a oferit un dineu în cinstea delegației parlamentare a R. P. Romîne.

durl a suferit o luxație vertebrală 
încercînd să sară în.aer, să-și poc
nească palmele la spate și să-și bată 
călcîiele cu mîinile. Inspirația pentru 
această surprinzătoare gimnastică 
i-a fost furnizată de spectacolul tru
pei romînești „Rapsodia Romînă“ 
prezentat în orașul Mineapolis în 
fața a 3 000 de spectatori. Grupul de 
dansatori executa mișcări care se 
păreau a fi ușoare, părînd a-și înno
da șireturile la pantofi. Imitatorul a- 
cestora însă nu-și va mai putea ni
ciodată înnoda șireturile la pantofi“.

Ziarul relevă interpretarea Angeld 
Moldovan care a „fermecat sala cu 
cîntecele sale", precum și pe Ionel 
Budișteanu și Nicolae Băluță, ale 
căror numere instrumentale au pro
dus „tone de sunete dulci și line".

Ziarul „ST. PAUL PIONEER 
PRESS" din St. Paul, Minnesota, 
scrie că spectacolele prezentate de 
Ansamblul folcloric „Rapsodia Ro
mînă" au îneîntat auditoriul prin 
„frumusețea dansurilor, pitorescul 
costumelor și muzica populară plină 
de rezonanțe necunoscute".

După cum relatează presa, două 
avioane „G-100 Super Sabre”, apar- 
ținînd forțelor militare aeriene ale 
Danemarcei, s-au ciocnit în aer 
deasupra localității Mariager—Fiord 
(insula lutlanda). Ambii piloți au 
pierit.

FALSIFICATORI DE MONEDE

Se va destrăma Federația Africii centrale ?
Săpfămînalul „FRANCE OBSERVA- ------------

Răsfoind presa străină

Din toata coifurile U- 
niunii Sovietice sosesc 
scrisori la redacfiile zia
relor, pe adresa unei 
bătrîne colhoznice — 
Nadejda Grigorievna 
Zaglada — șefă de echi
pă în colhozul „1 Mai', 
regiunea Jitomir. Pe 
pieptul ei strălucește 
stelufa de aur de Eroi 
al Muncii Socialiste. Vîr- 
sta la care a ajuns — 69 
de am — i-ar da drep
tul la o odihnă bineme
ritată. Și totuși, Nadejda 
Zaglada n-a „ieșit la 
pensie". împreună cu e- 
chipa ei obfine în fie
care an recolte mari de 
porumb, in, sfeclă de za
hăr. Echipa pe care o 
conduce, ca și întregul 
colhoz de altfel sporesc 
an de an producfia a- 
gricolă, reduc preful ei 
de cost. Dar Nadejda 
Grigorievna a conside
rat că aceste rezultate 
nu mai corespund cerin
țelor, în condifiile în 
care P.C.U.S. a trasat 
sarcina realizării unui 
nou avînt al agriculturii. 
Vizifînd un colhoz ve
cin, ea a ajutat ca mun

68 de ore înfruntînd valurile mării
Aidoma unei săgefi 

metalice, avionul cu 
reacfie înainta vijelios. 
Deodată însă se răs
toarnă și începe să 
cadă. Se defectase man
șa. Pilotul, căpita
nul I. Kunifîn, mai în
cearcă să redreseze a- 
vionul și să-l salveze. A- 
bia în clipa în care își 
dă seama că într-o frîn- 
tură de secundă avionul 
s-ar putea prăbuși, pi
lotul apasă pe maneta 
roșie. Aceasta s-a în- 
fîmplat la 3 noiembrie 
în jurul orei 14...

Aviatorul este proiec
tat instantaneu afară 
din cabină. Cu o viteză 
ame)itoare se apropie 
de suprafafa mării. A- 
viatorul nu-și pierde stă- 
pînirea de sine. La cîfi- 
va metri de apă, taie cu 
un cufit suspanfele para
șutei și se scufundă în 
valurile reci ca gheafa. 
Vesta de salvare îl scoa
te la suprafafă. Alături 
de el. legată de centu
ră, plutește o mică bar
că de cauciuc, care se

ca să fie mai bine orga
nizată. într-un articol 
publicat în presă N. G. 
Zaglada și-a împărtășit 
gîndurile despre conști
ința agricultorului. Prin

acest articol, bătrîna 
colhoznică a adresat 
chemarea de a se da a- 
precierea cuvenită titlu
lui de onoare de om al 
muncii, a-(i pune tot 
sufletul în activitatea 
din sectorul de lucru în 
care te afli. Răspunde
re fafă de munca în- 
credinfafă, cinste, ini

umpluse automat cu gaz. 
Se urcă în barcă. Para
șuta se scufundase și o- 
dafă cu ea — hrana rece 
și un termos.

Afundîndu-și mîinile în 
apă, începe să vîslească 
cu palmele spre fărm. 
Orele trec încet. Se în
noptase de-a binelear 
dar căpitanul Kunifîn 
vîslește într-una ca să 
se încălzească și să nu-l 
fure somnul. Elicoptere

La concursul de compoziție muzicală dotat cu premiul „Regina Marie-José“, 
desfășurat în Elveția, premiul pe anul 1962 a fost acordat compozitorului romîn 
Anatol Vieru pentru lucrarea sa „Concertul pentru violoncel și orchestră“. Au 
fost prezentate peste 50 de lucrări ale unui mare număr de compozitori din Europa 
șl America. în fotografie : președintele juriului, Alberto Mantelli (Italia), citește 
decizia de acordare a premiului.

tat, subliniază autorul articolului. Prin 
urmare, activitatea legală desfășurată 
de Z.A.P.U. bate pasul în loc și ti
nerii africani își pun întrebarea dacă 
n-a venit timpul să treacă la acțiuni 
directe. A fost constituită o nouă orga
nizație : Z.L.A. (Zimbabwe Liberation

Army — armata de eliberare Zim
babwe). Aceasta formează grupuri de 
luptă înarma*e dinhe care unele au 
și avut ciocniri cu trupele din Rho
desia.

Edgar Whitehead, primul minis
tru al Rhodesiei de sud, pa-e să facă 
totul pentru a-l întărită pe adver
sarii săi. La 20 septembrie, el a ordo
nat dizolvarea partidului Z.A.P.U și a 
hotărît că 130 dintre principali* 1 * 3 con
ducători ai acestui partid nu vor putea 
fi frecufi pe listele de candidafi la ale
gerile viitoare. (De altfel, aceștia nu 
aveau cîtuși de pufin inlenfia de a se 
prezenta la alegeri). In întreaga tară 

„,CU VECHIMEîn apropiere de Dillingen (landul Saar, R.F.G.) — relatează ziarul „Die Welt” — arheologii au descoperit un atelier pentru fabricarea de monede false. Atelierul a fost descoperit în ruinele unei case romane care datează din secolul II al erei noastre.Au fost scoase la lumina zilei circa 500 de tipare din lut, bronz pentru turnarea monedelor și diferite monede false.

TEUR publică sub semnătura lui E. R. 
Braundi un articol despre ascuțirea 
luptei politice din Federația Africii 
centrale.

„Mocnind de mult timp, în Rhodesia 
de sud criza a izbucnit de curînd în 
mod făjiș — se spune în acest articol. 
Guvernul a dizolvat Adunarea națio
nală, a impus o constituție rasistă și 
anunjă pentru ziua da 14 decembrie 
alegeri legislative pe care majoritatea 
africană se pregătește să le boicoteze, 
împreună cu Republica sud-africană și 
Katanga, Rhodesia face parte din ma
rea regiune industrială producătoare 
de cupru. Colonii albi afirmă că nive
lul de trai al africanilor este mai ridi
cat decît în regiunile agricole înveci
nate. Desigur I Dar ei uită să spună 
că pentru un alb venitul anual este de
1 173 de lire sterline, iar pentru un ne
gru de numai... 99,5 de lire sterline. Ei 
uită să adauge că șomajul lovește din 
greu populafia africană și că diferenfa 
dintre nivelurile de Irai se adînceșfe 
necontenit,

Tocmai aceste condiții economice șt 
sociale explică dezvoltarea considera
bilă pe care a căpătat-o mișcarea de 
eliberare, precum și înverșunarea cu 
care colonialiștii europeni luptă împo
triva oricărei constituai care ar acorda 
africanilor o reprezentare echitabilă (în 
adunarea națională — n.r,). Constitu
ția pe care a promulgat-o recent guver
nul Rhodesiei de sud prevede că cei
3 000 000 de negri vor avea 15 repre
zentanți, în timp ce 250 000 de euro
peni vor avea 65 de deputafi.

Desigur, africanii refuză să accepte 
o asemenea farsă. Partidul cel mai 
important a1 africanilor, Z.A.P.U. (Zim
babwe African People’s Union) a ho- 
tărît să boicoteze alegerile, Conducă
torul acestui partid, Joshua Nkomo, a 
făcu! mai multe vizite la Londra și 
Washington în speranfa că acestea 
vor exercita presiuni asupra conducă
torilor rasiști de la Salisbury (capitala 
Rhodesiei de sud — n. r.).

Pînă în prezent toate aceste călă
torii nu i-au soldat cu nici un rezul

țiativă, Intransigentă fafă 
de lipsuri — iată ce 
cere Zaglada de la fie
care colhoznic, de la fie
care specialist sau lucră
tor în agricultură. Che
marea ei privește dez
voltarea agriculturii de 
pe pozljia intereselor de 
stat, e pătrunsă de un 
înalt simt de răspundere 
nu numai pentru trebu
rile colhozului, ci și ale 
raionului, republicii.

Articolul Nadejdei Za
glada a găsit un larg e- 
cou în rîndurile oame
nilor muncii sovietici, 
în hotărîrile adoptate 
de Comitete Centrale 
ale republicilor unio
nale se subliniază că ar
ticolul are o mare im
portantă politică în cul
tivarea atitudinii co
muniste fafă de muncă 
și fafă de proprietatea 
socialistă.

Chemarea Nadejdei 
Zaglada a avut ecou 
și în rîndurile muncito
rilor și tehnicienilor din 
industrie, în rîndurile 
militarilor, ale intelec
tualilor.

le și șalupele frimise în 
căutarea lui se întorc 
fără nici un rezultat.

...Trecură așa încă o 
zi și încă o noapte.

Abia în dimineața zi
lei de 6 noiembrie, bar
ca acostă pe o insulă 
sfîncoasă, nelocuifă. A- 
dunîndu-și ultimele for
te, Kunifîn iese din 
barcă și se întinde pe 
pămînt. Mult timp a ră
mas în nesimțire. Apoi, 
revenindu-și, reușește 
să-și facă din iemn 
două „cîrje“.

...Tn sfațe gravă, avia
torul Ivan Kunifîn a 
fost salvat de un eli
copter de pe insula fără 
nume. 68 de ore a în
fruntat el urgia valurilor 
și a învins. Medicii unui 
spital din Leningrad, 
unde a fost internat, au 
declarat că se află în a- 
fară de orice pericol, 
în curînd comunisful 
Ivan Kunifîn își va re
lua activitatea de pilot.

V. R.

a fost declarată starea de asediu. Mal 
multe sute de militanfi african! au fost 
arestafi. în felul acesta dialogul dintre 
africani și europeni din Rhodesia de 
sud a fost definitiv întrerupt. Desigur, 
partidul african nu este interzis pentru 
prima oară. în ultimii trei ani, el a fost 
dizolvat de trei ori și de două ori pînă 
acum s-a reconstituit sub un alt nume 
— avînd de fiecare dată tot mai multă 
forjă.

De data aceasta, Edgar Whitehead 
s-a plasat într-o asemenea situafie, în- 
cît orice compromis va apare ca o 
înfrîngere usturătoare pentru el, în 
mod practic, el nu mai poate alege de
cît între capitulare și război".

în continuare, autorul articolului a- 
rată că „săptămîna trecută la O.N.U., 
din inițiativa țărilor afro-asiatice, Adu
narea Generală a cerut guvernului din 
Rhodesia de sud să amîne promulgarea 
constituției atît de contestate. Dar chiar 
în aceeași zi — mai exact, după numai 
53 de minute — Edgar Whitehead a 
proclamat intrarea în vigoare a noii 
consfitu(ii... In felul acesta ultracolonia- 
liștii din Rhodesia de sud s-au ridicat și 
împotriva hotărîrii adoptate la O.N.U. 
Dar, în același timp, partidele africane 
din Rhedesia de nord obțineau majori
tatea la alegerile care au avut loc aci. 
Conducători1 din Salisbury riscă astfel 
să vadă cum Federația celor două Rho- 
desil și Nyassalandulu1 se destramă, în 
același timp cu izbucnirea pe terito
riul „lor" a unu1 conflict armat Ur
mările acestuia pot avea pentru în
treaga Africă o importantă excepțio
nală".

Referindu-se la aceeași problemă, 
săpfămînalul londonez „NEW STATES
MAN" scrie : „Conferinfa pentru Nyas- 
saland (care s-a deschis la 12 noiem
brie la Londra — n.r.) va anunța pro
babil în cele din urmă că în viitorul 
apropiat această (ară va părăsi Fede
rația. Orice formă de guvern va prim' 
Rhodesia de nord, aceasta nu va putea 
ascunde faptu’ că masele de african1 
din această (ară sînt de asemenea ho- 
tărîte să rupă legăturile lor cu Rhode
sia de sud“.
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Comitetul celor 18 state pentru dezarmare 
: își va relua activitatea

în întrecerea pașnică socialismul învinge

Nr. 5714
wwmnaMUMn

In preajma alegerilor 
parlamentare

NEW YORK 15 (Agerpres). — După cum au declarat, în ședința de miercuri după-amiază a Comitetului Politic ai celei de-a 17-a sesiuni a Adunării Generale, V. A. Zorin (U.R.S.S.) și A. Dean (S.U.A.), copreședinții Comitetului celor 18 state, acest comitet își va relua lucrările la Geneva la 26 noiembrie. Această hotărîre a fost, adoptată de către copreședinți după consultări cu reprezentanți ai țărilor membre ale Comitetului celor 18.WA. Zorin și-a exprimat părerea că Comitetul celor 18 trebuie să a- corde atenția principală preîntîmpi- nărir unui război nuclear, lichidării bazelor străine de pe teritorii străine.La 14 noiembrie Comitetul Politic a primit spre examinare proiectul de rezoluție modificat al R.A.U. De data aceasta el a fost prezentat în numele delegațiilor din 28 de țări, iar reprezentantul Irakului i-a dat citire.

Proiectul cuprinde cererea de a se încheia în timpul cel mai scurt un acord cu privire la dezarmarea generală și totală, un apel adresat Comitetului celor 18 de a duce tratativele în spiritul unui compromis constructiv, pînă la realizarea unui a- cord. Proiectul de rezoluție cheamă Comitetul celor 18 state pentru dezarmare să prezinte în mod periodic Adunării Generale rapoarte cu privire la activitatea lui și, în orice caz, cel tîrziu în a doua săptămînă a lunii aprilie.A. Dean (S.U.A.) a aprobat proiectul de rezoluție al celor 28 de țări. Reprezentantul sovietic, V. A. Zorin, a declarat că se va pronunța ulterior asupra acestui proiect.In ședința de miercuri după-amia- ză a Comitetului Politic la discuția în problema dezarmării generale și totale au luat cuvîntul de asemenea reprezentanții Irakului, Cambodgiei, Libanului și Boliviei.

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — E- 
conomia sovie*ică predomină în în
trecerea cu Occidentul — la această 
concluzie ajunge economistul sue
dez Beng Uggla într-un articol pu
blicat de rev'sta „Ekonomisk Revy*. 
Capacitatea de producție în plină 
dezvoltare a Uniunii Sovietice atra
ge tot mai mult atenția în Occident, 
scrie revista. Chiar potrivit calcule
lor americane, ani de-a rîndul ritmul 
de creștere a producției industriale 
în Rusia a fost de peste două ori 
mai înalt ca cel american.

★
BONN. Uniunea Sovietică ocupă o situație de întîietate în lume în domeniul zborurilor cosmice — constată cunoscutul specialist vest-german în domeniul tehnicii rachetelor și al zborurilor cosmice, prof. E. ani, a declarat vietică și-a mult situația E, Senger și-a că Statele Unite vor reuși să a- jungă Uniunea Sovietică în a- ceastă întrecere.

Senger. în ultimii el — Uniunea So- consolidat și mai în acest domeniu, exprimat îndoiala

O' •

Populația Irianului de vest cere 
integrarea imediată la IndoneziaDJAKARTA 15’ (Agerpres). — După cum anunță agenția Antara, ministrul-prim al Indoneziei. Djuan- da. a declarat că problema normalizării relațiilor olando-indoneziçne nu ar prezenta nici o dificultate în cazul cînd Olanda va fi de acord să accelereze transferarea administrației Irianului de vest către O.N.U., care, la rîndul ei, ar urma să accelereze predarea acestei administrații către Republica Indonezia.Djuanda s-a referit în această privință la dorința populației din Irianul de vest exprimată prin glasul organizației acestei populații — Consiliul Papuei.După cum se știe, indonezian încheiat O.N.U. prevede capentru transferul administrației teritoriului Irianului de vest către Indonezia data de 1 mai 1963, precum și ținerea unui plebiscit pentru a se

definitiv soarta acestui te
de radio Djakarta 

numeroși conducători 
populației Irianului de 

administrația acestei 
încredințată Indoneziei 

ianuarie 1963.

acordul olando- sub auspiciile termen limită

decide ritoriu.în legătură cu declarația lui Dju- anda, postul transmite că 
de frunte ai 
vest cer ca 
insule să fie
cel mai tîrziu la 1Rumkulin, fruntaș al vieții publice din Irianul de vest, a anunțat că în curînd se va prezenta în fața O.N.U. pentru a susține această cerere. Pe de altă parte, în ultimul timp au devenit tot mai numeroase cererile locuitorilor din Irianul de vest cu privire la eliminarea clauzei plebiscitului și integrarea imediată a acestui teritoriu la Republica Indonezia.

Pe calendarul cetățeanului fran
cez, la datele de 18 și 25 noiembrie, 
așa cum s-a întîmplat și la 28 oc
tombrie, figurează în acest an cu
vîntul „vot“.

De data aceasta este vorba de a- 
legerile parlamentare, dar se poate 
constata că între ceea ce spuneau 
liderii politici înainte de referendu
mul pentru modificarea constituției 
și între ceea ce cer ei astăzi alegă
torilor există o strînsă legătură. 
După cum se știe, chiar șeful sta
tului, generalul de Gaulle, a accen
tuat acest lucru, atacînd în același 
timp toate parti- ___________ 
dele politice, în '
afară 
de cel de 
nămînt 1 care la referen
dum a

voteze 
continuare pentru linia crește- 
puterii personale. Dar pen- 

aceasta este nevoie ca, după ce

bineînțeles
: guver-
U. N. R„
cerut să 

„da”

Corespondență 
din Paris

și se pronunță

Prima universitate 
din Irianul de vest

în preajma sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA. In legătură cu apropiata sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S, care se va deschide la 10 decembrie la Kremlin, a avut loc o ședință comună a comisiilor bugetară și economică ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. Raportul cu privire la proiectul planului de stat de dezvoltare a economiei nationale a U.R.S.S. pe 1963 a fost prezentat de Veniamin Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.Raportul cu privire la bugetul de stat ăl U.R.S.S. pe 1963 și la executarea bugetului de stat pe 1961 a fost prezentat de Vasilii Garbuzov, ministru de finanțe al U.R.S.S.

geriană Democratică și Populară. Luînd cuvîntul la inaugurarea acestei ferme, Amar Ouzgane, ministrul agriculturii și al reformei agrare, a declarat că împărțirea pământurilor neocupate va începe încă înainte de adoptarea legii cu privire la reforma agrară. în primul rînd, a arătat ministrul, pămîntul va fi dat țăranilor fără pămînt, invalizilor de război și familiilor celor căzuți pe front.
Conferința națională

a activului P, C. din Japonia

Dineu în cinstea

TOKIO. La Tokio s-a deschis conferința națională a activului P.C. din Japonia La conferință participă aproape 1 000 de membri de partid din 46 de prefecturi ale țării. Parti- cipanții la conferință vor face schimb de experiență și vor adopta măsurile necesare pentru continuă a

Solidaritate cu cauza Cubei provincia Ban-Ce soldații unui post de pază au ucis pe comandantul lor și au fugit în junglă cu tot armamentul.

al partizanilor centrale a sin- și ai altor or-a avut loc re

ROMA. Federația partidului socialist din regiunea Friuli (Italia de nord) a declarat că nu este de acord cu politica conducerii actuale a a- cestui partid, îndreptată spre slăbirea unității mișcării muncitorești din Italia.

KOTABARU 15 (Agerpres). — In capitala Irianului de vest a fost inaugurată universitatea Tjendra- wasih (Pasărea paradisului), prima universitate din acest teritoriu și al 15-lea institut de învățămînt superior din Indonezia.Potrivit relatărilor agenției Antara, noua universitate va avea două facultăți — de pedagogie și de administrare a treburilor publice. în cursul anului viitor va fi înființată și facultatea de agricultură și creșterea animălelor.

se 
în 
rii 
-tru 
a obținut la referendum modificarea
constituției, de Gaulle să obțină și 
în alegerile parlamentare o majori
tate favorabilă.

Numeroși observatori din presa 
franceză și internațională reamin
tesc însă că la referendum pro
centul voturilor cu „da" a fost de 
numai 46 la sută din totalul votan- 
ților înscriși. In general, ei consi
deră că rezultatele alegerilor parla
mentare vor fi și mai puțin favora
bile partidului guvernamental. 
„Examinarea candidaturilor, scrie de 
pildă influentul ziar „Le Monde“, 
arată cît de mult a evoluat situația 
în ultimii patru ani (de la preceden
tele alegeri parlamentare — n.r.). 
Cea mai mare parte a deputaților 
U.N.R. și o parte a deputaților in
dependenți și republicani populari 
aleși atunci (este vorba de deputați 
aparținînd partidului de dreapta zis 
al „independenților" și partidului 
catolic M.R.P. — n.r.) și-au datorat 
alegerea retragerii (la cel de-al doi
lea tur de scrutin) în favoarea lor 
a adversarilor din unul dintre cele
lalte două partide. In acest an, a- 
lianțele de acest fel vor acționa rar 
în favoarea gaulliștilor și dimpotri
vă vor fi cel mai ades îndreptate 
împotriva lor".

Alte ziare atrag atenția că, pentru 
o apreciere corectă a șanselor în a- 
legerile parlamentare, trebuie ținut

delegațiilor de peste hotare 
la Congresul P.C.B.

SOFIA. La 14 noiembrie Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgăr a oferit un dineu în cinstea delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești la Congresul al VIII-lea al Partidului Comunist Bulgar.La dineu, au luat cuvîntul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar. M. A. Suslov, membru al Prezidiului C.C. și secretar al C.C. al P.C.U.S.. conducătorul delegației P.C.U.S., reprezentantul Partidului Comunist din Finlanda, solii partidelor frățești din' Guineea, Indonezia, Chile.
ALGER. Tn provincia algeriană Kabilia a fost înființată prima fermă agrfgblă

WSr

de stat din Republica Al-

creșterea rîndurilor partidului.
Cu prilejul centenarului 

medicilor cehoslovaci, la 
deschis Congresul lucră- 
tărîm medical. La acest

PRAGA.
Asociației 
Praga s-a 
torilor pe
Congres participă 1 200 de delegați
din 30 de țări. Delegația țării noas
tre este condusă de prof. dr. Marin 
Voiculescu, vicepreședinte al Uniu
nii Societăților de Științe Medicale 
din R.P.R. Pe ordinea de zi a con
gresului figurează 35 de comunicări 
științifice ale delegației noastre.

Artiști sovietici în vizită

WASHINGTON. Răspunzînd invitației președintelui S.U.A., Kennedy, și a soției sale, la 15 noiembrie grupul de balet al Teatrului Mare a făcut o vizită la Casa Albă.Vizita lui Adenauer în S.U.A.YORK 15 (Agerpres). — LaNEW14 noiembrie, la Washington, au început tratativele cancelarului R.F.G., Adenauer, cu președintele S.U.A., Kennedy. Adenauer a avut în cursul zilei de miercuri două întrevederi cu Kennedy și o întrevedere cu secretarul de stat, Rusk. După cum scrie comentatorul agenției Associated Press, la tratative este discutat „un larg cerc d'e probleme dintre care principalele sînt coordonarea pe viitor a politicii :n problema Berlinului occidental. Alte probleme de pe ordinea de zi a tratativelor, potrivit relatărilor comentatorului american, sînt : situația relațiilor franco- germane, participarea Angliei la Piața comună europeană, evoluția integrării politice europene și sporirea forțelor armate vest-germane în cadrul N.A.T.O.“.
★

Agenția France Presse transmite : 
Oare zilele lui Franz Joseph 

Strauss ca ministru federal sînt 
ele numărate? Cancelarul Ade-

nauer se înapoiază vineri 
S.U.A. și este probabil că înapoierea 
sa va fi semnalul unui atac în re
gulă din partea partidului liber-de
mocrat. membru al unei coaliții gu
vernamentale atît de fragile încît 
nu a încetat să fie amenințată de la 
constituirea ei. cu aproape un an în 
urmă. Afacerea revistei „Der Spie
gel“ a luat asemenea proporții în 
Germania occidentală încît ea a de
pășit cu foarte mult obiectivul 
țial stabilit de guvern.

Liber-democrații par acum 
tărîți să se lanseze într-un 
împotriva guvernului. Grupul par
lamentar liber-democrat hotărîse 
marți, în principiu, să ceară demisia 
lui Strauss. Deputății au hotărît : 
„Dacă el rămîne, plecăm noi“.

Totuși, orice hotărîre definitivă 
este amînată pentru luni cînd va 
avea loc la Hanovra o întrunire a 
comitetului de conducere al partidu
lui liber-democrat.

Prin urmare, la înapoierea sa, 
cancelarul se va găsi în fața unei 
grave probleme:

DJAKARTA. La Djakarta a fost dată publicității o declarație comună a unui număr de 28 de mari partide și organizații obștești din Indonezia, prin care acestea arată că sprijină lupta eroică a poporului cuban. Printre alții, declarația a fost semnată de reprezentanții Partidului Comunist din Indonezia, ai Comitetului național indonezian păcii, ai Federației dicatelor (S.O.B.S.I.) ganizații.
ATENA. Miercurideschiderea sesiunii parlamentului grec. C. Rodopulos a fost reales președinte al parlamentului. Deputății partidului progresist au depus voturi albe. Deputății Uniunii de centru și ai partidului E.D.A. nu au participat la deschidere și nici la alegerea președintelui. Ziarul „Avghi” explică a- ceastă absență arătînd că opoziția a subliniat astfel din nou împotrivirea ei față de actualul parlament și guvern pe care le consideră ca ilegale în urma alegerilor de anul trecut.

STOCKHOLM. Consiliul de stat pentru locuințe din Suedia a adoptat hotărîrea de a majora cu 5 la sută chiriile la imobilele care aparțin statului. Această majorare se va răsfrînge 200 000 de asupra unui număr de familii.La Kabul a fost semnat la acordarea către U.R.S.S.KABUL.protocolul cu privire de ajutor tehnic de în lărgirea combinatului de panificație din Kabul,. construit tot cu a- jutorul Uniunii Sovietice.
Deficitul comerțului exterior

al Angliei

la Casa Albă

LONDRA. Ministerul de Finanțe anunță că în luna octombrie comerțul exterior al Angliei a înregistrat un deficit de 51,7 milioane lire sterline. Importul pe ultimele trei luni a crescut cu 2 la sută în comparație cu perioada mai—iulie, în timp ce exportul a rămas aproape la a- celași nivel.
CAIRO. în seara de 14 noiembrie a avut loc o ședință ordinară a Consiliului prezidențial al R.A.U. La a- ceastă ședință s-a discutat situația din Yemen. Consiliul prezidențial al R.A.U. a hotărît ca cei trei aviatori iordanieni, care au cerut recent azil politic în R.A.U., să fie încadrați în forțele militare aeriene ale R.A.U. La ședință s-au discutat, de asemenea, problemele comerțului exterior, mersul lucrărilor de construire a barajului înalt de la Assuan, precum și alte probleme.

Acum cîteva zile, la chemarea mai multor organizații sindicale, stu
denții din Paris șl din alte orașe ale Franței au declarat grevă, cerind 
alocarea de fonduri pentru învâțămînt și sporirea numărului cadrelor 
didactice. In fotografie : mitingul studenților din curtea Sorbonei.

seamă că frontul „anti-U.N.R." al 
partidelor politice este departe de 
a fi unitar. Rezultatele apropiatelor 
alegeri parlamentare vor fi influen
țate așadar în mare măsură de fap
tul că partidele burgheze care se pro
nunță împotriva regimului puterii 
personale refuză ca și la tre
cutele alegeri’ să voteze la cel de-al 
doilea tur de scrutin în favoarea 
candidaților comuniști mai bine pla
sați la primul tur. deși P.C.F.. cre
dincios politicii sale de realizare a 
unității forțelor democratice, își va 
retrage candidații la cel de-al doi

lea tur acolo unde 
aceasta poate duce 
la alegerea unui 
deputat anti- 
U.N.R.

Un element nou și important a in
tervenit în ultimul timp. După ce, 
pînă în ultima clipă secretarul 
general al Partidului socialist 
(S.F.I.O.), Guy Mollet, afirma, la u- 
nison cu liderii partidelor burgheze, 
că niciodată partidul său „nu își va 
retrage candidații pentru a servi un 
candidat comunist", luni seara el a 
declarat că e necesar să se facă to
tul pentru a învinge pe candidații 
U.N.R., chiar votînd la cel 
doilea tur pentru un candidat co
munist.

Această declarație a produs o im
presie puternică în rîndul opiniei 
publice franceze, care vede în ea un 
succes al forțelor ce militează pen
tru unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare. Este evident că Guy 
Mollet n-ar fi făcut această decla
rație, dacă nu și-ar fi dat seama că 
a persista pe linia declarațiilor sale 
anterioare ar însemna să se con
damne la auto-izolare în rîndurile 
propriului său partid.

Ziarul „Paris Presse" a arătat că 
declarația lui Guy Mollet „constituie 
o cotitură importantă” în timp ce 
organul oficial al U.N.R., „La Na
tion", se grăbește să agite steagul 
anticomunismului, văzînd în această 
declarație un pas spre „un front 
popular care se încheagă".

In legătură cu declarația lui Guy 
Mollet ziarul „L’Humanité” a scris : 
„Noi nu putem decît să ne bucurăm 
sincer și fără prejudecăți. Aceasta 
este o victorie a rațiunii... Desigur, 
nu este vorba decît de un prim pas și 
putem regreta că S.F.I.O. nu adoptă 
tactica noastră clară de unire îm
potriva U.N.R. și a tuturor celorlalți 
reacționari care se gîndesc de pe a- 
cum, pe deasupra certurilor de fa
milie, să reconstituie alianța lor îm
potriva clasei muncitoare și a de
mocrației“.

Ultimele rînduri ale pasajului citat se referă la manevrele pe care 
le întreprind conducătorii U.N.R. La 
conferința de presă organizată la 13 
noiembrie, fostul prim ministru Mi
chel Debré, unul din liderii acestui 
partid, a dat clar de înțeles că 
U.N.R. nu s-ar da în lături să se fo
losească de ambițiile unor elemente 
care aparțin altor partide, în special 
partidului M.R.P. și partidului „in
dependenților", pentru a-i atrage 
de partea lui măcar temporar. De 
altfel, Debré a declarat că, înaintea 
celui de-al doilea tur al alegerilor 
parlamentare, U.N.R. ar fi dispus să 
ducă tratative cu alte partide care 
ar dori să colaboreze.

Desemnarea, din rîndurile celor 
2168 de candidați care se prezintă 
în alegeri, a celor 480 de deputați 
care vor alcătui viitoarea Adunare 
Națională ii pune pe alegătorii fran
cezi în fața unei mari răspunderi.

T. VORNICU

de-al

ini-ho- 
atac

Recent, la Londra a avut loc o 
demonstrație în cadrul căreia par- 
tlclpanțll au protestat împotriva lip
sei de locuințe. Pe pancarta din fo
tografia de mal sus scrie : „Nu am 
locuință".

Refuză sä participe
Ia reprimarea țăranilor

sud-vietnamezi a

Ca pe vremea lui Trujillo

HANOI Agenția de informații patrioților sud-vietnamezi „Eliberarea“ arată că un batalion al trupelor ngodinhdiemiste din provincia Thua-Thin (Vietnamul central) a refuzat să participe Ja o expediție de represalii împotriva țăranilor. In

BONN. La 15 noiembrie a sosifla Bonn ministrul de război al Angliei, Thorneycroft, pentru a duce tratative cu ministrul Strauss. După cum a anunțat agenția D.P.A., în cadrul tratativelor se vor discuta „bazele politicii și strategiei occidentale”. In afară de aceasta se prevede să aibă loc un schimb de păreri asupra colaborării anglo-vest-germane în Europa care „ar putea duce la crearea unei puteri atomice europene“.
LONDRA. Laburistul Frank Allaun a cerut în Camera Comunelor ca avioanele americane „U-2“ amplasate pe teritoriul Angliei să fie evacuate.

NOTE EXTERNE

Adenauer vizitează 
SJJ.A. în calitate 
tipic reprezentant 
„războiului rece“.

xaF .■« r Ç

Sosirea la Washington.
(Desen de EUGEN TARU)

Pentru ce și-a dat viața 
Giovanni Ardizzone

La Milano — relatea
ză ziarul „l'Unită" — s-a 
petrecut un lucru fără 
precedent în istoria o- 
rașului. Timp de două 
zile coloane nesfirșite de 
muncitori, studenji, elevi, 
profesori s-au perindat în 
tăcere, depunînd flori pe 
locul unde a murit tină- 
rul Ardizzone. O grevă 
generală a paralizat a- 
proape întreaga activitate 
a orașului. Muncitorii de 
la principalele uzine și 
întreprinderi, alături de 
studenfii care au părăsit 
examenele și de perso
nalul operei „Scala“, au 
participat la grevă.

Moartea tînărului stu
dent Giovanni Ardizzone 
a stîrnit indignarea între
gii opinii publice. El a 
fost omorît de unul

din jeep-urile polifiei, în 
timpul unei manifestații 
de solidaritate cu po
porul Cubei. Nu se afla 
întîmplăfor la locul inci
dentului și nici n-a mu
rit „călcat 
mulțime", 
cearcă să 
rile presa 
„Giovanni 
fost omorîf de una 
mașinile polifiei — 
clarat Luigi Scalmana, un 
mic meseriaș grav rănit 
în cursul aceluiași inci
dent. Tocmai treceam 
strada Mengoni, cînd 
văzut mașinile polifiei 
drepfîndu-se în mare 
teză către coloanele 
demonstranfi care strigau, 
„pace, pace I" Am aler
gat, ca loji ceilalți, cău- 
find un adăpost. Jeep-

în picioare de 
așa cum în- 
prezinfe lucru- 

de dreapta. 
Ardizzone a 

din 
a de

pe 
am 
în- 
vi- 
de

urile năvăliseră pe tro
tuar și am văzui cum o 
mașină l-a trintit pe un ti- 
năr. După cîteva clipe, 
mașinile polifiei s-au în
tors cu viteză parcă mai 
mare. Am apucat doar să 
mă lipesc de un zid, dar 
una din mașini a reușit 
să mă lovească".

Giovanni Ardizzone 
era student în anul III 
al facultății de medicină, 
membru al Federației Ti. 
neretului comunist italian. 
Manifesta pentru apărarea 
păcii, împotriva măsurilor 
luate de S.U.A. contra 
Cubei. Jeep-urile polifiei 
I au strivit, dar amploarea 
protestului populației mi
laneze arată încă o dată 
că glasurile în sprijinul 
păcii nu pot fi înăbușite.

După înlăturarea lui Trujillo, reac- 
jiunea din Republica Dominicană în
cearcă să perpetueze regimul frujillisf, 
deși cel care l-a creai a fosl alungat 
de mult de mînia 
este unul din scopu
rile alegerilor care 
vor avea loc la 20 
decembrie, în a- 
ceasfă jară. Nume
roase fapte vin să 
arate încă de pe a- 
cum că adepjii fos
tului dictator, care 
mai dejin pozijii 
puternice în sînul 
guvernului, caută să 
facă totul pentru 
a-și menfine și 
țări pozijiile. Pe 
o parte, rejine 
tenfia faptul că 
rîndul candidajilor 
la postul de președinte și-a făcut 
apariția unul dintre cei mai apro- 
piafi colaboratori ai familiei Trujillo. 
Este vorba de Joaquin Balaguer, fost 
președinte al Republicii Dominicane, 
demis la sfîrșitul anului trecut, în urma 
unor violente proteste populare.

Pe de altă parte, guvernul intensi
fică represiunile împotriva forjelor 
democratice. Zilele trecute ziarele au 
anunjaf că a fost expulzat din (ară un 
grup de fruntași ai organizațiilor pro
gresiste : Maximo Lopez Molina, con
ducătorul organizației „Mișcarea popu
lară dominicană“, Carvajal Enriquez și 
Vinicio Echevarria, conducători ai 
partidului „14 iunie“.

Pregătite într-o atmosferă de repre
siuni antidemocratice și de mașinajiuni 
de culise pentru menjinerea regimului 
dictatorial, alegerile din decembre 
sînt privite cu ostilitate de masele 
largi. Acestea cer lichidarea stării 
excepționale și a tuturor legilor reac
ționare emise de Trujillo, eliberarea 
economiei de dependenta străină, a- 
părarea suveranității nationale. S.U.A. 
și Organizația Statelor Americane se 
împacă însă de minune ,cu astfel de 
regimuri. Acești campioni ai libertăți
lor pretins „democratice“ găsesc că 
actuala situafie din Republica Domini
cană este ireproșabilă. In schimb e; 
văd negru înaintea ochilor atunci cînd 
popoarele Americii Latine își revendică 
dreptul la o viată cu adevărat liberă și 
independentă.

poporului. Acesta

în
de
a-
în

Yemen Demonstrații 
în sprijinul guvernului 

republican
SANAA. Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Yemen, As-Sallal, a făcut reprezentanților presei o declarație în legătură cu eituația militară. El a precizat că trupele revoluționare controlează în întregime regiunile situate de-a lungul graniței de nord, în timp ce la granița de răsărit se duc operațiuni de curățire împotriva unor unități armate ale emirului din Beihan.

Cînd, în luna august, președintele 
Consiliului de stat, Bonnelly, a organi
zat alegeri pentru Adunarea consti
tuantă, majoritatea alegătorilor nu 
s-au înscris în registrele electorale, ma- 

nifestîndu-și astfel 
protestul față de re
gimul proamerican 
al acestuia. Ca ur
mare, alegerile au 
trebuit să fie amî- 
nate. In prezent, 
cînd se pregătește o 
nouă mascaradă e- 
lectorală, partide
le și organizajiile 
populare au refuzat 
să-și desemneze 
candidajii. Partidul 
socialist popular din 
Republica Domini
cană cheamă toate 
forjele progresiste 

din fără să organizeze comitete de ac- 
fiune populară pentru a obfine forma
rea unui guvern care să se bucure de 
încrederea poporului, să contribuie la 
înlăturarea dominafiei monopolurilor 
nord-americane, să ducă la o înnoire 
democratică a (arii.
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= Caraib i[Or

Agenjia Reufer relatează că la 14 
noiembrie la Sanaa a avut loc o de- 
monstrajie în sprijinul guvernului repu
blican al Yemenului. La miting au par
ticipat mi de cetăjeni, printre care mun
citori, elevi, studenji, care scandau : 
„Trăiască unitatea I“, „Trăiască Repu
blica Yemen și prietenii ei 1“ „Jos im
perialismul''.

I

N. L.

★CAIRO. Patru cetățeni ai Arabiei Saudite au trecut frontiera și au solicitat autorităților yemenite să le acorde azil politic în R.A.Y.
Chombe încearcă din nou 

sä cîștiqe timpELISABETHVILLE 15 (Agerpres).La 14 noiembrie, rării- termenului de O.N.U. pentru mitului „plan cu căpetenia Chombe, a cîștiga Gardiner, Congo, o să se dezvinovățească de acuzațiile guvernului central consolez că nu își respectă cuvîntul. După ce, cu insolența sa binecunoscută. Chombe neagă că ar avea o atitudine separatistă și reafirmă „dorința” autorităților de la Elisabethville de a pune în aplicare planul sus-menționat, el aduce contra-acuzații guvernului central pentru lipsa oricărui progres în această direcție.Manevrele lui Chombe apar și mai transparente în lumina faptului că în momentul în care trimitea

in preziua expi- ultimativ acordat aplicarea așa-nu- privire la Congo”, separatiștilor katanghezi, într-o nouă încercare de timp, a trimis lui Robert șeful misiunii O.N.U. în scrisoare în care încearcă

scrisoarea menționată lui Gardiner, el se afla la Salisbury, unde a avui convorbiri cu premierul rasist al Federației Rhodesiei și Nyassaland- ului. Welensky. Chombe a cerut sprijinul lui Welensky pentru a rezista împotriva unor eventuale sancțiuni ale O.N.U. împotriva Katangăi.Pe de altă parte, după cum șe știe, Chombe se bucură de protecția unor cercuri înalte de la Washington și Londra.în legătură cu aceasta, agenția France Presse comunică că George McGhee, subsecretar de stat al S.U.A. pentru problemele politice, a avut o întrevedere cu ministrul britanic al afacerilor externe, lordul Home. Co- mentînd această întrevedere, agenția reamintește că guvernul britanic s-a împotrivit cu tărie în trecut oricăror sancțiuni economice împotriva Katangăi.
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