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Contractele intre industrie
și comerț pe 1903

Calitatea, cantitatea și varietatea 
mărfurilor prezentate spre desface
re în magazinele din toate orașele 
țării vorbesc de la sine despre pro
gresele înregistrate an de an de in
dustria noastră socialistă, expri- 
mînd totodată și statornicirea unor 
relații de strînsă și permanentă co
laborare între producătorii mărfu
rilor și comerț. în afară de faptul 
că Ministerul Comerțului Interior a 
primit sarcina să avizeze planurile 
do producție ale ministerelor pro
ducătoare de bunuri de consum, în 
stüdierea cerințelor de consum ale 
populației își fac loc tot mai mult 
metodele noi, moderne de investi
gație — de la numeroasele expozi
ții, organizate periodic în întreaga 
țară, consfătuiri între reprezentanți 
ai fabricilor și magazinelor sau în
tre lucrătorii din magazine și cum
părători, pînă la pavilioanele anuale 
de mostre. în felul acesta, pe baza 
aprecierilor a milioane de cumpă
rători, ca și ale unui mare număr 
de specialiști din diferite domenii, 
se promovează tot ce este mai 
nou, mai trainic și mai frumos 
în materie de bunuri de consum, 
înseși condițiile în care se desfă
șoară contractările de mărfuri în
cepînd de anul acesta — cu parti
ciparea largă nu numai a merceo
logilor și a altor specialiști din co
merț, dar și a unor vînzători din 
toate regiunile — vădesc preocupa
rea ca din legăturile între industrie 
și comerț să rezulte satisfacerea cît 
mai corespunzătoare a cererii de 
consum a populației.

Stabilirea jaloanelor pentru pro
ducție, întocmirea ’ comenzilor co
merțului către industrie trebuie să 
se facă cu temeinicie, pe baza unei 
cunoașteri profunde a situației 
pieței, a unui studiu atent al cerin
țelor consumatorilor. Este o con
diție fără de care industria nu va 
putea răspunde în mod corespun
zător cererii de consum. Deși s-au 
lărgit mijloacele de investigație a 
cerințelor populației, în această di
recție se mai manifestă deficiențe, 
datorate, între altele, insuficientei 
cunoașteri de către organele co
merțului a anumitor cerințe.

Ținînd seama de sezonalitate, s-a 
stabilit ca încheierea contractelor 
să se facă semestrial. De asemenea, 
potrivit condițiilor fundamentale 
ale contractelor, comerțul poate 
cere industriei cu 45 de zile înainte 
de începerea unui trimestru modi
ficarea anumitor sortimente. Dar 
chiar și în asemenea împrejurări 
industria nu răspunde întotdeauna 
cu operativitate unor noi solicitări 
ale comerțului, apărute în cursul 
anului.

Desigur că atunci cînd se cere 
unei întreprinderi o schimbare de 
sortiment, este firesc să se țină 
seama de condițiile reale de a se 
modifica procesul tehnologic, de 
planul de aprovizionare, de toți 
ceilalți indicatori de plan și finan
ciari. Sînt însă, neîndoios, posibili
tăți ca în această privință să existe 
o mai mare mobilitate, ca unele 
cerințe juste ale comerțului să fie 
satisfăcute în mai mare măsură și 
cu operativitate. Iată un exemplu, 
în cursul anului, I.C.R.T.I.-Bucu- 
rești a solicitat Fabricii de confec
ții și tricotaje București să majo
reze procentul stabilit în contract 
la șosetele supraelastice cu desen 
în țesătură, prin diminuare la șo
setele uni, întrucît aceste articole 
sînt mai mult solicitate. Această 
propunere n-a fost satisfăcută. în 
asemenea împrejurări, unii reprezen
tanți ai industriei afirmă: aici nu 
e vorba de ceva nou, ci de o greșită 
apreciere a necesarului de consum, 
așa că nu dăm curs cererii. Dar o 
asemenea rigiditate se răsfrînge 
asupra aprovizionării.

Schimbările frecvente ale cererii 
au impus, de exemplu, ca în sec
torul de genți și articole de maro-

chinărie, 
trimestrial, 
comerțului să țină pasul cu cerin
țele cumpărătorilor. Ar merita să 
se examineze posibilitățile care 
există de a se stabili ca perioada 
de încheiere a contractelor să fie 
mai mare sau mai mică, în func
ție de natura produsului.

Urmărirea respectării cu strictețe, 
pe întregul parcurs, a tuturor pre
vederilor contractuale este o con
diție esențială a îmbunătățirii acti
vității în domeniul aprovizionării. 
Se știe că la baza contractelor de 
anul acesta au stat produsele pre
zentate la precedentul Pavilion de 
mostre. Pe baza indicațiilor date de 
partid și guvern, întreprinderile 
care au expus produse au avut 
obligația să urmărească — și marea 
majoritate au urmărit — realizarea 
articolelor respective în producția 
de serie.

Sîntem în preajma încheierii con
tractelor pentru anul viitor ; la 
unele produse acestea au și început. 
Stabilirea din timp a planului pe 
1963 constituie o premisă favora
bilă pentru desfășurarea acestei ac
țiuni i--------- '
tractează
dusele prezentate la al 4-lea Pavi
lion de mostre (de altfel, o 
bună parte din operațiile de con
tractare se vor desfășura chiar în 
incinta Pavilionului). Datorită mă
surilor luate de organele industriei 
și comerțului, au fost expuse numai 
produse omologate, fapt care che- 
zășuiește intrarea lor neîntîrziată 
în producția de serie.

în îndeplinirea contractelor ce se 
vor încheia se cere realizarea în 
cantități corespunzătoare îndeosebi 
a acelor produse care au întrunit 
aprecierea unanimă a publicului și, 
mai ales, trimiterea lor în magazi
ne în termenele stabilite prin con
tracte. Mai mult decît anul acesta, 
este necesar ca industria și comer
țul să depună eforturi comune pen
tru rezolvarea diferitelor probleme 
ivite pe parcurs, pentru realizarea 
a tot ceea ce și-au propus.

Este de Ia sine înțeles că astăzi, 
Ia nivelul condițiilor asigurate in
dustriei noastre, la nivelul posibi
lităților materiale ale oamenilor 
muncii, nu mai pot fi trecute cu 
vederea lipsuri în domeniul calită
ții produselor. începînd de Ia con
trolul de calitate din fabrică și 
pînă la recepția în magazin, să se 
urmărească cu mare atenție cali
tatea produselor pînă în cele mai 
mici amănunte.

Cade în mod deosebit în sarcina 
comerțului să se îngrijească de des
facerea în condiții corespunzătoare 
și a mărfurilor bune, trainice, fru
moase din sortimentul existent, cu 
care continuă să fie aprovizionate 
magazinele și pe care cumpărătorii 
le solicită.

Exigență, spirit de răspundere și 
seriozitate în stabilirea necesarului 
de mărfuri, în urmărirea realizării 
contractelor Ia termen, potrivit 
sortimentului și prevederilor de ca
litate stabilite — iată condiții pen
tru îmbunătățirea continuă a acti
vității în acest domeniu atît de im
portant al relațiilor dintre industrie 
și comerț, în interesul unei cît mai 
bune aprovizionări a populației.

contractele să se încheie 
astfel încît comenzile

importante. Firește, se con- 
„u în primul rînd pro-

de mostre (de altfel,

Consumuri specifice reduse

PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii"). — 
Textilistele de la Fabrica „Doroban
țul"-Ploiești obțin realizări impor
tante în reducerea consumurilor 
specifice de materie primă. La 
filatură și la lorcătorie atenția lor 
este îndreptată spre micșorarea 
procentului de deșeuri și îmbună
tățirea calității firelor,

Numai prin folosirea

micșorarea

Numai prin folosirea cu grijă a 
materiei prime, colectivul întreprin
derii a realizat anul acesta peste 
’-rîan 1 135 000 lei economii. Fruntașe 
în lupta pentru reducerea consumu
rilor specifice sînt filatoarele Elena 
Sora și Moise Niculina, țesătoarele 
Elena Badea, Ioana Balaban și al
tele.

Noi localități radioficate
RM. SĂRAT (coresp „Scinteii"). 

La Ciorăști, raionul Rm. Sărat, și 
la Pătîrlagele, raionul Cislău, au fost 
date în funcțiune noi centre de ra- 
dioficare. Rețeaua de radioficare a 
fost extinsă, de asemenea. în satele, 
Topliceni, Poșta și Tîrlești din raio
nul Rm. Sărat, Breaza, raionul Mi- 
zil, și altele.

In prezent în regiunea Ploiești 
sînt radioficate 194 localități cu pes
te 87 000 de abonați.

Realizările muncitorilor 
de la „Carbochim“

CLUJ (coresp. „Scinteii“). — Pînă 
în prezent, colectivul Uzinei ,,Carbo- 
chim" din Cluj a dat peste plan pro
duse în valoare de peste 9 000 000 
lei. S-au realizat economi! 'supli
mentare la prețul de cost în valoare 
de peste 2 700 000 lei șl beneficii 
de peste 4 000 000 lei. Economiile 
provin în mare măsură din redu
cerea consumurilor specifice 
electrozi siderurgici, electrozi 
creițuire și energie electrică.

la 
de

Modele noi
Capitală lucră- 
între fabricile

Ieri au început în 
rile de contractare 
producătoare de încălțăminte și or
ganizațiile comerciale. întreprinde
rile oferă comerțului un mare număr 
de modele noi, printre care toate 
cele expuse la cel de-al IV-lea Pa
vilion de mostre. Printre noută
țile prezentate la contractări se află 
încălțămintea cu talpă microdur (un 
nou înlocuitor de talpă, rezistentă, 
ușoară și flexibilă), noi modele de 
sandale pentru femei și bărbați, în
călțăminte cu față din masă plas
tică și multe altele. Instantaneu de seară în portul Galați. (Foto : A. Cartoțan)

n RITM INTENS AR.Ă TNRII OR 
RE TOAMNĂ!

Arăturile de toamnă șl fertilizarea terenu
rilor pentru însămînțările de primăvară 
continuă în întreaga țară. In desfășurarea 
acestor lucrări cele mai bune rezultate au 
fost obținute în regiunile Galați și Bucu
rești. După recoltările și însămînțările de 
toamnă, folosind din plin mijloacele meca
nizate, unitățile agricole socialiste din a- 
ceste jegiuni au făcut arături pe 90 la sută 
din terenurile prevăzute. De asemenea în 
multe raioane din celelalte regiuni și în 
deosebi din Dobrogea, Oltenia, Banat și 
Bacău au fost arate mari suprafețe.

In întreaga țară, după cum reiese din 
datele primite de Consiliul Superior al Agri
culturii, au fost arate 65 la sută din terenu
rile planificate. In același timp au fost în-1

corporate în sol însemnate cantități de în
grășăminte.

în regiunile Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Brașov, Hunedoara și Crișana, 
arăturile sînt rămase mai în urmă. în toate 
regiunile sînt posibilități pentru intensifi
carea executării ogoarelor de toamnă. Con
dițiile de lucru în cîmp sînt încă bune, iar 
mijloacele mecanizate pot fi acum concen
trate în întregime la arături. Această lucra
re de bază pentru asigurarea unor recolte 
bune în anul viitor trebuie să fie terminată 
în cel mai scurt timp pe toate .terenurile 
prevăzute.

In atenția consiliilor agricole și a con
ducerilor unităților agricole socialiste tre
buie eă .fie în aceste zile și plantările de 
pomi fructiferi.

A

Intr-un sat 
de munte

— o noua promoție de pionieri la școala medie nr. 7, fJ.'L, Caragiale din
(Foto : Gh. Vințilă)Capitala.

că se
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Recent, locuitorii comunei Remeji, a- 
șezafe de-a lungul pîrîului Valea Ia
dului din Munjii Apuseni, au începui 
consfrucjia unei școli ; s-a terminat 
turnarea fundajiei și a cenfurei de be
ton armat.

în acest sat din Țara Mojilor au 
fost înălfate în ultimii ani și numeroase - 
alte construcjii. în locul așezărilor din 
bîrne afumate și cătrănite de odinioară 
sătenii din Remeji și-au ridicat case 
spafioase, de ji-e mai mare dragul săi 
le privești.

Astăzi comuna are un dispensar me
dical, deservit de personal calificat, 
farmacie, cabinet stomatologic. în mij
locul comunei, pe o fostă viroagă, a 
fost zidit căminul cultural — unde se 
desfășoară o activitate culturală multi
laterală. în centrul comunei s-a con
struit un magazin universal, iar alături a 
fost pusă temelia noii școli.

D. COC1LNÄU 
coresp. voluntar

O comandă uitată
Uzinele „Electroputere”-Craiova 

s-au angajat să ne pună la punct 
una din piesele strict necesare pro
cesului de producție în termocen
trala noastră : rotorul turbopompei 
de alimentare a cazanelor. Am ex
plicat amănunțit uzinei cît de ne
cesar e să fie urgentată executarea 
comenzii, de care depinde buna 
funcționare a pompei respective. 
Văzînd că se întîrzie trimiterea 
piesei, am luat legătura cu între
prinderea. Odată, de două ori, de 
trei ori — în total 19 intervenții, 
verbale și scrise, dar fără nici uri 
rezultat. Piesa zace, cine știe pe 
unde, uitată în fabrică.

Dacă ar, fi existat puțină bună
voință, tovarășii: de la „Electropu-

Prin schimburi de experiență
la extinderea tehnologiei înaintate

toda asigură calitatea bună a pie
selor, sporirea productivității mun
cii etc.

In decursul vremii ne-am convins 
cu toții de marea eficacitate eco
nomică a tehnologiei avansate. Cu 
toate acestea, nu se poate spune 
că am folosit bine posibilitățile pe 
care le avem pentru introducerea 
ei în producție. Conducerea între-

Directivele Congresului al III-lea 
al partidului indică drept o cale 
importantă de creștere a producției 
și productivității muncii introdu
cerea și extinderea largă a meto
delor și procedeelor tehnologice 
înaintate. Colectivul uzinei noastre 
se străduiește să îndeplinească în 
condiții cît mai bune această im
portantă sarcină stabilită de partid.

Prin folosirea metodelor tehnolo
gice înaintate, uzina noastră a fă
cut pași mari înainte pe calea pro
gresului tehnic ; au crescut produc
tivitatea muncii și calitatea produ
selor, s-au făcut economii însemnate 
de metal. în uzină se aplică, printre 
altele : 
întărite 
rea în 
țe ș.a.

Rezultate foarte bune dă proce
deul de turnare a pieselor din oțel 
cu maselote avînd înveliș exoterm. 
Extins pînă acum la 10 repere de 
serie mare — capace de vane — 
procedeul permite reducerea dimen
siunii maselotelor și realizarea unoj 
economii de 30—40 kg de oțel la 
fiecare vană. Trebuie spus însă că. 
din păcate, metoda aceasta a fost 
aplicată la noi cu mare întîrziere. 
față de sarcinile prevăzute în pla
nul tehnic.

Pe scară largă se folosește că- 
lirea cu ajutorul curenților de înaltă 
frecvență (la toate piesele de 
schimb ale pompelor de noroi, la 
roți dințate șl la alte repere). Me- specialiștilor ministerului o preocu-

NE SCRIU POSTURILE 
DE CORESPONDENȚI VOLUNTARI

turnarea în forme și miezuri 
cu bioxid de carbon, turna- 
cochile, forjarea în matri-

prinderii a slăbit în unele perioade 
această preocupare. în primele trei 
trimestre ale acestui an n-au fost 
respectate sarcinile din planul teh
nic privind aplicarea procedeului 
de crăițuire cu electrozi de cărbune 
și aer comprimat, metoda de folo
sire a bentonitei ca liant în turnă
torie.

Ne vom referi acum la sprijinul 
pe care ar putea să ni-1 dea spe
cialiștii din Ministerul Metalurgiei 
și Construcției de Mașini în legă
tură cu introducerea și extinderea 
procedeelor tehnologice avansate. 
Nu se poate spune că ministerul 
nostru nu s-a ocupat de răspîndi- 
rea tehnologiei înaintate în între
prinderile pe care le tutelează, in
clusiv uzina noastră. Dar nu întot
deauna noi am simțit din partea

pare stăruitoare pentru ajutorarea 
cadrelor tehnice din întreprindere, 
pentru înlăturarea greutăților ce se 
ivesc în calea introducerii unui pro
cedeu sau a altuia. Așa se explică 
faptul că metode de mare efica
citate folosite în unele întreprinderi 
n-au căpătat încă răspîndiro în 
uzina noastră.

Tovarășii din cadrul Direcției ge
nerale tehnice a ministerului, care 
cunosc bine problemele specifice 
fiecărei uzine și au în felul acesta 
o privire de ansamblu, ar putea să 
indice pentru schimburi de expe
riență acele întreprinderi unde ni
velul tehnicității este cel mai înalt 
sau să organizeze acolo mai des 
astfel de acțiuni, la care să parti
cipe reprezentanți ai mai multor 
uzine. Firește, se pot găsi și alte 
căi de extindere a experienței îna
intate.

Sprijin mai eficient așteptăm și de 
la tovarășii din cadrul I.T.C.M.E. In 
planul tehnic pe anul acesta al u- 
zinei noastre este prevăzută intro
ducerea, cu sprijinul specialiștilor 
de la acest institut, a metodei de 
sulfizare a pieselor. Dar, și din vina 
noastră, cit și din cauza ajutorului 
insuficient acordat această sarcină 
n-a fost pînă acum realizată.

Cîteva cuvinte în legătură cu do
cumentația. Recent, ministerul nos
tru ne-a dat documentația pentru 
fabricarea unor turbobure. Trecînd

la producerea lor am consta
tat că ne lipsește experiența ne
cesară și ne-am lovit de greutăți 
pe care numai practica le poale în
lătura. Ar fi fost util ca un inginer 
al nostru să studieze într-o uzină 
cu experiență în această privință 
condițiile și metodele de fabricație 
a produsului.

De asemenea, la unele produse, 
minister a 

țn timpul
aprobarea de către 
modificărilor intervenite 
probelor de omologare se face 
anevoios. S-a întîmplat ca apro
barea să sosească chiar atunci 
cînd planul prevedea începerea 
producției de serie (cazul unor insta
lații de foraj, al unor remorci etc.). 
Cînd să se mai facă pregătirile 
tehnologice necesare ?

Este folositor ca tovarășii din Di
recția generală de utilaj 
trolier și minier să ne 
și de acum înainte prin 
nie sarcini mobilizatoare
cu extinderea procedeelor tehnolo
gice moderne. Dar, așa după cum 
s-a văzut, simțim nevoia unui spri
jin mai larg și mai sistematic.

Bizuindu-ne pe experiența noastră 
de pînă acum și folosind mai larg 
experiența altor întreprinderi, colec
tivul uzinei noastre este hotărît ca, 
în anul viitor, să dea o și mai mare 
extindere procedeelor tehnologice 
avansate, contribuind pe această 
cale la creșțerea continuă a oroduc- 
ției

tere” ar fi putui 
executa de mult 

•reparația cerută 
de noi.

IOAN PALCU, 
inginer, DIONL 
SIE BARTHA, 
tehnician, cen
trala termoelec
trică „Steaua 
Roșie”-Fîntînele, 
regiunea Mureș- 
Autonomă 
ghiară.

Folosirea izotopilor radioactivi 
in schele si rafinării

/

Peste 60 de întreprinderi, schele petroliere și 
rafinării din regiunea Ploiești folosesc în prezent 
izotopi radioactivi la o serie de operațiuni ca re
darea în producție a unor sonde, controlul calității 
producției, transportul țițeiului prin conducte, pre
lucrarea lui etc.

La Teleajen și la alte rafinării prin folosirea izo
topilor radioactivi se determină cu precizie 
momentul umplerii pînă la nivelul admie cu chimi
cale ce se folosesc in procesul tehnologic de pre
lucrare a țițeiului și de deparaiinare a uleiurilor. 
In același timp se indică cantitatea de chimicale 
consumată.

Se lărgește cîmpul de aplicare a izotopilor radio
activi în uzinele constructoare de utilaj petrolier 
din Ploiești, Cîmpina și Tîrgoviște, la fabrica de 
sticlă din Azuga și în unități industriale din alte 
regiuni. (Agerpres)

Pavilionul de mostre

500 000 DE SUGESTII Șl PROPUNERI
Cel de-al 4-lea Pavi

lion de mostre se bucură 
în continuare de aflu
ența și aprecierile publi
cului. Pînă acum pe 
porțile sale au intrat 
peste 2 000 000 vizitatori 
care au făcut peste 
500 000 de sugestii și 
propuneri.

De la 
merțului 
anunță

Ministerul Co- 
Interior ni se 

că cel de-al

Pentru o mai bună 
cunoaștere și respectare 
a normelor de tehnica 
securității muncii. Mi
nisterul minelor și ener
giei electrice a înființat 
o caravană 
grafică ce se deplasează 
în toată țara, prezentînd 
filme adecvate.

Recent, la clubul sa- 
lariaților întreprinderii 
regionale de electrici-

cinema to-

Premieră 
teatrală

Teatrul „Constan
tin Nottara" a pre
zentat simbătă sea
ra, în sala Maghe- 
ru, premiera pe 
țară a piesei „Am 
fost fiul lui'' de 
scriitorul bulgar 
Nicola Rusev. Re
gia spectacolului 
este semnată de 
Sanda Manu, iar 
scenografia de To
dy Constantinescu. 
Din distribuția 
spectacolului fac 
parte Dina Mihal- 
cea, Aurel Rogal- 
schi, Geo Maican, 
Mircea Angheles- 
cu, Cristina Tacoi, 
Sergiu Dumitrescu 
și alții.

Pavilion de mos- 
va mai fi des- 
pînă în seara 

de 26 noiembrie 
După aceea comisii 

examina

4-lea 
sire 
chis 
zilei 
1.962.
speciale vor
părerile și propunerile 
cetățenilor, pentru a se 
ține seama de ele în 
producerea și contracta
rea modelelor ce au în
trunit cele mai multe 
aprecieri.

täte Bacău, caravana 
cinematografică a pre
zentat filmul „Normele 
de tehnică a securității 
muncii în electromrn- 
taj și exploatare", vizio
nat de peste 400 mun
citori, tehnicieni și ingi
neri. Caravana s-a de
plasat apoi la alte în
treprinderi din Comă- 
nești, Bicaz, Roman etc.

întrecerea artiștilor 
amatori

SINAIA (coresp. „Scinteii“), — La 
Casa de cultură din Sinaia a început 
faza interregională a celui de-al 
lll-lea festival bienal de teatru I. L. 
Caragiale. Timp de 4 zile, cit va dura 
întrecerea, pe scenă se vor prezenta 
artiști amatori fruntași din regiunile 
București, Arges, Dobrogea, Ploiești și 
din orașele București și Consfanfa. 
Din regiunea Ploiești participă echipa 
de teatru a căminului cultural din 
comuna Lipănești, a casei raionale de 
cultură din Buzău și un grup de 
cifatori de la căminul cultural din 
muna Pleșcoi, raionul Buzău.

Ieri, în prima zi a concursului, 
scenă au evoluat artiștii amatori 
regiunea București.

re-
co-

pe 
din

j

t

Ieri seară, pe patinoarul artificial din parcul „23 
August“, cel mai buui patinatori șl hocheiști au prezentat 
un interesant program cu prilejul festivității de deschi
dere a sezonului 1962—1963. în fotografie: aspect de pe 
patinoar.

IN ÎNTREAGA ITALIE 
au continuat simbătă 
manifestațiile țărănești 
în sprijinul efectuării 
unei reforme agrare.

care s-au 
cu moartea a 
persoane, a a- 
că „nici un in- 

nu
chimic, pe- 
stabilească 
planul teh- 
în legătură

1

și productivității, muncii.
MARIN SAFAR, 
ner verificator, 
OGREZEANU, 
MIȘU AVANU, 
din postul de 
denți voluntari de la Uzina 
de utilaj petrolier — 

Tîrgoviște

receptio-
STELÏAN 

lăcătuș, 
tehnician, i 
corespon-

GUVERNUL BIRMA-
N1EI a hotărît să inter
zică ' importul de măr
furi din Republica Sud- 
Africană ca urmare a 
politicii rasiste duse de 
guvernul din acest stat.

CONGRESUL SINDI
CATELOR DIN ADEN a 
chemat pe oamenii 
muncii din acest teri
toriu să participe la 19 
noiembrie la o grevă 
de protest împotriva 
planului Angliei de a 
include Adenul în Fe
derația Arabiei de Sud.

MARELE JURIU însăr
cinat să hotărască 
dacă este cazul să so 
întocmească un act de 
acuzare în urma tulbu
rărilor provocate de 
rasiști la 30 septembrie 
la Universitatea din

Mississippi, 
soldat 
două 
nunțat 
diciu
descoperirea 
focurilor care 
moartea lui 
hard și Ray

permite 
autorului 

au cauzat 
Paul Gui- 
Gunther".

STRAUSS a fost pri
mit cu fluierături șl 
huiduieli la adunarea 
electorală de la Fuerth 
(R.F.G.).

PRIMUL CLUB AL 
COSMONAUȚILOR a fost 
înființat la Leningrad — 
anunță ziarul „Sovetski 
Sport". Membrii clubu
lui urmează cursuri 
predate de cei mal 
buni oameni de știință 
sovietici și se perfec
ționează în aslronomie, 
radiofonie și mecanică.

O.A.S.-IȘTII CONTI
NUA UNELTIRILE. Agen-

{ia Reuter relatează că 
unul din conducătorii 
O.A.S. care se află sub 
stare de arest a decla
rat că Organizația ar
mată secretă pregă
tește o serie de „ac* 
|iuni spectaculoase’ în 
Fianța după alegerile 
din luna aceasta. El a 
declarat că grupului 
său 1 s-a ordonat sS 
saboteze centralele e- 
lectrice, să organizeze 
posturi de radio pirat 
și- să jefuiască bănci.

MII DE FERMIERI O- 
LANDEZI au venit din 
toate colțurile țării la 
Haga pentru a protesta 
împotriva politicii agri
cole a guvernului, care 
are drept rezultat rui
narea fermierilor mici 
și mijlocii. Marșul țăra
nilor la Haga 6-a în« 
cheiat cu o mare da* 
monstrație în fața par» 
lamentului olandez.
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PRACTICA, IN S.M.T. Elevii 
de 3 ani care funcționează pe 
S.M.T. Jlrlău, raionul Făureni,

DIN MASE PLASTICE. Colectivul 
fabricii „Flacăra Roșie" din Capita
lă a început să producă penare din 
mase plastice, realizate într-o varie
tate de culori.

Gyurkö, Eugen Stâ- 
Gherguță șl Constan- 
înovatori fruntași din 
discută o propunere

scur

Nofe

In mod firesc, 
biblioteci

Dh REGULĂ?

Fabrica de hîrtie „Steaua Roșie" 
din Bacău. La cabinetul tehnic, to
varășii Pavel 
nescu, Dorin 
tin Hurdubei. 
Întreprindere,
de ordin tehnic.

(Foto : Agerpres)

Termenul se apropie, 
sfirșitul lucrărilor

La Gherla se fac mari lucrări 
pentru îmbunătățirea alimentării 
cu apă a orașului. în ce stadiu se 
află ele acum. în prag de iarnă ?

— Am început tîrziu, în tri
mestrul IV al anului trecut, ast
fel că am rămas în urmă .— 
spune Zoltan, Teres, inginer-șef 
la întreprinderea de instalații și 
montaje-Cluj. însărcinat cu exe
cutarea lucrărilor. Iarna nu s-a 
putut face nimic. în trimestrele 
II și III din acest an am recu
perat rămînerea în. urmă. Planul 
valoric a fost depășit... .......

în vorbe s-ar părea că totul 
este în cea mai perfecta ordine. 
Pe șantier însă, lucrurile stau cu 
totul altfel. Unele lucrări nu au 
fost executate CUm sé cuvine șl 
acum trebuie refăcute. Altele 
n-au fost încă, terminate sau pre
date la timp. Și toate acestea din 
pricină că întreprinderea de in
stalații și montaje-Cluj a negli
jat șantierul. Lucrările au fost 
încredințate unui tehnician plin 
de bunăvoință, dar lipsit -de ex
periență și de sprijinul necesar. 
Șantierul nu a fost aprovizionat 
la timp cu materialele necesare.

Iarna, ca și termenul de pre
dare, bate la ușă Se impune deci 
ca Trustul regional de construcții 

a
întreprinderea de in- 

mbntaje să termine și 
în cel mai scurt timp 
mai bune condiții iii“

Cartea a devenit astăzi un prieten 
șl Un sfătuitor al celor mai largi 
mase de oameni ai muncii. De a- 
ceea, crearea bibliotecii personale 
este pentru mulți o problemă din 
cele mai actuale, 
profilul unor asemenea 
diferă în funcție de profesia și pre
ocupările fiecăruia. Se pot da totuși 
cîteva sugestii cu caracter general.

In alcătuirea bibliotecii personale 
este bine să ne procurăm nu atît 
volume răzlețe din opera unui scri
itor sau altul, cît mal ales — desi
gur potrivit posibilităților — serii 
întregi de lucrări, tipărite sub forma 
volumelor de „opere" sau 
alese".

Biblioteca se cere mereu 
pătată. Alături de vizitarea 
lor sau a standurilor de cărți, 
stau la Îndemînă mijloace variate 
de informare, care ne permit să fim 
în permanență la curent cu ultimele 
noutăți. Iată doar cîteva : publica
ția lunară „Cărți noi", pe care ori
cine o poate obține în- mod gratuit 
în librării sau la standurile din în
treprinderi și instituții, buletinul „Bi
bliografia R.P. Romîne", care apare 
periodic, publicațiile de informare 
și documentare tehnică, anunțurile 
și recenziile apărute în ziare și 
reviste. ,

Pentru a putea fi folosite cît mai 
bine, cărțile cer să li se rezerve în

„opere

împros- 
librării- 

ne

casă un loc special amenajat, de 
preierință o bibliotecă. Pentru noile 
tipuri de locuințe în special, în locul 
vechilor modele de dulapuri, greoaie 
și neeconomicoase, sînt preferabile 
rafturile — cu sau fără geam ■— 
care pot fi confecționate în dimen
siunile dorife. Practice s-au dovedit 
a fi și etajerele formate din elemente 
disparate, ce se pot alătura sau 
despărți, fiind astfel ușor adaptabile 
oricărui interior. în bibliotecă, volu
mele nu se așează de-a valma, la în- 
tîmplare. Găsirea lesnicioasă a căr
ților este posibilă numai dacă aran
jarea bibliotecii se face într-o anu
mită ordine. Este recomandabilă gru
parea tematică a volumelor : cărți 
politice și ideologice, tehnice sau de 
o anumită specialitate, de știință sau 
beletristică. Dacă în componența bi
bliotecii intră și o serie de broșuri 
sau alte publicații, ■ partituri muzi
cale etc., care se pot pierde printre 
cărți, ele se voi păstra' separat, 
grupate pe probleme, în Cutii sau 
mape speciale.

Cărților trebuie să .11 se asigure 
în permanentă o întreținere cores
punzătoare. Pentru aceasta este 
bine să fie, pe cît posibil, ferite de 
căldură și lumină excesivă și, tot
odată, desprăfuite peiiodic.

în procesul studiului sau al 
turii, în cărțile din 
sonală se pot tace 
adnotări. Trebuie sâ

biblioteca 
însemnări 

avem însă

lec- 
per- 
sau 

grifă

Pe c în

să ia măsuri urgente pentru 
determina 
stalații și 
să predea 
și în cele
stalațiile ce vor îmbunătăți apro
vizionarea cu apă a orașului 
Gherla.

Din luna aprilie sin
tern posesorii unor a- 
partamente în blocul P2 
de pe șoseaua Panteli- 
mon nr. 21 din Capitală.

După instalarea noas
tră aici au mai rămas 
de aranjat unele lucrări. 
Printre acestea era și 
montarea contoarelor 
electrice în apartamen
te, a căror lipsă pro
voacă o seamă de nea
junsuri și neînțelegeri. 
Ne-am adresat între
prinderii regionale de

d conto
electricitate București, 
cerîndu-l să ne insta
leze aceste contoare. Au 
trecut de atunci nouă 
luni. Sintern veșnic a- 
mînați, ba chiar repe- 
ziți de funcționarii că
rora ne adresăm. Pare 
ciudat mai ales faptul 
că nu toată lumea e re
fuzată. Chiar unor lo
catari din blocul, nostru 
li s-au montat contoa
rele necesare. Ne între
bam : după ce criterii 
se face acest lucru ? Și

a r e 1 e ?
cînd se va hotărî.oare

I.R.E.B. să se achite de 
această obligație și față 
de noi ?

N. MARINESCU,
D. NICOLESCU,
E. STOENESCU.

N. R. — Scrisori ase
mănătoare 
mit și din 
locatari de 
dul Dinicu 
blocul „J”
Griviței 171 etc.

am mai pri- 
partea tlnor 
pe bulevar- 
Golescu, din 
de pe Calea

LA 
școlii 
lîngă 
au plecat în aceste zile la practică.
Pe baza unui program bine întoc
mit, elevii școlii de mecanizatori lu
crează pe lîngă brigăzile de trac
toare.

CONSFĂTUIRE CU RESPONSABI
LII BRIGĂZILOR ȘTIINȚIFICE. Comi
tetul regional pentru cultură și artă 
Argeș a organizat o consfătuire cu 
responsabilii brigăzilor științifice 
din regiune. S-a prezentat un refe
rat despre analiza activității brigă
zilor pe timpul verii. Numeroși res
ponsabili de brigăzi au împărtășit 
din experiența și activitatea lor. In 
consfătuire s-au stabilit o serie de 
acțiuni cu privire la îmbunătățirea 
activității pe timpul iernii.

ÎMPĂDURIRI. Silvicultorii din re
giunea Suceava au îndeplinit planul 
împăduririlor de toamnă. în aceas
tă campanie s-au făcut printre alte
le semănături directe cu rășinoase 
pe o suprafață de 124 ha, iar 
raza întreprinderii forestiere 
șani s-au efectuat plantări în 
cu plop negru hibrid care 
repede.

In acest an, silvicultori! din regiu
ne au împădurit o suprafață de 
aproape 3 000 ha.

în 
Boto- 

masiv 
crește

GHETE CĂPTUȘITE CU TRICOT. 
La fabricile de piele șl încăl
țăminte din Oradea și la întreprin
derea „Nicolae Bălcescu“ din Capi
tală a reînceput producția ghetelor 
din velur, căptușite cu tricot și cu 
talpă lipită. Aceste ghete, flexibile 
și elastice sînt deosebit de comode. 
Noile modele din aceste ghete au 
și apărut în magazinele de specia
litate.

AUTOLIBRÄRIB LA SATE. Autolibră- 
ria Uniunii regionale a cooperativelor de 
consum Crișana cutreieră în aceste zile 
satele regiunii oferind muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor cărțile preferate. 
In ultima săptămînă caravana dotată cu 
noutățile apărute în edituri a vizitat nu
meroase 
comuna 
cărți și 
rare în 
Diosig

comune din raionul Oradea. In 
Sălard 
broșuri 
valoare
— in

autolibrăria a difuzat 
politice, tehnice și lite- 
de 1 200 lei, în comuna 
valoare de 1 500 lei.

ca acestea sa nu deterioreze cartea. 
De fapt, cel mai bine este ca în
semnările să se facă pe fișe spe
ciale. Volumele degradate trebuie 
reparate sau date la legat (există 
unități specializate ale cooperației 
meșteșugărești care execută ase
menea lucrări).

O atenție deosebită merită biblio
tecile personale din familiile în care 
sînt copii. Se impune atenție nu 
numai pentru a-i reține pe copii să 
umble în raftul de cărți al celor 
mari, dar este necesară mai ales o 
muncă educativă minuțioasă pentru 
a le cultiva respectul față de carte 
și deprinderea unei lecturi organi
zate. De aceea, copiii vor avea și 
ei cărțile lor — bineînțeles potri
vite vîrstei — așezate separat. Să-1 
învățăm pe copii încă din fragedă 
copilărie cum să citească și ce să 
citească. în această privință, exem
plul personal al părinților și pre
ocuparea față de această problemă 
BÎrit

O 
este 
resc 
dragostei față de carte.

MARIA KEPEȘ 
șefa cabinetului bibliologic 

al Bibliotecii centrale de stat

OBIECTE DE STICLĂ FABRICA
TE PRIN TURNARE. Recent, în in
dustria sticlei a fost experimentat 
un nou procedeu tehnologic care 
permite fabricarea obiectelor din 
sticlă prin turnare. Au fost obținute 
o serie de articole decorative (vaze 
de flori, scrumiere, bibelouri etc) în 
diferite forme și în mai multe cu
lori. Procedeul turnării sticlei per
mite realizarea, într-un timp scurt, 
a unui număr mare de obiecte în 
modele diferite.

3 J

cel mai bun îndrumător, 
bibliotecă personală îngrijită 
o dovadă de spirit gospodă- 
și, mai presus de aceasta, a

Lenjerie de pat 
gata confecționată

în magazine a apărut de Ctfva flmp 
un produs nou : garnifurl de lenjerie 
de pat gafa confecționate. Ltlcfale din 
materiale diferite, în modele șl culori 
variate — roz, alb, bleu, vetnli, galben 
— ele sini șl prezentate reușii. Fleca
re garnitură este formată din șase piese.

Lenjerie de pat, cu sau fără brode
rie, se poate confecjiona și de co
mandă la unități ale cooperafiei meș
teșugărești. Cooperativa „Soarele“ din 
București, sir. Lipscani nr. 32, oferă do
ritorilor 30 de modele de broderii din 
cele moi frumoase. Se lucrează cu ma
terialul clientului sau cu cel al coope
rativei, execufîndu-se șl comenzi cu 
plata în rate.
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TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne.: Haiducii — (orele 11); 
Manon — (orele 19,30); Teatrul de stat de 
operetă 1 întîlnire cu dragostea — (orele
10.30) ; Vînzătorul de păsări — (orele
19.30) ; Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (Sala mică a palatului R. P. Romîne): 
Concert-leoțle pentru elevi cu tema 
„MUZlca în viața oamenilor“ — (orele 10). 
(Ateneul R.P.R.) : Concert de muzică 
populară romînească dat de orchestra 
populară „BarbU Läutaru“ — (orele 17). 
Ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor“ 
pentru studenții Universității București 
(orele 20); Teatrul Național „I. L. Cara-

Iglale" (Sala Comedia) : Orfcu în infern — 
(orele 10); Matineu poetic ! „Eminescu“—

Forspectivă
(Foto : Gh. Vințilă)

în primăvara a- 
nului 1960, la gos
podăria colectivă 
din Recaș s-a pre
zentat un tînăr. îl 
însoțea directorul S.M.T. 
Mare.

— De azi înainte, tovarășul inginer 
va lucra în gospodăria dumneavoas
tră, spuse directorul S.M.T.-ului, a- 
dresîndu-se președintelui șl brigadie
rilor care se aflau la sediu] gospo
dăriei.

Toate privirile se îndreptară spre 
noul venit, măsurîndu-1 din creștet 
pînă-n tălpi. Din discuția care a ur
mat, dar mai ales din tăcerea 
se putea lesne înțelege că 
unele rezerve. Noul inginer li 
rea prea tînăr. După un timp, 
dintele gospodăriei îi făcu semn di
rectorului, invitîndu-1 să iasă 
afară.

— Tovarășe director, știți, 
vem experiență, putem spune 
crăm cum trebuie pămîntul...

— Cred că vă cam lăudați — îi 
răspunse directorul. Mal stăm noi de 
vorbă...

...Porumbul răsărise rar de tot. 
După multe discuții, consiliul de con
ducere hotărîse ca pe suprafețe în
semnate să se are din nou și să se 
însămînțeze altă cultură Abia sosit 
în gospodărie, tînărul agronom ceru 
să i se. arate terenul cu pricina. îm
preună cu președintele și cu briga
dierii străbătu în lung și în lat tarla
lele de sute de hectare. De multe ori 
inginerul se apleca asupra firelor de 
porumb, scormonea cu mina pămîn
tul. De la caz la caz, el își spunea 
părerea : „Aici trebuie să însămînțăm 
pe rînd pentru completarea golurilor ; 
aci este necesară o grapă pentru a 
sparge scoarța și o ușurc colțul să 
.iasă la suprafață". Oamenii își dădeau 
coate.

a lucrat la curăți
rea terenului ales. 
Iarna s-a transpor
tat pe pășune uri
nă de grajd, s-au

azotat de amoniu laRemetea

unora, 
aveau 
se pă- 
preșe-

pînă

noi a- 
că lu_

— Cine răspunde dacă nu se face 
nimic și pierdem atîta teren degeaba ?

— Răspund eu. Putem face chiar 
prinsoare. Dar dumneavoastră să mă 
ajutați să facem toate aceste lucrări.

După o săptămînă, porumbul era de 
nerecunoscut. Președintele se grăbi 
sădea telefon di- 
rectorului S.M.T.- 
ului ca nu cumva 
să-l la pe inginer 
din gospodărie. în
tr-o adunare gene
rală, în fața tutu
ror colectiviștilor, 
inginerului 
nom 
s-au 
miri.

La 
tei, fiecare hectar 
a dat circa 3 000 
kg boabe.

A fost primul e- 
xamen dat de a- 
gronom în fața co
lectiviștilor. Și cile 
asemenea exame
ne nu le-a trecut 
cu succes! Prin 
munca lui neobosi
tă, inginerul și-a cîștigat încrederea 
și prețuirea colectiviștilor. Despre 
toate acestea oamenii au amintit la o 
recentă adunare a organizației de 
bază, în care s-a discutat cererea 
tînărului inginer agronom de a fi pri
mit în partid.

Cine este inginerul Ion Nichita ? 
Fiu de colectivist de prin părțile Ma
ramureșului, a plecat să învețe la In
stitutul agronomic din Timișoara. în 
1956, la terminarea studiilor, a cerut 
să fie repartizat într-o unitate agri
colă. Așa a ajuns la G.A.S. Măureni. 
Secția pe care a condus-o a devenit 
fruntașă pe gospodărie. După doi ani 
a fost transferat la sfatul popular al

agro- 
Ion Nichita i 
adus muițu-

strînsul recol-

regiunii. Dar acolo nu se simțea In 
largul lui. în loc să practice meseria 
Îndrăgită, trebuia să se ocupe de lu
crări de birou.

A cerut să lucreze intr-o gospo
dărie colectivă. A urmat ceea ce am 
povestit mai înainte. Episodul cu 

porumbul a spulbe
rat însă, în bună 
măsură, neîncrede
rea colectiviștilor. 
Dar cite altele nu 
erau de făcut în 
gospodărie pentru 
sporirea producției 
agricole ! Cu pa
siunea caracteristi
că omului care-și 
iubește 
inginerul 
a reușit 
timp să 
bine gospodăria și 
oamenii, să vadă 
ce trebuie făcut în
tr-un sector sau al
tul. Iar discuțiile 
îndelungate cu 
președintele Ion
Peter, cu secreta
rul organizației de 

partid, Anton Vințe, îl ajutau să-și 
concretizeze mai bine propunerile, să 
găsească mijloace pentru realizarea 
lor. Așa a fost cu introducerea în cul
tură a seminfei dublu hibride de po
rumb, cu aplicarea metodelor agro
tehnice înaintate la diferite culturi. 
Recoltele au crescut an de an. în 1961, 
producția medie de porumb a iost de 
3 116 kg la ha de pe 700 ha, iar anul 
acesta — de 3 700 kg.

Inginerùl și-a îndreptat atenția și 
spre ferme. A ajutat la folosirea cît 
mai bună a furajelor, e introdus evi
dența, programul de grajd și a urmă
rit, zi de zi, cum sînt aplicate. A pro
pus să se organizeze o pășune mo
del și, în fruntea tinerilor colectiviști,

meseria, 
Nichita 

în scurt 
cunoască

dat 80 kg 
hectar. Mărirea producției de iarbă a 
dus la creșterea producției de lapte. 
Anul acesta, producția de lapte pe 
vacă furajată trece de 2 500 de litri.

în sectorul viticol, inginerul a a- 
vut de furcă cu unele practici care 
diminuau recolta de struguri. La o 
lecție din cadrul învățămîntului agro
zootehnic, inginerul a explicat co
lectiviștilor avantajul tăierilor mai 
lungi decît cele obișnuite de colec
tiviști. Această metodă a fost apli
cată mai întîi de echipa condusă de 
Ecaterina Zip, care a obținut o pro
ducție de 7 000 kg de struguri la hec
tar, aproape dublu față de celelalte 
echipe. Acum metoda se aplică pe în
treaga suprafață.

Gospodăria colectivă din Recaș 
a obținut succese însemnate în dez
voltarea proprietății obștești, 
terea producției și a 
lor bănești. Ea are acum 
vine, din care 226 de vaci, 
porcine, din care 1 400 la 
260 de scroafe, 1 600 de of, 
păsări. Veniturile bănești vor fi în a- 
cest an de 8 000 000 de Iei. S-au re
partizat trimestrial colectiviștilor cite 
10 lei la ziua-muncă.

La toate aceste realizări ale gospo
dăriei a adus o contribuție importan
tă, prin hărnicia, conștiinciozitatea și 
dragostea de muncă de care a dat do
vadă inginerul Ion Nichita.

La recenta adunare 
za/iei de bază, în care a fost dis
cutată cererea de primire în partid a 
inginerului agronom, au vorbit des
pre munca neobosită a acestui tînăr 
președintele Ion Peter, colectiviștii 
Ion Stanici, Francise Stricker, Milan 
Marcu, Ilie Nistor și mulți alții. Co
muniștii au acordat deplina lor încre
dere inginerului Ion Nichita, primin. 
du-1 în partid.

ing. TEODOR MARIAN

de

creș- 
venituri- 
714 bo- 
2 000 de 
îngrășat, 
9 000 de

a organi-

Printre telefoane și 
solicitanți, înconjurat 
de planuri' și grafice 
răvășite pe birou, /os
tul ucenic arăta așa 
cum îl mai ținea min
te tovarășul Bențiu : 
veșnic agitat, gata să 
răstoarne pămîntul. Cit 
a stat în birou, a zbîr- 
nîit telefonul de cinci 
ori. Și la toate a răs
puns invariabil :

— E-n regulă ! Se 
face ! f

Intrase omul în bi
roul fostului său uce
nic, Gheorghe Oroș, 
care conduce astăzi În
treprinderea de cons
trucții și reparații din 
Oradea. A povestit ce 
vînt îl aduce, că ar 
vrea să zugrăvească șl 
el casa...

Oroș nici nu l-a lă
sat să termine :

— E-n regulă I Las' 
pe mine I

După care au mai 
urmat trei întîlniri în
tre meșter și fostul său 
ucenic.

PRIMA ÎNTÎLNIRE.
Oroș : Bine-ai venit, 

Îmi pare bine că te văd 
sănătos.

Bențiu : Bine te-am 
găsit. Dar știi... cu zu
grăveala aia... A rămas 
baltă...

In aceeași clipă zbîr- 
nîi telefonul.

— E-n regulă I Se 
face ! — a strigat O- 
roș cu nestăvilit entu
ziasm și fostului său 
meșter și interlocuto
rului' de la celălalt ca
păt al firului.

★
A DOUA ÎNTÎLNIRE.
O lună mal tîrziu. In 

biroul lui Oroș, șapte 
solicitanți plus tovară
șul Bențiu.

O voce : Dacă nu 
totul, măcar zidăria...

Oroș : Zidăria și tîm- 
plăria și sobăria și 
vopsitoria...

Telefonul : (salva
tor) : Trrr !

Oroș (ridicînd recep
torul din furcă) : ...și 
parchetăria... Allo !... 
E-n regulă ! Desigur, 
și bucătăria I

Benfiu ■ Tot în ches
tia cu zugravii...

Oroș : Cum ? Tot 
n-au venit ?

Bentiu ; Ba au venit.

FOILETON

o grijă ! 
Se face I

ÎNT1L-

Dar cum au venit, așa 
au și plecat.

Oroș : Nici 
li trimit iar 1 
E-n regulă I

★
A TREIA 

NIRE.
Două luni mai tîrziu. 

Același birou. 17 soli
citanți plus tovarășul 
Bențiu.

Oroș : (ridicînd re
ceptorul, fără să-și în
trerupă cuvîntarea că
tre solicitatori) : Între
prinderea noastră a a- 
juns la 500 de șantie
re. Locuințe, instituții, 
cluburi...

O voce : Șl biblio
teca 1

Oroș : (punînd recep
torul pe furcă șl ridl- 
cîndu-1 imediat pentru 
că telefonul sunase din 
nou) : E-n regulă ! Și 
biblioteca și discoteca 
și cartoteca... adică 
nu...

Bențiu : (Profitînd de 
momentul de derută al 
fostului său ucenic) t 
Mă scuzi te rog. Cu zu

gravii. Iar au venit, iar 
au plecat.

Oroș • Ce vorbești, 
domnule ? Formidabil 1 
Nici o grijă! Ti-i tri
mit iar ! E-n regulă ! 
Facem ! Dregem !

*
Făcea, dregea. De a- 

tîta făcut și dres, pe 
strada Gavra sobele 
s-au dărimat. In strada 
Iosif Vulcan s-a adùs 
cărămida pentru șan
tiere și, tocmai cind să 
înceapă construcția, 
s-au pomenit că lipseș
te șipca. în strada Mi
hail Eminescu n-a lip
sit . șipca — dar cără
mida se rătăcise în altă 
parte. Cind aveau scîn- 
duri, căutau tîmplarii. 
Cind aveau tîmplarii, 
n-aveau ce face cu Ci.

Dar bine este Că O- 
roș nu-și pierde nici
odată optimismul Si în
crederea în calitățile 
lui I

Cu șantierele, cu re
parațiile, cu zugrăveli
le, s-a lămurit toată 
lumea cum merge. Mai1 
stăruie însă o singură 
nelămurire : Sfatul
popular orășenesc O- 
radea știe ceva de ne- 
orînduiala care dom
nește la Întreprinde
rea de construcții și re
parații Oradea ? Dacă 
nu știe, să trimită pe 
cineva să vadă cum se 
lucrează aici. Drept 
care, a patra întîlnire 
ar putea decurge cam 
așa :

Oroș : Ați venit, to
varășe. să vedeți cum 
se muncește la noi ? 
E-n regulă !

La care se poate an
ticipa de pe acum răs
punsul :

— Numai în regulă 
nu-i I

P. DINESCU
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Noi blocuri de locuințe la Tulcea.

(orele 15,30); Febre — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Siciliana — (orele 10); Vicleniile 
lui Scapln — (orele ~~ '
scris — (orele 19,30);
Nottara (Sala Magheru) ; 
Cleopatra — (orele 10); 
(orele 15,30); Vlaicu vodă 
(Sala Studio): Patru sub 
(orele 10,3Q); Scandaloasa 
domnul Kettle șl doamna ____
16); Bucătăreasa — (orele 20); 
„Lucia Sturdza Bulandra“ _____
Măgureanu 1): Al patrulea — (orele 10); 
Cum vă place — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str, Alex. Sahla nr. 76) ; Cred în 
tine — (orele 19.30); Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu 
lipsuri — (orele 10); Corabia cu un singur 
pasager — (orele 19,30): Teatrul pentru ti
neret șl copil (sala C. Miile) : De Pretore 
Vincenzo — (orele 20). (Sala Dobrogeanu 
Gherea) : Băiatul din banca doua — 
(orele 10 și orele 17); O felie de lună — 
(orele 20); Teatrul Evreiesc de stat : Se- 
lecțiuni... Selecțiuni — (orele 20); Institu
tul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" (bd. Schitu Măgureanu 
1) ; Spectacol Shakespeare — (orele 20): 
Teatrul regional București : Șapte inși 
într-o căruță — (orele 17 și orele 20); 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Vorba revistei — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20); Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfcu) : Un băiețel, o pa
iață și o maimuță și Rochița cu figuri — 
(orele 11); Mîna cu cinci degete — (orele
20.30) . (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat
— (orele 11); Cartea cu Apolodor — (orele 
19); Circul de stat : Ansamblul „Deutsche 
Zirkusarena“ din R D. Germană — (orele 
16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartouche — 
cinemascop ; Republica — bd. Magheru 
2 (9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21: 23.15), 
Elena Pavel — bd. 6 Martie 14 (8,30; 
10,30; 12.45; 15; 17,15; 10.30; 21.45), 1 Mai
— bd. 1 Mai 322 (9: 11,15; 13,30: 15,45;
18,15; 20,45), Gh. Doja - Cal. Griviței 80 
(8; 10,15; 12,30; 14,45: 17,15: 19,45: 22).
Alex. Sahla — cal. Văcărești 21 (8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21.30), G. Coșbuc - 
piața G. Coșbuc 1 (9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18: 20,15: 22.30). Prietenul nostru comun 
rulează la cinematografele Magheru — 
bd. Magheru 29 (9,15; 11.30; 14: 16,30: 19;
21.30) , Lumina — bd. 6 Martie 12 (rulează 
în continuare de la orele 0,30 pînă la 
orele 14, după-amiază 16,15; 18,45: 21). 
Flacăra - Cal. Dudeștl 22 (12; 14; 18,15;
20.30) , Miorița — Cal. Moșilor 127 (10;

16; 18,30; 21). Lupii la stînă ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl
— str. Er. Grigorescu 24 (12.30: 15: 17: 19: 
21), București — bd. 6 Martie 6 (9: 11; 13; 
15; 17; 19; 21). înfrățirea între popoare
— bd. Bucureștii-Noi (12: 15.30; 18: 20.30),
Libertății — str. 11 Iunie 75 (9,30: 11.45; 
14; 16.15: 18,30: 20.45). Doi sub cer — 
rulează la cinematografele I. C. Frimu — 
bd. 6 Martie 16 (10; 12; 15; 17; 19: 21).
V. Roaită — bd. 1 Mai 57 (10; 12,15; 16; 
18,15: 20,30), Moșilor — Cal. Moșilor 221 
(11; 16; 18,15; 20,30). Drumul partizanilor : 
Tineretului — Cal. Victoriei 48 (10: 12). 
Soare și umbră : Tineretului — Cal. 
Victoriei 48 (15: 17). Permisie pc țărm : 
Tineretului — Cal. Victoriei 48 (19; 21)'.
8 Martie — str. Buzeștl 9-11 (11; 15; 17; 19: 
21), Unirea - bd. 1 Mai 143 (16: 18.15:
20.30) . Revista de la miezul nopții — 
cinemascop : Victoria — bd. 6 Martie 7 
(10; 12.15; 14.30: 16.45; 19; 21,15). Rătăcirile 
dragostei : Central — bd. 6 Martie 2 
(9,45: 12; 14,15: 16,30: 18,45: 21). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie — 
str. Doamnei 9 (orele 10). Omul amftbie : 
13 Septembrie — str Doamnei 9 (11.30: 
13,30: 16; 16,15; 20.30). Planeta furtuni
lor — Urme pe zăpadă : Timpuri Noi —, 
bd 6 Martie 18 (rulează în continuare de 
Ia orele 10 pînă la orele 21). Dragoste 
de septembrie — rulează là cinemato
graful Maxim Gorki — str. 13 Decem
brie 5-7 (11; 16; 18,15; 20,30) Pompierul

15,30); Mașina de 
Teatrul „C. I. 

Antoniu șl 
Pygmalion — 

— (orele 19,30). 
un acoperiș — 
legătură dintre 
Moon — (orele 

Teatru) 
(bd. Schitu

12.15:

atomic ; Cultural — Cal. Grivltei 196 
(10,30; 15; 17; 19; 21). Lașul - rulează la 
cinematografele Alex. Popov — Cal. Gri
viței 137 (în continuare de la orele 9 
pînă la orele 21), Donca Simo — str 
Avrig 1 (11; 16;. 18,15; 20,30). Clinele din 
mlaștină : Grivița — piața Iile Plntllie 2 
(16; 18,15; 20,30). Casa de la răscruce : 
C-tin David — șos Crîngașl 42 (15; 17; 19: 
21), Munca — șos. Mlhal Bravu 221 (12; 
16; 18,15; 20,30). Bîtă... ieși din sac ! ru
lează la cinematograful T. Vladlmirescu
— Cal. Dudeștl 97 (15; 17; 19; 20,45).
Agentul X 25 — cinemascop ; Popular
— str. Mătăsari 31 (10,30; 15; 17; 10; 21).
Contele de Monte Cristo — cinemascop 
(ambele serii) : Arta — Cal. Călărași 153 
(10; 15,30; 19,30). Oameni .' " . / ‘
serii : 23 August — bd. Dimitrov 118 (10: 
15,45; 20), Floreasca ~ ' '
(15,30; 19,30). Nouă zile 
Eminescu — str. M. Eminescu 127 (11,30; 
16; 18,15; 29,30), Aurel Vlaicu - șos. Co- 
troceni 9 (15,30; 18; 20,30). Tintin șl miste
rul „Lînel de aur“ : Iile Pinttlie — șos. 
Colentina 84 (10; 16; 18,15; 20,30). Șam-, 
panie șl melodii : 8 Mai — str. Llzeanu
19 (15.30; 18; 20,30). 10 000 de scvlsori :
Volga — șos. Iile Plntllie 61 (10: 12), 
Drumul Serii — Str. Drumul Serii 30 (11; 
16; 18; 20). Gardianul : Luceafărul - Cal. 
Rahovel 118 (10,30; 15: 17; 19; 21). O viață
— rulează la cinematograful G. Barovia
— șos. Giurgiului 3 (11.30: 15; 17; 19: 21).
Celebrul 702 : Volga — șos. Iile Plntllie 61 
(15; 17; 19; 21), Olga Banele - cal. 13 
Septembrie 196 (11,30: 15: 17; 19: 21)
B. Delavrancea — bd. Libertății 70-72 (11: 
16; 18; 20). Cocoșatul — cinemaseoD : 
30 Decembrie — cal. Ferentari 86 (12: 15; 
17: 19- 21).

TELEVIZIUNE 8,50 - Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9.00 - Emisiunea 
pentru copii. 10,30 — Rețeta gosnodlnei 
11,00 — Emisiunea pentru sate. în jurul 
orei 12,45 transmisie de la stadionul Re
publicii; întîlnirlle de fotbal dintre e- 
chipele Progresul—Dinamo Bacău și Vii
torul—Farul. La ora 17,00 transmisie din 
sala sporturilor Floreasca ; aspecte de la 
concursul republican de gimnastică ards- 
tică. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.15
— Un maestru al prozei satirice univer
sale ; Ionathan Swift. 19.35 — Concertul 
orchestrei de muzică populară a Ansam
blului „Ciocîrlîa“. Transmisiune din stu
dioul de concerte al Radiotelevizlunll. In 
pauză ; filmul documentai- ..Lupii" - o 
producție a studiourilor din R. P. Po
lonă. In jurul orei 21.35 — Limbajul 
gestului" — film produs de U.N.E.S.C O. 
22.00 — Muzică ușoară Instrumentau. 
Cîntă o formație condusă de Sile Vișan. 
In încheiere ■ Buletin de știri.

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

rece, cu cer schimbător, mal mult noros. 
In prima parte a zilei a nins în Ardeal 
Moldova și regiunea muntoasă, iar în 
Dobrogea a plouat : izolat în Muntenia 
s-a produs ceață și burniță. Vîntul a 

, suflat slab pînă. la potrivit, predominînd 
din nord-vest și vest. Temperatura aeru
lui la ora 14 avea valori cuprinse între 1C 
grade la Bozovici și Rm. Vîlcea și zero 
gradq la Gheorghlenl. In București : 
Vremea a fost rece, cu cer schimbător 
în prima parte a zilei, apoi acoperit 
Vîntul a suflat slab din nord-est. Tem
peratura la ora 14 a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19,
20 și 21 noiembrie a.c. : Vreme rotativ 
rece, cu cerul mal mult • acoperit. Pre-

■ clpitații sub formă de ploaie vor cădea 
în sudul țării, Iar în rest lapovlță și 
ninsoare, vînt potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 6 
și plus 4 grade, iar maximele între 2 
si 12 grade. In București : Vreme rela
tiv rece, cu cei- variabil la început, apoi 
mai mult noros. Temporar ploaie. Vînt 
moderat din vest. Temperatura în scă
dere ușoară.

și fiare — ambele
str. T. S. Bach 2 
dintr-un an : M.



Nr. 5716 S C î N T E I A Pag. 3

Scrisori ale oamenilor de știință, artă și cultură
adresate Comitetului Central al P. M. R.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a primit din 
partea unor oameni de știință, artă și cultură scrisori prin care 
aceștia solicită să fie primiți în rîndurile partidului.

Redăm mai jos fragmente din scrisorile adresate C.C. al P.M.R.

Acad. Horia Hulubel, directorul 
Institutului de fizică atomică, scrie 
între altele în scrisoarea sa :

„Rog să binevoiți a lua în consi
derare solicitarea mea de a fi primit 
în rîndurile Partidului Muncitoresc 
Romîn. Acceptarea acestei cereri ar 
constitui pentru mine o foarte mare 
cinste și un ajutor în munca pe 
care o desfășor:

Linia principală a activității 
vieții mele a fost aproape exclusiv 
aceea de dascăl și de muncitor 
științific.

Munca științifică nu prezenta un 
mare interes pentru societatea bur
gheză, încît mijloacele de cercetare 
științifică erau puține, incomplete și 
chiar inexistente în multe din do
meniile importante ale vieții știin
țifice.

Puterea populară a oferit științei 
și muncitorului științific un loc de 
cinste și a creat condiții excelente 
pentru promovarea lor.

în hotărîrile Congresului al III-lea 
al P.M.R. sînt cuprinse sarcini grele, 
nobile și de mare răspundere pen
tru știința romînească. Ele au trezit 
un entuziasm creator în rîndurile 
muncitorilor științifici, care văd a- 
cum un sens mai concret al activi
tății lor.

Ca profesor șl ca responsabil cu 
organizarea, sub diferite forme, a 
unei părți din activitatea științifică 
legată de specialitatea mea am 
simțit puternic ajutorul precis și 
clar al partidului.

Am trecut prin viață pînă acum 
în afara partidelor politice. Mi-am 
condus pașii prin reacții individua
le, al căror bilanț ar ii fost desigur 
mult mai pozitiv, fără greșeli șl 
ezitări, dacă ar fi fost conduse de 
linia precisă și luminoasă impusă 
vieții unui om de ideologia marxist- 
leninistă.

Am îmbrățișat din primele mo
mente atitudinea partidelor comu
niste, atitudinea partidului nostru 
față de lupta pentru pacea po
poarelor, pentru coexistența pașnir 
că, pentru dezarmarea geherală și 
controlată.

Terminînd, vă asigur încă o dată 
că întreaga mea putere de muncă 
va fi și- de acum înainte pusă inte
gral în serviciul operei întreprinse 
de partid pentru binele țării și pen
tru progresul ei, pentru pace în 
lume'. ’

în scrisoarea sa acad. Gh. Io- 
nescu-Sisești scrie între altele t „în
făptuirile regimului nostru, datorate 
politicii juste a P.M.R., m-au deter
minat să mă alătur cu toată con
vingerea, politicii partidului.

Partidul mi-a creat posibilitatea 
de a cunoaște și de a-mi însuși 
noua concepție despre lume. M-am 
convins că între cuvîntul partidului 
și faptă nu există deosebire. Am 
urmat îndemnul partidului și, ca un 
intelectual leal, am consacrat cu
noștințele șl experiența mea spre 
binele țărănimii, iar ca profesor am 
contribuit la formarea de specialiști 
devotați dezvoltării satului.

S-au creat condiții de muncă 
rodnică pentru intelectualitate, ne
cunoscute încă. în țara noastră. 
Partidul m-a ajutat și pe mine să 
desfășor o activitate didactică și 
științifică folositoare și simt nevoia 
să exprim partidului și cu acest 
prilej ’ mulțumirea recunoscătoare 
pentru ajutorul primit.

După o viață chinuită de student 
sărac, am crezut că voi putea con
tribui la ușurarea vieții țărănimii, 
dar a trebuit să constat că stră
duințele mele n-au avut rezultatul 
dorit din cauza acțiunii nefaste a 
partidelor politice.

Sub regimul puterii populare, pro
blema țărănească a găsit o soluțio
nare rațională și definitivă prin so
cializarea agriculturii. Am fost en
tuziasmat nu numai de această 
evoluție în agricultură, ci și de dez
voltarea planificată în toate dome
niile A crescut și s-a întărit admi
rația mea pentru ■ realizările Parti
dului Muncitoresc Romîn. organiza
torul progresului uimitor înregistrat 
de tara noastră.

Cinstirea și prețuirea de care se 
bucură intelectualii în regimul no
stru. cinstire și prețuire care rezultă 
și din hotărîrâa din aprilie a parti
dului. m au determinat să solicit și 
eu înscrierea în rîndurile Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Țin să asigur partidul că voi fi 
un ostaș disciplinat pînă la sfîrșitul 
vieții, și-mi voi închina puterea de 
muncă de care mai dispun, acum 
la 77 de ani, înfăptuirii programului 
partidului".

Pictorul Corneliu Baba, artist al 
poporului, arată în scrisoarea sa :

„Sînt la o vîrstă cînd și anii și 
experiența îmi dau din ce în ce mai 
des prilejul unui bilanț al convin
gerilor mele în viață și în arta ce 
o profesez. Socotind că există o 
concordanță între aceste convingeri 
șl etica de care trebuie să fie 
Călăuzit un om cinstit și devotat 
cauzei partidului, vă adresez acea
stă cerere spre apreciere.

Faptul că îndeletnicirea pe care 
o am cere un efort îndelungat și 
greu m-a făcut să mă apropii din 
tinerețe de oamenii ■ ce și cîștigă 
existenta printr-o muncă încordată, 
să-t respect și să-i iubesc.

De aceea, de cîte ori tes din ate
lierul meu, trudit, mă simt trăind 
aproape de oamenii aceștia pe 
care de mult mi i-am ales în lucră
rile mele ca eroi permanenți, oa
meni cu mîini mari și puternice, 
chipuri expresive și hotărîte, oa 
meni cărora le datorăm toate bunu
rile ce ne împodobesc viața.

Am trăit în anii cînd artistul era 
situat la periferia vechii societăți, 
simțind indiferența celor din jur și 
nu rareori stupidul dispreț pentru 
categoria „artist" După 23 August 
1944 am cunoscut o altă lume, aceea 

pe care o gîndisem în tinerețea 
mea, o visam și o așteptam. Astăzi, 
ca artist, mă aflu prin prețuirea pe 
care partidul și guvernul o acordă 
creatorilor, pe cea mai înaltă treap
tă socială în această lume nouă.

îngăduiți-mi, stimați tovarăși, să 
răspund grijii partidului prin dorința 
mea sinceră de a intra în rîndurile 
sale"

în scrisoarea sa, adresată Comi
tetului Central al partidului acad. 
Tudor Vianu arată între altele :

„în timpul lungii mele cariere am 
publicat numeroase lucrări, precum 
și diferite opere literare. Abia în 
lucrările publicate după 1948 am a-, 
plicat, în tratarea problemelor de 
literatură romînă și universală, me
toda materialismului istoric.

în activitatea la catedră, de peste 
irei decenii, simultană într-o vreme 
cu creșterea mișcărilor reacționare, 
am încercat să mențin în conștiința 
tinerilor principiile umanismului, atît 
de periclitate de desfășurarea a- 
cestor mișcări. Astăzi, înțeleg mai 
bine decît în trecut, că acțiunea 
mea n-a fost îndestulătoare, deoa
rece socoteam că numai prin in
fluențarea conștiințelor și nu prin
tr-o activitate politică organizată, 
alăturîndu-mă maselor muncitoare, 
puteam contribui mai bine la înde
părtarea primejdiei fasciste.

Nu numai că nu m-am orientat 
politicește just, dar în 1931 m-am 
lăsat antrenat de acțiunea lui Octa
vian Goga, de care mă lega prie
tenie și admirație literară. Regret 
astăzi acest epișod, în care buna 
mea credință a fost indusă în eroare 
și care întrerupea, de fapt, linia 
vieții mele. Cînd Octavian Goga a 
evoluat în direcția cunoscută, m-am 
despărțit de el, maniiestînd în mod 
public desolidarizarea mea.

Epoca înjositoare a fascismului a 
echivalat pentru mine cu o criză 
zguduitoare. încă din timpul răz
boiului, m-am alăturat de grupul 
intelectualilor care, în unire cu par
tidul clasei muncitoare, începea să 
se organizeze în vederea noii orien
tări a țării.

După 23 August 1944 m-am an
gajat din ce în ce mai ferm pe acest 
drum nou. Astăzi mi-a devenit cu 
totul limpede că Romînia a intrat 
într-o fază superioară a istoriei ei. 
Simțirea patriotică, devotamentul 
față de țară și de poporul ei, ne 
cer să ne rînduim alături de parti
dul clasei muncitoare și să spriji
nim străduințele lui închinate bine
lui obștesc.

Desigur,, viața mea, desfășurată 
în partea ei cea mai întinsă într-o 
epocă de puternice contradicții so
ciale, n-a fost lipsită de nesiguranța 
ale orientării și chiar de ■ greșeli. 
Dar a fost o viață de muncă, în 
timpul căreia am depus eforturi 
cinstite de cunoaștere și limpezire, 
în noua orînduire am găsit condiții 
superioare de muncă și teme noi 
ale cercetării.

Cu această conștiință limpede și 
curată solicit înalta cinste de a fi 
primit în rîndurile Partidului Munci
toresc Romîn".

„Activînd ani de-a rîndul pe tărîm 
didactic, științific și social-obștesc, 
— scrie printre altele acad. Grigore 
Benetato — am ajuns de mult la 
convingerea deplină că, datorită 
muncii uriașe, pline de abnegație 
a clasei muncitoare, patria noastră 
a făcut în ultimii ani progrese ui
mitoare în toate domeniile vieții.

Am trăit personal avîntul nemai
pomenit pe care l-a luat cercetarea 
științifică în anii de democrație 
populară și mi-am dat seama că 
toate acestea nu s-ar fi putut face 
în condițiile social-politice și eco
nomice din trecut, fără înțelegerea' 
deplină și ajutorul material și moral 
nelimitat pe care l-au primit din 
partea conducerii partidului cerce
tătorii științifici.

în activitatea științifică și obștea
scă pe care am desfășurat-o, am 
muncit tot timpul sub conducerea și 
cu ajutorul partidului.

Ținînd seama de hotărîrea Ple
narei Comitetului Central din 23—25 
aprilie 1962, care apreciază munca 
și devotamentul intelectualilor, eu 
am îndrăznit, stimați tovarăși din 
conducerea partidului, să vă rog să 
binevoiți a lua în discuție cererea 
mea și, dacă o veți găsi îndreptă
țită, să-mi faceți deosebita cinste 
de a mă primi în rîndurile Partidu
lui Muncitoresc Romîn".

în scrisoarea sa, acad. C. Miklosl 
arată că după sfîrșitul primului 
război mondial a venit la Timișoara, 
unde a continuat activitatea tehni- 
co-științifică începută la Budapesta. 
„Politicienii de meserie — scrie au
torul scrisorii — n-au înțeles scopul 
unei astfel de activități, ba chiar 
au detestat-o ca fiind o piedică 
în calea lor. Numai o izolare com
pletă de acești oameni a făcut po
sibilă continuarea străduințelor de 
a ridica nivelul tehnic al Uzinelor 
comunale din Timișoara.

Partidele politice ale reqimului 
burghezo-moșieresc le-am conside
rat ca o piedică în fața ridicării pe 
o treaptă mai înaltă a țârii noastre 
și, de aceea, n-am făcut parte din 
ele.

După preluarea puterii politice de 
către clasa muncitoare a urmat na
ționalizarea mijloacelor de produc
ție industrială și a marilor proprie
tăți, apoi, ca încoronare a operei, co
lectivizarea întregii agriculturi. A- 
ceastă transformare uriașă se dato- 
rește conducerii înțelepte a Parti
dului Muncitoresc .Romîn și consec
venței neclintite cu care el a apli- 
,cat învățătura lui Marx și Lenin.

Subsemnatul sînt fericit că am 
putut da contribuția mea neînsem
nată la această operă mare a con
struirii socialismului. în domeniul 
științei și învățămîntului, și sînt 

adînc recunoscător Partidului Mun
citoresc Romîn pentru sprijinul acor
dat, datorită căruia am obținut 
unele rezultate.

Rog conducerea Partidului Munci
toresc Romîn să cîntărească utilita
tea contribuției mele la opera mare 
îndrumată de partid și să ia în con
siderare cererea mea de primire în 
rîndulile membrilor săi".

„Soliciiînd plin de emoție onoarea 
deosebită de a ii primit în rîndurile 
Partidului Muncitoresc Romîn — 
scrie în scrisoarea adresată Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. Marius 
Bunescu, maestru emerit al artei din 
R. P. Romînă — mă adresez dv. 
pentru ca analizînd munca mea de 
o viață întreagă și mai cu seamă 
din cursul celor 13 ani ai puterii 
populare, epocă în care am putut 
aprecia din plin marile prefaceri ce 
au dat patriei noastre o strălucire 
nemaicunoscută pînă acum, prefa
ceri ce nu ar fi fost posibile fără 
conducerea încercată a partidului, 
să apreciați dacă merit cinstea de 
a mă număra printre cei care cu 
eroism și abnegație își dăruiesc 
toată forța de muncă pentru con
struirea socialismului în țara noa- 

.stră.
Nu am făcut parte din nici un 

partid politic burghez și nici simpa
tie pentru vreunul din ele nu am 
avut, socotindu-le o pacoste peste 
capul tuturor oamenilor cinstiți. în 
vremea dictaturii antonesciene și a 
războiului de cotropire a Uniunii So
vietice nu am participat la, nici un 
fel de acțiune sau manifestare de 
sprijinire a acestei politici nebunești 
car© ducea țara la pierzare.

La 1 februarie 1949 mi s-a în
credințat organizarea și conducerea 
Galeriei Naționale a Muzeului R. P. 
Romîne. Activitatea mea artistică a 
luat în această perioadă un nou 
avînt, ca urmare a marilor prefa
ceri sociale și ariistice pe care le 
vedeam îh jurul meu.

Vă pot asigura că după 23 Au
gust, deși nu eram membru titular 
al partidului, toate muncile a căror 
realizare mi-a fost încredințată au 
fost făcute potrivit învățăturilor lui, 
considerîndu-mă ca și ceilalți mem
bri ai lui.

Am șovăit pînă acum ca să solicit 
primirea mea în rîndurile partidului 
datorită faptului că fiul meu mai 
mare (Preda), plecat fiind în Franța 
în 1947 pentru studii cu o bursă a 
Institutului Francez din București, a 
înțeles să calce peste sentimentele 
pe care ar fi trebuit să le aibă 
pentru țara și pentru părinții lui, 
înstrăinîndu-se și intrînd în rîndu
rile celor fără de patrie. Plecase să 
studieze dreptul și școala de la Mu
zeul Luvru, dar atras fiind, probabil, 
de cercuri vrăjmașe șl înrăite că
rora nu.le convenea pentru, motive 
lesne de înțeles instaurarea puterii 
populare de la noi din țară și orien
tarea sănătoasă a politicii externe 
și interne a Republicii noastre Popu
lare, fiul meu, în care îmi pusesem 
atîtea speranțe și care nu avea nici 
o atitudine politică la plecare, s-a 
separat de năzuințele poporului 
nostru pentru pace, libertate și o 
viață mai bună, atașîndu-se cercu
rilor reacționare din străinătate. El 
nu ne-a mai dat nici un semn de 
viață în ultimii 10 ani, devenind un 
om cu totul străin pentru noi toți.

Durerea pe care mi-a pricinuit-o a- 
cest gest al lui a fost extrem de pro
fundă și m-a făcut să fiu mai retras, 
încercînd un sentiment de jenă față 
de organele de partid și de stat care 
nu au încetat totuși să mă onoreze 
în tot acest timp cu toată conside
rația și încrederea lor, pentru care 
sînt extrem de recunoscător.

Deși octogenar, mă simt actual
mente la fel de entuziast ca și a- 
tunci cînd mi-am început cariera 
artistică, simțind din plin imboldul 
vieții noi, pline de avînt creator pe 
care poporul nostru, sub conducerea 
încercată și bogată în experiență a 
partidului) și-o făurește ou mîinile 
lui, mîini muncitoare de la orașe 
și sate, mîini care pot mînui la fel 
de bine ciocanul sau secera, ca și 
tocul sau penelul".

„Analizîndu-mi temeinic conștiința 
și întreaga activitate de pe cînd 
eram student și pînă acum — scrie 
în scrisoarea sa prof. dr. Traian 
Ionașcu, director al Institutului de 

■cercetări juridice — vă rog să 
chibzuiți și să hotărîți asupra ce
rerii ce v-o adresez de a-mi face 
deosebita cinste să fiu admis în 
rîndurile partidului".

Referindu-se la trecut, semnatarul 
scrisorii vorbește, între altele, des* 
pre activitatea depusă în cadrul 
universității din Iași unde a funcțio
nat ca profesor-

„Necunosqînd atunci marxism- 
leninismul, am fost atras într-o or
ganizație țărănistă din Iași, în ca
drul căreia n-am lost parlamentar, 
prefect sau primar, sau cu altă func
ție politică, ci frecventam îndeosebi 
cercul ei de studii.

în 1939, am fost delegat să înlo
cuiesc pe generalul Mihai Negruți 
la conducerea Ținutului Prut; n-am 
știut atunci să rezist insistențelor ce 
s-au depus ca să ader la această 
delegare, socotind — desigur, greșit 
— că, în acest fel contribuiam la 
lupta împotriva venirii la putere a 
gărzii de fier.

După 23 August 1944, m-am în
cadrat în gruparea ' democratică 
universitară și am militat pentru 
organizarea sindicatului universita
rilor din al cărui comitet de condu
cere am făcut parte. De atunci am 
început să studiez și să cunosc 
învățătura partidului : luminosul 
marxism-leninism.

în orînduirea ‘democrat-populară, 
prin grija și sub ferma îndrumare 
a partidului, s-au creat condițiile

*
Cererile primite au fost luate în 

discuție în cadrul adunărilor gene
rale ale organizațiilor de bază res
pective. Manifestînd o înaltă exi
gență și spirit de răspundere, nu 
meroși membri de partid și-au spus 
cuvîntul asupra activității desfășu
rate de solicitant! pejjtru dezvolta
rea științei, artei și culturii în țara 

os au făcut au putință, tn cadrul 
adîncilor transformări revoluționare, 
mărețele realizări în toate, domeniile 
și pe care sînt nevoiți să le recu
noască chiar și adversarii din străi
nătate. Printre aceste realizări se 
numără și impetuoasa dezvoltare a 
învățămîntului, a cercetării știin
țifice puse nemijlocit în slujba cons
truirii socialismului".

în scrisoarea sa, acad. Miron 
Nicolescu scrie printre altele :

„De-a lungul activității mele, în 
îndeplinirea obligațiilor profesio
nale, m-am străduit să transmit stu
denților mei, odată cu cunoștințele 
de analiză matematică, acele prin
cipii morale de onestitate, integri
tate, dragoste de adevăr, pasiune 
pentru profesiunea aleasă, calități 
care caracterizează pionierii socie
tății noi, socialiste. în afară de ac
tivitatea profesională, științifică și 
pedagogică am dezvoltat și o con
tinuă activitate obștească-

Sînt adînc recunoscător partidului 
șl guvernului care, în decursul ulti
milor cincisprezece ani, au recunos
cut ca pozitivă activitatea mea, răs
plătind-o în diverse împrejurări.

Consider ca o înaltă cinste de a 
aparține partidului și de a lupta 
sub steagul său pentru dezvoltarea 
științei în țara noastră, pentru de- 
săvîrșirea construirii socialismului, 
pentru pace".

în scrisoarea sa, prof. univ. Mîhail 
Ghelmegeanu scrie printre altele :

„Mi-am cercetat trecutul și 
conștiința și solicitînd prin această 
scrisoare cinstea de a fi admis în 
rîndurile partidului, vă rog să ju
decați dacă cererea mea poate fi 
primită“.

în continuare, arătînd că primii 
pași în viața publică și i-a îndrep
tat alături de partidul țărănesc, au
torul scrisorii spune între altele :

„Din cauza lipsei mele de clar- 
vedere și de orientare, la care a 
contribuit desigur și cultura de fac
tură occidentală pe care o primi
sem, nu am cunoscut pozițiile știin
țifice ale marxism-leninismului care 
deschideau perspective noi asupra 
luptei de clasă, a cuceririi puterii, a 
dezvoltării istorice a societății.

M-am înfundat astfel pe calea 
fără ieșire a parlamentarismului 
burghez. Am cunoscut îndeaproape 
funcționarea regimului parlamentar 
timp de mai bine de un deceniu, în 
epoca anilor 1928—1939.

Realitatea inexorabilă a interese
lor de clasă s-a verificat fără tă
gadă cînd întreg siBtemul burghez 
al orînduirii trecute a ajuns pînă la 
confluența lui cu fascismul și la 
pactizarea partidului din care fă
ceam parte cu organizațiile fasciste 
din acea vreme, motive pentru care 
am ieșit' din ace<st partid". '

în continuare, scrisoarea se referă 
în spirit autocritic la activitatea po
litică pe care el a desfășurat-o în 
anii 1939—1940.

„Alăturarea mea de la început la 
acțiunea condusă de comuniști 
după 23 August 1944 a însemnat 
pentru mine o aliniere pentni care 
eram pregătit pe baza învățămin
telor trase din trecut.

De 18 ani muncesc din toate pu
terile în afară de partid, dar pe li
nia acțiunilor sale. Acești ani au 
fost plini de prefaceri adinei în 
viața și în conștiința fiecăruia din
tre noi.

Doresc să muncesc în restul vieții 
mele, în continuare, ca soldat devo
tat al partidului, în consensul disci
plinei și al îndrumării Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru a fi cît 
mai de folos, după puterile mele, 
patriei noastre socialiste".

„Vă rog din toată inima să-mi 
faceți marea cinste șl să mă pri
miți în rîndurile Partidului Muncito
resc Romîn“ — scrie în scrisoarea 
sa C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală-

în continuare, autorul scrisorii, fă- 
cînd o trecere în revistă a activi
tății sale, arată că în calitate de 
avocat a pledat în mai multe pro
cese în apărarea unor luptători 
democrați, antifasciști, a activat în- 
tr-un șir de organizații democratice.

„Modesta mea activitate pentru 
cauza oamenilor muncii a început 
chiar în anii studenției și a conti
nuat pînă azi. Ținînd seama de ho
tărîrea plenarei Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn din 
23-25 aprilie 1962, vă rog, iubiți to
varăși, să apreciați activitatea mea 
politică nedezmințit democratică, 
de-a lungul a aproape 40 de ani, șl 
să hotărîți asupra admiterii mele în 
rîndurile partidului".

Adresîndu-se C. C. al partidului, 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, ar
tistul poporului Sică Alexandrescu 
spune printre altele în scrisoa
rea sa :

„Crescut în umbra scenei, pe 
scenă am muncit și eu din copilărie 
și pînă azi cînd am ajuns la vîrsta 
de 66 de ani, fiind cînd sufleur, 
cînd actoraș sau regizor de culise, 
apoi director de scenă, director de 
companii teatrale. N-am făcut parte 
niciodată din nici un partid politic.

După eliberare, am intrat în rîh- 
duTile Teatrului Național și am 
depus în serviciul artei socialiste 
toată puterea mea de muncă Fără 
.să fiu membru de partid, m-am 
socotit întotdeauna în slujba parti
dului. »

în încheierea scrisorii se spune : 
„Personal nu mai am nimic de rîv- 
nit în afara marii mîndrii de a fi 
primit în rîndurile parlidului clasei 
muncitoare, care a făcut și face atî
tea lucruri bune pentru țara noas
tră, pentru poporul nostru".

*
noastră. Organizațiile de bază au 
hotărît primirea tovarășilor Horia 
Hulubei, Gh. lonescu-Siscști, Corne
liu Baba, Tudor Vianu, Grigore Be
netato, C, Miklosi. Marius Bunescu, 
Traian Ionașcu, Miron Nicolescu, 
Mihail Ghelmegeanu, C. Paraschi
vescu-Bălăceanu și Sică Alnxan- 
drescu în rîndu-rile membrilor de 
partid, fără stagful de candidat.

In preajma plenarei C. C. al P. C. U. S.

Spre un nou avînt al construcției 
comuniste în Uniunea Sovietică

La 19 noiembrie se va întruni l< 
care va discuta și va trasa noi m 
ducerii de către partid a industriei,
Poporul sovietic traduce cu succes 

în Viață Programul P.C.U.S., pro
gramul construcției societății comu
niste, adoptat la al XXIl-lea Con
gres al partidului. Se înfăptuiesc 
prevederile planului septenal — e- 
tapă importantă în crearea bazei 
tehnice-materiale a comunismului. 
Un rol deosebit în obținerea reali
zărilor de pînă acum l-au avut mă
surile cu privire la reorganizarea 
conducerii industriei și construcții
lor, înfăptuite de C.C. și aprobate 
de Congresul al XXIÏ-lea al P.C.U.S.

Presa sovietică publică telegrame 
și scrisori prin care Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și tovarășul Hruș- 
ciov personal felicită diferite colecti
ve de muncă pentru succese deosebi
te. Una din telegrame este adresată 
constructorilor autostrăzii circulare 
din jurul Moscovei. De asemenea 
sînt felicitate pentru obținerea unor 
recolte bogate de cereale și legume, 
pentru succese în creșterea anima
lelor, colective și fruntași în mun
că, regiuni și republici printre 
care : regiunile Vinnița, Kirovograd, 
Doneț, R.S.S. Moldovenească, R.S.S. 
Kirghiză.

Apropiata plenară a C.C. al 
P.C.U.S. va examina și adopta noi 
măsuri pentru o și mai bună folo
sire a rezervelor și posibilităților 
economiei sovietice.

IMPORTANTE REALIZĂRI 
ÎN PRODUCȚIE

Ziarele sovietice au publicat în 
ultimele zile numeroase vești sosite 
din întreaga Uniune Sovietică des
pre noile realizări ale oamenilor so
vietici.

în secția de cuptoare Martin a 
combinatului Magnitogorsk, durata 
unei șarje s-a redus cu 40 de mi
nute față de timpul planificat. Nu
mai acest lucru a permis metalur- 
giștilor să producă peste plan mii 
de tone de oțel. Oțelarii secției nr. 
1 de cuptoare Martin a combinatu
lui de la Nijnîi Taghil au hotărît 
în cinstea plenarei să producă peste 
plan în luna noiembrie 5 000 tone 
de oțel.

De pe conveierul uzinei Rostsel-

Marea uzină do fibre sintetice din Barnaul a fost utilată cu mașinile cele mai modeme. In fotografie: 
sec{la de filatură.

Solemnitatea înmînârii unor decorații »
Pentru activitate îndelungată șl 

merite deosebite în creația literară 
și în domeniul muzicii, Consiliul de 
Stat al R, P. Romîne a conferit „Or
dinul Muncii" clasa a II-a tovarăși
lor Franyd Zoltân, scriitor, cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de la naș
terea sa, Gheclu Diamandi, compo
zitor, cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la nașterea sa, și Ion Hartu- 
lary-Darcleé, compozitor și dirijor, 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de 
la nașterea sa și a 50 de ani de acti
vitate artistică.

De asemenea, a fost distins cu 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a ac
torul Ion Niculescu Brună, pentru 
activitate îndelungată și merite deo
sebite în domeniul teatrului, cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani de la naș
terea sa și a 40 de ani de activitate 
artistică.

Printr-un alt decret al Consiliu
lui de Stat, cu prilejul împlinirii a 
15 ani de activitate a Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Consiliului 
Central al Sindicatelor, s-a conferit 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a tova

Sesiune științifică studențească
Azi s-au deschis în Capitală lu

crările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Conferinței pe țară a cercurilor 
științifice studențești — secția știin
țe agronomice.

Ceea ce atrage în mod deosebit 
atenția în programul actualei se
siuni, la care participă studenti de 
la institutele agronomice din Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara și Craio
va, de la institutele politehnice din 
Brașov, Iași și Timișoara, precum și 
studenti de la Institutul de Științe 
Economice „V. I. Lenin” și Univer
sitatea „Al. Ion Cuza” este aria

INFOR
© La invitația Ligii romîne de prie

tenie cu popoarele din Asia și Africa au 
sosit în. tara noastră doi reprezentanți ■ ai 
Kenyei : O Okello, șeful reprezentantei 
de la Cairo a Uniunii Nationale Africane 
din Kenya, și P. Othieno, reprezentan
tul aceluiași partid la Londra. Oaspeții 
au avut sîmbătă, la sediul Ligii romîne 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, o ioiîlniré cu D. Dămăceanu, vi
cepreședinte și Gh. Dinu, membru al con
ducerii ligii.

Moscova plenara C.C. al P.C.U.S., 
isuri în vederea îmbunătățirii con- 
construcțiilor și agriculturii.
maș din Rostov pe Don a ieșit în a- 
ceste zile cea de-a 50-a mie com
bină autopropulsată „SK-4”, într-o 
singură zi uzina produce 276 de 
combine.

500 de case eu cite 48 de 
apartamente — un întreg orășel — 
se vor construi anual din materiale
le de construcție produse de noua 
fabrică de beton dată în funcțiune în 
apropiere de Barnaul (Siberia de 
vest). Acest gigant al industriei a 
și dat prima producție.

O LARGA DEZBATERE
A PROBLEMELOR ECONOMICE

în zilele premergătoare plenarei 
problemele îmbunătățirii muncii, fo
losirii rezervelor interne, progresu
lui tehnic și sporirii productivității 
muncii, probleme care preocupă mi-

Revista presei sovietice

lioane de oameni sovietici, au consti
tuit tema unor dezbateri însufle
țite în adunări, consfătuiri, în 
presă. La aceste discuții participă 
numeroși muncitori și tehnicieni, 
conducători de partid și de stat din 
diferite regiuni și republici uniona
le, oameni de știință, economiști.

într-un articol intitulat „Bogățiile 
subsolului și progresul tehnic“ 
A. Kocinian, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Armene, scrie:

„Fiecare republică, fiecare regiune 
economică are nemăsurat de multe 
rezerve interne de creștere. Pentru 
republica noastră, de pildă, una din 
rezervele de bază a fost utilizarea 
complexă a avuțiilor naturale“. 
Arătînd că după organizarea sov- 
narhozurilor (consiliile economiei 
naționale) aceste avuții au putut fi 
tnai lesne și mai bine puse în va
loare, auțorul arată că în Armenia 
sovietică au luat o mare dezvoltare 
metalurgia neferoasă, construcția de 
mașini și aparate de mare precizie, 
au intrat în funcțiune mari combi

rășilor : Victor Popescu, Florin Vic
tor Comișel, Floria Capsali Dumi
trescu, Vladimir Litvin, Florian Pa
rascan, Nichita Pop, Nicolae Sasu și 
Constantin Cocriș, iar „Medalia 
Muncii“ altor 22 de membri ai An
samblului.

La solemnitatea care a avut loc 
sîmbătă la amiază, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, au fost de față 
tovarășii : Avram Bunaciu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Vasile Mușat, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al Sin
dicatelor, oameni de artă și cultură.

înmînînd înaltele distincții, tova
rășul Avram Bunaciu a felicitat pe 
cei decorați în numele C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și guver
nului R. P. Romîne, al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, 
urrndu-le noi succese în activitatea 
de viitor. Au răspuns în numele ce
lor decorați compozitorul Gheciu 
Diamandi și Vladimir Litvin, direc
torul Ansamblului de cîntece și dan
suri al C.C.S. (Agerpres) 

vastă a tematicii de cercetare. Lu
crări ca „Cultura comparativă cu 
hibrizi dubli de porumb autohtoni 
și străini", „Studierea condițiilor de 
producere a regenerării naturale în 
pădurea Crisbav, ocolul silvic Cod- 
lea, în vederea stabilirii celor mai 
indicate măsuri tehnice pentru ri
dicarea productivității" etc. reflectă 
orientarea activității de cercetare 
.științifică efectuată de studenți sub 
îndrumarea profesorilor, spre pro
blemele actuale pe Care le ridică 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste.

MÂȚII
® Vineri șl sîmbătă la Institutul de 

medicină din Timișoara a avut loc un 
simposion pe tară, cu tema „Hipertensiu
nea arterială1 organizat de Uniunea so
cietăților de științe medicale din R. P. 
Romînă: Cu acest prilej au fost prezen
tate rapoaric și comunicări științifice de 
specialitate privind tratamentul hiper
tensiunii, arteri-’le. Participantei la sim
posion au vizitat centrul de cardiologie 
înființat recent în țșadruJ Clinicii medi
cale din Timișoara.

nate ale industriei chimice — toate 
pe baza minereurilor și altor resurse 
naturale existente în munții Arme
niei.

ÎN AVANGARDA 
PROGRESULUI TEHNIC

în articolul „Orientarea progre
sistă în dezvoltarea siderurgiei", P. 
Netrebko, șeful secției furnale de la 
uzina siderurgică „V. I. Lenin“ din 
Krivoi Rog și M. Kutner, tehnolog 
șef la Institutul de proiectare a u- 
zinelor siderurgice din Ucraina, a- 
mintind că în ultimii 2—3 ani în 
Uniunea Sovietică au intrat în func
țiune cîteva furnale gigantice care 
se numără printre cele mai mari 
din lume, unul dintre ele fiind ace
la dat în exploatare chiar zilele tre
cute la Krivoi Rog, scriu: „Experien
ța a dovedit in mod convingător că 
furnalele de mare capacitate pot fi 
dirijate mai lesne, sînt cu mult mai 
productive și mai economice decît 
cele cu capacitate mică". De aceea, 
conchid cei doi specialiști, este 
indicat ca pe viitor capacitatea 
furnalelor să fie și mai mult 
sporită. La Institutul pentru pro
iectarea uzinelor siderurgice a șl 
fost terminat proiectul unui fur
nal care va întrece cu 300 mc 
capacitatea furnalelor-gigant exis
tente. El va intra în funcțiune în 
cursul anului viitor.

Un loc imp . tant în dezbateri l-au 
ocupat problemele agriculturii so
vietice, ale ridicării ei la un nivel 
tot mai înalt de mecanizare, în 
scopul creșterii producției agricole 
vegetale și animale. într-un articol 
publicat în „Pravda", K. Grișin, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal al P.C.U.S. Riazan, arată că tră- 
gind învățăminte din recenta scri
soare a tovarășului N. S. Hrușciov 
către Prezidiul C.C. al P.C.U.S. în 
care sînt analizate sarcinile în ve
derea sporirii producției de cereale 
și alte produse, oamenii muncii din 
agricultura regiunii Riazan se stră
duiesc să pună în valoare re
zervele colhozurilor și sovhozurilor. 
Autorul subliniază că în acest do
meniu s-au și realizat multe : au 
fost construite 586 săli de muls, au 
fost reutilate aproape 1 000 de graj
duri. Mecanizarea a dat bune rezul
tate. In sovhozul „Riajski“, datorită 
introducerii mașinilor de muls, pro
ductivitatea muncii a crescut de trei 
ori.

Cu prilejul turneului 
Teatrului din Pireu

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit sîmbătă la restau
rantul Athenée Palace o masă cu 
prilejul turneului în țara noastră al 
Teatrului din Pireu, condus de re
gizorul Dimitrios Rondiris, directo
rul teatrului.

Au participat Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, artistul 
poporului Radu Beligan, președin
tele Consiliului teatrelor, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex- , 
terne, directori, regizori și actori ai 
teatrelor bucureștene.

Au luat parte Alexandre Cimon . 
Argyropoulo, ambasadorul Greciei în 
R. P. Romînă, și membri al ambasa
dei. (Agerpres)

Știri sportive

Azi, fa foêba! și rugbi
Campionatul primei categorii 

programează astăzi o etapă re
dusă în care sînt angajate numai 
8 echipe. Bucureștenii vor bene
ficia de obișnuitul cuplaj dumi
nical. care astăzi va avea loc pe 
stadionul Republicii cu începere 
de la orele 12,45. cînd se vor în
tâlni în deschidere echipele Pro
gresul—Dinamo Bacău. La orele 
14,30. actualul lider al clasamen
tului, Farul, va trebui să depună 
eforturi serioase pentru a obține 
un rezultat bun în fața fotbaliș
tilor de la Viitorul .

La Brașov, Steagul Roșu întâl
nește pe U.T A.. iar la Ploiești. 
Petrolul pe C.S.M.S.-Iași.

☆
Campionatul republican de 

rugbi_ programează astăzi în Ca
pitală. jocul derbi : Grivița Roșie- 
Dinam.o București. Jocul se va 
desfășura la ora 15 pe terenul 
Progresul Tot pe același stadion, 
însă, de la ora 13.3!). Progresul va 
juca .cu Metalul. Echipa Steaua 
va întîln> de la ora 9 pe terenul ■ 
din Ghencea. echipa Șt. in'a. lată și ! 
jocurile din tară: C.S.M S.-laștr-\ 
Olimpia ; Știința Timișoara— 
Unirea București ; Știința Petro- 
șeni—Știința Cluj.
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O dezbatere folositoare

L.

Corespondență 
din Roma

O demonstrație pentru pace a femeilor din Chile. în fruntea coloanei se află cunoscutele luptătoare 
pentru pace Olga Poblete și Julieta Campusano.

fost respectat) și organizarea asistenței 
sociale la safe. In ultimul discurs al 
lui Moro nu se amintește nimic des
pre aceste angajamente. Măsurile de 
care s-a vorbit-în Consiliul national al 
partidului democrat creștin privesc așa- 
numita organizare funciară și formarea 
unor organizații mutuale pentru cum
părarea pămîntului. Pămîntul, a spus 
Moro, va kebui achiziționat de așa- 
numifele societăți de dezvoltare a 
agriculturii, acolo unde ele există, și 
--- --- ---------- — va fi plătit marilor

I proprietari la pre-
I ----------
I 

. I!

Timp de două zile satele italiene au 
fost zguduite din nou de un val pu
ternic de mișcări țărănești. La che
marea celor trei centrale sindicale 
(C.G.I.L., C.i.S.L. și U.I.L.), pe fot cu
prinsul țării s-au desfășurat, în zilele 
de 16 și 17 noiembrie aefiuni greviste 

și demonstrații ale oamenilor muncii 
de ia sate.

Revendicarea generală care a făcut 
ca mase întregi de țărani să intre în 
luptă rămîne reforma agrară. „Impor
tanta hotăririi unitare 
a celor trei orga
nizații sindicale — 
scria ziarul l'Unitâ 
— constă în fap
tul că pentru pri
ma dată mișcarea țărănească, care 
pînă acum urmărea revendicări legate 
de o anumită categorie, de data a- 
ceasta urmărește să impună o cotitură 
în politica agrară“.

Un alt aspect deosebit de semnifi
cativ al acestor zile de luptă îl con
stituie participarea masivă la acțiu
nea maselor țărănești a muncitorilor și 
a alto- categorii de oameni ai muncii 
de la orașe. Recent in cadrul Consi
liului național al partidului democrat 
creștin, secretarul său general, Moro, 
a anunțat unele măsuri pe care, gu
vernul se pregătește să le prezinte în 
parlament. Aceste măsuri nu au însă 
nimic comun cu prevederile progra
mului pe care guvernul l-a stabilit în 
momentul formării sale. Cu toate că 
intr-un mod imperfect aceste măsuri 
prevedeau reforma tuturor contracte
lor agrare, lichidarea dijmei, formarea 
în întreaga fără a organizațiilor pentru 
dezvoltarea agriculturii în strînsă le
gătură cu organizarea autonomiei re
gionale (un alt angajament care n-a

țul pieței, pentru ca 
apoi să fie cedat, 
sau mai bine zis 
revîndut, la același 

preț, țăranilor. Prin urmare, în practi
că nu. se introduce nici un fel de 
reformă agrară, ci se aplică criteriul 
vînzării-cumpărării de care pot bene
ficia numai grupuri restrinse de țărani 
și numai pentru pămînturile care aduc 
un venit mai mic și de care moșierii 
vor să se elibereze. Aceste măsuri 
confirmă „politica tradițională“ — cum 
a spus 
mental 
sate a 
intacte 
fente.

Cele două zile de luptă, în 
cărora peste două milioane și 
fate de țărani, în sute de

Moro — a partidului guverna- 
care urmărește consolidarea la 
domniei marilor moșieri, 

structura și raporturile
lăsînd 
exis

cursul 
jumă- 

orașe și 
centre agricole din Italia, au participat 
la mitinguri și demonstrații arată că 
masele de oameni ai muncii de la 
sate sînt conștiente că rezolvarea pro
blemelor lor poate fi obținută numai 
prinfr-o 
care să 
structura

luptă energică și susfinută, 
aducă o cotitură radicală in 
societății italiene.

GIORGIO PASTORE
I

S-au încheia! discuțiile cu privire la dezarmarea 
generală și loială în Comifeful Politic

NEW YORK 17 (Agerpres). — în 
ședința din după-amiaza zilei de 16 
noiembrie Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a încheiat 
discutarea problemei dezarmării ge
nerale și totale. Discuția s-a înche
iat prin cuvîntările reprezentanților 
U.R.S.S. și S.U.A.

Delegatul american A. Dean a 
încercat cu false argumente să jus
tifice menținerea bazelor S.U.A. în 
străinătate. Dean a expus cît se 
poate de vag poziția delegației ame
ricane față de probldma creării zo
nelor denuclearizate și a căutat să 
motiveze zborurile provocatoare ale 
avioanelor americane deasupra teri
toriului Cubei.

Reprezentantul 
U.R.S.S. 
subliniat 
legătură 
deasupra 
stîrnește 
tru soarta păcii. Noi dorim să aver
tizăm Comitetul Politic și întreaga 
Adunare Generală în legătură cu a- 
ceastă declarație a reprezentantului 
american.

V.A. Zorin a arătat apoi că recenta 
criză internațională a demonstrat 
deosebit de evident primejdia răz
boiului nuclear. în prezent majo
ritatea membrilor O.N.U., după cum 
a arătat discuția din Comitetul Po
litic, înțeleg problema dezarmării, 
în primul rînd, ca o soluționare a 
problemei lichidării primejdiei unui 
război în care s-ar folosi mijloace 
racheto-nucleare. Guvernul sovietic 
consideră necesar ca dezarmarea ge
nerală și totală să înceapă cu lichi
darea primejdiei războiului nuclear.

Relevînd că discuția cu privire la 
dezarmarea generală și totală care 
s-a încheiat în Comitetul Politic a 
fost folositoare, V. A. Zorin a amin
tit că delegația U.R.S.S. a fost prima 
care a cerut ca Adunarea Generală 
să dea indicații concrete și construc
tive Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, avînd în vedere re
zolvarea în primul rînd a sarcinii 
primordiale — lichidarea primejdiei 
războiului nuclear și a focarelor pe
ricolului de război — bazele militare 
de pe teritoriile altor țări.

Apoi Comitetul a început exami
narea celor două proiecte de rezolu
ție ce i-au fost supuse.

permanent al 
la O.N.U., V. A. Zorin, a 
că declarația lui Dean în 
cu continuarea zborurilor 
teritoriului unei alte țări 
îngrijorarea tuturor pen-

Vizita lui A. I. Mikoian
la Havana

16HAVANA 17 (Agerpres). — La 
noiembrie A. L Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a vizitat pe 
Ernesto Guevara, secretar al' Con
ducerii Naționale a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate și ministrul 
industriei al Cubei.

Mikoian și persoanele care îl în
soțesc au discutat, cu Ernesto Gue
vara probleme concrete privind a- 
cordarea de ajutor economic și teh
nic sovietic Republicii Cuba.

După întoarcerea precipitată
a lui Adenauer la Bonn

Reînforcîndu-se în grabă la Bonn 
— după ce-și scurtase vizita la Wa
shington — cancelarul Adenauer a gă
sit o situație politică de neinvidiat, pe 
care mulți comentatori o caracterizează 
drept o „criză guvernamentală".

Dar mai înfîi, cîteva cuvinte despre 
convorbirile americano-vest-germane 
care au avut loc î.r capitala S.U.A. Re- 
ferindu-se ta aceste convorbiri, agen
țiile occidentale a'irmă că rezultatele lor 
ar f, dezamăgitoare pentru cancelar. 
Este drept că, așa cum reiese din co
municatul comun, în cadrul convorbi
rilor au fost susținute din nou vechile 
poziții neconstructive ale puterilor 
occidentale în problema germană și, 
în primul rînd în ce privește situația 
anormală din Berlinul occidental — 
ceea ce corespunde orientării rigide a 
Bonnului menite să blocheze orice pro
gres pe calea reglementării pașnice a a- 
cestor probleme.

Pe de altă parte, comentatorii occi
dentali arată că dorința Bonn-ûlùi de 
a participa la controlul multilateral asu
pra armamentului atomic al: N.A.T.O., 
ca o trambulină spre obținerea directă 
a armelor atomice pentru Bundeswehr,

rhai largi de instruire a Bundeswehr- 
ului în Franța.

Momentul ales pentru răspunsul la 
memorandumul francez n-a lăsat însă 
nici cea mai mică îndoială că Bonnul 
a dorit să atragă atenția interlocutori
lor americani ai cancelarului Adenauer 
că, dacă nu se va da satisfacție pre
tențiilor sale privind înarmarea racheto- 
nucleară a Bundeswehr-ului, se va ac
celera consolidarea alianței militare 
separate franco-vcsf-germane. Se pare 
însă — așa cum s-a văzut — că a- 
ceastă încercare de presiune n-a avut 
efectul scontat de cancelar.

întors ta Bonn, Adenauer a găsit o

Comentariul zilei

situație politică critică. Salvată pentru 
moment de 1a destrămare prin sacrifi
carea celor doi secretari de sfat, mem
bri ai partidului lui Adenauer (U.C.D.), 
coaliția guvernamentală vest-germană 
este din nou în primejdie. Partenerii 
din partidul liber-democrat pun tot 

a rămas deocamdată nesatisfăcută. „In mai (erm problema demisiei ministru-
această chestiune — remarcă „France 
Presse“ — nu s-a înregistrat nici un 
progres".

în-legătură cu această problemă, ob
servatorii occidentali relevă manevra 
Bonnului, consfînd în răspunsul dat ta 
memorandumul francez din 19 septem
brie, tocmai în ajunul plecării lui Ade
nauer în S.U.A. După cum se știe, în 
acest memorandum, elaborat de guver
nul francez curînd după vizita genera
lului de Gaulle în R.F.G., se precizau 
amănuntele pentru transpunerea în 
practică a „axei“ milifaro-politice în
tre Paris și Bonn. Proiectul francez pre
conizează, între alfele, înfîlniri perio
dice ale șefilor de guverne și alfor 
oficialități din cele două țări pentru 
discutarea problemelor comune, inten
sificarea colaborării militare pe diferite 
planuri și crearea unor posibilități fot

lui de război Strauss, grav compromis 
de afacerea F.I.B.A.G. și mai ales de 
cazul „Der Spiegel“. „Flacăra conflic
tului din cauza revistei „Der Spiegel", 
care l-a atins pe Strauss — scrie zia
rul „Rheinische Post“ — poate mîine 
să se îndrepte asupra guvernului și a 
cancelarului“.

în toate acestea se resimte, desigur, 
starea de spirit a unor largi cercuri 
ale opiniei publice din R.F.G. 
cer să se pună, capăt politicii 
realiste, aventuriste a Bonnului, 
ținute cu afîfa ze1 de Strauss, 
sonaj pe care conducerea U.C.D. 
dorit să-l propună ca succesor al lui 
Adenauer în postul de cancelar. Dar 
actuala dispută legată de cazul „Der 
Spiegel" și de Strauss se daforeșfe și 
unor motive electorale. Anume, inten-

fiei liber-democrafilor 
înlocuirea lui f 
liderul lor" — după cum arată 
cația britanică. „New Statesman”.

Adepții „războiului rece", ai 
politice promovate de Bonn în 
13 ani, consideră că Strauss ar 
mai nimerit politician pentru 
de cancelar care să continue această o- 
rtantare politică. în cercurile politice bur
gheze din afara U.C.D. și chiar în- 
tr-o anumită parte a acestui partid, se 
consideră mai indicat a se folosi pri
lejul ieșirii la „pensie“ a lui Adenauer 
pentru a se schimba „în mod elegant" 
linia politicii falimentare de pînă acum, 
tar pentru neutralizarea lui Strauss — 
consideră aceleași cercuri — acesta ar 
trebui scos încă de pe acum din gu
vern.

în legătură cu aceasta există însă 
mulți factori care acționează din umbră, 
și în primul rînd stăpînii marilor mo
nopoluri care, după cum se știe, nu 
șovăie cînd e vorba să-și apere inte
resele, să impună acea soluție care li 
se pare cea mai convenabilă. Desigur 
că ceea ce interesează masele Jargi alp 
populației din R.F.G. nu este atît succe
sorul lui Adenauer cît politica pe care 
o va duce: ele doresc de pe acum o 
politică nouă, corespunzătoare realită
ților din Europa șl din lume, interese
lor poporului german și păcii.

P. STÄNCESCU

„de a. obține
Strauss prin dr. Mende, 

i publi-

liniei 
ultimii 
fi cel 
postul

•' ‘"I

Cresc rînduriïe P. C. 
din Marea Britanie

PRAGA. Agenția C.T.K. a trans
mis un comunicat de presă al Se
cretariatului F.S.M. în care se arată 
că David Morse, director general al 
Biroului Internațional al Muncii, 
împreună cu alți activiști au pri
mit la 14 noiembrie o delegație a 
F.S.M. condusă de Louis Saillant, 
secretar general.

într-un memorandum prezentat 
de delegația F.S.M. Biroului Inter
național al Muncii se face aprecie
rea rezultatelor colaborării între 
F.S.M. și B.I.M. Sînt examinate de 
asemenea măsurile ce trebuie să 
ducă la înlăturarea greutăților care 
împiedică F.S.M. și centrele sindi
cale afiliate F.S.M. de a participa 
activ la activitatea Biroului Inter
național al muncii și a Organizației 
Internaționale a Muncii.

MEXICO. Parlamentarii mexicani 
au adresat congreselor, parlamente
lor, adunărilor populare și organelor 
legislative din toate țările chemarea 
de a apăra pacea în lumea întreagă, 
de a se pronunța pentru dezarmare 
generală și de a lupta pentru inter
zicerea experiențelor cu arma nucle-

Rio de Janeiro au declarat o grevă 
generală. în zilele de 15 și 16 no
iembrie nu a apărut nici un ziar. Sa- 
lariații cîtorva ziare sînt în grevă de 
trei- zile. Ei cer majorarea salariilor.

HELSINKI. Prezentînd în parla
ment propunerea guvernului de a se 
ratifica acordul cu U.R.S.S. cu pri
vire la arendarea către Finlanda a 
părții sovietice a canalului Saimaa, 
V. Merikoski, ministrul finlandez al 
afacerilor externe, a subliniat că a- 
ceastă problemă are o „mare însem
nătate pe linie de stat" și constituie 
o „dovadă grăitoare a relațiilor re
marcabile, bazate pe încredere, între 
Finlanda și U.R.S.S.".

KHARTUM. In Sudan au început 
festivitățile cu prilejul sărbătorii 
naționale a acestei țări.

Menuhin despre violoniștii
sovietici

or-

care 
ne- 

sus- 
per- 
ar fi

In fata sediului din Merlebach (Fran
ța) al, Confederației Generale a Muncii, 
tineri mineri, care și-au exprimat protes
tul împotriva cruntei exploatări la care 
sînt supuși, ascultă cuvîntarea unui acti
vist sindical.

LONDRA. William Lauchlan, 
ganizatorul național al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, a a- 
nunțat că numai în ultimele două 
săptămîni 213 persoane și-au făcut 
cunoscută dorința de a intra în 
partidul comunist. Creșterea numă
rului membrilor P.C. din Marea 
Britanie este o urmare a faptului că 
tot mai mulți englezi sprijină poli
tica partidului.

MOSCOVA. La 16 noiembrie a 
sosit la Moscova la invitația prim- 
mareșalului de aviație Verșinin, co
mandant suprem al forțelor militare 
aeriehe ale Armatei Sovietice, o 
delegație militară a Republicii Ara
be Siria, condusă de generalul de 
divizie Mukabari, comandantul avia
ției siriene.

La Rio de Janeiro
nu a apărut nici un ziar

RIO DE JANEIRO. Ziariștii și sa- 
lariații redacțiilor și tipografiilor din

coP¥r.i°sTÄ I Manevre „dramatice“ 
răspunsși u n

PARIS. O operă inedită a ce
lebrului scriitor american Mark 
Twain va vedea lumina tiparului 
în S.U.A., după mai bine de 20 
de ani de aprige lupte pentru 
publicarea ei. Este vorba de o 
serie de povestiri satirice la a- 
dresa religiei, bibliei, coranului și 
thalmudului. Apariția acestei cărți, 
remarcă revista „Arts", va revo
luționa studiul operei marelui 
scriitor progresist american.

MOSCOVA. „Vizitînd conservatoa
rele de muzică din Leningrad și Mos
cova m-am convins încă o dată că 
școala violoniștilor sovietici este cea 
mai bună din lume — a declarai cu
noscutul violonist american Menuhin, 
intr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției de presă Novosti. Noi am 
rămas mult în urma Rusiei în pre
gătirea muzicienilor 
Mi-au plăcut operele 
sovietici", a continuat

instrumentiști, 
compozitorilor 
Menuhin.

PARIS. După cum 
,L’:

anunță ziarul 
„iu’Humanité“, printr-urt decret al 
guvernului francez a fost dizolvată 
în mod ilegal municipalitatea orașu
lui Moule, (Guadelupa), alcătuită din 
reprezentanți . ai Partidului Comu
nist din Guadelupa.

Piloții erau americani
ASUNCION. Printr-un decret dat 

publicității la Asuncion, guvernul 
Paraguayan a prelungit pe o durată 
de încă 90 de zile „starea de ase
diu" pe întreg teritoriul acestei țări. 
După cum se știe, garanțiile consti
tuționale sînt suspendate de cîțiva 
ani prin decrete ale dictatorului 
Paraguayan Stroessner.

BERLIN. R. D. Germană se pro
nunță pentru primirea ambelor sta
te germane în O.N.U. R.D.G. este 
gata să contribuie la îndeplinirea 
scopurilor pașnice ale O.N.U. și ale 
organizațiilor ei specializate, se 
spune în comunicatul privitor la 
lucrările ședinței Comisiei perma
nente pentru afacerile externe a 
Camerei Populare a R. D. Germane 
dat publicității la Berlin. La șe
dință au fost examinate problemele 
relațiilor R.D.G. cu O.N.U. și cu or
ganizațiile ei specializate.

ROMA. Primul ministru al Japo
niei, Ikeda, a sosit la Roma, unde 
va avea întrevederi cu primul mi
nistru italian Fanfani și cu alte ofi
cialități.

PNOM PENH. Ziarele „Depeche 
de Cambodge" și „Metaphom” dez
văluie că avioanele care au-bom
bardat recent două sate din Cam- 
bodgia erau pilotate de piloți ame
ricani staționați la baza de la Kon- 
tum, din Vietnamul de sud.

BERLIN. Elemente criminale din 
Berlinul occidental au provocat 
la 16 noiembrie două noi explozii pe 
calea ferată urbană aparținînd 
R.D.G. în urma exploziilor au fost 
avariate șinele de cale ferată și un 
vagon.

NEW YORK. Prima încercare a 
Australiei de a lansa de pe teritoriul 
S.U.A. o rachetă cosmică a suferit 
eșec. Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
că „la 38 de secunde după lansare 
s-au produs defecțiuni în funcționa
rea rachetei și înălțimea stabilită n-a 
fost atinsă".

Membri ai Uniunii studenților liberali din München 
(R.F.G.) string semnături în sprijinul cererii de a ii 
demis Strauss.

Convorbiri 
fără rezultai

Agenția France 
Presse anunță că 
sîmbătă diminea
ță Adenauer a 
avut consultări cu 
Krone, „omul său 
de încredere” și 
ministru fără por
tofoliu, cu Strauss 
și cu Mende, pre
ședintele partidu
lui liber-demo- 
crat. Aceste con
vorbiri, relatează 
France Presse, 
„s-au încheiat fără 
nici un rezultat“. 
Liber - democrații 
au cerut din 
nou demisia lui 
Strauss. într-un 
comunicat dat pu
blicității ei decla
ră că vor lua o 
hotărîre definiti
vă în această pro
blemă luni.

Vizita delegației parlamentare romine in R. P. F. Iugoslavia
LJUBLJANA 17 (corespondență spe

cială) : Delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne a sosit 
sîmbăfă dimineața la Ljubljana, ca
pitala Sloveniei, unde a fost întîm- 
pinată de ing. Pavle Zaucer, 
președintele Camerei republicane a 
Scupșcinei Populare a R. P. Slove
nie, Și de alte persoane oficiale, de

deputați și conducători ai organelor 
locale, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Ljubljana. Delegația 
parlamentară romînă a vizitat apoi 
Uzinele Litostroj și Universitatea din 
Ljubljana și a fost primită la 
Scupșcina Populară a Republicii 
Populare Slovenia de Vida Tomsici, 
președinte al Scupșcinei Populare 
a R. P. Slovenia.

Am asistat, timp de vreo 5 zile la rînd, la dezbateri aprinse și 
amînări de ultim moment ale votului. Joi, deznodămîntul s-a produs : 
comitetul nr. 2 al Adunării Generale a adoptat proiectul de rezoluție, 
prezentat de 35 de țări neutre cu privire la convocarea unei confe
rințe internaționale în problemele comerțului. După cum s-a mai 
anunțat, această rezoluție cuprinde multe din propunerile sovietice 
făcute în cadrul aceluiași organism, ceea ce a și determinat delegația 
U.R.S.S. să nu insiste ca propriul său proiect de rezoluție să fie pus 
la vot. Rezultatul votului, în expresie aritmetică, este deosebit de 
semnificativ: în favoarea conferinței s-a pronunțat o impunătoare 
majoritate de 73 de delegații (printre care țările socialiste, cele neutre 
și chiar un număr de țări care de obicei urmează docil politica prin
cipalelor puteri ale N.A.T.O.) iar împotrivă — doar zece (principalele ■ 
țări N.A.T.O. și alți cîțiva obișnuiți ai „nu"-ului, ca Spania sau ca 
Africa de Sud). Cele 23 de abțineri exprimă de fapt rezistența altor 
delegații față de presiunile puterilor occidentale care le-au solicitat 
în zadar să voteze împotriva proiectului de rezoluție.

In ce constă semnificația rezoluției adoptate, care sînt impor
tanța și perspectivele unei conferințe internaționale asupra co
merțului ?;

p t i m i s t
niai urgența convocării conferinței, 
fapt considerat aici deosebit de 
semnificativ și reflectat de altfel în 
rezoluția adoptată : ee cere ca data 
convocării șă nu depășească luna 
septembrie 1963.

Âyary:„Vrem comerț 
cu toată lumea"

O idee care s-a impus
Ideea unei cuprinzătoare acțiuni, 

pe plan mondial, în domeniul nor
malizării și dezvoltării relațiilor co
merciale, a etîrnit de la început un 
imens interes. Această idee, concre
tizată în propunerea U.R.S.S., a ță
rilor socialiste, cu privire la convo
carea unei conferințe internaționale 
asupra comerțului, susținută prin- 
tr-o recomandare a Consiliului eco
nomic și social al O.N.U., a con
stituit o temă centrală a conferinței 
de la Cairo a țărilor în curs de dez
voltare, s-a reflectat în atitudinea 
favorabilă a numeroase guverne 
din toate regiunile lumii.

Această problemă a fost prezentă 
de la începutul actualei sesiuni a 
O.N.U. în aproape toate cuvîntările 
rostite în Comitetul nr. 2. O aseme
nea întrunire, sub egida O.N.U., a 
arătat cu cîteva zile în urmă în cu
vîntarea sa reprezentantul R. P. Ro- 
mîne, Titus Sinu, „va fi nu nu
mai un cadru propice pen
tru examinarea atentă și completă 
a problemelor actuale și de pers-

ei 
le 
le

pectivă ale comerțului mondial, 
și, datorită măsurilor pe care ea 
va propune și hotărîrilor pe care 
va lua, această conferință va crea 
condiții favorabile instaurării unui 
climat de colaborare pașnică, rod
nică în relațiile dintre state".

Caracterul de stringentă actuali
tate al problemelor de comerț inter
național a fost subliniat de nume
roase delegații din Asia, Africa, 
America Latină, în ale căror cuvîn- 
tări s-a arătat că țările respective 
sînt tratate — de către puterile im
perialiste — ca simple surse de 
materii prime, că investițiile de ca
pital străin nu sînt îndreptate spre 
dezvoltare, ci mai mult duc la frî- 
narea economiei, că expoTtul 
lor este direct influențat de in
teresele țărilor capitaliste industria
lizate etc. Critici aspre — cum sînt 
cele aduse, de pildă, de reprezen
tantul Braziliei — au fost adresate 
G.A.T.T.-ului, organizație închisă a 
statelor capitaliste, bazată pe re
lații discriminatorii și .estricții co
merciale.

Aducînd argumente convingătoarei 
delegațiile țărilor, amintite au subli-

Față de puternicul curent de opi
nie care s-a manifestat în această 
direcție, țările occidentale care s-au 
situat pe poziții potrivnice, în pri
mul rînd cele membre ale Pieței 
comune, au recurs la obstrucții in
directe: ele pretextează că termenul 
ar fi prea apropiat pentru pregăti
rea conferinței și cer amînarea ei 
pentru anul 1964. Tocmai asupra 
acestor aspecte am avut o convor
bire cu reprezentantul Tunisiei, 
Chedly Ayary, un pasionat cerce
tător al problemelor economice și 
autor al unor studii în acest do
meniu.

„Consider — ne-a spus reprezen
tantul Tunisiei — că această con
ferință poate fi convocată în 
1963. Organizarea ei nu consti
tuie o problemă dificilă, iar 
baza pentru discuții există, ținînd 
seama că s-au făcut multe cercetări 
și sîntem în posesia unor suficiente 
date ale problemei“.

Ayary este de părere că urgența 
conferinței este pe deplin motivată.

„La prima vedere — a afirmat el 
— s-ar putea crede că data nu con
tează. în definitiv, am așteptat se
cole, așa că am mai putea aștepta 
încă un an. Dar nu în asta constă 
esențialul. Pentru noi este important 
să ■ ne întîlnim înăinte de intrarea 
Angliei în Piața comună, înainte de 
a se produce fenomenele de inte
grare specifice acestei piețe.

Interesul nostru, al tunisienilor, ca 
și al altor popoare de altfel, este, 
cred, întemeiat. Vrem să facem co
merț cu toată lumea — și cu țările 
socialiste și cu țările occidentale. 
Trebuie să recunoaștem că relațiile

— că principala semnificație a vo
tului de astăzi stă în faptul că ță
rile în curs de dezvoltare au dove
dit și unitate și tărie. In ciuda pre
siunilor — lucru cunoscut de alt
fel — ele au rămas pe aceleași po
ziții și s-au menținut astfel tocmai 
pentru că aceste poziții cereau a- 
părarea propriilor lor interese. A 
fost o chestiune de principiu, de 
convingere hotărîtă și cred că de 
aceea intimidarea nu a avut nici 
un efect. Am cîștigat o importantă 
bătălie și sper că acest lucru va 
da rezultate concrete.

După părerea mea — a continuat 
el — acest vot mai înseamnă ceva, 
și anume, însăși manifestarea con
cretă a interesului general pentru 
comerț. Am arătat în felul acesta 
că pentru noi, țările în curs de dez
voltare, comerțul constituie o pro
blemă vitală și că deci nu poate 
fi vorba de compromis.

Sîntem bucuroși — a subliniat el
— că țările socialiste au arătat 
sprijin și înțelegere față de rezolu
ția celor 35 și țelurile exprimate în 
ea. In ce privește țările care au vo
tat contra, ele nu vor putea absen
ta de Ia conferință, deoarece și-ar 
dezminți propriile lor promisiuni și 
afirmații despre ajutorul pe care

t_ ____ _________  __ _____ s-au declarat dispuse să-l acorde
pentru a amîna convocarea confe- țărilor în curs de dezvoltare.* * *** 
rinței, ci și pentru a slăbi rezoluția 
ce urma să fie adoptată. Sprijini
torii rezoluției n-au cedat însă ; 
data a rămas neschimbată. Și s-a 
trecut la vot. Cu acest prilej s-a re
marcat, ca un element rar, faptul 
că printre cele 73 de țări care au 
votat în favoarea rezoluției se nu
mără și unii membri ai blocurilor 
militare patronate de S.U.A., ca Noua 
Zeelandă, Canada, Pakistan, Filipi- 
ne. Tailanda, Australia.

Acest fapt subliniază și mai mult 
cît de largă este adeziunea la ideea 
■convocării conferinței, ce importanță 
acordă cele mai diferite state nor
malizării și dezvoltării unui comerț 
internațional bazat pe avantajele re
ciproce ale tuturor partenerilor.

Maramîs : „Cred că ne 
aflăm pe un drum bun"

comerciale cu Piața comună se lo
vesc de pe acum de destule difi
cultăți care s-ar înmulți de îndată 
ce Piața comună ar impune anu
mite norme de colaborare. Și Tuni
sia, de pildă, s-ar găsi în fața a 
noi bariere în calea vînzării produ
selor ei în țările Pieței comune, ca 
și în comerțul cu Senegalul sau cu 
altă țară africană care ar face 
parte din sistemul Pieței comune.

Vrem, de aceea, să evităm din 
timp o situație care ar duce la im
punerea unor condiții dezavantajoa
se pentru multe țări slab dezvoltate 
și cred că proiectata conferință in
ternațională poate realiza acest lu
cru. Ea va trebui, desigur, să facă 
mult mai mult — să dea probleme
lor comerciale un loc de frunte în 
lărgirea relațiilor dintre state și, 
ceea ce ne preocupă îndeosebi pe 
noi, țările în curs de dezvoltare, să 
ofere un sprijin eficace. Aceste țări, 
cu multiplele lor probleme, nu vor 
pierde binevenitul prilej de a și le 
expune la viitoarea conferință“.

Incinta O.N.U. a cunoscut în a- 
ceste ultime zile numeroase mane
vre, apreciate în cercurile O.N.U. 
ca „dramatice" și concretizate într-un 
șir de amendamente sau subamen- 
damente, prezentate sau inspirate 
de puterile occidentale nu numai

Imediaf după ședință, am solici
tat reprezentantului Indoneziei, J. B. 
P. Maramis, părerea sa despre re
zultatul votului.

„Am impresia — mi-a declarat el

Dacă sînt optimist ? Da, sînt. Si 
cred că ne aflăm pe un drum bun".

■ir

La O.N.U. se discută acum despre 
prezentarea rezoluției în fața Adu
nării Generale. Potrivit mai multor 
păreri, puterilor occidentale li s-a 
creat o situație de neplăcută izo
lare și ' se consideră că nu este 
exclus ca reprezentanții acestor pu
teri să caute acum calea de a ieși 
„basma curată“ din această situație 
— eventual -să se pronunțe și el favo
rabil, în schimbul unor cît de mief 
modificări de formulare în rezolu
ție pentru „salvarea aparențelor". 
Chiar dacă pînă la urmă puterile 
occidentale vor vota în Adunarea 
Generală în favoarea rezoluției, e- 
sențială va fi comportarea lor ulte
rioară și anume felul cum vor ac
ționa îneît conferința în pro
blemele comerțului internațional — 
care după cum s-a văzut se bucură 
de o atît de largă adeziune — să-și 
poată atinge scopul.

L. RODESCU
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