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PLOIEȘTI ( coresp. „Scîn
teii"). — în decursul a 10 luni 
din acest an, oamenii muncii 
din întreprinderile din regiu
nea Ploiești și-au îndeplinit 
sarcinile de plan la producția 
globală în proporție de 101,8 la 
sută, iar la producția marfă — 
în proporție de 101,6 la sută. 
Au fost realizate peste plan 
cantități însemnate de produse 
petroliere, 948 bucăți sape cu 
role, 25 000 mp țesături din lină, 
52 699 tone lignit.

Volumul producției globale 
industriale a regiunii a crescut 
în acest răstimp cu peste 20 la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Cele 
mai însemnate realizări în în
trecere au obținut colectivele 
de la Uzina mecanică Cîmpina, 
Rafinăria, nr. 2 Ploiești, schele
le petroliere Boldești și Cîm
pina, Uzina chimică „Victoria“- 
Fior ești.

In regiunea Maramureș

Măsuri pentru dezvoltarea pomiculture89

Merele din livezile de la Baia 
Mare, Șomcuta Mare, Lăpuș, Sighet 
și alte părți ale regiunii Maramureș 
sînt mult apreciate pentru calitățile 
lor. Ele au o colorație și un gust 
plăcut cum rar se întîlnesc în alte 
părți. Acest lucru se datorește con
dițiilor deosebite pe care le oferă 
relieful și clima regiunii pentru cul
tura pomilor. Munții Oaș, Gutin, 
Țibleș formează o stavilă de netre
cut pentru vînturile de miază-noap- 
te. Caracteristic este și faptul că 
aci crește castanul comestibil — un 
arbore care iubește clima dulce.

Livezi tinere 
pe coastele dealurilor
în scopul punerii în valoare a 

condițiilor prielnice, în ultimii ani au 
fost luate o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea pomiculturii, pentru 
sporirea acestei bogății a regiunii. 
Pe coastele dealurilor, gospodăriile 
de stat și colective au plantat mari 
suprafețe cu pomi fructiferi. Cu 
cîțiva ani în urmă, gospodăria de 
stat Satulung a plantat pe dealul 
Berchezului sute de hectare cu 
meri. Plantația a început să rodeas
că, obținîndu-se de aci mari canti
tăți de fructe de cea mai bună ca
litate. G.A.C. Șomcuta Mare a plan
tat în primăvara acestui an 26 ha 
cu pomi. Trecînd munții, găsești în 
raioanele Sighet și Vișeu multe gos
podării colective care au făcut din 
pomicultură o ramură importantă de 
producție. De cîțiva ani, la G.A.C. 
Săpința, raionul Sighet, s-au plantat 
cu pomi cîte 15—20 ha anual. Gos
podăria colectivă din Remeți are 80 
de ha livezi tinere. în cealaltă parte 
a regiunii, la Carei, terenurile nisi
poase sînt valorificate prin planta
rea lor cu pomi cu talie mică. Gos
podăriile colective din Ciumești, 
Urziceni și Sanislău au plantat pînă 
acum pomi pe 130 ha de terenuri 
nisipoase.
Gospodăriile colective care posedă 

livezi realizează din valorificarea 
merelor, prunelor, nucilor și altor 
fructe însemnate venituri bănești, 

încheierea colectivizării agricultu
rii a creat condiții mai favorabile 
pentru dezvoltarea mai rapidă, pe 
baze științifice, a pomiculturii. Con
siliul agricol regional și-a întocmit 
un plan de măsuri prin care s-au 
stabilit suprafețele ce urmează să 
fie plantate, modul de identificare a 
terenurilor, astfel îneît viitoarele 
plantații să se facă pe terenurile în 
pantă și improprii culturii cereale- 
®pr. De asemenea, în cadrul consi- 

ti

liului 
misie 
de identificare a terenurilor desti
nate viitoarelor plantații. Nume
roase gospodării colective și-au 
prevăzut în planurile lor de produc
ție crearea unor livezi întinse. Statul 
vine în ajutorul lor acordînd credite 
pentru procurarea materialului să- 
ditor.

în primăvara acestui an, organele 
șl organizațiile de partid din regiu
ne au desfășurat o largă acțiune 
pentru realizarea planului de plan
tații. S-a reușit să se facă un lucru 
bun, plantîndu-se 1 562 ha. Peste 
cîțiva ani, gospodăriile colective 
vor valorifica de aci 
de fructe.

agricol regional există o co- 
care coordonează lucrările

Dar în toamna

I

mari cantități

aceasta ?
de dezvoltarePe baza planurilor 

a gospodăriilor colective, consiliul 
agricol regional a stabilit ca în a- 
ceastă toamnă să se planteze circa 
320 000 pomi fructiferi. Cum se des
fășoară aceste lucrări î

în raioanele unde s-a dat atenția 
cuvenită realizării planului de plan
tări, pregătirile au fost făcute din 
timp, iar în ultimele zile s-a trecut 
intens la plantarea pomilor. Bune 
rezultate au fost obținute în raionul 
Vișeu. Consiliul agricol raional a a- 
nalizat în fiecare gospodărie colec
tivă posibilitățile de extindere a li
vezilor de pomi fructiferi și au fost 
întocmite schițe orientative ale su
prafețelor care urmează să fie plan
tate. Gospodăria colectivă din Leor- 
dina plantează în această toamnă 
15 ha, cea din Dragomirești 12 ha, 
Vișeul de jos — 12 ha etc. Bine s-a 
lucrat în această privință și în ra
ioanele Carei, Cehu-Silvaniei și Oaș, 
unde s-a făcut identificarea terenu
rilor și s-a întocmit documentația 
necesară. Cu totul altfel stau lucru
rile în raioanele Șomcuta Mare și 
Lăpuș, două din principalele raioa
ne pomicole ale regiunii. Aci, pre
gătirile pentru plantarea pomilor 
sînt mult întîrziate.

După cum se știe, stabilirea locu
lui viitoarelor livezi are o mare în
semnătate. O plantație de pomi du
rează zeci de ani și orice greșeală 
făcută acum are urmări care se re
simt mult timp. De aceea trebuie să 
se știe din vreme locul viitoarelor 
plantații pentru a se săpa gropile 
și a se face și alte lucrări pregăti
toare. Or, în raionul Șomcuta Mare 
abia în ultimele zile s-a trecut la 
identificarea terenurilor și întocmi
rea schițelor. Iată de ce pînă la 10 
noiembrie nu începuse săpatul qro-

pilor. La fel stau lucrurile și în raio
nul Lăpuș.

Ca să extinzi livezile de pomi tre
buie să ai la îndemînă și materia
lul săditor gata pregătit. în pe
pinierele din regiunea Maramureș 
s-au produs un mare număr de pomi 
altoiți de bună calitate. Problema 
care se pune acum este ca ei să a- 
jungă cît mai repede în gospodă
riile colective.

Zilele acestea în pepiniere s-a ter
minat scosul pomilor altoiți. Consi
liul agricol regional a întocmit un 
plan amănunțit privind repartizarea 
și distribuirea materialului săditor 
către unitățile agricole socialiste. 
Trebuie spus însă că, deși au fost 
scoși un mare număr de pomi, ex
pedierea lor a întîrziat mult. Gos
podăriile colective programate nu 
s-au prezentat să qidice poprii ce li 
s-au repartizat de la pepiniera din 
Petin. Același lucru se poate spune 
și despre pepiniera G.A.S. Seini.

Comitetul executiv al consiliului 
agricol regional a discutat zilele tre
cute situația lucrărilor de plantare 
a pomilor și a stabilit o serie de 
măsuri concrete. în raionul Șomcuta 
Mare a fost trimis un specialist din 
partea consiliului agricol regional 
care să ajute la identificarea terenu
rilor și rezolvarea altor probleme ce 
se ivesc în legătură cu executarea 
plantațiilor. S-a indicat ca la pe
piniera G.A.S. Seini să fie adus de 
la stațiunea experimentală Livada 
un plug pentru scosul mecanizat al 
pomilor. Șeful secției hortiviticole și 
inginerul șef al Trustului Gostat au 
stabilit împreună cu conducerea 
G.A.S. Seini un program amănunțit 
pentru scosul și expedierea pomi
lor la unitățile care urmează să-i 
planteze etc. In urma acestor mă
suri, conducerile unităților agricole 
și specialiștii acestora au început 
să se ocupe cu mai multă grijă de 
plantarea pomilor.

Este bine ca consiliile agricole ra
ionale să se preocupe în conti
nuare de intensificarea mun
cii la săpatul gropilor și plantatul 
pomilor, astfel ca planul întocmit să 
fie realizat la timp. în felul acesta, 
pe meleagurile maramureșene vor 
crește noi livezi, va spori contribu
ția regiunii la aprovizionarea popu
lației cu fructe, iar gospodăriile co
lective și membrii lor vor realiza în
semnate venituri bănești.

CORNEL COSTEA 
președintele Consiliului 

agricol regional Maramureș 
ION HERȚEG

De Ia începutul anului, colec
tivul secției filatură de la Uzi
nele textile 
Capitală 
aproape 
calitate.
meroase 
folosind 
de producție a mașinilor, își 
depășesc lună de lună sarci
nile do plan. între acestea se 
numără și brigada condusă 
de Margareta Roșea. Numai în 
luna octombrie, brigada a rea
lizat peste 200 kg fire în plus 
față de sarcinile de producție, 
în fotografie : Cîfeva dintre 
muncitoarele brigăzii — Vasili- 
ca Duculescu, Margareta Roșea, 
Vasilica Fiunzeanu și Victoria 
Gheorghe. (Foto : M. Cioc)

„7 Noiembrie" din 
a produs peste plan 

13 6Q0 kg fire de bună 
în secție lucrează nu- 
brigăzi fruntașe care, 
mai bine capacitatea

(Agerpres)

58 de luciări.

Cursuri penfru contabilii 
din gospodăriile colective

Paralel cu acestea, cons
tructorii din Lupeni au În
ceput lucrările de construc
ție și la un cinematograf 
modern cu o capacitate de 
500 locuri.

Locuințe pentru minerii din Lupeni
Anul acesta, constructorii 

de locuinfe din Lupeni au 
dat în folosința minerilor 4 
blocuri moderne cu 169 a- 
pariamenfe. Alte 4 noi 
blocuri vor fi terminate în 
luna decembrie.

PREGĂTIRILE PENTRU IARNĂ AU FOST TERMINATE
în întreprinderile de foraj și schele petroliere din 

regiunea Oltenia au fost terminate pregătirile în ve
derea desfășurării în bune condiții a lucrărilor pe 
timp de iarnă. La întreprinderea de foraj Craiova 
sondele situate în locuri mai greu accesibile au fost 
aprovizionate cu combustibilul necesar. O parte din 
noile conducte de apă, de gaze au fost îngropate, 
iar altele izolate. Au fost revizuite și curățite rezer
voarele de țiței. S-a terminat construcția unor noi 
drumuri pentru accesul la sondele date recent în pro
ducție. S-au făcut, de asemenea, aprovizionări cu scu
le și dispozitive necesare pentru eventuale reparații 
la sonde.

Consfătuire 
șt ii nțifică

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
— Ieri și-a început lucrările la 
Tg. Mureș consfătuirea științifică 
interregională la care participă 
peste 100 de specialiști — pro
fesori, medici-șefi pediatri etc. 
în consfătuire urmează să fie 
prezentate

Tipuri
în

noi de mobilă 
producție

CODLEA (coresp. „Scînteii"). — 
Recent, la fabrica de mobilă „Mă
gura Codlei" s-au introdus în pro
ducție de mare serie două tipuri 
noi de mobilă care s-au bucurat 
de apreciere la cel de-al 4-lea 
Pavilion de mostre deschis în Ca
pitală. Este vorba de canapeaua 
extensibilă „Comoda" și de foto
liul fix „Negoiul".

Concert 
simfonic

Orchestra simfo
nică a Filarmonicii 
de Stat din Plo
iești a prezentat 
ieri seară, sub 
conducerea lui Teo
dor Costin, prim- 
dirijor al Filarmo
nicii de Stat din 
Craiova, un con-, 
cert simfonic ex
traordinar. Și-a.'dat 
concursul Siegfried 
Rapo, din Republi
ca Democrată Ger
mană, care a inter
pretat concertul 
pentru mîna stingă 
pentru pian și or
chestră de Ravel. 
Programul n cu
prins de 'asemenea 
Simfonia nr. 88 de 
Haydn, Uvertura 
Egmont de Beetho
ven și alte lucrări.

Experiență bună 
în construcții zootehnice

Cu sprijinul Consiliului agricol, în 
raionul Iași a fost extinsă experiența 
gospodăriei agricole colective din 
comuna Luceni, care a realizat con
strucții trainice și ieftine. Colectiviș
tii din această comună, în frunte cu 
președintele, Ion Lupușoiu, s-au 
preocupat să folosească pe scară 
cît mai largă materiale din resurse 
locale. La construcția grajdurilor, 
bunăoară, ei au folosit piatră și 
chirpici. Pe fundația de piatră, co
lectiviștii an ridicat stîlpi de susți
nere tot din piatră, iar între ei au 
pus chirpici. în locul tavanului, la 
care se consumă cantități mari de 
material lemnos, colectiviștii au fă
cut un acoperiș cu o bună izolație 
din șipci bătute pe căpriori pe care 
s-a turnat un strat de 6—7 cm lut 
amestecat cu paie. Peste acesta 
s-a așternut .un strat subțire de bi
tum topit, care a permis lipirea car
tonului asfaltat. Un alt strat subțire 
de bitum și nisip s-a pus peste car
tonul asfaltat.

Cheltuielile pentru construcția a- 
cestor grajduri au fost cu mult mai 
mici decît cele planificate.

în raionul Iași gospodăriile co
lective au ridicat anul acesta 300 
de construcții agrozootehnice. Ulti
mele 35 din lucrările prevăzute sînt 
într-un stadiu avansat. (Agerpres)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Timp de 10 zile, la Casa agrono
mului din Hălchiu, regiunea Bra
șov, s-au desfășurat cursurile pen
tru contabilii din gospodăriile co
lective din regiunea Brașov. Lec
țiile predate de economiști, conta
bili specialiști, au fost axate pe 
evidența contabilă și calcularea 
zilelor-muncă. De asemenea, s-au 
predat celor 54 de contabili o serie 
de noțiuni legate de apărarea avu
tului obștesc și gospodărirea chib
zuită a fondurilor bănești.

Zilele acestea va începe la Casa 
agronomului un curs pentru briga
dierii de cîmp din gospodăriile co
lective din regiune.

exterior la 
de slîrșit.

1
Lucrările de finisaj 

noul bloc se apropie 
(Șantierul de construcții nr. 
Balta Albă din Capitală).

Concurs al echipelor de teatru de la sate
lingă căminele culturale 
din regiune.

Artiștii amatori și-au 
înscris în repertoriul con
cursului piese de teatru 
inspirate din viata nouă 
a satului.

Pentru asigurarea con
tinuității în activitatea 
formațiilor de teatru de 
la sale, Casa regională a 
creafiei populare din 
lași a organizat pe pe
rioada noiembrie

— aprilie 1963 un nou 
concurs regional. La con
curs participă peste 500 
de lormafii de teatru ale 
artiștilor amatori, teatru 
de păpuși, recitatori și 
cititori artistici de pe

Recent s-au împlinit 100 de ani de 
la înființarea bibliotecii centrale din 
orașul Sibiu. în anii puterii populare 
a crescut considerabil fondul de cărți 
al bibliotecii, care a ațuns acum la 
250 000 volume. Fotografia noastră pre
zintă un aspect din sălile de lectură 
pentru copii. 

înapoierea in Capitală a delegației C. C. al P. Sä. H. 
care a participat la

Vineri s-a înapoiat în Capitală 
delegația ' Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care a participat la 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar.

Congresul P. C. Bulgar
Din delegație au făcut parte to

varășii : Mihai ~ 
C.C. ăl P.M.R., 
membru al C.C.
cretar al

Dalea, secretar al 
Gheorghe ..Necula, 
al P.M.R., prim-se- 

Comitetului regional 
București al P.M.R., precum și Mi
hai Marin, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în R. P. Bulgaria. 

(Agerpres)

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

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care la invitația Marii A- 
dunări Naționale a vizitat țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Anton Moisescu, vicepre
ședinte al M.A.N., membri ai Consi
liului de Stat, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, președinți și vicepreședinți ai 
comisiilor permanente ale M.A.N., 
deputați, reprezentanți ai Consiliului 
general A.R.L.U.S. și ai organizații-

lor de stat, oameni ai muncii din în
treprinderi.

Âu fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei. .

Tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, a urat 
drum bun membrilor delegației.

A mulțumit Grigore Ivanovici 
Kozlov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., președin
tele Sovietului de deputați din re
giunea Leningrad.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori membrilor delegației.

(Agerpres)

Electrificări rurale
In regiunea București au conti

nuat și anul acesta lucrările de 
electrificare a satelor și de extin
dere a rețelei de joasă tensiune. Cu 
contribuția voluntară ■ a. cetățenilor 
și cu fonduri acordate de stat au 
fost electrificate, de la începutul 
anului și pînă acum, încă 30 de 
localități rurale. De asemenea s-au 
executat lucrări pentru extinderea 
rețelei de joasă tensiune cu aproxi
mativ 100 km. Sînt în curs lucrări 
de extindere a rețelei electrice în 
alte 14 sate.

r
Gospodăria de stat Seini, regiunea Maramureș, 

a produs în acest an 150 000 pomi altoiți. Pentru 
grăbirea scosului lor din pepinieră, a fost folosit 
un plug special tras de un tractor puternic. în felul

acesta, s-a reușit să se scoată zilnic 15 000—16 000 
de pomi. Ei sint trimiși unităților agricole socialiste 
din regiune pentru a-1 planta pe terenurile situate 
in pantă.

A trecut un an de cînd am scris 
ziarului despre cele dintîi numere 
ale „Buletinului calității" („Scîn- 
teia” nr. 5344) editat lunar în între
prinderea noastră de serviciul con
trolului tehnic de calitate. încă de 
la început, consemnînd succesele 
și lipsurile observate de controlo
rii de calitate în secțiile întreprin
derii, buletinul și-a arătat eficien
ța practică în procesul de produc
ție, manifestîndu-se ca un apără
tor al „mărcii“ fabricii.

Ce s-a întîmplat de atunci? Bucu- 
rîndu-se de îndrumarea și spriji
nul permanent al comitetului de 
partid, serviciul controlului tehnic 
de calitate a continuat publicarea, 
lună de lună, a buletinului care 
s-a dovedit un mijloc de sporire a 
exigenței colectivului fiecărei secții 
față de piesele executate.

Răsfoim cele 18 buletine apăru
te pînă acum. Fiecare dintre ele 
reprezintă o etapă scurtă, dar e- 
dificatoare din cronica muncii 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. La turnătorie, acum un 
an, controlorii de calitate scriau 
pe multe piese cuvîntul „rebut". 
Unele piese aparent bune, chiar șl 
după ce plecau din secție se întor
ceau înapoi de la prelucrare : a- 
veau defecte ascunse de turnare. 
Proeentul admis de rebuturi era 
depășit cu 7,5 la sută.

Cînd a început să apară „Bule
tinul calității", turnătorii s-au vă
zut cu o carte de vizită pentru 
care nu-i invidia nimeni. Intr-o 
lună erau citați cu rebuturi pro
vocate de nerespectarea rețetelor 
de turnare, în alta —• pentru că 
nu controlaseră cu grijă modelele. 
Firește, nu le-a convenit să fie 
mereu „eroii" buletinelor. Au în-

Din scrisorile sosite la rcflocțic

ceput să lucreze cu mai multă e- 
xigență. Au luat măsuri pentru 
respectarea rețetelor de turnare, 
pentru mai buna gospodărire a 
locurilor de muncă, au sortat for
mele pe categorii de produse, au 
controlat cu atenție fiecare model 
înainte de a începe turnarea.

Azi, după trecerea unui an, pro
centul de rebuturi este mult sub 
cel admis. Buletinul a consemnat 
toate aceste succese. El nu iartă 
nici cele mai mici lipsuri ce se 
mai ivesc, ici-colo. In luna mar
tie, de pildă, cînd buletinul a con
semnat irosirea a 980 kg metal, 
în secție s-a format o comisie 
care, analizînd cauzele, a făcut o 
sarie de propuneri pentru îmbu
nătățirea tehnologiei de turnare.

Dînd rezultate bune, comisia func
ționează în permanență și se ocu
pă de găsirea soluțiilor operative 
pentru înlăturarea deficiențelor 
sesizate în „Buletinul calității".

In atelierul de galvanizare sînt 
respinse acum, la control, un nu
măr mai mic de piese ; la strun- 
gărie se urmărește îndeaproape 
regimul de lucru la fiecare mași
nă, reglării cu experiență îi ajută 
pe cei tineri să lucreze mai bine. 
S-a redus astfel la minimum nu
mărul pieselor prelucrate care ne
cesită remedieri. Și-au îmbunătă
țit activitatea și serviciile tehnice, 
care asigură secțiilor productive 
din timp documentația și îndru
marea tehnică necesară.

Apariția buletinului calității este 
așteptată cu același interes în fie
care secție. Socotesc însă că ar fi 
util ca la fiecare nouă apariție a 
buletinului să se treacă în revistă 
eficacitatea buletinului precedent, 
deficiențele ivite în fiecare secție 
și să se indice măsurile luate. în 
felul acesta, buletinul calității va 
fi și mai 
mai mult 
noastre.

eficient, va apăra cu și 
succes marca fabricii

ION POP
ajustor 

întreprinderea „Electro-aparataj’« 
București
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Toți urmează 
învățămîntul 

de partid

ORADEA ( coresp. 
„Scînteii"). — Organiza
ția de partid de la fabri
ca de încălțăminte „So- 
a acumulat o experiențălidaritatea" din Oradea 

bună în organizarea studiului comuniștilor și al 
tovarășilor din activul iară de partid. In acest an 
au fost primiți în organizațiile de bază din între
prindere numeroși candidați și membri de partid.

Multi candidați, care au tăcut parte din activul 
fără partid și au studiat anterior statutul parti
dului, au fost încadrați acum într-o altă formă de 
învăfămînt, și anume la cursul seral.

Unii tovarăși, ca Elisabeta Grosman, Jula Au
rora, care au fost primiți candidați după deschi
derea învățămîntului de partid, au fost încadrați 
la cercul de studiere a statutului P.M.R,

Biroul organizației d'e bază a repartizat mem
bri și candidați de partid să răspundă de cîte 
un grup de case pentru a antrena colectiviștii 
la căratul gunoiului pe tarlalele G.A.C. Membrii 
de partid Lupu Neculai, Vasile Nistor s-au 
ocupat de mobilizarea colectiviștilor la în
diguirea rîului Conțasca pe o suprafață de 3 
km, prin aceasta ferindu-se de inundații 350 ha 
teren. Nistor Petru, membru de partid, răspunde 
de îndrumarea și mobilizarea tineretului la 
echipele de cor, dans, teatru, soliști.

Periodic, biroul organizației de bază anali
zează în ședințele sale sau în adunări generale, 
felul cum membrii și candidații de partid se a- 
chită de sarcinile încredințate. (N. BOBOC, 
activist al Comitetului raional P.M.R. Pașcani).

Datorită preocupării organizației de partid din 
întreprindere pentru educarea comuniștilor și ri
dicarea nivelului lor politic și ideologic, toți 
membrii și candidata de partid, precum și un 
mare număr de tovarăși din activul fără de partid, 
frecventează cercurile și cursurile din sistemul 
învățămîntului de partid.

Experiența 
înaintată 

larg răspîndită

PITEȘTI (coresp. „.Scîn
teii“). Gospodăria colecti
vă din comuna Călinești, 
raionul Pitești, s-a dezvol

Cu ajutorul 
membrilor 
de partid

GALAȚI (coresp. 
^Scînteii"). — Biroul or
ganizației de bază din 
secția strungărie a 
uzinei mecanice din Ga- 

toți candidații de partid să 
lucreze împreună cu membrii de partid cu o 
mai mare experiență în muncă, fruntași în pro
ducție, care constituie exemple demne de urmat. 
Așa, de pildă, tovarășul Mircea Mihălceanu, 
membru al biroului organizației de bază, unul 
din cei mai buni strungari, l-a luat în brigada 
sa pe Ion Bucur, care a fost primit de curînd în 
rîndurile partidului, și îl ajută să-și ridice cali
ficarea profesională, îi recomandă ce cărți să 
citească, îl sprijină să se pregătească pentru în
vățămîntul de partid. Acum, tov. Bucur este 
fruntaș în producție și un bun inovator. La fel 
muncește și tovarășul Radu Dănilă, unul din 
vechii membri de partid, cu Mircea Calinciuc, 
care a devenit de curînd candidat de partid. In 
prezent, toți membrii și candidații de partid din 
această secție sînt fruntași în producție.

lăți a repartizat pe

tat mult în ultima vreme. Organizafia de bază a 
crescut și ea. Biroul s-a preocupat continuu de creș
terea nivelului ideologic și politic al noilor membri 
și candidaji de partid. Toți sînt încadrafi în dife
rite forme ale învăfămîntului de partid, audiază pe
riodic conferinfe. La educarea noilor membri și 
candidafi de partid contribuie și încredințarea 
acestora de sarcini concrete.

în vederea răspîndirii experienței acumulate de 
către organizafia de bază de la gospodăria colec
tivă Călinești, cît și de alte organizații de bază ca 
cele din gospodăriile colective Căteasca, Piscani 
și Mareș, Comitetul raional de partid Pitești folosește 
multiple forme. Experiența bună privind munca de 
creștere și educare a membrilor și candida(ilor de 
partid este împărtășită pe larg cu ocazia pregătirii 
secretarilor organizațiilor de bază, în ședințele de in
struire a aparatului comitetului raional de partid etc.

Vizite 
la muzee, 
excursii

Pentru a veni în ajuto
rul celor care studiază în 
învătămîntul de partid 
Istoria P.M.R. anul 1—11,

Fiecăruia cite 
o sarcină 
concretă

Organizația de bază 
din G.A.C. Valea Seacă, 
raionul Pașcani, a cres
cut mult în ultimul an.

Biroul organizației de bază, al cărei secretar este 
tov. Loghin Miluță, se preocupă în permanență 
de activizarea tuturor membrilor și candidaților 
de partid, prin repartizarea de sarcini concrete.

biroul organizației de bază nr. 3 din secția montaj- 
automate a întreprinderii noastre a inifiat vizionarea 
în colectiv a Muzeului de istorie a partidului. Tot
odată el a organizat vizitarea cu autocarele O.N.T. 
a locurilor istorice din orașul București. S-a vizio
nat în colectiv muzeul Doftana, precum și muzeul 
romîno-rus. (ION POP, ajustor, membru de 
partid, întreprinderea „Electroaparataj“-Bucu. 
rești).

NOI CINEMATO
GRAFE LA SATE. 
Anul acesta au fost 
deschise și date în 
funcțiune în regiunea 
Maramureș încă 10 
cinematografe noi. A- 
cum în satele și co
munele maramureșe
ne — unde în tre
cut nu existau decît 
două cinematografe 
— funcționează 158 de 
unități cinematogra
fice. Numărul specta
torilor care au vizio
nat în acest an spec
tacolele cinematogra
fice prezentate la 
sate a fost cu aproa
pe 300 000 mai mare 
decît în anul 1900.

PENTRU ÎNFRU
MUSEȚAREA STA
ȚIUNILOR DE PE 
LITORAL. Horticul
torii constănțeni se 
pregătesc de pe a- 
cum pentru înfru
musețarea spațiilor 
verzi ale stațiunilor 
de pe litoral. Pe lîn- 
gă amenajarea de 
noi parcuri și spații 
verzi, ei plantează în 
stațiunile de pe lito
ralul Mării Negre 
peste 20 000 de tran
dafiri, 30 000 de ar
buști, 5 000 arbori 
de ornament și 2 000 
de brazi și pini. Ma
terialul necesar noi
lor plantații a fost 
pregătit în pepiniere
le de la Constanța și 
Eforie-sud.

SPECTACOLE DE 
MARIONETE PEN
TRU ELEVI. Teatrul 
școlar de marionete 
de pe lingă Clubul 
sindicatelor din în-

vățămînt prezintă de 
cîteva săptămîni spec
tacole la școlile din 
București. Piesa „Peș
tișorul de aur“, o 
dramatizare după 
basmul lui Pușkin a 
fost jucată în fața e- 
levilor dintr-o serie 
de școli din raioane
le V. I. Lenin, 30 De
cembrie, 1 Mai. Cu 
un repertoriu îmbo
gățit, în săptămînile 
viitoare acest tecftru 
va continua turneul 
său prin raioanele 
Grivița Roșie și 16 
Februarie.

COMBUSTIBIL ECO
NOMISIT. Printr-o 
mai bună exploatare 
a locomotivelor și 
prin, eliminarea ma
nevrelor inutile, me
canicii și fochiștii de 
la depoul C.F.R. Su- 
ceava-nord au eco
nomisit de la începu
tul anului și pînă a- 
cum peste 1 600 tone 
combustibil conven
tional. Cu combusti
bilul economisit se 
pot remorca 265 tre
nuri pe distanța. Su
ceava nord-Cîmpu- 
lung est și retur.

FIER VECHI SIDERUR
GICILOR. Colectivul 
Depoului de locomotive 
București-Triaj a dat 
multă atenție colectării 
metalelor vechi. De la 
începutul anului și pînă 
acum muncitorii, tehni
cienii și inginerii de aici 
au trimis siderurgiștilor 
aproape 550 tone metale 
vechi. Alle 80 tone de 
fier vechi au fost expe
diate cfelarilor de la 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara de către 
muncitorii districtului 6 
București-Triaj.

La expoziția „Revoluția cabană în imagini" deschisă în sala Dalles din Capitală.
(Foto : M. Andreescu)

Măsuri privind îmbunătățirea muncii

Mai multă operativitate
în distribuirea combustibiSuiui

Recent, la redacția ziarului 
a fost primită o scrisoare în 
care erau semnalate unele 
deficiențe în activitatea unor 
depozite de lemne din regiu
nea Banat. Am cercetat lucru
rile la fața locului.

în orașul Arad, la depozite
le întreprinderii „Combustibi
lul“ e lume multă. La unele 
depozite, cetățenii sînt serviți 
bine și repede. Uneori însă 
numărul cetățenilor înscriși 
este de două ori mai mare 
decît al celor care pot fi de
serviți potrivit capacității de
pozitelor. în asemenea con
diții, organizarea judicioasă a 
muncii, tăierea și expedierea 
operativă a lemnelor sînt deci 
cu atît mai necesare. Multe 
depozite au lemne sufici
ente, dar nu le pot dis
tribui repede, deoarece lip
sesc mașinile de tăiat. La de
pozitul nr. 34 sînt doar 4 ma
șini, care taie zilnic lemne 
pentru numai circa 70 de cum
părători, iar înscriși sînt mult 
mai mulți. Conducerea între
prinderii „Combustibilul“ să 
ia neîntîrziat măsuri pen
tru a mări numărul mași
nilor de tăiat și a asigura mai 
multe mijloace de transport.

La depozitele din Timișoa-

Prin cîieva depozite 
de lemne din regiunea 

Banat

ra, deservirea este și mai slab 
organizată. Conducerile unor 
depozite încearcă să acopere 
deficiențele organizatorice, 
purtarea necorespunzătoare a 
unor salariați prin aceea 
că în luna septembrie n-au 
intrat în depozite cantitățile 
de lemne prevăzute. Acum 
aprovizionarea se desfășoară 
normal, dar defecțiunile în 
distribuire se mențin. La de
pozitul nr. 7, trei mașini de 
tăiat stăteau neutilizate, iar 
Ion Păunoiu, lucrător la acest 
depozit, îi „convingea" pe 
cetățeni să la lemnele netăia
te. Cînd apare însă vreo cu
noștință, e plin de atenție și 
amabilitate.

La depozitul nr. 1, timp de 
mai multe zile nu s-a distri
buit nici un fel de combusti
bil. Din ce motive ? Tot ne
glijențe organizatorice. S-au 
încasat bani pentru lemne, 
care n-au fost însă distribuite 
în aceeași zi. S-au strîns ast
fel sute' de bonuri. Pentru a

descurca situația — de care 
era răspunzător el însuși — 
responsabilul Traian Turtu- 
reanu a oprit distribuirea. 
Și aici, din cele 5 mașini de 
tăiat funcționau doar 3. Este 
de mirare că nici conducerea 
„Combustibilului", nici tovară
șii de la sfatul popular nu 
observă toate acestea.

Și la unele depozite din Re
șița, Lugoj, Caransebeș sînt 
situații asemănătoare.

Răspunderea principală pen
tru defecțiunile semnalate re
vine întreprinderii regionale 
„Combustibilul“ (director Va
sile Botezafu), care n-a luat 
din vreme măsuri pentru a 
asigura în toate depozitele 
suficiente mașini de tăiat, 
personal specializat în mînui- 
rea fierăstraielor și mijloace 
de transport. Au lipsit însă și 
îndrumarea sfatului popular 
regional, controlul organelor 
de partid.

în timpul scurt care a mai 
rămas pînă la venirea frigu
lui e necesar să se organi
zeze corespunzător activitatea 
depozitelor de lemne, pentru 
a se asigura o deservire civi
lizată și rapidă a cetățenilor.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Colectiviștii din Otopenl, regiunea București, acordă o 
deosebită atenție dezvoltării sectorului avicol. El au valorificat 
peste 2 000 de păsări, iar alte 5 000 au fost oprite ca păsări 
matcă. Anul acesta gospodăria a amenajat adăposturi cores
punzătoare pe baza folosirii materialelor locale.

în fotografie : Dumitra Petre și Gherghina Nicolae — două 
dintre îngrijitoarele fruntașe ale gospodăriei.
UL, ÖI UI, IUI,.... ..... .................................................

Din partea Ministerului învăță
mîntului am primit o scrisoare în 
care se arată între altele : „Organi
zarea de către ziarul „Scînteia” a 
discuției în legătură cu ora de di- 
riger.ție a constituit un sprijin im
portant în clarificarea unor proble
me ale muncii educative în școală. 
Subliniem în mod deosebit caracte
rul actual al acestei dezbateri, dat 
fiind că activitatea profesorului di
riginte constituie una din verigile 
principale de care depinde îmbună
tățirea muncii educative în școală.

Participarea la discuție a unui nu
măr însemnat de cadre didactice a 
făcut posibil un schimb util de idei, 
a contribuit la scoaterea în lumină 
a unor lipsuri în munca educativă 
și în sistemul îndrumării acesteia și 
la găsirea unor soluții corespunză
toare. Prin discuțiile purtate în co
loanele ziarului, Ministerul învăță- 
rnîntului,, îndeosebi Direcția activi
tăților educative din școală și. In
stitutul de științe pedagogice, au 
primit un ajutor substanțial. Cri- 
ticile aduse Ministerului învăță
mîntului pentru faptul că nu s-a 
realizat o unitate de cerințe în în
drumarea muncii diriginților de 
către organele de control ale secții
lor de . învățămînt ale sfaturilor 
populare, observațiile critice făcute 
cu privire, la proiectul experimental 
„Munca profesorului diriginte” srnt

în general juste. Ele vor fi luate în 
seamă cu tot simțul de răspundere 
atît în organizarea și îndrumarea 
muncii educative, cît și în elabora
rea lucrărilor pe această temă.

Deși criticile aduse au constituit 
obiectul unor reale preocupări în 
rîndul lucrătorilor din minister și 
din Institutul de științe pedagogice, 
aceste preocupări nu s-au concreti
zat într-un răspuns operativ dat 
„Scînteii”, iar măsurile preconizate 
pentru îmbunătățirea muncii edu
cative nu s-au realizat în timp u- 
til, așa cum în mod just se arată 
în articolul „Cinci luni nu au fost 
de ajuns ?”

Critica justă ce ni s-a făcut con
stituie un motiv în plus de mobili
zare a lucrătorilor, noștri din dome
niul muncii educative.

Pentru elaborarea instrucțiunilor 
cu privire la îmbunătățirea muncii 
educative au fost antrenați un nu
măr de directori de școli, profesori 
de pedagogie, profesori diriginți ș.a. 
Aceste instrucțiuni vor fi definiti
vate și trimise în unitățile școlare 
în cursul acestui trimestru.

Prin Ordinul ministrului învăță
mîntului nr. 825, din 11 octombrie 
1962, s-a introdus în școlile și insti
tutele pedagogice, precum și în fa
cultățile care pregătesc cadre di
dactice cursul „Școala și organizația

educative in școli
U.T.M. și de pionieri", a cărui pro
gramă a și fost elaborată."

în continuarea scrisorii se relatea
ză de asemenea că în ultima perioadă 
Institutul de științe pedagogice a 
pregătit pentru tipar lucrări pri
vind munca educativă în școli ; 
sînt în curs de elaborare pro
grame ale muncii educative pen
tru școlile de 8 ani, pentru școlile 
medii și pentru școlile profesionale 
și tehnice ; un grup de cercetători ai 
Institutului de științe pedagogice a 
început să lucreze la prima parte 
dintr-un studiu prevăzut în planul 
de perspectivă al institutului, studiu 
intitulat : „Sistemul muncii educa
tive în școală”.

în încheierea scrisorii se spune : 
„Ținînd seamă de sarcinile trasate 
de partid cu privire la ridicarea 
continuă a nivelului de conștiință 
socialistă a tinerei generații, de sar
cinile ce revin școlii în domeniul 
muncii educative, conducerea mi
nisterului se va preocupa să dea un 
ajutor și mai susținut acestui sector 
de activitate.

Pentru stabilirea în această pri
vință a unor măsuri corespunză
toare, mai largi, colegiul Ministeru
lui învățămîntului va dezbate în 
luna decembrie a.c. problemele pri
vind munca educativă desfășurată 
în rîndul elevilor și studenților".

Literatura de călătorie despre 
Uniunea Sovietică, deschisă în 1935 
prin „U.R.S.S. azi“ a lui Sahia, s-a 
îmbogățit în anii noștri cu cărți va
loroase datorită unor scriitori de 
prestigiu ca G. Călinescu, Geo 
Bogza, Zaharia Stanau, Ion Pas etc. 
Ultima dintre ele, semnată de poetul 
Demostene Botez, se înscrie printre 
cele mai izbutite volume ale colec
ției „în jurul lumii", tipărită de Edi
tura Tineretului. Dacă G. Călinescu 
în „Moscova, Kiev, Leningrad“ ofe
rea cititorului mai ales un larg cîmp 
de eugestii privind istoria artei ruse 
(în special a monumentelor arhitec
tonice), dacă Geo Bogza (în Meri
diane sovietice) era sensibil la as
pectele grandioase oferite de peisa
jul sovietic, Demostene Botez recon
stituie în chip amănunțit itinerariul 
vizitei sale, dînd cititorului senti
mentul că se află chiar în mijlocul 
oamenilor și locurilor prezentate. 
Impresia de firesc este atît de pu
ternică, încît te încearcă bănuiala 
că fiecare capitol din volum este 
elaborat imediat după cunoașterea 
unor anume locuri. Străbătînd Mos
cova cu varietatea și originalitatea 
aspectelor sale, asistînd la un desă
vârșit spectacol cu „Lacul lebede
lor", copleșit de vastitatea „Expozi
ției permanente“, uimit de iluzia 
oferită de Kinopanoramă, fermecat 
de metroul moscovit sau de arhi
tectura Leningradului, călătorul a 
înregistrat minuțios totul, reușind să 
transmită cititorului emoția încer
cat^ în momentele vizitării acelor 
locuri și instituții de cultură. Iată-1, 
în fața construcției cutezătoare care 
e Universitatea Lomonosov :

„Privirile îmi fug în sus, cățărîn- 
du-se pe pereții drepți, printre mii 
de ferestre suprapuse, capul mi se 
apleacă pe spate pînă ce mă uit în 
înaltul cerului. Toată configurația 
mi se pare ciudată. La un moment 
dat am impresia că turnul e aple
cat, gata să se prăbușească. E o 
simplă iluzie optică. Poate că am 
amețit. Am un sentiment de nimic

nicie. De aici, unde sînt, nu se văd 
cele 37 de clădiri anexe, înmănun
cheate într-un ansamblu arhitectu
ral, variind între un etaj și 17 etaje. 
Sînt ca hipnotizat de corpul acesta 
central de 31 de etaje, amețitor, la 
care nu mă satur să mă uit cu o 
delectare și o uimire naivă. Ca o 
pasăre vie, ca o ciocîrlie care urcă 
vertical, privirea mea urcă din 
geam în geam pînă la înălțimea a- 
mețitoare a ultimului etaj. Un vînt 
puternic îmi răsfrînge poalele palto
nului, de parcă aș fi fost o mică 
pasăre neagră, gata să se înalțe 
sus, acolo unde sfîrșește săgeata 
argintată de lumina cerului" (p. 65).

------------ HERTHA LIGETI

„Stelele nu apun“ este o carte con
sacrată luptei comuniștilor austrieci și 
solidarității internaționale a clasei mun
citoare împotriva fascismului. Tncepînd 
din anul 1934, în cartierul muncitoresc 
vienez Ottakring, acțiunea cărții ne 
conduce apoi prin Germania lui Hit
ler, prin Belgia temporar cotropită de 
cisma prusacă, prin sinistrele lagăre 
naziste de exterminare din Polonia, 
pentru a ne reîntoarce, odată cu do- 
borîrea fascismului, în Viena eliberată.

De-a lungul a opt ani zguduiți de 
demență nazistă, într-o Europă sînge-

Ilustrative pentru virtuțile evoca
toare ale autorului sînt capitolele 
în care ne este descrisă vizita la 
casele memoriale ale unor scriitori 
ca Maiakovski sau Lev Tolstoi. Por
nind de la cîteva documente sau o- 
biecte expuse, Demostene Botez re
constituie personalitatea neobișnui
tă a marilor scriitori într-o aseme
nea măsură, încît ai impresia că în 
fața ochilor se desfășoară un do
cumentar despre viața lor. Oricîte 
știam despre Tolstoi și despre Ias- 
naia Poliana, capitolul din cartea 
lui Demostene Botez, fără a ne oferi 
informații inedite, ne face să vibrăm 
încă o dată, în fața colosalului ro
mancier rus, a cărui personalitate 
ne devine și mai apropiată.

Cu excepția capitolelor de în
ceput, care ni se par convenționale, 
prea obișnuite, cartea lui Demostene 
Botez despre U.R.S.S. constituie o in
structivă întîlnire a cititorului nostru 
cu minunata țară a constructorilor 
comunismului.

POMPILIU MARCEA

rîndă și incendiată de război, luptă
torii cei mai consecvenți pentru li
bertate, pentru adevărate valori umane 
se dovedesc comuniștii. Romanul Her- 
fhei Ligeti este un document al ace
lor timpuri sumbre. Smulse de eveni
mente din cartierul Ottakring, nu
meroase familii muncitorești sînt dez
membrate și risipite prin întreaga 
Europă. Dar, deși urmăriți pretutin
deni de sîngeroasa persecuție fascistă, 
membrii acestor familii — fii ai cla
sei muncitoare — găsesc resurse pen
tru a rezista prigonirilor, pentru a se 
încadra în lupta organizată a proleta
riatului, în largul front îndreptat îm
potriva agresorilor. Pe fundalul aces
tei lupte eroice, romanciera înscrie 
portrete de muncitori devotați idea
lurilor comuniste. Astfel sînt Loisl Hu
ber, bătrîna Huber, care îmbină armo
nios conștiința revoluționară, respon
sabilitatea cetățenească și îndatoririle
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familiale, sau Hedy Brunner, caracte
rizată prin puritate morală, prin ab
negație. Găsim întruchipate în acești 
eroi trăsături caracteristice ale luptă
torului revoluționar : combativitatea, 
spiritul de sacrificiu. Actîvînd în ile
galitate, chinuifi în închisorile fasciste, 
aflați după sîrma ghimpată a lagă
relor, comuniștii din romanul Herfhei 
Ligeti afirmă mereu prin faptele lor, 
prin superioritatea lor morală, forța 
clasei muncitoare.

Reconsfifuind o perioadă istorică 
neobișnuit de dramatică romanciera nu 
s-a lăsat furată de latura spectacu
loasă a evenimentelor, ci, credincioasă 
realității, a cătat să redea munca zil
nică și lupta, aparent mai puțin stră
lucitoare, pe care muncitorii cei mai 
conșfienți o duceau pentru a organiza 
rezistența împotriva hitlerismului, pen
tru a lovi și din interior mașina de 
război nazistă.

In chip veridic este redată și exis
tența tragică a celor deportați în la
gărele naziste de exterminare. Se simte 
în aceste episoade că ficțiunea artis
tică se sprijină nemijlocit pe datele 
concretului istoric — fapt care sporește 
forța de convingere a romanului. ■

In conturarea unor eroi se face însă 
simțit un anume schematism, derivat 
din faptul că autoarea nu-i prezintă 
suficient în acțiune. Viziunea roman
cierei e afectată uneori de o atracție 
către melodramatism. In descrierea 
episoadelor ce se petrec printre tinerii 
luptători antifasciști din Belgia, se vă
dește o cunoaștere superficială a mun
cii conspirative.

Peste deficiențele semnalate, „Ste
lele nu apun“ este o carte intere
santă, mobilizatoare, care demască 
necruțător fascismul.

AL. CÄPRARIU

„Apărăto
în articolul „Apărătorii sănătății 

poporului“, apărut în ziarul „Scîn
teia“ nr. 5634, au fost criticate unele 1 
aspecte negative din activitatea Spi
talului unificat din orașul Bacău, 
s-a luat atitudine împotriva faptu
lui că medicii Nicolae Popa și Con
stantin Marțian, ambii medici se
cundari ai secției de obstetrică gi
necologie, au luat bani de la bol
navi.

„Ca urmare a acestui articol — ne 
informează Comitetul orășenesc de 
partid Bacău — ■ s-a convocat o a- 
dunare de partid deschisă a orga
nizației de bază a Spitalului, cu par
ticiparea tuturor cadrelor medicale 
din spital, policlinici, circumscripții 
și dispensare de întreprinderi. în ca- 
'drul acestei adunări, Comitetul oră
șenesc de partid a prezentat un ma-

r i i sănătății p o
terial pe marginea problemelor ri
dicate de ziar, în care erau anali
zate și alte aspecte negative ce s-au 
manifestat în comportarea unor ca
dre medico-sanîtare, în relațiile lor 
cu bolnavii și în desfășurarea asis
tenței medicale.

Numeroși vorbitori, comuniștii dr. 
Popa Stelian, medic primar — direc
tor al Spitalului unificat Bacău, dr. 
Maria Rusu, dr. I. Prodan, cît și alți 
medici nemembri de partid, au luat 
poziție împotriva celor care au co
mis abaterile amintite, propunînd 
măsuri pentru înlăturarea lipsurilor.

Din cuvîntul tuturor celor care au 
participat la dezbateri în cadrul a- 
dunării de partid s-a desprins faptul 
că articolul apărut în ziarul „Scîn
teia“ constituie un sprijin în desfă
șurarea activității medico-sanitare.

porului"
Marea majoritate a vorbitorilor și-au 
luat angajamentul de a-și îmbunătăți 
munca, de a combate pe viitor aba
teri ca acelea semnalate.

în urma ajutorului primit, dr. C. 
Marțian și N. Popa s-au angajat să 
dovedească prin fapte, prin munca 
lor de zi cu zi, că merită încrederea 
ce li se acordă.

Comitetul orășenesc de partid, se 
spune în încheiere, va controla pe 
viitor cu mai multă exigență felul 
cum se muncește în acest sector de 
activitate. Vom sprijini mai mult or
ganizațiile de partid din unitățile 
sanitare cît și organizațiile de masă 
pentru ca acestea să îmbunătățească 
munca de educație a muncitorilor 
sanitari, ceea ce va contribui la îm
bunătățirea asistenței sanitare".
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TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romine : Boema — (orele 19,30); 
Teatrul de stat de operetă : Lysistrata — 
(orele 19,30); Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Sala Palatului R. P. Romine): 
Concert simfonic — (orele 20); Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia): Anna Karenina — (orele 19,30). (Sala 
Studio) :. Bolnavul închipuit — (orele 
19,30); Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) ; Am fost fiul lui — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Bucătăreasa — (orele 20); 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" țbd. 
Schitu Măgureanu 1): Menajeria de sticlă 
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76): Fotbal — (orele 19,30): 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-ciulești : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 
19,30); Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : De n-ar fi iubirile — 
(orele 20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : 
Emil și detectivii — (orele 17); Teatrul 
evreiesc de stat : O seară de folclor mu
zical evreiesc — (orele 20); Institutul de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Mutter Courage — (orele 20); Teatrul re
gional București : Mateiaș Gîsearul — 
(orele 20); Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Vorba revistei — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntuiui în 30 melodii — (orele 20); 
Ansamblul de clntece șl dansuri al 
C.C.S. : Drag mi-i cîntecul și jocul !. — 
(orele 20); Teatrul Țăndărică (Sala Or- 
feu)r Alfabet împărat — (orele 16). (Sala 
Academiei) : Harap alb — (orele 16); Cir
cul de stat : Ansamblul „Deutsche Zir
kusarena“ — (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 Mal 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), . Gh. 
Doja (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 
22), Alex. Sahia (8; 10,15; . 12,30; 14.45: 17: 
19,15; 21,30), G. Coșbuc (9; 11,15; 13.30: 
15,45; 18; 20,15; 22,30). Prietenul nostru 
comun — rulează la cinematografele Ma- 
gheru (9,15; 11.30; 14: 16.30; 19; 21,30)
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 14, după-amlază 
16,15: 18,45: 21). Flacăra (14; 18,15: 20.30), 
Miorița (10; 12,15; 16; 18,30; 21). Lupii la 
stînă — rulează la cinematografele V. 
Alecsandrl (11; 15; 17: 19: 21), București 
(9; 11; 13; 15: 17; 19: 21), înfrățirea între 
popoare (10,30; 15,30: 18; 20,30), Libertății 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Doi sub 
cer — rulează la cinematografele I. C. 
Frlmu (10; 12; 15; 17; 19; 21). V. Roaită 
(10; 12.15; 16; 18.15; 20,30), Moșilor (16;
18,15; 20,30). Drumul partizanilor : Tine

retului (10; 12). Soare și umbră : Tinere
tului (15; 17). Permisie pe țărm : Tine
retului (19; 21), 8 Martie (15; 17; 19; 21), 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Revista de la 
miezul nopții — . cinemascop ; Victoria 
(10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,15). Rătăcirile 
dragostei : Central (9,45 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Program special pentru copii : 
13 Septembrie (orele 10). Omul arafibie : 
13 Septembrie (11,30; 13,30; 16; 13,15;
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 (1G; 10,15;
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 cinemato
graful T. Vladimlrescu (15; 17; 19; 20,45). 
Casa de la răscruce : Munca (16; 18,15;
20.30) , C-tin David (15; 17; 19; 21). 
Nouă zile dintr-un an : Aurel Vlaicu 
(15,30; 13; 20,30), M. Eminescu (16; 18,15;
20.30) . Agentul X 25 — cinemascop :
Popular (15; 17; 19; 21). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii): Arta 
(10; 15.30; 19,30). Oameni și fiare —
ambele serii ; 23 August (10; 15,45; 20),
Floreasca (15,30; 19,30). 10 000 de scrisori : 
Drumul Serii (16; 18; 20), Volga 
(10; 12). Tintin și misterul „Lînei 
de aur" : Iile Pintilie (16; 18,15; 20,30). Ce
lebrul 702 : Volga (15; 17; 19; 21), Olga 
Banele (15; 17; 19: 21), B. Delavrancea 
(16; 18; 20). Gardianul : Luceafărul (15; 17; 
19; 21). O viață — rulează la cinemato
graful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). Cocoșa- 
tul — cinemascop : 30 Decembrie (10;
12; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii. 19,40 — 
In fața hărții. 19,50 — Recital vocal 
Ramon Calzadiila. 20,15 — Filmul artistic 
„Vals pentru un milion” o producție a 
studiourilor din R. S. Cehoslovacă. 21,35
— Filmul documentar „Linné“.- 21,55 — 
Seară de romanțe. In încheiere : Buletin 
de știri.

RADIO, sîmbătă 17 noiembrie o Emi
siunea „Roza vînturilor“ — ora 9 00 — I 
o Program de suite — ora 10.oo — I 
® Fragmente din opera „Cio-Cio-San“ de 
Puccini — ora 11,05 — I o Muzică in
strumentală de compozitori romîni —
— ora 12,00 — I » Fragmente din
opereta „Mascota“ de Audran — ora 12.35
— II e Concertul în re minor pentru 
vioară și orchestră de Schumann — 
ora 13,10 — I o Muzică ușoară cerută de

ascultători — ora 14,00 — Ie Muzică 
populară sovietică — ora 14,30 — I o Con
cert distractiv — ora 15,00 — I o Con
cert de muzică romînească — ora 15,30 _
II o Cintă corul de copii al Radiotelevi- 
ziunii — ora 16,10 — II ■a Piese pentru 
pian de Chopin — ora 16,30 — II e Arii 
și duete din opere — ora 17,10 — I 
o Carnet de reporter — ora 17,30 — II 
o Ciclul „Cvartete de Haydn“ : cvartetul 
opus 76 nr. 2 în re minor — ora 18,00 — I 
o Melodii populare romînești cerute de 
ascultători — ora 18,05 — II e Program 
muzical pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură — ora 18,20 — I 
o Pagini de mare popularitate din opere 
— ora 13,30 — Il e Simfonia a Vl-a în 
do minor de Glazunov — ora 18,54 — II 
® Cintă Tonny Dallara — ora 19,10 — I 
o Pe teme internaționale — ora 19,30 — 
II » „Cintec, joe și voie bună“ — pro
gram de melodii populare romînești — 
ora 20,40 — II e Muzică ușoară de com
pozitori romîni — ora 21,15 II ® Cicluri 
de lieduri „Călătorie de iarnă" de Schu
bert — ora 22,26 — II ® Concertul pentru 
pian și orchestră în Fa major de 
Gershwin — ora 23,10 — I.

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

umedă cu cerul acoperit. Au căzut pre
cipitații intermitente sub formă de bur
niță și ploaie, mai ales în sudul și vestul 
țării și izolat în Ardeal și Moldova. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, cu in
tensificări pină la tare la început în sud 
șl sud-est, apoi din nord-vest. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 19 grade la Călărași și 4 
grade la Smicolau-Mare, Oravița și Să- 
cueni. In București : Vremea s-a menți
nut umedă, cu cerul acoperit. A plouat 
intermitent în tot cursul zilei. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura aerului la ora 
14 era de 12 grade. Dimineața a fost ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 18 
19 și 20 noiembrie : Vreme închisă si 
umedă la început, apoi va deveni schim
bătoare, cu cerul mai mult noros Pre
cipitații vor continua să cadă în toate 
regiunile tării. Vint potrivit, temnorar 
pină la tare, din sectorul nordic. Tempe- 
ratura în scădere. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 6 grade sl plus 4 
grade, iar maximele intre 2 și 12 grade. 
In București : Vreme închisă și umedă. 
Vint potrivit, temporar pină la tare din 
est și nord est. Precipitații la inceeut 
sub formă de burniță șl oloaie, apoi 
lapoviță. Temperatura în scădere.



Nn 5715 S C î N T E I A
Oarntoii satelor învață

Zilele acestea, la sate, cercurile în- 
văfămîntului agrozootehnic de masă cu 
durată de trei ani își inaugurează acti
vitatea. în fiecare gospodărie colecti

V. EM. GALAN

vă, în fiecare gospodărie de stat, S.M.T. 
ori sfafiune experimentală, deci prac
tic în fiecare sat, zeci de oameni sau 
sute, în cazul unităfilor mari, deschid 
întîia oară manualul proaspăt tipărit al 
specialității alese, ascultă primul curs, 
iau primele noti|e.

Totalizînd pe fără, catalogul anului 
înfîi cuprinde sute de mii de nume. 
Studii de iarnă, fără „scoatere din pro
ducție", amintindu-ne sub multe aspec
te de fabrica socialistă, de calificarea 
prin cursuri organizate pe mese
rii și la locul de muncă, Învătămînt 
de masă, izvorît din necesități 
practice evidente și înțelese astăzi în 
foaie satele fării, Izvorîte, așa
dar, din înțelegerea, în masă împărtă
șită acum la safe, că pentru deplina 
punere în valoare a uriașelor posibili
tăți oferite de agricultura socialistă, 
pentru deplina lichidare a practicilor a- 
gricole înapoiate, caracteristice micii 
gospodării individuale, e nevoie nu nu
mai de specialiști tot mai numeroși și 
mai calificați, nu numai de mașini tot 
mai multe și mai bune, ci e nevoie — 
în egală măsură — ca masa largă a 
oamenilor muncii din agricultură să-și 
însușească cunoștințe agrozootehnice 
de specialitate.

Las cititorul să-și răspundă singur în
trebării dacă în iarna 1964—1965, cînd 
vor funcționa paralel fofi trei anii de 
studiu, numărul cursanfilor va avea șase 
cifre sau șapte. Și, de asemenea, îl las 
să întrevadă singur ce înseamnă pen
tru agricultură, pentru sporirea produc
ției și productivității muncii agricole 
prezenfa a milioane de oameni cu pre
gătire agrozootehnică sistematică ; oa
meni pornind la veșnica bătălie a re
coltelor înarma)! cu cunoștințe științi
fice „la zi", cu conștiința posibilităților 
omului acestei vremi în fafa pămînfului,

E vorba, mi se pare, nu numai des
pre o nouă formă a învăfămîntului a- 
grozoofehnic, E vorba aici despre o a- 
devărată mișcare de masă — a satului 
nou, colectivist, către știinfă, și, totoda
tă, a știinfei către sat. Dezvoltînd ex
periența strînsă pînă acu'm la noi pe 
fărîmul difuzării cunoșfinfelor agrozoo
tehnice în rîndurile populației rurale, 
noua formă de studiu se caracterizea
ză printr-o mare putere de cuprindere, 
de mobilizare ; prin amploarea și sim
plitatea organizării ; prin claritatea fe
lurilor. Pe de o parte, aș sublinia cen
tralizare neșovăitoare : manual unic 
pentru fiecare specialitate, metodă de 
predare unică. Pe de altă parte, cîmp 
larg deschis initiative! creatoare loca-

le : pentru că lectorii sînt localnici — 
ingineri agronomi, medici veterinari, 
tehnicieni sau cercetători științifici — 
cunoscîndu-și cursantă din activitatea 
depusă în cadrul respectivei unităfi în 
cursul anului întreg, cunoscîndu-le in
dividual realizările și posibilitățile. Or, 
firește, asemenea lectori sînt nu numai 
din pune' de vedere pedagogic cei 
mai indicafi, dar sînt, totodată, prin 
profesia și preocupările lor, direct in
teresați să propage și să dezvolte cu 
precădere cunoștințe potrivite condiții
lor pedo-climatice locale, metodele cu 
rezultate optime în locul respectiv. Din 
acest punct de vedere judecind, mul
tor cursanfi și lectori le va părea activi
tatea cercurilor de trei ani o foarte 
simplă, firească și necesară legătură o- 
menească, desăvîrșind peste iarnă prie
tenii de muncă și studiu, cărora munca 
umăr la umăr le-a creat dinainte baze 
trainice.

Desigur, organizarea unei atît de cu
prinzătoare și exigente forme de învă
tămînt a cerut pregătiri amănunfite, un 
mare volum de muncă — atragerea la 
cursuri a unor oameni cu experiență 
în munca pămîntului și perspective de 
dezvoltare sigure, redactarea și tipări
rea manualelor, asigurarea lectorilor, a 
sediilor și a bazelor pentru demonstrații 
practice. Astfel de pregătiri, se înțe
lege, nu pot fi nici măcar gîndife cîf 
de cît realist, necum să mai fie și tra
duse în practica viefii zilnice, decît ca 
decurgînd în mod necesar, logic, din 
marile schimbări revoluționare prece
dente : schimbări care, împreună, alcă
tuiesc un larg capitol, hotărîfor, al re
voluției socialiste îndeplinite de po
porul muncitor sub conducerea partidu
lui său marxist-leninist. E vorba aici — 
referindu-ne numai la ultimii ani — 
despre întărirea necontenită a alian
ței revoluționare dintre clasa muncitoa
re și (ărănimea muncitoare — și, în 
cadrul alianfei, de apariția unor noi re
lații între sat și oraș, între industria 
devenită bun al întregului popor și a- 
griculiura colectivizată, înzestrată trep
tat, planificat, cu mijloace materiale și 
metode tehnico-știinfifice moderne. E 
vorba aici despre făranul care, acum 
cîfiva ani încă, lucrîndu-și ogorul indi
vidual, semăna porumbul îngînînd ves
tita „vorbă din bătrîni" a resemnării — 
„plouă-n mai, mănînci mălai". Și e 
vorba despre modul de a gîndi și 
munci al aceluiași făran care astăzi, co
lectivist, ajutat de utilajele S.M.T.-ului, 
vede că prin aplicarea riguroasă a a- 
grofehnicii moderne, el poate smulge 
pămîntului recolte din ce în ce mai

mari, chiar fără să „plouă-n mai" — 
așa cum s-a întîmplat și anul acesta 
în numeroase gospodării colective din 
regiuni diferite, unde pămînful, lucrat 
știinfific, a dat recolte bune peste care 
ultimele și unicele picături de ploaie 
au căzut la sfîrșitu! lui aprilie... E vorba 
aici, la capitolul pregătirilor preceden
te, și despre marile cuceriri ale revo
luției culturale, de la alfabetizarea tu
turor pînă la treapta atinsă acum — cu 
cicluri de conferinfe, biblioteci, cine
matografe, echipe artistice în toate co
munele ; cu zeci de mii de intelectuali 
provenifi din safe și lucrînd în sate ; 
cu fiii și fiicele oricărui făran studiind 
în școala de cultură generală, ca pe 
un obiect principal, agricultura ; cu zeci 
și zeci de mii de țărani urmînd fie școli 
menite să formeze cadre gospodăriilor 
colective, gospodăriilor de stat și 
S.M.T.-urilor. fie alte forme menite să 
înlesnească, să intensifice mereu difu
zarea culturii, interesul fafă de știinfă. 
E vorba aici, aș sublinia, despre faptul 
că abia acum, în satul colectivist, ță
ranul a ajuns să înțeleagă realmente 
că starea lui socială nu-i același lucru 
cu profesiunea lui. înainte, se știe, cînd 
celui mai umil dintre orășeni, lustra
giului de ghete, să zicem, i se năștea 
un copil, nimeni nu spunea că „s-a 
născut un lustragiu*.  Limbajul curent 
recunoștea totuși copilului dreptul la 
altă meserie decît a tatălui său, drep
tul la altă soartă — poate chiar mai 
bună. La fel cu copiii oricui. Cînd însă 
i se nășfea un copil unui făran, se 
spunea simplu că „s-a născut un făran". 
Așa se mai vorbea numai despre puiul 
vulpii, al păsării etc. care, efectiv, nu 
pot fi altceva decît părinfii. Conducă
torii societății bazate pe exploatarea 
omului de către om hotărau țăranilor 
profesia încă din leagăn — ca pe o 
condamnare de neînlăfuraf, și nici mă
car definită limpede. E vorba, prin ur
mare, că acum, în anii orînduirii so
cialiste, (ăranui a căpătat conștiința lo
cului său important în cadrul diviziunii 
sociale a muncii, conștiința drepturilor 
și îndatoririlor sale profesionale, dem
nitatea profesiunii lui cu atîtea sub- 
împărfiri, subfilităfî și frumuseți ; con
știința profesiuni' — deci și setea de 
cunoaștere reală și profundă a mese
riei, setea de calificare.

Cu asemenea cursanfi în bănci, sar
cina lectorHpr este, fără îndoială, mult 
ușurată. Ceea ce, bineînțeles, le spo
rește răspunderile.

Aparifia noii forme a învă)ămînfului 
agrozootehnic de masă este semnul și 
rodul adîncilor transformări survenite în 
viafa satelor, în gîndirea și în activita
tea oamenilor muncii agricole din (ara 
noastră.

sculptorului Constantin Brîncuși, 
aflată la Tg. Jiu.

— Frațilooor 1 A rămas un om 
agățat pe firul macaralei, 6trigă un 
forjor năvălind în atelierul mecani
cului.

— Unde ? întreabă cineva.
— N-auziși, pe firul macaralei 

trei. Stă acolo și nu se poate mișca.
— Haideți să vedem cum îl putem 

ajuta.
„Un om stă pe firul macaralei 

trei", răsună ca un ecou și în hala 
compresoarelor.

Vestea făcu ocolul șantierului în 
cîteva minute. Oprea strunguri, be
toniere, compresoare, autocamioane, 
oamenii lăsau schițe și proiecte pe 
birouri, îndreptîndu-se spre ma
caraua cu numărul trei. Firele tele
fonice duceau ve3tea către condu
cerea șantierului. Din om în om 
vorbele se transmiteau cu iuțeala 
fulgerului, toate cuprinzînd același 
mesaj : să fie salvat 1

SCHIȚĂ

e se întîmplase de fapt în di
mineața aceea 7

Ca la un nevăzut semnal de ba
ghetă, motoarele duduiră ca de 
obicei șl cele cinci macarale înce
pură a-și prelungi ciocurile, ca 
niște berze din îndepărtatele ere 
preistorice, solemne și maiestuoase 
deasupra văii, purtînd în pîntecele 
benelor încărcătura prețioasă a be
tonului abia frămînt-at. Numai ma
caraua cu numărul trei stătea inertă 
ca bolta cerului, ca munții din jur, 
înghețată într-o liniște care stîrnea 
îngrijorarea celor trei oameni strînși 
lîngă ea.

— Măi băieți, spuse maistrul Ior
dan, ieri firul ne-a dat destulă bă
taie de cap. N-am putut transporta 
decît cîteva sute de tone.

Premiere teatrale
Zilele acestea, Teatrul de 

stat din Brăila a 'prezentat 
în premieră, pe scena că
minului cultural din co
muna însurăței, piesa „Un 
drac de fată” de N. Dama- 
schin.

★
Teatrul de Stat „Valea 

Jiului" din Petroșeni a 
prezentat în premieră pe 
țară comedia „Se caută un 
vinovat”, de Marcel Aymé, 
Regia și scenografia apar
țin lui Gh. Iordănescu, D. 
Căpitanu, Ion Tifor.

Intre 5 noiembrie și 2 
decembrie, în cadrul unui 
turneu în regiunea Hune
doara și în localități din 
regiunile limitrofe, artiștii 
teatrului prezintă piesa 
„Nuntă la Castel” de Sută 
Andrăs. Regia spectacolu

lui este semnată de Marcel 
Soma, iar scenografia — de 
Emil Moise.

*

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii”). — La Teatrul 
din Constanța a avut loc 
premiera operetei „Casa cu 
trei fete” de Schubert. Re
gia artistică îi aparține lui 
Ion Drugan, iar conducerea 
muzicală lui Boris Cobas- 
nian.

Cărți noi
® Sub titlul „Dialectica 

poeziei și niște fabule” a 
apărut în „Biblioteca pen
tru toți” o culegere din

Versurile lui Marcel Bres- 
lașu. Volumul cuprinde 
„Dialectica poeziei sau cîn- 
tece despre cîntec”, „Niște 
fabule mici șt mari pentru 
mari și mici” și „Alte 
niște fabule”.

® In Editura pentru li
teratură a ieșit de sub 
tipar lucrarea „Viața lui 
Vasile Alecsandri”, de G. C, 
Nicolescu.

® „La început a fost 
sfîrșitul” — volum de po
vestiri de Mihu Dragomir, 
a apărut în Editura pentru 
literatură. Coperta și ilu
strațiile aparțin lui Iulian 
Olariu.

• Editura Meridiane a 
publicat de curînd un vo
lum care reunește artico
lele. cronicile și notele des
pre artă ale lui N. Tonitza. 
Volumul intitulat „Scrieri 
despre artă” este împărțit 
în trei mari capitole. Pri
mul cuprinde note autobio
grafice, cel de-al doilea — 
scrisori, iar ultimul—scrieri 
literare despre mișcarea 
artistică a timpului său, 
despre probleme de tehnică 
a picturii, despre educația 
și învățămîntul artistic, co
mentarii asupra expoziții
lor vremii. Volumul este

însoțit de un cuvînt înainte 
semnat de acad. Tudor Ar- 
ghezi.
Discuri „Electrecord”
în colecția „Mari cîntă- 

reți români”. „Electrecor- 
dul” a realizat un nou disc 
care cuprinde 'cîteva din 
interpretările lui George 
Niculescu-Basu, artist al 
poporului. Pe o parte a 
discului sînt înregistrate 
arii din operele „Don Pas
quale” de Donizetti, „Ar
murierul” de Lortzing, 
„Martha” de Flotow, „Băr
bierul din Sevilla” de Ros
sini, „Boris Godunov” de 
Mussorgski. Cealaltă parte 
a discului cuprinde cîntece 
în stil popular de Ion Bor- 
govan și Ion Runcu și cîn
tece armonizate de Theodor 
Rogalski.

— Ce mai stăm la discuție 1 Să 
reparăm firul. în cinci minute mă 
pregătesc și-am plecat.

Vorbise un tînăr mecanic, Lică 
Baltag. Conștiincios, priceput, și mai 
ales îndrăzneț, Baltag reparase de 
multe ori firele macaralei fără să-l 
emoționeze înălțimile amețitoare.

La ora 7,30 căruțul porni de-a lun
gul firului. înaintă normal cîțiva 
metri, apoi se auzi un zgomot ciu
dat, ca o ruptură, și căruțul prinse 
viteză. Zece metri, douăzeci, trei
zeci... Viteza creștea, devenea iu
reș. Lică făcu semne celor din ca
bină. Observă figuri surprinse, apoi 
înfrigurat își desfăcu centura, se 
prinse de fir și 6e avîntă pe el în
tr-un salt acrobatic. Nu se scurse 
un minut și undeva, pe celălalt mal, 
răsună o bufnitură puternică. își a- 
runcă ochii într-acolo : căruțul atîr- 
na ca un steag trecut prin focul 
bătăliilor.

— Am scăpat cu . viață, își spuse. 
Să vedem cum ajung pe mal. Unde 
o fi mai ușor? Se hotărî să înain
teze spre cel stîng.

Cu o îndemînare de pisică se ră
suci și își prinse și picioarele de 
fir, începînd a înainta. Sîrmele fi-
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rului erau reci ca de gheață, iar 
cele rupte i se înfigeau în palme.

— E greu, greu al dracului, își 
spunea Baltag. Mi-e frică să nu mă 
lase puterile pînă la mal. își făcu 
din nou vînt și se așeză pe fir ca 
pe un scaun.

— Trebuie să găsesc o soluție. 
Trebuie ! Dar, în primul rînd, să 
nu-mi pierd calmul.

în acel moment răsună o voce de 
pe malul cel mai apropiat :

— Țin-te bine, băiete ! Nu te uita 
în jos 1

Careva strigă dintr-o altă direc
ție :

— Pornește la fel cum ai mers 
pînă acum.

De undeva de pe vale, altă voce:
— Nu sta că îngheți, și-l mai rău. 
Lică îi asculta încurcat. Din 

dreapta, din stînga, de jo3, de peste 
tot răsunau voci.

— Tovarășii mei de muncă sînt 
aici, se gîndi. își roti încet, încet, 
privirile în jur, în dreapta, în stînga, 
jos pe coastele munților ; peste tot 
oameni. „Cîți or fi ? Cîte sute ? 
Poate o mie ?"

într-un sfert 'de ceas se adunase
ră sute de oameni, mineri, me
canici, betoniști, fierari, ingineri, 
funcționari. în toată valea nu se 
mai auzea decît murmurul apei, mo
noton și duios ca un ciudat cîntec 
de leagăn.

Ora 7 și 45 de minute. Mecanicul 
șef, inginerul Caloianu, se agață de 
turnul macaralei, gata să-i vină în 
ajutor îi strigă : „Fii calm. Ascultă 
la mine.“ Apoi către ceilalți : „To
varăși, vă rog lăsați-1 în pace“. 
„Lică, ține-ți echilibrul pe fir și 
deplasează-te așa cum stai acum. 
Hai, fă o mișcare".

Mecanicul îl cunoștea bine pe 
inginer. Avea încredere în el. 
încercă să execute ce-i recomanda
se inginerul. Echilibrul nu era greu 
de ținut. Numai de-ar rezista mîinile. 
11 auzi din nou pe Caloianu: „Nu ri
dica mîinile de pe fir. Faci mișcări 
în plus“.

Ora 7 și 47 de minute. Se mișcă, 
mai bine zis alunecă asemenea unui 
melc cu întregul corp încremenit pe 
fir. Simți o durere surdă, peste tot, 
dai nu o luă în seamă. Mai făcu 
cîteva mișcări.

Ora 7 și 50 de minute. Baltag privi 
spre stînga. Mai înaintă un metru, 
își simți trupul ca un arc întins la 
maximum. „Cum îl cheamă pe mi
nerul acela care rămăsese agățat 
pe sîrmă ca și mine ?... Gheorghe î 
Nu. Avea un nume neobișnuit. Mi
nerul nu a putut ajunge la mal și 
s-a prăbușit în prăpastie ca un țur- 
țure de gheață".

Ora 7 și 55 de minute. De pe 
mal răsună iarăși vocea de bas a 
inginerului Caloianu. „Ce om de 
treabă, gîndea Baltag. îi mai zic 
băieții soacră, dar n-au dreptate. 
Are o inimă bună. Auzi cum mă 
îmbărbătează să ajung teafăi la 
mal. Ce păcat că nu pot răspunde...“

Ora 3. Lică continuă să-și vor- 
bească lui însuși. „Al dracului fir. 
Iar am intrat în zona ruptă. Din 
palme îmi curge probabil sînge. Dar 
n-are a face“. într-un film a văzut 
odată cum un om aflat în primejdie 
a început să cînte o chemare la 
luptă. Cîntecul înlătură gîndurile 
rele. Ar fi vrut și el să cînte, dar 
nu se prea pricepe. Și totuși trebuia 
să facă ceva pentru a nu se lăsa 
stăpînit de gînduri rele. „Ia să văd 
cum trebuie rezolvată problema 
noastră de trigonometrie. Teorema 
spune... Are să se bucure profesorul 
mîine".

Ora 8 și 5 minute. Sute de oa
meni priveau în sus, într-o liniște 
solemnă. Dacă ar fi fost întrebați : 
— se prăbușește Lică ? Toți ar fi 
răspuns nu, dai inimile tuturor ee 
■strîngeau la flecare mișcare. Privi
rile le înțepeniseră pe punctul ace
la care aluneca încet pe fir, spre 
ei. îl ajutau doar cu ochii.

Ora 8 și 10 minute. Baltag conti
nua bătălia. Palmele îi sîngerau. 
Vedea firul înroșit. „Oaie cum îl 
cheamă p-e minerul acela despre 
care a scris Geo Bogza ?... Dar eu 
n-am să cad...“

Ora 8 și 30 de minute. Firul părea 
imens. Prin ninsoare se deslușeau 
mai bine fețele oamenilor de pe 
creste. Le vedea încordate, aștep- 
tîndu-1. „Ce bine ai fi ca trupul 
omului să răspundă întotdeauna la 
comenzile creierului, ca un ceasor
nic, gîndea. îmi simt trupul ca o 
piatră de moară. Dar nu, nu trebuie 
să mă gîndesc la asta“.

Ora 8 și 50 de minute. Se află 
la 50 de metri de mal. Acum cei din 
apropiere îl văd binișor. Fața îi este 
vînătă ca a unui electrocutat. Nea 
Nae zîmbește blînd ca un părinte, 
cu mîinile întinse, parcă ar vrea să 
le lungească pînă la el și să-l ia de 
deasupra prăpastiei.

Ora 9. Mai sînt circa 35 de metri. 
Baltag privește înainte spre munte. 
„Cine a scris despre vîrful ăsta bă- 
trîn acoperit de zăpadă ?" își aminti 
numele scriitorului. Zîmbește ca la 
un examen. Durerile nu încetau. Ai 
fi sorbit un pahar cu apă. Două 
pahare, trei, o sticlă întreagă.

Ora 9 și 21 de minute. Lică pri
vește brațele întinse spre el- „încă 
o dată" — își spune încet.

Oamenii de pe mal au prins 
cu mîinile un corp inert, moa
le. Mecanicul leșinase.

Doctorul îi face respirație artifi
cială. își revine. Inginerul îi întinde 
sticla cu rom. Caloianu îl ia apoi 
în brațe și-l strînge la piept :

— Să trăiești, Lică, să trăiești. 
Ești un erou...

— Nea Nae, îngînă mecanicul. 
Cum îl cheamă pe ăla din cartea 
lui Bogza ?

— Care măi ?
— Mineiul cela care a înghețat 

pe funicular și a căzut.
— Aha, ăla ! Stai așa... da, Oni- 

sie, băiețaș. Dar tu ai fost mai tare 
ca el.

DAN BIȚICA

Leonardo Sciascia face parte din generația de scriitori italieni care s-au 
afirmat în perioada de după război. De profesie învățător, Sciascia a scris romane 
și nuvele care abordează probleme sociale ascuțite, îndeosebi ale regiunilor înapo
iate din sudul Italiei. A avut un larg răsunet romanul său intitulat: „Cînd se 
arată cucuveaua“, un viguros rechizitoriu împotriva „Mafiei“, faimoasa organizație 
banditească aflată în solda unor mari latifundiari sicilieni. Povestirea „Călătoria 
cea mare“ este inspirată de drama multor familii, de țărani din sudul țării, pe care 
lipsa de pământ și șomajul îi obligă să emigreze. Hotărîndu-se să părăsească Sici
lia natală în căutare de lucru pe alte tărîmuri, eroii acestei povestiri cad pradă unei 
tragice întîmplări.

Era o noapte pregătită parcă anume pen
tru ei : o beznă deasă și apăsătoare, din 
care răzbatea zgomotul înfricoșător al mării, 
ca respirația unei fiare; iar respirația se 
stingea la picioarele lor.

Se așezaseră lingă boccelele și valizele 
de carton pe fîșia de plajă plină de pietre, 
la adăpostul unor movilițe, între Gela și Li
cata. O porniseră din satele lor în zori, ca 
să ajungă aici pe înserat. Satele se aflau 
departe de mare, prin părțile secetoase ale 
ținutului. Unul dintre ei vedea marea pen
tru prima oară. Se îngrozea la gîndul că 
va trebui s-o străbată toată, începînd de la 
plaja asta pustie a Siciliei, pe vreme de 
noapte, pînă la cealaltă plajă pustie a Ame
rică, tot pe vreme de noapte. Pentru că așa 
le fusese înțelegerea. — Eu noaptea vă îm
barc, spusese omul care, după grai, semăna 
a comis voiajor, dar care la chip părea 
serios și cinstit. — Și tot noaptea vă debarc : 
pe plaja New Jersey, la doi pași de New 
York... Cine are rude în America, poate să 
scrie să-l aștepte la gara Trenton, la două
sprezece zile de la îmbarcare... Socoteala 
făceți-o voi... Mă rog, ziua exactă n-aș fi 
în stare s-o precizez : poți să știi dacă nu 
e flux, dacă nu ne pîndește paza de coas
tă ?... O zi mai mult sau o zi mai puțin, n-are 
importanță. Totul e să vă vedeți debarcați 
în America.

Intr-adevăr, lucrul cel mai de seamă era 
debarcarea în America : în ce fel și cînd 
se va întîmpla, asta nu avea cine știe ce 
însemnătate. Tocmai cînd le-ar fi ajuns ru
delor scrisorile, în plicurile acelea cu adrese 
zmîngălite, așa cum se pricepeau ei să le 
scrie, taman bine ar fi sosit și ei. După cum 
zice și proverbul : cu răbdarea 6e trece ma
rea. Și vor trece marea asta întunecoasă ; 
și vor ajunge la fermele din America, la fra
ții, la unchii, la nepoții, la verii Ion

Două sute cincizeci de mii de lire : jumă
tate la plecare, jumătate la sosire. Le țineau 
ca pe un talisman între piele și cămașă. 
Vînduseră tot ce puteau vinde ca să adune 
banii aceștia : casa de lut, catîrul, proviziile 
p_e tot anul, dulapul, pernele. Cei mai șme

cheri au recurs la cămătari, vrînd să-i tragă 
pe sfoară măcar o singură dată, după ce 
atîta amar de ani fuseseră jefuiți și suferi
seră de pe urma lor. Se gîndeau cu plăcere 
ce mutră vor face cînd vor afla vestea : 
„Vino să mă cauți în America, lipitoare ce 
ești : dacă izbutești să mă găsești, îți dau 
banii, însă fără dobînzi". în visele lor despre 
America vedeau dolari cu nemiluita : nu 
bani păstrați în vreun portofel ponosit sau 
ascunși între cămașă și piele, ci bani băgați 
neglijent în buzunarele pantalonilor, din care 
scoteau cu pumnul cînd aveau nevoie.

Se făcuse ceasul unsprezece. Unul din el 
aprinse lanterna : era semnalul că puteau 
veni să-i ia pentru îmbarcare. Cînd o stinse.

întunericul păru mai des și mai înfricoșător. 
După cîteva clipe, în locul respirației halu
cinante a mării, se auzi un zgomot mai uman, 
mai blînd : parcă se goleau și se umpleau 
ritmic căldări cu apă. Pe urmă, sunete ne
deslușite, vorbe rostite în șoapte. Se pome
niră în fața domnului Melfa : acesta era nu
mele sub care li se înfățișa impresarul aven
turii lor, încă înainte ca ei să-și fi dat sea
ma că barca ajunsese pe plajă.

— Sînt toți ? — întrebă domnul Melfa. A- 
prinse lanterna, numără. Lipseau doi. — 
Poate că s-au răsgîndit. Treaba lor, dar 
o să le pară rău. Doar n-o să-i așteptăm 
cînd sînt atîtea riscuri — mai spuse domnul 
Melfa.

— In caz că vreunul din voi n-are toți 
banii — amenință el — mai bine s-o ia la 
picior și să se întoarcă acasă. Dacă-i trece 
prin minte să-mi facă pe vapor o surpriză 
ca asta, apăi să știe că se înșeală amar
nic : vă întorc pe toți la țărm, pe crucea 
mea 1 Iar pentru unul singur 6ă pătimească 
toți, a3ta chiar că n-ar fi drept : așa că 
cine-i vinovat, o s-o pățească, i-arăt eu lui, 
îl strivesc în picioare, nu alta, de-o să mă 
țină minte cît o trăi.

11 asigurară cu toții și se jurară că aveau 
toți banii, că nu lipsea o lețcaie.

(Desen de N. POPESCU)

— In barcă 1 spuse domnul Melfa. Și de 
îndată fiecare dintre călători deveni o masă 
informă, una cu bagajele lui.

— Dumnezeule 1 V-ați luat și casa cu voi? 
începu el să bodogănească, șl nu sfîrși decît 
cînd oamenii fură încărcați, împreună cu 
bagajele, în barcă: ce-i drept, — cu riscul 
ca ori vreun om, ori vreun bagaj să cadă 
în apă. Iar deosebirea dintre un om și un 
bagaj consta pentru domnul Melfa în fap
tul că omul avea asupra lui cele două sute 
cincizeci de mii de lire, cusute în haină sau 
purtate între cămașă și piele.

îi cunoștea el, îi știa el bine pe țăranii 
ăștia : niște prost crescuți, niște bădărani.

Călătoria dură mai puțin decît fusese pre
văzut : unsprezece nopți, inclusiv noaptea 
plecării. Ei numărau nopțile în loc să numere 
zilele, pentru că nopțile erau de o întune
cime teribilă, înăbușitoare. Se simțeau cu
fundați în miros de pește, de benzină, ca 
într-o smoală lichidă, caldă, neagră. Dimi
neața, în zori, urcau nițel pe punte să soarbă 
cu nesaț lumina, aerul. Ei își închipuiseră 
marea ca pe o cîmpie verde de grîu un
duind în vînt : adevărata mare însă îi în
grozea : măruntaiele parcă li se răsuceau, 
iar ochii li se învolburau de durere dacă 
priveau o clipă mai mult lumina.

în cea de-a unsprezecea noapte, domnul 
Melfa îi adună pe punte. In primul moment 
li se păru că niște constelații dese căzuseră 
în mare aidoma unor turme. Dar nu, nu erau 
decît așezări omenești din bogata Americă, 
strălucind ca nestematele noaptea. Corbul | 
lunii se plimba prin grămezi transparente de 
nori, iar briza le răcorea plămînii.

— Iată America — 6puse domnul Melfa.
— Nu există cumva primejdia să fi nime

rit în altă parte ? întrebă careva dintre ei. 
Tot drumul se gîndise că pe mare nu sînt 
nici șosele, nici plute și că pe o navă ca 
asta, plutind între cer și apă, ești la voia j 
întîmplării, ba chiar poți să și greșești dru
mul.

Domnul Melfa se uită la el compătimitor 
și-i întrebă pe toți — Păi ați văzut voi oare, 
acolo pe la voi, un orizont ca ăsta ? Și nu 
simțiți că și aerul e altfel ? Nu vedeți cum 
strălucesc așezările alea ?

Toți se învoiră că așa este, uitîndu-se mus
trător la tovarășul lor care cutezase sä pună 
o întrebare atît de prostească.

— Să lichidăm socoteala, spuse domnul 
Melfa.

își scormoniră toți cămășile Și scoaseră 
banii.

— Pregătlți-vă lucrurile, spuse domnul 
Melfa, după ce puse mîna pe bani.

N-a fost nevoie decît de cîteva minute : 
din pricină că pe drum consumaseră provl- i 
zlile pe care erau obligați să le ia prin con
tract, nu le mai rămăsese decît ceva rufărie 
și darurile pentru rudele din America : ceva 
burdufe cu brînză, sticle cu vin, șervețele 
brodate de pus pe masă sau pe o spetează 
de canapea. Coborîră pe țărm ușurei, rî-

(Continuare în pag. IV-a)

(Reprodus clin ziarul „Secera și ciocanul’’
Pitești. Text prescurtat)

Măriuca (Foto r A, Cartojtutf
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Preocupări și rezultate
Clujul, oraș cu o industrie în 

plină dezvoltare, este și un impor
tant centru științific și cultural al 
tării. în cadrul filialei Academiei 
R.P. Romîne, peste 270 de cercetă
tori științifici din cele 6 institute, 7 
secții și colective desfășoară, ală
turi de academicieni și membri co
respondenți ai Academiei, o activi
tate rodnică. Aceasta se concreti
zează în elaborarea unor studii teo
retice valoroase, a unor lucrări le
gate de cerințele practicii. Iată ce 
au relatat corespondentului nostru 
cîțiva oameni de știință clujeni în 
legătură cu principalele cercetări 
efectuate în acest an.

Acad. Raluca Ripan, președintele 
filialei Academiei, directorul Insti
tutului de chimie :

Cercetătorii institutului nostru, 
preocupați de studierea și soluțio
narea unor probleme ridicate de 
activitatea de producție a unor în
treprinderi industriale, au obținut 
rezultate pozitive în extinderea uti
lizării izotopilor radioactivi, îndeo
sebi la studierea structurii șl pro
prietăților unor combinații de telur, 
blsmut etc. Au fost elaborate noi 
metode chimice șl fizice, care au 
început să fie folosite cu bune re
zultate în producție. De exemplu, 
pînă nu de mult, în dozarea unor 
elemente chimice la Uzinele de pre
lucrare a minereurilor complexe de 
Ia Baia Mare și Firiza se folosea o 
metodă depășită ; CTcum, prin folosi
rea noii metode elaborate în insti
tut, timpul de dozare s-a redus de 
la 2-3 zile la numai 2-3 ore.

A fost încheiat, în fază de labo
rator, studiul separării reniului din 
minereul de molibden indigen, a- 
ceastă lucrare urmînd a trece în 
fază pilot. Acum, cercetătorii efec
tuează studii asupra echilibrului 
termic de cinci și șase component!, 
pe baza unei convenții încheiate cu 
ICECHIM și în legătură cu ob
ținerea îngrășămintelor cu fosfor. 
Prin efectuarea unor studii în cola
borare cu Institutul de cercetări chi- 
mico-farmaceutice din Cluj, s-au ob
ținut, datorită folosirii de procedee 
originale, noi combinații chimi
ce pentru industria medicamen
telor. De asemenea, au fost rea
lizate prin sinteze noi combinații cu 
sulf și azot, sau fosfororganlce, iar 
acum colective de chimiști și bio
logi studiază împreună acțiunea 
biologică a acestor substanțe.

In cadrul institutului au fost re
organizate și modernizate labora
toarele de cercetări chimice și fi* *

Au trecut aproape 6 luni de cînd 
în articolul „Nu le place sportul ?" 
apărut în ziarul nostru, erau criti
cate asociațiile sportive din unele 
întreprinderi ale orașului Galați pen
tru că nu se ocupă de dezvoltarea 
multilaterală a sportului de mase și 
de atragerea femeilor în eport. La 
întreprinderile textile, unde lucrează 
peste 2 000 de femei, asociația spor
tivă nu reușise să formeze decît o 
echipă de volei. La fel și la fabrica 
„Dunăreană“, unde lucrează multe 
fete. Ce s-a făcut de atunci și pînă 
acum ?

îndrumat de comitetul de partid 
și de organizația U.T.M., Consiliul 
asociației sportive „Textila" și-a îm
bunătățit mult activitatea, atrăgînd 
pe terenurile de sport un mare 
număr de fete. Zilnic, la gimnastica 
de producție participă marea ma
joritate a textiliștilor, femei și băr
bați. Din rîndul muncitoarelor de 
aici au fost formate 3 echipe de 
handbal, cu o frumoasă activitate 
competițională. Printre handbaliste 
se numără fruntașele în producție 
Victoria Dragomir, Maria Popa și E- 
lena Negoiță. Multe alte tinere fac 
parte din echipele de gimnastică, 
volei, popice sau practică atletis
mul. La un concurs, în Galați, mun
citoarea Maria Veber a ocupat pri
mul loc la proba de aruncare a 
greutății, iar Sanda Moise — la sări
tura în înălțime. în întreprindere se 
organizează cu regularitate pe secții

*și schimburi concursuri de tenis de 
masă, șah; numărul femeilor parti
cipante este cu mult mai mare de
cît în trecut. La prima fază a crosu
lui „Să întîmpinăm 7 Noiembrie". au 
participat aproape 500 de munci
toare, iar la Spartachiada de vară 
a tineretului au luat parte la dife
rite întreceri sportive peste 1 000 de 
fete. Acum, sportivele din fabrică se 
pregătesc pentru concursurile Spar- 
tachiadei de iarnă, ce vor începe 
în curînd.

Pentru a contribui la îmbunătăți
rea activității, conducerea clubului 
sportiv orășenesc a repartizat aici 
ca instructor pe profesoara Rodica 
Drăgan. împreună cu consiliul aso
ciației sportive, profesoara a întoc
mit

,,Tractorul”-Corabia
...este numele asociației sportive a 

S.M.T.-ului din Corabia. Fotbaliștii 
de aici — în majoritate tineri mun
citori — au avut în această toamnă 
o bună comportare în campionatul 
regional. Din 11 meciuri jucate, 
echipa a cîștigat 0 (un meci l-a ter
minat la egalitate și a pierdut doar 
o partidă).

Succesele fotbaliștilor din Corabia 
se datoresc în primul rînd conștiin
ciozității jucătorilor — printre care 
se numără tractoristul l. Ene, elec
tricianul I. Popescu, tîmplarul M. 
Șarpe, lăcătușii Tita Agape, I. Oble- 
menco — și, bineînțeles, sprijinului 
acordat activității sportive de orga
nizația de partid și de conducerea 
administrativă a S.M.T.-ului. (De la 
K. Vofiadis — funcționar).

De vorLă cu oameni 
de știință clujeni

zice, sporindu-se astfel posibilitățile 
de aplicare a unor metode de cer
cetare complexă la nivelul științei 
mondiale.

Pentru viitorul apropiat, ne pro
punem să dezvoltăm cercetările în 
domeniul elementelor rare, urmă
rind separarea acestora din pro
duse naturale și din reziduri indus
triale, precum și obținerea lor în 
stare spectroscopie pură pentru a 
fi utilizate în industrie la realizarea 
semiconductorilor, în cercetările din 
domeniul fizicii nucleare etc. De ase
menea, ne vom preocupa de lărgi
rea sortimentului de izotopi radio
activi și vom sprijini colectivele 
mai multor întreprinderi spre a-i 
folosi în vederea ridicării nivelului 
tehnic al producției.

Prof. Ștefan Pôterfi, membru co
respondent al Academiei :

Anul acesta, colectivul Centrului 
de cercetări biologice a studiat și 
rezolvat o serie de probleme legate 
de sporirea producției agricole ve
getale și animale. Totodată, s-a re
dactat volumul X din „Flora

Au apărui: Analele Institutului de Istorie 
a Partidului de pe lingă C. C. al P. M. R„ nr. 5—1962
La rubrica documente, revista pu

blică : „Unele documente privind si
tuația și lupta maselor muncitoare 
din țara noastră în perioada premer
gătoare eroicelor lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor din ianuarie-fe- 
bruarie 1933" : „Documente privind 
solidaritatea maselor muncitoare din 
Romînia cu Rusia Sovietică (1918— 
1924)“.

In revistă sînt înserate, de ase
menea, articolele : „Activitatea or
ganizației revoluționare Ajutorul 
Roșu, sub conducerea P.C.R., în le
gătură cu procesul conducătorilor 
luptelor ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933“ de S. HOMENCO ; „Situa
ția clasei muncitoare din Romînia 
în perioada 1941—august 1944" de 
N. N. CONSTANTINESCU, TUDOR 
PAUL ; „Blocul Democratic, organi
zație de masă legală condusă de 
P.C.R. (1935—1936)“ de GH. IONIȚA ; 
„Lupta clasei muncitoare din Romî
nia împotriva corporațiilor (1902—

„SăpSămîna 
Economiei“ 

(sus).

Prestidigitație 
la circ... (mij
loc).

Ieșirea prin
Sărindar... (jos) 

Desene de
TIA PEDTZ

R.P. Romîne", lucrare în care sînt 
studiate toate plantele de pe teri
toriul țării noastre, unele putînd fi 
utilizate în viitorul apropiat la ame
liorarea fînețelor, pășunilor, stabili
rea noilor port-altoi etc. De aseme
nea, s-a realizat o nouă fascicolă 
din „Fauna R. P. Romîne". lucrare 
de importanță teoretică și practică 
privind repartizarea faunei în sol 
după felul de cultură a plantelor.

Cercetătorii au pus în evidență 
existența unei corelații între rapor
tul ionic al mediului extern și dife
ritele funcții ale animalelor — exci
tabilitate, metabolism mineral și 
glucidic. După părerea mea, lucra
rea este deosebit de importantă, 
deoarece oferă perspectiva găsirii 
metodei de dirijare a metabolis
mului animal. în prezent, cercetăto
rii noștri studiază rolul raportului 
ionic în reglarea diferitelor funcții 
ale organismului.

S-au întreprins cercetări asu
pra acțiunii unor sulfamide asupra 
floril-soarelul. Pe baza cercetărilor 
au fost selecționate noi forme de 
floarea-soarelui care s-au experi
mentat în culturi mari Ia trei gos
podării colective din regiune. Pro
ductivitatea acestor noi forme este 
superioară soiurilor cultivate pînă 
acum.

1908)“ de I. IACOȘ, V. PETRIȘOR ; 
„Lupta Partidului Comunist Ungar 
pentru organizarea țărănimii sărace 
în perioada dintre a doua jumătate 
a anului 1945 și sfîrșitul anului 1946" 
de BORSI EMIL.

Revista recenzează lucrările : V. B. 
UȘAKOV : „Politica externă a Ger
maniei hitleriste“ ; „SS în acțiune. 
Documente despre crimele săvîrșite 
de SS“ ; K. MARX-F. ENGELS : 
„Despre sistemul colonial al capita
lismului".

La rubrica note bibliografice sînt 
prezentate lucrările : „Din istoria 
luptelor greviste ale proletariatului 
din Romînia“, vol. II ; ILEANA 
VRANCEA : „Tradiții ale criticii li
terare marxiste din Romînia (1930— 
1940)“ ; GH. GEORGESCU-BUZĂU : 
„Răscoala de Ia 1784 a iobagilor din 
Transilvania" ; N. GOGONEAȚĂ : 
„Filozofia lui Vasile Conta“ ; I. M. 
KRIVOGUZ : „«Spartak» și înteme
ierea Partidului Comunist din Ger
mania“ ; ERNST HENRY : „Neofas- 
cismul" ; G. L. ROZANOV : „Ulti
mele zile ale lui Hitler“ ; I. N. 
MELNICOVA : „Lupta de clasă din 
Cehoslovacia în anii 1924—1929“ : 
SVÉD LÄSZLO : „Tînăra armată 
deschide drum".

Noi unități 
de deservire a populației

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
— în ultimul timp aproape în toate 
orașele și centrele muncitorești din 
regiunea Maramureș au fost date în 
folosință complexe și unități mo
deme de deservire ale cooperației 
meșteșugărești. Astfel, la Negrești, 
Cehu-Silvaniei, Sighet și Vișeu s-au 
construit și s-au dat de curînd în 
folosință complexe care cuprind sec
ții de croitorie, cismărie, foto, repa- 
rații-rad'io și altele. In cursul aces
tui an au mai fost deschise în cu
prinsul regiunii 75 noi unități de de
servire a populației.

M U

(Urmare din pag. III-a)

zînd și fluierînd : unul începu chiar 
să cînte în gura mare.

— Tot nimic n-ați priceput ?1 se 
mînie domnul Melfa. Va să zică 
vreți să mă băgați într-o belea ?... 
Cînd o să vă las pe uscat, puteți 
să vă duceți la primul polițai și să 
cereți să vă repatriați cu prima 
cursă ; mie puțin îmi pasă, fiecare 
e liber să se sinucidă cum îi place... 
La urma urmei, eu m-am ținut de 
cuvînt : asta e America, eu datoria 
mi-am făcut-o, v-am adus aici... Dar 
dați-mi răgazul să mă întorc la 
bord, pentru Dumnezeu 1

îi dădură mai mult timp chiar de
cît era nevoie ca să ajungă la 
bord : căci rămăseseră așa, așezați 
pe nisipul proaspăt, nehotărîți, ne- 
știind ce să facă, binecuvîntînd și 
blestemînd noaptea : noaptea de a 
cărei ocrotire se bucurau atîta timp 
cît stăteau locului, nemișcați pe pla
jă, dar care s-ar fi transformat în
tr-o teribilă primejdie dacă ar fi în
drăznit să se depărteze. Domnul 
Melfa le spusese să se împrăștie, 
dar nici unul nu se simțeq în stare 
să se despartă de ceilalți. Cine știe 
cît de departe era Trenton, cine știe 
cît dura ca să ajungi acolo l

Auziră în depărtare un cîntec. 
„Parcă ar fi un căruțaș de-ai noș
tri 1“ se gîndiră cu toții : „Da, vezi 
bine 1 Lumea-i pretutindeni la fel, 
pretutindeni omul picură în cîntec 
aceeași melancolie, aceeași sufe
rință. Dar erau în America, orașele 
care sclipeau la orizontul cu nisip 
șt copaci erau orașele Americii.

Dot dintre ei hotărîră s-o por
nească în avangardă ca să desco

LACUL BOB!

Vedere parțială a lacului Bodl

Vizitatorul de astăzi al orașu
lui Baia Mare are multe lucruri 
de văzut. Bătrînul centru minier 
a întinerit și s-a înnoit, oferind 
priveliștea înviorătoare a noilor 
cartiere de locuințe, a construc
țiilor social-culturale etc.

Oaspeții orașului sînt însă în
demnați la drum și de frumosul 
peisaj din jur. Munții Gutinului 
își ridică vîrfurile în partea de 
nord a orașului, „ascunzind" pei
saje minunate. De o atenție 
deosebită din partea turiștilor se 
bucură aci lacul lui Pintea, numit 
și lacul Bodi. Așezat intr-un căuș 
al munților, la o altitudine da 
circa 730 m lacul Bodi este în
conjurat de o frumoasă pădure 
de fag — oglinda apei apare ca o 
plăcută surpriză, de-abia cînd a- 
jungi la cîteva zeci de metri.

Pe malul lacului Bodi se află 
o primitoare cabană (Mogoșa) 
unde, în toate anotimpurile, po
posesc excursioniști. In imediata 
apropiere a cabanei — pîrtia de 
schi și un teleferic cu care se 
poate urca pînă sus, în vîrful 
muntelui. Drumul care face legă
tura între lac și șoseaua Baia 
Mare — Baia Sprie — Sighet este 
ușor accesibil. De la Baia Mare 
se poate ajunge ușor la Baia 
Sprie, cale de circa 10 km, cu 
autobuzele sau trenul, iar mai 
departe — după un drum de a- 
proximativ 7*/ 2—2 ore — turiștii, 
mergînd pe jos, ajung la lacul 
Bodi. Marcajul „bandă roșie“ 
duce la cabană.

In împrejurimile lacului se a- 
flă și alte trasee turistice. Ast
fel, în 2 ore se ajunge pe vîrful 
Gutinului (altitudine 1 444 m) și 
la cunoscuta „creastă a cocoșu
lui". Pe un drum scurt excursio
niștii pot urca pînă pe vîrful 
Mogoșa (1 243 m altitudine).

V. GRIGORIU

Sfatul medicului

Alimentația în bolile ficatului 
și căilor biliare

Prin multiplele sale funcțiuni, fi
catul este unul dintre organele prin
cipale ale corpului nostru. îmbolnă
virea lui duce la deranjarea acestor 
funcțiuni, care sînt de importanță 
covîrșitoare pentru organismul o- 
mului.

Intrucît există felurite boli de fi
cat și de căi biliare care nu seamă
nă între ele — după cum nici a- 
ceeași boală nu este aidoma de la 
individ la individ — regimul alimen
tar trebuie adaptat la fiecare caz 
în parte. Se poate face totuși o ge
neralizare în ceea ce privește ali
mentele nepermise, aceasta fiind va
labilă pentru majoritatea bolilor de 
ficat și de căi biliare. Astfel, în ca
zuri de colecistite (cu sau fără cal
culi), unele dischinezii biliare, an- 
giocolite, hepatite virotice (în prima 
fază de boală), hepatite cronice și 
ciroze, sînt interzise : grăsimile a- 
nimale (carne grasă, slănină, icre, 
smîntînă), mîncărurile cu sos, rîn- 
tașurile, maionezele, tocăturile, brîn- 
zeturile fermentate. Sînt contraindi
cate și următoarele alimente : meze
luri, conserve de carne, varză, co
nopidă, ciuperci, condimente, cafea, 
cacao, băuturi alcoolice. în schimb, 
bolnavul poate consuma o serie de 
alte alimente care în genere prote
jează ficatul și care în cele mai 
multe cazuri sînt indicate, fiind 
o hrană consistentă pentru orga
nism, dînd acestuia substanțele nu
tritive de care are nevoie. Aceste 
alimente sînt : laptele smîntînit, 
brînza proaspătă de vaci, carne de 
vacă slabă, pasăre sau pește gătită 
rasol ori pe grătar, legume verzi 
sub formă de pireu sau soteu din 

pere, să afle ceva. Merseră înspre 
lumina care, din așezarea cea mai 
apropiată, pîlpîia spre cer. Găsiră 
șoseaua foarte repede : „șosea as
faltată, bună, aici e altfel ca la 
noi“, dar la drept vorbind se aștep
tau să fie mai largă, mai dreaptă. 
Merseră alături, ca să se ferească 
de a întîlni pe cineva, urmărind li
nia șoselei pe drumul dintre copaci.

Trecu un automobil. „Parcă ar fi 
un Fiat 600". Pe urmă trecu altul 
care părea un Fiat 1000, și apoi al
tul. Mai departe trecură două moto
ciclete, una după alia, cu un zgo
mot asurzitor. Era poliția, fără doar 
și poate ; deci bine făcuseră că o 
apucaseră pe un drum lăturalnic.

Și iată în sfîrșit indicatoarele cu 
săgeți. Se uitară înainte și îndărăt, 
pășiră pe șosea, se apropiată tiptil 
ca să poată citi : Santa Croce, Ca- 
marir.a-Scoglitti.

— Santa Croce Camarina: parcă 
am mai auzit de numele ăsta.

— Parcă și eu : și nici Scoglittl 
nu mi-e necunoscut.

— Poate că vreuna din rudele 
noastre a locuit pe aici ; poate chiar 
unchiul meu, înainte să se fi mutat 
la Filadelfia ; da, după cîte îmi a- 
mintesc, locuia într-un alt oraș îna
inte de a se fi mutat la Filadelfia.

— Așa și frate-meu : locuia în
tr-un alt loc înainte de s-a dus în 
Brooklyn... Dar cum se numea locul 
acela, asta chiar că nu-mi amintesc. 
Și mai e ceva : noi citim Santa Cro
ce Camarina, citim Scoglitti ; dar 
cum or fi citind ei, de unde să știm, 
limba americană se citește altfel de 
cum se scrie.

— Da 1 ce-I frumos la limba noa
stră Italiană, e tocmai asta, că așa 
cum scrii, așa și citești... Dar nu

Concurs
de orientare turistică

Numeroase asociații sportive din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui Sibiu au participat recent cu 
echipe mixte la un concurs de 
orientare turistică alpină în munții 
Cibinului.

Printre echipele care au dat do
vadă de temeinice cunoștințe turis
tice se numără cele de la asociațiile 
sportive „Mătasea Roșie"-Sibiu, 
„Păltiniș” din Rășinari, „înainte” 
din Cisnădie.

dovlecei, morcovi, cartofi, fasole 
verde. Ele pot fi pregătite cu puțin 
unt proaspăt sau ulei. Se pot con
suma și macaroane sau orez, dar cu 
condiția să fie foarte bine fierte, 
precum și compoturi de fructe, dul
ciuri sub formă de prăjituri de 
casă preparate cu puțin unt și foar
te puțin ou, geleuri, marmeladă, 
dulceață, pîine albă sau intermedia
ră uscată sau prăjită în cuptor.

Este bine ca la fiecare masă să se 
consume mîncăruri în cantități mici, 
iar prînzurile să fie repetate la 3—4 
ore și să fie încheiate cu ceaiuri de 
mentă, anason sau chimen, care 
micșorează spasmele și balonările. 
Aceasta este o dietă neiritantă, atît 
pentru ficat cît și pentru stomac și 
duoden. în același timp este o ali
mentație care previne, în parte, for
marea pietrelor în vezicula biliară, 
deoarece, se pare că există o legă
tură directă între consumul excesiv 
de grăsimi șj formarea acestor cal
culi.

Trebuie subliniat faptul că în he
patitele cronice și în ciroze sînt per
mise unele grăsimi ca : ulei de măs
line, de floarea-soarelui sau de do
vleac, cantități reduse de unt. La 
fel, sînt indicate ouăle (ca ouă moi 
fierte în apă) în cazuri de lenevire 
a veziculei biliare, care are drept 
consecință o incompletă golire a ei 
în procesul digestiei.

Alimentația descrisă mai sus asi
gură un aport energetic și vitaminic 
capabil ca, în combinație cu trata
mentul medicamentos, să asigure un 
efect terapeutic dorit.

R. LÄZÄRESCU 
medic

putem petrece noaptea aici, trebuie 
să ne luăm inima-n dinți... Eu, pri
ma mașină care vine, o opresc. Am 
să întreb doar atît : „Trenton“ ?... 
Aici oamenii sînt mai bine crescuți... 
Chiar dacă nu înțelege cineva ce 
spui, tot face el un gest, un semn : 
și așa o să pricepem cel puțin în
cotro o fi Trenton ăsta.

Dinspre curbă, la douăzeci de me
tri, țîșni un Fiat 500. Șoferul îi văzu 
pironindu-se înainte, cu mîinile ridi
cate, ca să-l oprească. Înjurînd de 
mama focului, frînă brusc.

— Trenton î — întrebă unul din 
cei doi de pe șosea.

— Ce ? — spuse șoferul.
— Trenton.
— Ce Trenton mama dracului, în

jură omul din automobil.
•— Vorbește italienește, își spuseră 

cei doi, uitîndu-se unul la altul ca 
să se sfătuiască din ochi dacă nu 
era bine să-i destăinuiască com
patriotului situația lor.

Acesta închise portița și o porni. 
Mașina făcu un salt înainte. Și abia 
atunci se răcori strigînd către cei 
doi care rămăseseră pe șosea muți, 
împietriți ; — Bețivanilor, pehlivani
lor, mama voastră de pezevenghi... 
restul pierzîndu-se în goana mașinii.

Se așternu tăcerea.
— Mi-amintesc că într-un an, 

spuse după o clipă cel căruia nu
mele de Santa Croce îi suna cunos
cut, într-un an cînd prin părțile noa
stre fusese secetă, taică-meu ve
nise aici ca să caute de lucru la 
vremea secerișului.

Porniră încet pe marginea ca
nalului de piatră ce străjuia șo
seaua. Pentru că n-aveau nici o 
grabă să le ducă celorlalți vestea 
că debarcaseră în Sicilia...

Lucrurile s-au îndreptat

un program judicios de desfă-

De Ia corespondenții voluntari

IN C I T E V A
Vineri, au început, în Palatul sporturi

lor din Budapesta, campionatele interna
ționale de tenis de masă ale R. P. Un
gare la care participă sportivi și sportive 
din 10 țări. Competiția a fost deschisă 
cu probele de dublu. Perechea romînă 
Maria Alexandru-Geta Pitică s-a calificat 
pentru semifinalele probei de dublu femei, 
învingînd cu 3—0 pe Kantor-Nagy (R. P. 
Ungară} și cu 3—1 (21—7, 18—21, 21—17, 
21—15) pe jucătoarele poloneze Szmidt- 
Novorita. S-au mai calificat în semifinale 
perechile : Lukacs-Kerekes (R. P. Ungară), 
Foeldi-Heiritz (R. P. Ungară) și D. Rowe- 
Shannon (Anglia).

*
Echipa selecționată de box (tineret) a 

R. P. Romîne va întîlni la 18 și 20 no
iembrie Ia Varșovia și Bygoszcz repre
zentativa de tineret a R. P. Polone. In 
vederea acestei întîlniri, vineri a fost al
cătuită echipa care va pleca astăzi spre 
Varșovia : D. Davidescu, C. Crudu, A. 
Olteanu (M. Goantă), FI. Pătrașcu, Ion 
Marin, V. Mîrza (T. Mitrea), I. Olteanu, 
Șt. Colan, V. Trandafir șl M, Ghior- 
ghloni.

★
tn ziua a doua a balcaniadei de bas

chet de la Istanbul, R. P. Bulgaria a In-

obținute oglindesc 
atentă a conducerii 

de a

Galați 
vreme 

popice 
de ti-

șurare a întrecerilor sportive. Com
petițiile vor fi disputate pe ture șl 
schimburi, ca toate fetele șl băieții, 
bineînțeles, să poată practica spor
tul preferat. în ultimele luni, cu spri
jinul conducerii întreprinderii a fost 
amenajat un complex sportiv cu te
renuri pentru baschet, handbal și 
volei.

Și la fabrica de plase șl unelte 
pescărești se desfășoară o vie acti
vitate sportivă. Aici se organizează 
cu regularitate excursii în diferite 
localități din țară, au loc campio
nate de tenis de masă, șah, la care 
sînt înscrise aproape 70 de fete.

Rezultatele 
preocuparea 
Clubului sportiv orășenesc 
atrage femeile din toate întreprin
derile și instituțiile orașului la acti
vitatea sportivă. Pentru echipele 
sportive feminine din orașul 
au fost organizate în ultima 
întreceri de volei, atletism, 
și canotaj. Au participat mii 
nere.

Clubul sportiv orășenesc a or
ganizat brigăzi formate din profe
sori de educație fizică, medici, acti
viști U.T.M. și U.C.F.S. Ei au desfă
șurat în întreprinderi o muncă 
serioasă, au ajutat asociațiile spor
tive să organizeze diferite competiții 
și gimnastica în producție.

La fabrica „Dunăreană“, însă, si
tuația nu s-a schimbat prea mult în 
ultimele 6 luni. Consiliul asociației 
sportive (președinte tovarășul F. 
Maximilian) n-a făcut mai nimic 
pentru a atrage cît mai multe ti
nere muncitoare din fabrică în ac
tivitatea sportivă. Vechea intenție a 
președintelui — de a forma o echi
pă de volei feminină — a suferit o 
transformare: a luat ființă una de... 
băieți. Nici după ce a apărut arti
colul în „Scînteia”, n-au fost luate 
măsuri corespunzătoare. Lucrul a- 
cesta trebuie să-l facă neîntîrziat 
Consiliul clubului orășenesc Galați, 
în întreprindere sînt multe tinere 
dornice să facă sport, chiar dacă 
actualul președinte al asociației 
sportive are idei preconcepute în ce 
privește practicarea sportului de că
tre femei.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii"

S-au supărat și... au plecat
Cu puțină vreme în urmă, la 

Bocșa urma să se desfășoare o gală 
de box între echipele Metalul din 
Bocșa și Corvinul din Hunedoara. 
Totul fusese pregătit : ringul de box, 
cazarea oaspeților, desemnarea ar
bitrilor. Dar în seara galei, în jurul 
ringului spectatorii au așteptat în 
zadar să înceapă meciurile. Pugi- 
liștii hunedoreni, după ce au sosit 
în localitate, au luat masa de prînz, 
iar seara — în loc să se prezinte la 
gală — au făcut calea întoarsă, spre 
Hunedoara. Este de neînțeles de ce 
antrenorul echipei a procedat astfel. 
Poate o să răspundă redacției, de
oarece cu organizatorii locali nu a 
vrut să mai stea de vorbă ? (De la 
I. Rotărescu — lăcătuș, ș'i N. Grigore 
— sudor).

R ÎNDURI
vins cu scorul de 73—67 (31—28) echipa 
Greciei, iar selecționata Turciei a între
cut cu 69—45 (34—21) echipa R. P. Ro
mîne.

*
Asociația atletică de amatori din S.U.A. 

va organiza în luna februarie 1963 la 
New York, Filadelfia șl Los Angeles mai 
multe reuniuni internaționale de atletism. 
După cum transmit agențiile de presă, 
organizatorii americani au invitat trei 
atleți sovietici : Valeri Brumei, record
man mondial la săritura în înălțime, Igor 
Ter Ovanesian, recordman mondial la 
lungime, șl Valeri Bulîșev, alerqător de 
demifond. Primul concurs la care vor 
participa și atleții sovietici se va desfă
șura la New York Ia 1 februarie.

★

Joi seara la Los Angeles, tlnărul bo
xer negru de categorie „grea” Casius 
Clay l-a învins prin K.O. în rundul 4 pe 
fostul campion mondial Archie Moore. 
Clay, cîștigător al medaliei olimpice de 
aur de la Roma, este în vîrstă de 20 de 
ani. El a susținut pînă în prezent 11 In- 
tîlniri profesioniste, repurtînd tot atîtea 
victorii.

(Agerpres)
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La casa do cultură a tineretului din raionul Grivlța Roșie din Ca
pitală există și un cerc de artă plastică. In fotografie : pictorița Sanda 
Șărămăt dă explicații tinerilor artiști amatori.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Sesiunea Comisiei mixte romîno-iugoslave 
de colaborare tehnico-științifică

ta Belgrad s-au încheiat lucră
rile sesiunii a IV-a a Comisiei mixte 
romîno-iugoslave' de colaborare teh- 
nico-științifică.

La sesiune s-a examinat realiza
rea hotărîrilor sesiunii a III-a a 
Comisiei și s-a stabilit planul cola
borării tehnico-știintifice pentru pe
rioada următoare.

Conform protocolului încheiat, or
ganizațiile economice și instituțiile 
romîne și iugoslave vor face schimb 
de specialiști și documentații tehnice 
pentru transmiterea reciprocă a ex
perienței în producție și a realiză
rilor tehnico-știintifice în unele do
menii ale construcțiilor de mașini, 
petrol-gaze, industriei chimico-far- 
maceutice, geologiei, gospodăririi a- 
pelor și consolidării solului, indus

Ï » £ o r
® Vineri la amiază, artiști ai Teatrului 

din Pireu, în frunte cu regizorul Dimi
trios Rondiris, directorul teatrului, au fost 
primiți la Comitetul de stat pentru cul
tură șl artă de tovarășa Constanța Cră
ciun, președintele comitetului.

La primire au mai fost de față Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru cultură și artă, și artistul po
porului Radu Beligan, președintele Con
siliului teatrelor din Comitetul de stat 
pentru cultură șl artă.

O Comitetul de stat pentru cultură și 
artă a organizat vineri seara, în sala 
Dalles din Capitală, conferința „80 de ani 
de la nașterea constructorului și aviato
rului romîn Aurel Vlaicu".

Despre viața și meritele deosebite ale 
lui Aurel Vlaicu a vorbit acad. Elie Cara- 
foli, directorul Institutului de mecanică 
aplicată ,,Traian Vuia" al Academiei 
R. P. Romîne.

După conferință asistența a vizionat 
filmul documentar „Aurel Vlaicu”, pre
cum și filmul artistic „Flăcări și flori”.

• Vineri seara conducerea Institutului 
de fizică atomică al Academiei R. P. Ro
mine a oferit in saloanele restaurantului 

triei alimentare șl ușoare, transpor
turilor și altele.

în timpul sesiunii, delegația ro- 
mînă a vizitat mai multe întreprin
deri industriale din republicile popu
lare Serbia, Croatia, Slovenia, luînd 
cunoștință de realizările tehnico- 
știintifice ale acestora.

Din partea romînă protocolul a 
fost semnat de Răducanu Cioroiu, 
adjunct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei al R. P. Romîne, 
iar din partea iugoslavă de Milorad 
Birovljev, adjunct al secretarului 
pentru industrie al Vecei Executive 
Federative a R.P.F. Iugoslavia.

Sesiunea a avut loc într-o atmo
sferă de prietenie și de înțelegere 
reciprocă.

mâții
Athenée Palace o masă în cinstea parti- 
cipanților la lucrările colocviului interna
țional privind construcția și utilizarea 
betatroanelor, care se desfășoară la 
București. (Agerpres)

9 La muzeul romîno-rus (strada Funda
ției nr. 4) s-a deschis expoziția „Viața și 
opera lui Dimitrie Cantemir". Expoziția 
cuprinde fotocopii de manuscrise, cărți 
în original etc. , sînt prezentate ediții 
rare, în mai multe limbi, ale unor lucrări 
cum ar fi „Divanul sau gîlceava înțelep
tului cu lumea”, „Istoria creșterii și des
creșterii imperiului otoman", „Descrierea 
Moldovei”, „Hronicul romîno-moldo-vala- 
hilor" etc. Sînt prezentate numeroase de
sene cu care Cantemir și-a ilustrat o 
parte din scrierile sale, cercetările sale 
științifice efectuate tn Rusia.

O La tragerea Loto Central din 16 no
iembrie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
5, 14, 26, 36, 77, 3, 42, 63, 44, 22

Premiul special A : 42, 5, 36.
Premiul special B : 3, 22, 44.
Premiu! special C : 14, 26, 77.
Fond do premii 742 114 lei.

Rezoluția Congresului al VIII-lea 
al Partidului Comunist Bulgar Aer comprimat în Iqc

de exploziv
SOFIA (Agerpres). —B.T.A. trans

mite rezoluția Congresului al VIII-lea 
al P. C. Bulgar cu privire la rapor
tul de activitate al Comitetului Cen
tral al partidului, prezentat de To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar.

Congresul al VIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, se spune în rezo
luția adoptată la Congres, a ascultat 
și discutat raportul de activitate al 
Comitetului Central al P. C. Bulgar, 
pe perioada care s-a scurs după Con
gresul al VII-lea al partidului, pre
zentat de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C., și este întruto
tul de acord cu aprecierile și con
cluziile din raport Congresul aprobă 
în unanimitate linia politică și ac
tivitatea desfășurată în acea perioa
dă de Comitetul Central.

Congresul al VIII-lea al Partidu
lui Comunist Bulgar constată că în 
perioada care a trecut Comitetul 
Central al partidului și guvernul au 
promovat o linie justă în domeniul 
politicii externe.

Congresul sprijină întrutotul hotă
rîrile Consfătuirii partidelor comu
niste și muncitorești, care a avut loc 
în 1960 la Moscova, și hotărîrile Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. cu 
privire la coexistența pașnică a ță
rilor cu orînduiri sociale diferite. In 
condițiile în care lumea este împăr
țită în două sisteme, acesta este uni
cul principiu just și rezonabil în 
relațiile internaționale, care decurge 
din mersul obiectiv al evoluției is
torice.

Congresul al VIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, se spune în rezo
luție în continuare, salută cu profun
dă admirație marele Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și poporul so
vietic titan, care primii au creat 
și lansat sateliții artificiali ai Pă- 
mîntului și Soarelui, primii au con
struit nave cosmice interplanetare și 
primii au trimis oameni în Cosmos 
— aceste simboluri mărețe ale comu
nismului atotbiruitor.

Congresul aprobă în unanimitate 
Principiile fundamentale ale diviziu
nii internaționale socialiste a mun
cii, elaborate și aprobate de Consfă
tuirea primilor secretari ai Comite
telor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești frățești și a 
șefilor de guverne ale țărilor mem
bre ale Consiliului de 
nomic Reciproc care a 
iunie 1962 la Moscova.

Congresul sprijină
Uniunii Sovietice de a se convoca o 
conferință internațională pentru pro
blemele comerțului și pentru discu
tarea problemelor constituirii unei 
organizații comerciale internaționale, 
care să cuprindă toate regiunile lu
mii fără nici un fel de discriminare.

Congresul consideră drept justă 
linia promovată de Comitetul Cen
tral al partidului și de guvernul 
popular spre îmbunătățirea relații
lor și lărgirea colaborării dintre Re
publica Populară Bulgaria și Repu
blica Populară Federativă Iugoslavia.

Constatînd1 politica ostilă, antileni- 
nistă a conducerii Partidului Muncii 
din Albania și Republicii Populare 
Albania, linia ei sectară-aventuristă 

Ajutor Eco- 
avut loc în

propunerea

în cele mai importante probleme ale 
zilelor noastre, congresul și-a ex
primat convingerea că Partidul Mun
cii din Albania va lichida sectaris
mul, dogmatismul și naționalismul 
din rîndurile sale și va păși împreu
nă cu celelalte partide frățești sub 
steagul marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar în lupta 
pentru triumful comunismului.

Congresul reafirmă dorința și vo
ința Partidului Comunist Bulgar și 
Republicii Populare Bulgaria de a 
stabili relații de cea mai bună veci
nătate și o largă colaborare econo
mică și culturală cu Grecia și Tur
cia.

Arătînd în continuare că din vina 
imperialiștilor în lume există 
pericolul de război, rezoluția sub
liniază că este necesar să se 
ascută neîncetat vigilența poporului 
și să se întărească capacitatea de a- 
părare a țării, să se perfecționeze 
măiestria de luptă a armatei popu
lare, pentru a da o ripostă zdrobi
toare oricărei încercări a imperia
lismului și slugilor lui de a atenta 
la munca pașnică a poporului nos
tru, la independența și integritatea 
teritorială a Republicii Populare 
Bulgaria.

în rezoluție sînt relevate cu satis
facție marile succese obținute în 
lupta pentru construirea accelerată a 
bazei tehnice-materiale a socialis
mului.

Congresul aprobă întrutotul activi
tatea desfășurată de Comitetul Cen
tral pe linia creării unor stimulen
te materiale trainice în agricultură, 
pe linia dezvoltării și lărgirii bazei 
tehnice-materiale a G.A.C.M., a în
tăririi gospodăriilor cooperative cu 
cadre. Congresul scoate în evidență 
necesitatea de a se lichida rămîne- 
rea în urmă și de a se asigura dez
voltarea rapidă a creșterii animale
lor în următorii 2—3 ani.

Congresul obligă Comitetul Cen
tral să promoveze neîncetat linia 
spre specializare și cooperare în do
meniul industriei și, mai cu seamă, 
al construcției de mașini.

După părerea congresului, nivelul 
la care a ajuns economia socialistă 
permite să se traseze ca. sarcină 
concretă creșterea continuă simți
toare a veniturilor reale ale oame
nilor muncii.

Congresul al VIII-lea al P. C. Bul
gar consideră că trecerea treptată la 
construirea bazei tehnice-materiale 
a comunismului în Bulgaria va în
cepe încă la mijlocul următorilor 20 
de ani.

Ținînd seama de schimbările ra
dicale care au intervenit în societa
tea noastră după adoptarea actualei 
constituții, congresul însărcinează 
Comitetul Central al partidului să 
organizeze lucrările în domeniul e- 
laborării și adoptării unei noi con
stituții a Republicii Populare Bulga
ria.

Congresul aprobă în deplină una
nimitate activitatea și hotărîrile 
recentei plenare a C.C. al partidului, 
care a condamnat încălcările groso
lane ale legalității socialiste, săvîr- 
șite în perioada cultului personali
tății de către V. Cervenkov, A. Iu-

G. Țankov și de alți conducă- 
ai partidului, blamează activi- 

. fracț.ionistă și scizionistă a lui

gov, 
tori : 
tatea
V. Cervenkov și A. Iugov, și le apli
că sancțiunile de partid pe care 
le-au meritat. Congresul salută Co
mitetul Central al partidului, în 
frunte cu T. Jivkov, pentru marele 
curaj, maturitatea politică remarca
bilă și principialitatea de care a dat 
dovadă în rezolvarea acestei pro
bleme de o importanță excepțională 
pentru partid. Prin hotărîrile aces
tei plenare se duce la bun sfîrșit 
acțiunea plenarei din aprilie a C.C. 
al P.C. Bulgar, se întăresc și mai 
mult unitatea și coeziunea partidu
lui și conducerii lui. Această plenară 
va avea o importanță binefăcătoare 
pentru activitatea viitoare și dezvol
tarea partidului, pentru educarea 
cadrelor de partid și a tuturor co
muniștilor.

Congresul al VIII-lea al partidului 
aprobă întrutotul și dă o înaltă pre
țuire activității desfășurate de Co
mitetul Central pentru lichidarea 
urmărilor dăunătoare 
personalității, pentru 
deplină a principiilor 
leniniste ale vieții de partid, pentru 
dezvoltarea accelerată a țării noas
tre și îmbunătățirea creației pe fron
tul ideologic.

Congresul aprobă lupta Comitetu
lui Central pentru puritatea învăță
turii marxist-leniniste, poziția și 
lupta lui împotriva revizionismului 
contemporan, a sectarismului și dog
matismului, subliniind că este nece
sar ca și pe viitor să se țină sus și 
să se păstreze neîntinat steagul 
marxism-leninismului, să se conti
nue munca pentru aplicarea și dez
voltarea creatoare a marxism-leni
nismului în condițiile Bulgariei.

ale cultului 
restabilirea 

și normelor
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ultima vieme, metodei 
de tăieie a cărbunelui 
în minele poloneze —

In 
sice 
cată 
sirea explozivelor — îl face o 
„concurență" tot mal mare... ae
rul. Comprimarea aerului se rea
lizează într-o instalație specială, 
formată dintr-un compresor auto
mat cu șase trepte care funcțio
nează fără personal de deser
vire.

Din compresor aerul intră în 
cîteva tije de oțel cuplate cu o 
capsulă specială care îndepli*  
nește rolul de încărcătură explo
zivă. Cu ajutorul unei capsule se 
pot face circa 10 000 de explozii.

O reușită operație chirurgicală a 
redat vederea cunoscutului savant 
și scriitor englez, Charles Snow.

în primăvara aceasta, ca urmare 
a deplasării retinei, scriitorul a fost 
operat la ochiul stîng. Operația n-a 
reușit însă și acest ochi și-a pierdut 
vederea. Zilele trecute. Ch. Snow a 
fost din nou operat într-o clinică din 
Londra. De data aceasta operația a 
reușit Ochiul stîng și-a recăpătat 
vederea. In curînd scriitorul va pă
răsi spitalul.

„OTRĂVITORII MĂRILOR"

Ziarul „Vodnîi Transport'^ a pu
blicat un articol intitulat „Otrăvito
rii mărilor”. Statele Unite ale Ame
rica, Anglia, Franța — scrie zia
rul — evacuează în mod sistematic

Noua metodă împiedică apari
ția gazelor în praful de cărbune. 
Cu aerul comprimat poate fi tăiat 
și cărbunele din galeriile unde 
aerul conține gaz metan în pro
porție de doi la sută.

Dispozitivele auxiliare folosite 
la tăierea cărbunelui cu ajuto
rul aerului comprimat pot fi in
stalate și la suprafața minei.

Dezvoltarea
cinematografiei mongole

Cu sprijinul Uniunii Sovietice șl 
al altor țări socialiste, R. P. 
Mongolă și-a format cadre na
ționale de cineaști — regizori, 
actori, pictori etc. Prin munca lor 
creatoare au fost realizate fil
me artistice, care oglindesc 
munca plină de abnegație a po
porului mongol în construirea 
socialismului, viața și obiceiurile 
sale, frumusețile și bogățiile 
Mongoliei.

Filmele „Trimisul poporului'. 

„In pragul vieții“, „Aș vrea un 
cal“ s-au bucurat de bune a- 
precieri nu numai în Mongolia, 
ci și la festivaluri internaționale 
ale filmului.

în ultimii 5 ani cineaștii 
mongoli au realizat circa 30 de 
filme artistice și documentare și 
peste 200 jurnale de actualități. 
A crescut și numărul spectatori
lor de filme : numai în anul 1962 
cu 4 milioane față de anul 1961.

Un nou sortiment

de oțel
Uzinele siderurgice din Freital, 

regiunea Dresda (R. D. Germană) 
— anunță A.D.N. — au realizat 
un nou sortiment de oțel rezistent 
la căldură. Noul produs va fi fo
losit în mod special la construc
ția paletelor pentru turbine cu 
gaze. Prima turbină ou palete 
construită din noul oțel va intra 
în funcțiune în anul 1963.

Obiective industriale
în construcție

La Szazhalombatta, la sud de 
capitala ungară, se construiesc 
două obiective dintre cele mai 
importante ale planului cincinal : 
termocentrala și rafinăria de ți
ței de pe Dunăre. In stadiul ac
tual al lucrărilor pe șantierul 
termocentralei, una din construc
țiile principale, coșul de 200 me
tri înălțime, a atins 150 metri și 
va fi terminat pînă la sfîrșitul 
anului.

La cîțiva kilometri de termo
centrală, pe șantierul rafinăriei 
de țiței, se lucrează în prezent 

■ la fundația celor șase rezervoa
re mari de țiței, a cîte 5 000 mc 
fiecare.

In Uniunea Sovietică se construiesc in prezent trei centrale 
atomo-electrlce: la Novo-Vorone], la Beloiarskoe (în Urali) și în regiu
nea Ulianovsk. In fotografie : uriașa sală a mașinilor de la centrala 
atomo-electrică din Novo-Voronej.

„Anglia, cei șase și principiile 66

Sub titlul de mal sus, săptămî- 
nalul „La Tribune des Nations" a 
publicat un articol semnat de Paul 
Castel, consacrat contradicțiilor 
dintre cele șase țări — membre ale 
Pieței comune, pe de o parte, și 
Anglia, pe de altă parte. Articolul 
a fost scris după recentele trata
tive de la Bruxelles : „Din nou — 
scrie ziarul — lordul Heath s-a în
tors la Londra cu conștiința de a 
se fi luptat bine pentru apărarea 
intereselor agriculturii engleze, ale 
producătorilor de materii prime 
din Commonwealth, dar fără să fi 
obținut nici cel mai mic succes.

'Așadar, discuțiile de la Bruxelles 
continuă să treneze. Continentalii 
au găsit un nou pretext pentru a le 
amina pe mai tîrziu : se va aștepta 
rezultatul alegerilor parțiale care 
urmează să aibă loc în Anglia în 
luna noiembrie. Se va vedea a- 
tunci din ce parte suflă vîntul. 
Dacă conservatorii își vor păstra 
pozițiile sau dacă nu vor pierde 
voturi decît în beneficiul liberali
lor, și ei partizani ai intrării An
gliei în Piața comună, poate că vor 
face la tratativele de la Bruxelles 
unele concesii. Dar dacă laburiștii, 
profitînd de campania lor împo
triva Pieței comune, vor obține un 
cîștig de voturi, negociatorii en
glezi la Bruxelles vor adopta o ati
tudine și mai fermă.

Dar pentru moment care este si
tuația ? în ce privește relații
le Pieței comune cu țările Com- 
monwealthului, cei șase au respins 
o cerere engleză de a permite să 
intre în mod. liber țesăturile in
diene și pakistaneze; ei au refu
zat de asemenea intrarea liberă a 
covoarelor țesute de mină și a ule
iului de ricin printre alte produse 
originare de pe continentul indian. 
Ei au refuzat, de asemenea, intra
rea liberă a hârtiei. de ziar cana
diene, acceptând cu tarife reduse 
doar o anumită cotă care urmează 
să fie precizată. Aceeași situație și 
pentru aluminiul canadian.

Toate acestea nu înlesnesc rela
țiile dintre Anglia și marile țări 
ale Commonwealthului. Dar pro
blema este încă și mai gravă cînd 
este vorba, de agricultura, engleză.

întreaga bătălie se dă în jurul 
subvențiilor acordate agricultorilor. 
Englezii consideră că pînă în 1970 
ar putea să elimine treptat sub
vențiile acordate producătorilor pe 
măsură ce prețurile s-ar armoniza 
cu cele în vigoare în cadrul Pieței 
comune. Din partea Pieței comune 
există o opoziție de principiu ba
zată pe argumente politice care pot 
fi rezumate astfel : se pune o pro
blemă și anume dacă după intra
rea Angliei în Piața comună agri
cultorii englezi ar beneficia de 
prețuri garantate, ei s-ar găsi în- 
tr-o situație privilegiată față de cei 
de pe continent care ar fi supuși 
fluctuațiilor pieței. Pe lîngă aceas
ta, cel șase consideră că menține
rea subvențiilor naționale, acorda
te agriculturii, ar submina între
gul sistem al prevalărilor pe care 
se bazează politica agricolă comu
nă și că aceasta ar afecta întregul 
comerț în cadrul Pieței comune.

De fapt, poziția celor șase ar fi 
mai puternică decît a Angliei dacă 
sistemul prevalărilor, pe care se 
bazează întreaga politică agricolă 
comună, ar fi în unanimitate ac
ceptat și definit în mod clar. Or. 
se știe că. îndeosebi, în această 
privință, divergente foarte catego
rice au apărut între francezi șt 
germani și că concepția germană a 
folosirii, prevalărilor la prețurile 
agricole și la repartiția lor este 
încă foarte îndepărtată de concep
ția franceză.

Autoritățile Comunității Econo
mice Europene (Piața comună—n.r.) 
vor să impună adoptarea unei, po
litici comune. Nu este numai vorba 
să se reglementeze unele drepturi 
de admitere în cadrul Comunității, 
nu. este numai vorba să se ajusteze 
modalitățile de calcul și de stabi
lire a prețurilor (îndeosebi agri
cole) între diferiții mem.bri. Este 
vorba să se Intervină direct pentru 
a modifica politica until sfat membru 
fată de o întreagă nătiiră a popu
lației producătoare. Se dorește să se 
considere supranationalltatea (adică 
admiterea unei autorități supranatio
nale—n.r.) drept clauză de admitere ?i 
nu să o dezvolte pe măsură ce vor 
creste Interesele comune.

Aceasta înseamnă să se dea o armă 
în mîna acelora care, în Anglia, pro
clamă că aderarea țării lor la cel șase 
ar lipsi-o nu numai de contactele 
sale sfrînse cu toate țările Common
wealthului, ci și de independență 
deplină în domeniul politicii inferne.

Una este să se spună că se tinde 
să se stabilească un ansamblu de 
norme urmărind înlesnirea inte
grării Europei, norme admise de 
toate statele care fac parte din ea, 
stabilirea unei politici comune și, 
dacă este posibil, integrate, sub 
conducerea unui organism în care 
toate hotărîrile sînt luate de co
mun acord, și alta este să se im
pună de la început, și înainte chiar 
ca condițiile necesare să fie întru-

Se clatină dominația colonialiștilor 
portughezi

într-un articol publicat în săp
tămânalul „NEW STATESMAN” 
sub semnătura lui Anthony Ver
rier se spune :

„Silit de opinia publică. Salazar 
a trebuit să declare că indepen
dența teritoriilor de peste ocean 
este o „posibilitate ipotetică”. A- 
ceastă declarație e considerată însă 
ca un simplu paravan...

Salazar vrea să obțină ca Sta
tele Unite să sprijine în mod pu
blic politica dusă de el în Angola. 
Situația militară din Angola este 
de fapt mult mai serioasă decît se 
arată în mod oficial. 40 000 de sol
dați portughezi, plus cîteva unități 
de culoare din Mozambic. sînt con
centrate în nordul și estul Luandei 
(capitala Angolei — n.r.). Soldații 
păzesc orașele și căile de comuni
cație. dar sînt prea puțin dispuși 
să pătrundă în junglă pentru a-i 
urmări pe adversarii lor. Ofițerul 
de rînd și soldații din plutonul său 
nu riscă aceasta.

Unitățile portugheze sînt destul 
de bine înarmate. Trupele folosesc 
automobile blindate Panhard, de 
producție franceză, și Humber, de 
producție engleză. Camioane noi și 
alt echipament este furnizat de 
Germania occidentală. între altele, 
vest-germanii caută prin aceasta 

nite, o politică anumită uneia din
tre țările candidate la intrarea în 
Comunitatea Economică Europeană, 
în timp ce, chiar în cadrul aces
tei comunități, nu s-a ajuns la un 
acord real pentru a se defini cu 
precizie clauzele de aplicare a a- 
cestei politici.

Aceasta este învățătura care se 
poate trage de pe urma recentelor 
schimburi de vederi care au avut 
loc la Bruxelles. Și este aproape 
sigur că, dacă în cursul lunii no
iembrie, se dorește într-adevăr să 
se vadă progresînd tratativele cu 
Anglia, va trebui să se reducă in
transigența de care dau dovadă în 
prezent cei șase“.

să obțină pentru „Luftwaffe“ 
forțele aeriene militare ale R.F.G.
— posibilități de antrenare în 
Portugalia, precum și profituri 
mai mari de pe urma celor 100 de 
milioane de lire sterline pe care 
Krupp și guvernul federal german 
le-au investit în Angola”.

„Dar timpul este de partea re
voluționarilor înarmați". scrie 

Acțiunile patrioților angolezi împotriva colonialiștilor se intensi
fică. Ei atacă camioanele și detașamentele do pedepsire ale duș
manului.

„New Statesman”. „în Angola se 
apropie timpul în care unități de 
partizani pregătiți și angolezi de 
toate rasele, dornici de indepen
dență, vor rupe, în cele din urmă, 
legăturile slabe ale administrației 
și forțelor armate”...

După cum s-a arătat recent în 
presă, patrioții angolezi organizea
ză ambuscade pe străzi, întreprind 
atacuri asupra camioanelor dușma
nului, asupra detașamentelor de 
pedepsire, întreprind atacuri asu
pra căii ferate Luanda-Malanje 
etc. Aceste acțiuni sădesc panică 
în rîndul colonialiștilor portughezi 
din Angola, care încep să pără
sească țara.

în încheiere, ziarul se referă la 
forțele care se opun regimului. 
„Partidul Comunist din Portugalia 
(aflat în ilegalitate) își face sim
țită prezența în jurul Lisabonei, 
în sud, în șesul Alentejo, unde se 
află păduri cu arbori de plută, 
cîmpuri de grîu și de orez. Țăranii 
au fost chemați să se opună siste
mului de relații feudale de la sate. 
Răscoalele care au avut loc pri
măvara trecută în Alentejo au dus 
la micșorarea duratei zilei de mun
că care ținea de la răsăritul și 
pînă la apusul soarelui, precum și 
la o sporire a salariilor argaților 
pe care moșierii au fost nevoiți s-o 
accepte“.

MANUSCRIS AUTOGRAF 
AL „DECAMERONULUI“

Savanții italieni Vittore Branca și 
Pier Giorgio Ricci demonstrează în
tr-o carte recent publicată de Uni
versitatea din Padova că faimosul 
manuscris „caligrafiat“ al „Decame
ronului”. pe care ducele de Hamil
ton l-a vîndut bibliotecii din Berlin 
în 1883, este scris chiar de Bocaccio. 
După părerea savanților italieni, ex
plicația este simplă. Fiind sărac, 
Bocaccio își asigura mici cîștiguri 
prin munca de copist. El a recopiat 
în repetate rînduri unele din ope
rele sale, pentru a fi vîndute unor 
protectori bogați. Un examen atent 
al manuscrisului mai sus menționat 
— relatează ziarul francez „Le 
Monde“ — a permis să se stabilească 
data cînd a fost recopiat : în jurul 
anului- 1370. El conține elementele u- 
nei ediții definitive pregătite de au
tor și constituie totodată o mărturie 
grăitoare în privința greutăților ma
teriale pe care scriitorul a trebuit să 
le înfrunte.

A RECĂPĂTAT VEDEREA 

în mări, oceane și cursuri de apă 
deșeurile radioactive provenite de 
la uzinele lor de plutoniu. Ziarul a- 
rată că „evacuarea deșeurilor ra
dioactive în mare contravine drep
tului internațional".

„Nu în apă, ci în pămînt — iată 
unica soluție a problemei deșeurilor 
radioactive" — scrie ’ziarul. Practica 
oamenilor de știință sovietici arată 
că aceasta este o metodă sigură.

De ce oare în Occident nu se ma
nifestă dorința de a urma această 
cale ? După părerea ziarului răspun
sul la această întrebare este că eva
cuarea deșeurilor industriei atomice 
în mări este mai'ieftină decît pre
lucrarea și depozitarea lor

AFACERE PE SEAMA PSIHOZEI
ATOMjCE

Cetățeanul francez AAarc Roy con
struiește un „adăpost model" împotriva 
unui even'ual atac nuclear — relatează 
revista elvețiană „Schweizer Illustrierte". 
Roy este proprietarul unui beci uriaș, 
s’tuat în valea fluviului Loire, în care 
ar putea fi adăpostiți 500 oameni. Desi
gur, înfreorinzăforu1 cetățean nu ame
najează adăpostul pentru propria sa 
folosință, ci Dentru a realiza un profit 
de pe urma psihozei atomice. M. Roy 
a și anunțat, de altfel, că este dispus 
să închirieze bec!ul pe termen de unul, 
trei sau zece ani.

în secolul al XV-lea, în locul adă
postului se afla o peșteră folosită de 
regele Ludovic al Xl-lea drept închi
soare.

OCHELARI - APARAT
DE RADIORECEPȚIE

Uzina „lunii Tehnik” din Moscova a 
început să producă ochelari-aparat de ra- 
diorecepjie. La montura ochelarilor este 
montat un aparat de radiorecepfie minia
tural, pe bază de semiconducfori, care 
recepționează emisiile unor stații care au 
amplificatori de sunet. Ochelarii-aparat 
de radio-ecepfie pot fi folosiți la fel de 
bine in cameră, în excursii, la pescui! și 
la vînătoare.
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La 16 noiembrie a
Antal Apro, 

Consiliului

CURT

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U. Vizita Iui 
in

A. I. Mikoian 
Cuba

liticii economice americane și a rela
țiilor internaționale".

ISTANBUL. în orașul Istanbul a 
avut loc o mare demonstrație a oa
menilor muncii care au protestat rm- 

..............   potriva condițiilor grele de trai. Ei 
ungaro-sovîetîcă în do- au Parcurs împreună cu familiile lor

se

Pentru lichidarea 
definitivă 

a colonialismului
NEW YORK 16 (Agerpreș). 

Data de 24 octombrie 1963, cînd
împlinesc 18 ani de la înființarea 
O.N.U., să fie ziua nimicirii definitive 
a colonialismului pe planeta noastră, 
a cerut în ședința plenară din 15 no
iembrie a Adunării Generale a 
O.N.U. reprezentantul Guineei, Dial
lo Telli. El a vorbit în amănunțime 
despre uriașa importanță a Decla
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, adoptată la propunerea guver
nului sovietic. Diallo a denumit de
clarația a doua Cartă politică a 
O.N.U. în încheiere vorbitorul a ce
rut Adunării Generale să adopte 
propunerea Guineei ca decolonizarea 
definitivă a lumii să aibă loc în 
cursul anului 1963.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul R. P. Polone, Joseph Winiewicz. 
El a sprijinit propunerea Guineei ca 
tuturor țărilor 
pendența cel 
anul viitor.

să li se acorde inde- 
tîrziu în octombrie

Dezbaterile din Comitetul Politic in problema dezarmării
NEW YORK 16 — De la trimisul 

special Agerpreș, C. Răducanu :
Luînd cuvîntul în ședința din 

după-amiaza zilei de 15 noiembrie 
a Comitetului Politic, reprezentantul 
Indoneziei, Palar, a vorbit în mod 
amănunțit despre problema creării 
de zone denuclearizate.

Palar a prezentat o completare la 
partea rezolutivă a proiectului celor 
patru țări latino-americane cu pri
vire la crearea în America Latină a 
unei zone denuclearizate. Completa
rea prevede recunoașterea de către 
Adunare a dreptului oricăror țări de 
a proclama zone denuclearizate.

Luînd apoi cuvîntul, reprezentan
tul Marocului, Ahmed Taibi Ben 
Hima, a spus că va sprijini proiec
tul d'e rezoluție al celor, patru, țări 
latino-americane.

Reprezentantul R. P. Bulgaria, 
Iordan Ciobanov, s-a pronunțat ' în 
favoarea creării unei zone denuclea
rizate in Balcani. Reprezentantul Af
ganistanului, Abdul Rahman Pazh-

Puterile occidentale încearcă să tărăgăneze convocarea 
conferinței internaționale in problema comerțului

NEW YORK 16 (Agerpreș). — La 
ședința din dimineața de 15 noiem
brie, Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adună
rii'Generale a O.N.U. a adoptat re
zoluția cu privire la convocarea 
conferinței internaționale asupra 
comerțului.

în această problemă au fost pre
zentate două proiecte de rezoluție — 
al Uniunii Sovietice și al grupului 
de țări slab dezvoltate. Comitetul a 
discutat amănunțit atît propunerile 
U.R.S.S. cît și propunerile unui 
mare grup de țări slab dezvoltate, 
în timpul discutării acestei probleme 
a avut loc o apropiere a punctelor 
de vedere ale autorilor celor două 
proiecte de rezoluție.

Luînd cuvîntul, la ședința comi
tetului, reprezentantul U.R.S.S., 
G. P. Arkadiev, a declarat că, în
trucît multe dintre propunerile so
vietice sînt incluse în proiectul ce
lor 35 de țări, delegația U.R.S.S. nu

so-insistă ca proiectul de rezoluție 
vietic să fie pus la vot.

Comitetul a adoptat proiectul 
rezoluție al celor 35 de țări care 
elude o serie de propuneri sovietice.
Pentru proiect- au votat 73 delegații, 
printre care delegațiile țărilor so
cialiste. împotrivă au votat repre- 

Angliei și țărilor 
Pieței comune. 23

de 
in-

zentanții S.U.A., 
membre ale 
delegații s-au abținut de la vot.

în rezoluția adoptată se spune că 
conferința internațională asupra co
merțului trebuie să aibă loc cel tîr- 
ziu în luna septembrie 1963. S.U.A., 
Anglia și țările Pieței comune — 
Franța, Italia, Belgia — au obiectat 
împotriva convocării conferinței în 
1963. Puterile occidentale caută să 
tărăgăneze cît mai mult problema 
convocării acestei conferințe inter
naționale în pofida insistenței re
prezentanților multor țări.

Rezoluția urmează să fie trimisă 
spre aprobare Adunării Generale.

wak, a cerut să fie create zone de
nuclearizate în diferite părți ale lu
mii și să fie folosit Cosmosul exclu
siv în scopuri pașnice.

Primul vorbitor al ședinței din di
mineața zilei de 16 noiembrie a fost 
ambasadorul Cubei, Carlos Lechu
ga, El a subliniat că Cuba a fost în
totdeauna în favoarea dezarmării ge
nerale și totale și pentru înlăturarea 
tuturor mijloacelor de distrugere. 
Referindu-se la recenta criză din 
Marea Caraibilor, provocată de Sta
tele Unite, delegatul Cubei a subli
niat că chiar și acum, deși pretextul 
acestei crize a fost înlăturat și se 
vorbește despre reluarea tratative
lor de la Geneva asupra dezarmării, 
S.U.A. își continuă' blocada ilegală 
și zborurile provocatoare deasupra 
Cubei. Delegatul Cubei a salutat în 
discursul său -inițiativa Braziliei și 
a altor trei țări latino-americane 
privind crearea unei zone denuclea- 
rîzate în America Latină. Această 
rezoluție ar trebui însă completată, 
a arătat el, cu garantarea de către 
puterile nucleare că nu vor folosi ar
mele nucleare în această parte a lu
mii. Trebuie, de asemèneà, desfiin
țate toate bazele militare existente 
pe teritoriul Americii Latine. Rezo
luția trebuie să acopere întregul te
ritoriu. inclusiv asemenea regiuni ca 
Porto Rico sau Canalul Panama, care 
nu se află sub suveranitatea unor 
state latino-americape, ci sînt ocu
pate de S.U.A.

în continuarea ședinței a vorbit 
delegatul Arabiei Saudite, Ahmed 
Sukeiri, care s-a pronunțat în fa
voarea eliminării armelor nucleare 
din prima etapă a procesului de 
dezarmare, așa cum a propus 
U.R.S.S., și pentru înlăturarea ba
zelor militare de pe teritoriile 
străine.

' S" ; v ' < :

Locuință" la periferia orașului Bogota, capitala Columbiei. In aso- 
: menea cocioabe mizere sînt siliți să trăiască o mare parte din locui
torii acestei țări aflate sub dominația monopolurilor străine.

Austria în preajma
în ultimele zile campania electo

rală pentru alegerile parlamentare 
care vor avea loc în Austria la 18 
noiembrie a atins punctul culminant, 
în legătură cu campania electorală, 
presa austriacă s-a îndeletnicit, în
tre altele, cu diferite statistici ; s-a 
arătat că timp de o săpfămînă can
celarul federal Gorbach, populist, 
a stat în cabinetul său de lu
cru doar cinci ore, restul timpului 
consacrîndu-1 turneului electoral 
pentru partidul său; într-o singură 
săptămînă vice-cancelarul Pitter- 
mann a vorbit la 32 de adunări e- 
lectorale ale partidului socialist ; 
pentru propaganda electorală cele 
două partide, populist și socialist, 
care formează coaliția guvernamen
tală au folosit 600 
statisticieni ad-hoc 
unei familii îi sînt 
în medie 82 pagin’ 
rial electoral.

Aceste „statistici" 
numit interes, ilustrînd amploarea 
pe care o cunoaște această cam
panie. Lupta cea mai înverșunată se 
duce între cele două partide aflate 
acum împreună la conducere — 
populist și socialist. în precedentul 
parlament, primul avea doar cu un 
mandat mai mult decît celălalt. 
Pentru a cîștiga voturile hotărîtoare 
care să permită ca unul din parti
dele respective să obțină o majori
tate mai substanțială, cele două 
partide se întrec în a face promi
siuni celor 4,8 milioane alegători. 
Totodată, se schimbă în mod reci
proc acuzații pentru unele fenomene 
negative — ca scăderea puterii de 
cumpărare a populației înregistrată 
în ultimii ani, faptul că datoriile sta
tului s-au ridicat la 23 miliarde 
șilingi și că, pe cap de locuitor, a- 
pasă o datorie de 3 500 șilingi, creș
terea prețurilor, care au atins un 
nivel atît de ridicat îneît Austria se 
află în fruntea tabelului care înre
gistrează creșterea preturilor în ță
rile Europei occidentale. ȘHlngul a-

de tone liîrtie ; 
au calculat că 
adresate 

confinind

prezintă'

zilnic 
mate-

un a-

(Agerpreș). — TASS
15 noiembrie A. J.

HAVANA 16 
transmite : La. 
Alexeev, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Cuba, ' a oferit un prînz cu prilejul 
vizitei în Cuba a lui A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La prînz au participat Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele Re
publicii Cuba, Fidel Castro, primul 
ministru, și prim-secretar al Con
ducerii naționale a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate din Cuba, 
membri ai Conducerii naționale a 
O.R.I., Ernesto Guevara, ministrul 
industriei, Emilio Aragones, secre
tar al conducerii naționale a O.R.I., 
Carlos Rafael Rodriguez, președin
tele Institutului național pentru re
formă agrară, Râul Roa, ministrul 
afacerilor externe.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
mosferă de prietenie frățească 
cordialitate.

MOSCOVA, 
plecat spre patrie 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri, al R.P. Ungare., Antal 
Àpro a condus delegația guverna
mentală economică, ungară care 
a duș negocieri în legătură cu co
laborarea i 
meniul producției de oxizi de alu
miniu și de aluminiu Convenția a- 
supra acestei colaborări a fost ' în
cheiată la Moscova la 15 noiembrie.

pe lingă ministrul spaniol al infor
mațiilor în numele opiniei publice 
mondiale împotriva încălcării în 
Spania a celor mai elementare drep
turi ale omului.

at-
Și

Un loc legat de activitatea 
revoluționară a lui V. '. Lenin

Locuitorii Londrei au aflat că în 
orașul lor există încă un loc legat 
de activitatea . revoluționară a lui 
V. I. Lenin în timpul șederii sale în 
Anglia. Este vorba de o modestă 
casă cu două etaje din piața Percy- 
Circus nr. 16, unde a locuit Lenin la 
sfîrșitul lui aprilie 1905, cînd a venit 
de la Geneva la Londra pentru a 
organiza Congresul al IlI-lea al 
P.M.S.D.R. în această casă a fost 
elaborată tactica partidului care 
preconiza victoria deplină a revolu
ției burghezo-democratice și trans
formarea ei în revoluție socialistă. 
Aici a fost formulată sarcina pregă
tirii și organizării insurecției armate 
generale.

De ce și-a scurtat Adenauer 
vizita în S. U. A

menințat se află pe toate afișele e- 
lectorale.

Nu mai
alegători

puțin îl preocupă pe 
=___ problemele legate de

orientarea politicii externe a ță
rii și îndeosebi de apărarea 
neutralității permanente ce care 
Austria s-a angajat să o respecte 
atît în baza Tratatului de Stat în
cheiat cu 7 ani în urmă, cît și în 
baza hotărîrii solemne adoptate a- 
tunci în parlament. Ambele partide 
guvernamentale au dat însă cuvînt

Corespondentă
din V i e n a

mai ales să evite 
mai diiicile pro- 
aceea a asocierii 
comună. „Să de-

de ordine ca în campania lor elec
torală problemele de politică ex
ternă să fie considerate tabu. De
sigur, ele doresc 
discutarea celei 
bleme actuale — 
Austriei, la Piața
venim membri ai Pieței comune este 
incompatibil cu neutralitatea noa
stră" — se precizează cu toate a- 
cestea într-un manifest al partidu
lui socialist. „Poporul nostru tine ații 
de mult la neutralitate îneît 
partid, chiar dacă ar vrea, nu 
te încălca“ — a subliniat cu 
unei discuții cu un grup de

străzile orașului, purtînd pancarte, 
pe (care scria — „Cerem școli", 
„Vrem apă și lumină electrică", „în 
secolul XX ducem o viață primitivă".

ATENA. Sesiunea ordinară a 
parlamentului grec s-a deschis la 14 
noiembrie cu sala aproape goală. 
Deputății partidelor de opoziție 
Uniunea democrată de stînga, Na
țional Agrar, „Uniunea de centru“ și 

dați argentineni' în regiunea Mării grupului Independenților au boico- 
Caraibilor". ... .

Demonstrația femeilor

BUENOS AIRES. Comitetul ar- 
gentinean pentru apărarea păcii a 
dat publicității o declarație în care j 
cere eliberarea membrilor acestui 
comitet arestați, „pentru că au luat 
atitudine împotriva trimiterii de. sol-

ia Londra

LONDRA. Femei făcînd parte 
dintr-o serie de organizații în 
apărarea păcii, dintre care multe 
cu copii mici, s-au îndreptat la 15 
noiembrie spre Camera Comunelor 
pentru a protesta împotriva hotă
rîrii guvernului englez de a efectua 
experiențe nucleare subterane.

țat ședința de deschidere a lucrări- 
' lor parlamentului, declarînd vă nu 

recunosc legalitatea actualului gu
vern și a majorității lui parlamen
tare întrucît ele sînt rezultatul fal
sificării alegerilor parlamentare din 
octombrie 1961.

WASHINGTON. 13 reprezen
tanți ai celor mai mari ziare ameri
cane au adresat o scrisoare secreta
rului de stat adjunct pentru aface
rile publice, ■ Robert Manning, în 
care protestează împotriva măsuri
lor luate de guvernul S.U.A. față de 
presă care, : după cum se arată în i 
scrisoare, „pot duce la un grav-' 
atentat la libertatea presei în 
S.U.A.''. Protestul se referă la mă
sura luată de guvernul Kennedy, 
potrivit căreia toți funcționarii De
partamentului de. Stat și ai Ministe
rului de Război trebuie să raporteze 
săptămînal despre identitatea ziariș
tilor cu care au purtat convorbiri, 
subiectul convorbirii și data inter
viurilor.

Viața lui Julian Garda
este în primejdie

WASHINGTON. Președintele Ken
nedy a numit pe fostul secretar de 
stat al S.U.A., Christian Herter, în 
funcția de reprezentant special al 
Statelor Unite pentru tratative co
merciale cu Piața comună. Președin
tele S.U.A. a anunțat că Herter va 
„juca un rol centralizator în pu
nerea la punct a politicii comerciale 
americane și va avea de asemenea 
misiunea să sfătuiască pe președinte 
asupra problemelor și măsurilor 
care tratează aspecte vitale ale po-

PARIS. Avocații francezi 
Paul Cameu și Roger Sevaer 
înapoiat la Paris, venind din 
drid unde au fost trimiși de Secre
tariatul Comitetului de inițiativă 
pentru pregătirea conferinței vest- 
europene de amnistiere a deținuților 
politici din Spania în legătură cu 
arestarea lui Julian Grimau Garcia, 
membru .al C.C. al P.C. din.Spania. 
Avocații francezi declară, scrie zia
rul „L’Humanité“, că viața lui Gri
pau este ca și înainte în primejdie, 
întrucît el se află în mîinile anche
tatorilor din așa-zisa „brigadă po- 
litico-socială“ a siguranței fran- 
chiste. Avocații francezi au protestat

Jean 
s-au 
Ma-

PRAGA. La 16 noiembrie, la Pra- 
ga s-a deschis sesiunea jubiliară a 
Academiei Cehoslovace de, Științe, 
consacrată aniversării a zece ani de 
la înființarea ei. Cu acest prilej, pre
ședintele Academiei, Frantisek, 
Sorm, a ținut un raport despre acti
vitatea acestei instituții. À mai luat 
cuvîntul Jiri Hendrych, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, după care au urmat 
saluturi aduse de delegați din țările 
socialiste. Acad. Iorgu Iordan a 
transmis salutul Academiei R. P. 
Romîne.
Chemarea Partidului popular

y .

socialist din Aden

NOTE EXTERNE

WASHINGTON 16 (Agerpreș). — 
TASS transmite : în seara de 15 no
iembrie la Washington au fost înche
iate tratativele dintre cancelarul 
R. F. Germane, Adenauer, pe de o 
parte, și președintele S.U.A., Ken
nedy, și secretarul de stat Rusk, pe 
de altă parte. Casa Albă a dat pu
blicității comunicatul comun ameri- 
cano-vestgerman.

în comunicat se subliniază că Ken
nedy și Adenauer au examinat pro
blema germană, „inclusiv problema 
Berlinului“. Participanții la tratati
ve au subliniat intenția puterilor oc
cidentale de a apăra statutul de ocu
pație existent în prezent în Berlinul 
occidental „în orice împrejurări și 
cu ajutorul tuturor mijloacelor“. în 
comunicat se arată, de asemenea, că 
președintele S.U.A. și cancelarul 
R.F.G. au discutat „problemele po
litice și militare, legate de integrarea 
economică și politică a Europei“.

Trebuie subliniat că, în ciuda tu
turor afirmațiilor pompoase cu pri
vire la „înțelegere“ și „deplină con
cordanță“ menționate în comunicat, 
presa americană subliniază că de 
fapt tratativele nu au avut nicide
cum un rezultat atît de favorabil. 
Ziarul „New York Times” a- 
rată pe față, în numărul său din 16 
noiembrie, că „atmosfera tratative
lor a fost rece“. Ziarele americane, 
fiind de acord cu această apreciere,

subliniază în mod deosebit refuzul 
încăpățînat al lui Adenauer de a ac
cepta revendicările S.U.A. ca el să-și 
asume o parte considerabil mai mare 
din cheltuielile pentru N.A.T.O.

★

BONN 16 (Agerpreș). — TASS 
transmite : Bonnul se află acum în
tr-o situație care poate fi caracte
rizată drept criză guvernamentală. 
La Bundestag, în ministere, în case 
particulare au loc conferințe secrete 
ale conducătorilor politici care de
pun eforturi disperate pentru a li
chida impasul politic nemaiîntîlnit 
în istoria de 13 ani a statului de la 
Bonn. Ministrul Krone, căruia can- 

recomandat, 
Washington, 
preț coaliția 
pînă la îna- 
conferit ne-

alegerilor
fost făcute. Iar unul din partide
— paitidul libei-progerman, se de
clară fățiș pentru afilierea Austriei 
la Piața comună, ca o parte a po
liticii acestui partid de reînviere 
a Anschluss-ului, de astă dată sub 
forma trecerii' Austriei în sfera de 
influență a R.F.G. — dominantă în 
Piața comună.

La aceste alegeri care au fost 
fixate cu 6 luni înainte de expirarea 
perioadei legislative, participă în 
afară de partidele populist și so
cialist, partidul liber din Austria, 
partidul comunist, care a depus liste 
de candidați împreună cu socialiștii 
de etînga, și o nouă formație, de
numită partidul federalist european, 
care prezintă candidați în 13 din 
cele 25 de circumscripții electorale.

Partidul comunist și partidul so
cialist de stingă atrag atenția asu
pra pericolelor pe care le implică 
pentru neutralitatea Austriei linia 
cercurilor politice de dreapta. „Ori
ce formă de participare la Piața co
mună este incompatibilă cu politica 
de neutralitate, care este sprijinită 
de 90 și poate chiar de 95 la sută 
din întreaga populație a Austriei“
— a declarat Friedl Fürnberg, se
cretarul general al P. C. din Austria 
și candidat în alegeri.

Comuniștii și socialiștii de stînga 
întîmpină în această campanie se
rioase greutăți. „Statisticienii“ de

celarul Adenauer i-a 
atunci cînd a plecat la 
să mențină cu orice 
guvernamentală măcar 
poierea sa în R.F.G., a
contenit și în mare secret cu con
ducerea partidelor de guvernămînt 
Uniunea Creștin Democrată și Par
tidul liber-democrat. întîlnirea lui 
Krone cu Mende, președintele parti
dului liber-democrat, a rămas fără 
rezultat.

La Bonn se consideră drept o 
chestiune hotărîtă demisia ministru
lui de război Strauss, din inițiativa 
căruia a fost organizată rușinoasa 
acțiune împotriva revistei „Der 
Spiegel”, care s-a transformat în
tr-un mare scandal public.

Desolidarizarea de Strauss se ex
plică prin aceea că numai jertfin- 
du-1 pe ministrul de război se poate 
încerca o salvare a cancelarului și 
a guvernului său de un sfîrșit lipsit 
de glorie.

Dîndu-și bine seama ce poate în
semna pentru el agravarea crizei 
de la Bonn, Adenauer și-a scurtat 
vizita la Washington. în după-amia
za zilei de 16 noiembrie el a sosit 
la Bonn și a fixat chiar pentru ziua 
următoare o conferință cu conducă
torii U.C.D. și Partidului liber-de
mocrat în legătură cu viitorul coa
liției guvernamentale.

Anticipînd rezultatul tratativelor, 
ziarele scriu că Partidul liber-de
mocrat intenționează să ceară ferm 
demisia lui Strauss și va dezlănțui 
o criză guvernamentală dacă Ade
nauer și partidul său vor continua 
să-1 apere pe ministrul de război.

Agențiile de presă au 
anunțat că tribunalul din 
Karlsruhe (R.F.G.) a con
damnat la 3 ani închi
soare pe Otto Hubert, 
membru al Partidului Co
munist din Germania. A- 
cuzarea nu s-a putut bi
zui pe altceva decît pe 
vechile gogorițe cu pri
vire la o așa-numită „ac
tivitate complotistă“, care 
ar fi fost dusă de cel tîrît 
în fața judecății, sau la 
difuzarea de către acesta 
de „literatură ilegală“. 
După o judecată extrem 
de sumară, tribunalul a

pronun/at sentinja, chiar 
a doua zi după deschide
rea procesului.

Astfel se poartă autori
tățile de la Bonn cu co
muniștii și, în general, cu 
pafriojii cei mai dirzi și 
neînlricaji din R.F.G. In 
schimb, cu totul alfa este 
atitudinea acelorași auto
rități fa(ă de criminalii na
ziști. De multe ori călăii 
naziști care ajung în fața 
judecății sînt achitafi, 
Astfel, nu de mult „justi
ția“ din R.F.G., după trei 
ani de „cercetări", a achi
tat „în lipsă de probe" pe

oberleutnanlul 
Kurf Leibbrand, 
de asasinarea a 
patrioți italieni.

Asociația persoanelor 
persecutate în timpul na
zismului a anunțat că în 
ultimii ani, din 37 de 
foști naziști acuzați de cri
me împotriva umanită(ii, 
25 au fost achitafi, iar din 
57 de călăi notorii ai 
Gestapoului,*  care au par
ticipat activ la forturi și 
omucideri, au fost achi
tați 37.

Așa arată „justiția“ re
vanșarzilor.

hitlerist 
vinovat 

zeci de

LONDRA. Partidul popular socialișt 
din Aden a adresat opinie! publice 
mondiale chemarea de a, interveni neîn
târziat pentru a pune capăt „guvernării 
poli|ienești“ din Aden, arată cores
pondentul din Aden al agenjiei Reuter. 
Chemarea a fost cuprinsă într-o tele
gramă adresată lui Ù Tl.anf, secretar 
general provizoriu al O.N.U.

PARIS. Waldeck Rochet, secre
tar general adjunct al Partidului 
Comunist Francez, a rostit la 15. no
iembrie o cuvîntare la posturile de 
radio și televiziune. El a chemat pe 
alegători să-și dea votul pentru can- 
didații P.C.F. și să facă totul pentru 
înfrîngerea „candidaților puterii 
personale și reacțiunii“.

Vizita delegației 
Marii Adunări Nationale 

a R. P. Romîne 
în R.P.F. Iugoslavia

Jonglerai
Cîșfigul lunar — î ÎÎ6 

coroane. Din aceștia plă
tesc pentru impozite, chi
rie, cotizafii la asigură
rile sociale, rejineri pen
tru caz de boală, pentru 
pensie peste 900 de co
roane. Îmi rămîn deci 200 
coroane. Pentru hrana fa
miliei sm nevoie de cel 
pufin 500 de coroane.

Aceste date sînt cu
prinse într-o scrisoare a- 
dresată redacției ziarului 
„Expressen“, de minerul 
suedez Dik Korhonen.

verbale și
Cînd acum cîteva zile, 

B. Ohlin, liderul parti
dului așa-numit „popu
lar“, a luat cuvîntul 
în cadrul conferinței 
nuale a partidului său, 
a cerut să se renunțe 
cuvintele „burghezie" 
„burghez", cînd este vor
ba de Suedia, deoarece 
aceste cuvinte poporul le 
pune în legătură cu exis
tenta contradicțiilor din
tre burghezie și oamenii 
muncii. Aceste cuvinte, a 
pretins Ohlin, și-au pier
dut însemnătatea, deoa-

fi
el 
la 
Și

reaiitafi
rece deosebirea de clasă 
în societatea suedeză ar 
fi pe cale să dispară, și 
de aceea cuvîntul „bur
ghez" dă naștere doar la 
confuzii.

Așadar, potrivit celor 
spuse de Ohlin, înlătu- 
rînd cuvintele „burghe
zie" și „contradicții", nu 
va mai exista burghezie 
și nici contradicții.

Ohlin însă nu spune 
cum vor trebui s-o scoa
tă la capăt minerul Kor- 
honen și mulți alții ca el.

BELGRAD 16 (Agerpreș). — Co
respondență specială : Delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Romî- 
ne, care face o vizită în R.P.F. Iugo
slavia a părăsit astăzi Sarajevo, în- 
dreptîndu-se spre Jablanica, locali
tate situată în munții Herțegpvinei, 
unde în timpul zilei a vizitat hidro
centrala construită pe rîul Neretva.

în după-amiaza zilei de 16 noiem
brie, delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne și persoanele 
oficiale iugoslave care o însoțesc s-au 
întors la Sarajevo de unde a plecat 
cu trenul spre Liubliana, capitala 
Sloveniei.

Chombe

așa cum 
recenta bom- 

către aviafia 
a localităților 
de nord.
știrile n-au 
nimeni. Nu-

Deși comandamentul 
O.N.U. din Congo dis
pune de forte considera
bile, deși ele ar putea li
chida în scurt timp pro
vocările armate ale lui 
Chombe, secesioniștii din 
Katanga intensifică aces
te provocări 
a arătat
bardare de 
lui Chombe 
din Katanga

Și totuși, 
surprins pe
meroase ziare occidentale 
au scris de mult timp că 
Chombe a folosit ezitările 
comandamentului O.N.U. 
pentru a-și spori forțele 
armate. Și în acest dome
niu puterile coloniale oc
cidentale i-au acordat un 
sprijin substanțial. După 
cum scrie ziarul „New 

Herald Tribune“,

A A
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Chombe 
a făcut 
vederea 
guvernul 
potrivă a sporit electivul 
jandarmeriei, recrutînd 
mercenari de peste hota
re, și a achiziționat un 
mare număr de avioane și 
alt material de război. In 
prezent, după cum scrie 
agenția Associated Press, 
Chombe are 50 de a- 
vioane de luptă, în timp 
ce în septembrie 1961 nu 
avea decît unul singur,

Dar nici după bom
bardamentele recente ale 
aviației lui Chombe, co
mandamentul O.N.U. nu 
se grăbește să aplice pla
nul de sub însăși egida 
sa. Printre măsurile pro
puse de O.N.U. se pre
vedea boicotarea econo
mică a lui Chombe,

nu numai că nu 
nici un pas în 
unui acord cu 
central, ci dim-

de capm
principal interdicția de a 
se cumpăra cupru și co
balt, Ziarul „New York 
Times“ arată însă că Sta
tele Unite, Belgia și Ger
mania occidentală s-au în
țeles ca nici una dintre 
ele să nu participe la 
boicot fără consimjămîn- 
tul și participarea celor
lalți aloi parteneri. Se
cretul este simplu ! Bel
gia este cel mai mare a- 
chizifor de cupru din Ka
tanga, S.U.A. — de co
balt pentru industria con
structoare de avioane și 
rachete. De asemenea și 
Germania occidentală își 
lărgește continuu impor
tul din Katanga.

In aceste împrejurări nu 
este greu de ghicit pe ce 
se sprijină Chombe cînd 
își permite să-și facă de

Mari demonstrații 
țărănești în Italia

ROMA 16 (Agerpreș). — La 16 
noiembrie, milioane de muncitori 
agricoli din Italia au manifestat pe 
străzile satelor și orașelor cerînd 
înfăptuirea unei largi- reforme agra
re. „Jos latifundiile !" ; „Să dispară 
de la sate orînduirea ieudală 1“ ; 
„Pămîntul să fie împărțit celor ce-1 
muncesc 1“ — sub aceste lozinci au 
avut loc cîteva zeci de mii de mari 
mitinguri țărănești.

Lupta muncitorilor agricoli a fost 
condusă de Uniunea națională a ță
ranilor, Federația italiană a munci
torilor agricoli, Federația națională 
a dijmașilor și de alte organizații 
țărănești. Ei au fost sprijiniți întru- 
totul de cele trei centre sindicale 
principale din țară — Confederația 
Generală a Muncii din Italia, Con
federația sindicatelor oamenilor 
muncii din Italia și „Uniunea ita
liană a muncii". „Clasa muncitoa
re, a spus Agostino Novella, condu
cătorul Confederației Generale a 
Muncii din Italia, înțelege și spri
jină întrutotul lupta maselor țără-, 
nești. Muncitorii agricoli pot conta 
pe acest sprijin și această solida
ritate frățească".

Sindicatele și organizațiile țără
nești au declarat că aceste mani
festații vor continua și la 17 noiem
brie.

nici un 
o poa- 
prilejul 
ziariști.

ministrul de externe" Bruno Kreisky., care aminteam la începutul cores- 
Declarații asemănătoare privind ne
utralitatea Austriei au fost făcute 
și de către cancelarul Gorbach și 
alți oameni de stat. Asemenea de
clarații reflectă poziția opiniei pu
blice, care se pronunță împotriva 
grupărilor economice închise și 
pentru o largă dezvoltare a legătu
rilor comerciale internaționale între 
toate statele, 
sistem social, 
coexistenței pașnice. Totodată, este 
cunoscut că atît în partidul popu
list cît și în cel socialist există 
cercuri care se pronunță pentru 
asocierea la Piața comună, iar pri
mele tatonări în acest scop au și

fără deosebire de 
potrivit intereselor

pondenței au calculat că în timp ce 
numai pentru tipărituri cele două 
partide guvernamentale au cheltuit 
80 de milioane de șilingi, comuniș
tii nu au avut la dispoziție decît 
mijloace restrîriȘe pentru a-și face 
cunoscută poziția, pentru tipărituri, 
afișe etc. Pe lingă aceasta, legea 
electorală în vigoare cere obținerea 
unui număr foarte mare de voturi 
într-o singură circumscripție pentru 
a putea obține așa-numitul „man- 
daty de bază". în' caz contrar, sînt 
pierdute toate voturile și din cele
lalte circumscripții electorale.

ȘT. DEJU
nifeste față de Statele Unite în a- 
ceastă problemă.

Sute de studențl din orașul vest-german Braunschweig au organizat o demonstrație de protest Îm
potriva legilor care limitează libertatea presei in R.F. Germană.

Deputați laburiști 
critică guvernui englez

yv Sy*  -jês

LONDRA 16 (Agerpreș). — La 15 
noiembrie, o serie de deputați la
buriști au cerut în Camera Comu
nelor a Angliei lichidarea bazelor., 
americane pe teritoriul Angliei. 
Semnalînd primejdia pe care o pre
zintă pentru pace bazele americane 
din Anglia, deputatul laburist Allaun 
a insistat ca guvernul englez să ob
țină de la președintele Kennedy 
evacuarea din apele engleze a sub
marinelor americane înzestrate cu 
rachete „Polaris".

Allaun a fost sprijinit de Emrys 
Hughes care a cerut ca submarinele 
americane dotate cu rachete „Po
laris“ să fie trimise înapoi în Statele 
Unite sub controlul Crucii Roșii In
ternaționale.

Deputății englezi au criticat în 
continuare blocada americană îțnpo- 
triva Cubei și solidaritatea pe care 
guvernul englez s-a grăbit s-o ma
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