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mă imită, economii ia producție
AVANTAJE Eficacitatea forajului 

cu turbina

hectare este cu-

gospodăriile colective Hurezani, Pe- 
trești, Săcelu, Scoarța și altele au 
fost printre cele mai bune și s-au 
situat în fruntea întrecerii socialiste. 
Consiliile de conducere ale acestor 
gospodării colective au organizat în 
așa fel munca încît în timp ce o 
parte din meseriași lucrau la faso
narea materialului lemnos, alții să
pau fundațiile, transportau diferite 
materiale, confecționau tocuri pen
tru uși și ferestre, sau chirpici și că
rămizi.

în ședințele ținute la centrul ra
ionului, în cadrul consfătuirilor or
ganizate pe centre de comune (la Tg. 
Logrești, Tg. Cărbunești, Bumbești- 

_____________ Pițicu) au fost 
popularizate expe
riența bună a u- 
nor consilii de 
conducere în ce 
privește asigura
rea materialelor 
și organizarea 
folosite de brigă-

Din experiența. G.A.C. 
din raionul Gilort

In raionul Gilort, unul din sectoa
rele de activitate ale gospodăriilor 
colective, cu cele mai favorabile con
diții de dezvoltare, este sectorul zoo
tehnic. Gospodăriile colective dispun 
de mari suprafețe de pășuni și fi
nețe naturale, iar pe timpul verii pot 
folosi pășunile din golurile alpine.

Tinînd seama de aceste posibili
tăți, organele raionale de partid șl 
de stat, consiliul agricol raional în
drumă gospodăriile colective să mă
rească numărul de animale, mai a- 
les de bovine și ovine. Din prăsilă 
proprie și cumpăraçL gospodăriile au 
acum, în proprietate obștească, 
peste 7 000 de bovine, din care peste 
1 900 de vaci și 
juninci, aproape 
10 000 de oi. în 
gospodăriile co
lective din Ștefă- 
nești, C ă p r e n i, 
Hurezani, Vier- 
șani, Petrești încăr
cătura la suta de
prinsă între 26 pînă la 34 de bo
vine și 85 de oi.

Există și 12 gospodării colective 
mai tinere, care au încărcătura la 
suta de hectare mai mică. Comitetul 
executiv al consiliului agricol a în
drumat și a ajutat consiliile de con
ducere ale acestor gospodării să 
cumpere animale folosind veniturile 
proprii și creditele acordate de stat. 
S-au și cumpărat 285 de vaci și ju
ninci, 1 900 de oi și 1 300 de batali.

După cum se știe, factorul de bază 
în creșterea producției animale îl 
constituie asigurarea bazei furajere. 
Paralel cu munca desfășurată în a- 
ceastă direcție, consiliul agricol ra
ional a dat o mare atenție asigură
rii adăposturilor pentru animale. Re
zultatele sînt bune. Au fost termi
nate sau se găsesc în stadiu de fini
saj 38 de adăposturi pentru animale. 
Celelalte vor fi date în folosință în 
scurt timp.

La realizarea unor construcții co
respunzătoare și la un preț de cost 
cît mai scăzut au contribuit o serie 
de inițiative ale consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor colective, 
măsurile luate de organele raionale 
pentru a îndruma șl a Sprijini gos
podăriile și pentru a populariza ex
periența și inițiațivele bune.'

Un rol. însemnat în,urgentareg.Jq- , 
crărilor a avut chemarea la între
cere adresată gospodăriilor din raion 
de către G.A.C. din comuna Hure
zani, care și-a propus să termine în 
aceșt an 2 grajduri cu o capacitate de 
220 bovine, o magazie de cereale cu o 
capacitate de 30 vagoane, un saivan 
pentru oi și un coteț de păsări. în 
chemare se arăta că membrii gos
podăriei vor folosi din plin mate
riale locale și vor organiza temei
nic munca echipelor de constructori. 
Construcțiile au fost terminate cu 
25 de zile înainte de data stabilită. 
Colectiviștii au construit în plus 2 
grajduri pehtrti ' boii de muncă, 
două remize și un atelier de fieră
rie.

Organele raionale, consiliul agricol 
au popularizat larg obiectivele în
trecerii socialiste, ceea ce a înlesnit 
cunoașterea lor de fiecare gospodă
rie colectivă. Colectiviștii au primit 
cu interes chemarea și s-au angajat 
să realizeze la timp adăposturile 
pentru animale. Consiliile de con
ducere ale G.A.C. și inginerii au fost 
îndrumați, să organizeze brigăzi sau 
echipe de constructori, în care să 
fie repartizați cei mai buni meseriași 
din rîndul colectiviștilor.

Echipele de constructori de la

consiliului agricol raional, a 
zidăria la cel de-al doilea 
din chirpici în loc de cără- 
realizînd o economie de

muncii, metodele
zile de construcții fruntașe din ra
ion. Președinți de gospodării colec
tive, ingineri agronomi, activiști de 
partid și de stat au relatat ex
periența G.A.C. Pojaru, Tg. Lo
grești, Hurezani, Alimpești, Bum- 
bești-Pițicu, Bobu, Săcelu și a 
altor gospodării colective care, 
pentru a realiza construcții cît 
mai ieftine, au folosit materiale din 
resurse locale : lemn din pădurile 
comunale, pietriș și nisip, bolovani 
de piatră etc. Pe valea Amaradiei, 
Ia gospodăriile colective din Pojaru 
și Logrești-Moșteni, prețul de cost pe 
animal adăpostit este de numai 67 
lei, față de 310 cît era planificat. La 
gospodăriile colective din Bumbești- 
Pițicu, Săcelu și altele s-a folosit la 
fundații piatra brută în loc de be
ton, economisindu-se 124 lei la mc 
de fundație. Gospodăria agricolă co
lectivă din Hurezani, la recoman
darea 
făcut 
grajd 
midă,
6 750 lei.

Multe gospodării din raionul nos
tru au circulare puse în mișcare 
de apele rîurilor sau de motoare. 
Aceasta le dă- posibilitatea să con- 

, fecționeze din lemn local scînduri și 
alte materiale necesare ■ la ■ construc
ții, fără a mai cere cherestea pro
dusă de fabrici, de care este nevoie 
în alte părți. Gospodăriile colective 
din Pojogeni, Hurezani, Tg. Logrești, 
Pojaru, Bumbești-Pițicu își confec
ționează singure scîndura. Consiliul . 
agricol raional va îndruma gospo
dăriile colective să folosească pe 
scară mai largă materiale produse 
de ele însele pentru a realiza con
strucții ieftine și pentru a folosi cît 
mai puține materiale repartizate din 
fondul central.

Vom da o atenție și mai mare a- 
sigurării bazei furajere, prin orga
nizarea unor largi acțiuni de îmbu
nătățire a pășunilor și fînetelor și 
de sporire a producției la plantele 
cultivate. Cu mai multă grijă ne 
vom ocupa de alegerea și pregăti
rea îngrijitorilor de animale, de or
ganizarea muncii la ferme etc.

Toate aceste măsuri, aplicate în 
mod chibzuit, vor duce la sporirea 
rapidă a șeptelului de animale și a 
producției de lapte, carne, lînă, ceea 
ce va asigura gospodăriilor colective 
și colectiviștilor venituri tot mai 
mari.

Ing. PANTELIMON MOTOCU 
președintele Consiliului agricol 

raional Gilort

Consfătuirea 
găîțil 

ști tn ți fi
BAIA MARE (co

resp. „Scînteii“). — 
La Baia Mare a a- 
vut loc o consfătu
ire regională a bri
găzilor științifice or
ganizată de Comite
tul regional pentru 
cultură și artă Ma
ramureș. Cu acest 
prilej a fost anali
zată activitatea des
fășurată în acest an 
de către brigăzi 
pentru răspîndirea 
cunoștințelor științi
fice la sate. La 
consfătuire s-a sta
bilit totodată o se
rie de măsuri pen
tru îmbunătățirea 
activității brigăzi
lor științifice 
timpul iernii.

Folosind panouri 
mari prefabricate 
muncitorii și teh
nicienii do pe șan
tierul nr. 2 Șoseaua 
Giurgiului-Livada 
din Capitală gră
besc ritmul lucră
rilor Ia noile 
blocuri de locuin
țe. Pînă acum, ei 
au dat în folosin
ță, în plus față de 
plan, 128 de a- 
partamente. In 
fotografie: Se lu
crează Ia ridica
rea unui nou bloc.
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în turnătoria Uzinelor „Indepen
dența“ Sibiu se aplică de mai multă 
vreme, cu bune rezultate, diferite 
procedee tehnologice avansate, prin
tre care metoda de turnare cen
trifugală a bucșelor cu diametrul de 
la 80-300 mm și lungimea pînă la 
300 mm. Avantajele 
grăitoare. Aplicarea 
a dus la sporirea 
muncii, la scăderea 
rebuturi și la realizarea în acest an 
a 55 000 lei economii.

A fost studiată și se fac pregătiri 
pentru introducerea turnării sub 
presiune a diferitelor piese din me
tale neferoase. în acest scop s-au 
proiectat și se află în curs de execu
tare diferite matrițe pentru turnarea 
pieselor perforatorului rotativ de 8 
kg și a polizorului pneumatic. Se 
fac de asemenea pregătiri ca în anul 
viitor să fie turnate în coji de ba- 
chelită 12 repere. Aplicarea acestor 
metode și a altora va aduce uzinei 
însemnate economii de metal.

Prin introducerea unor procedee 
tehnologice moderne se obțin rezul
tate bune și la forjă. în ultimul timp 
s-a extins matrițarea pieselor în ma
trițe închise, fără bavură, matrița- 
rea în matrițe închise cu piese de in
serție, s-a introdus matrițarea prin 
extruziune etc. Și datorită aplicării 
acestor procedee s-au realizat eco
nomii însemnate de metal.

Un sector cu posibilități largi de 
aplicare a tehnologiei avansate este 
cel al sudurii. O eficiență ridicată 
are sudura sub strat de flux auto
mată și semiautomată. Anul acesta, 
60 la sută din totalul cusăturilor su
date s-au realizat în întreprinderea 
noastră prin aplicarea metodei de 
sudură automată. Sudura automată 
se folosește în special la vasele și 
recipienții cilindrici. Prin aplicarea 
acestei metode se obține o producti-

economice sînt 
acestei metode 
productivității 

procentului de

vitate a muncii mai înaltă și, ca 
urmare, se micșorează ciclul de fa
bricație a utilajelor. în plus, la va
sele executate prin construcție su
dată, s-au economisit anul acesta, 
printr-o judicioasă dimensionare a 
pereților, 88 tone dé metal.

în vederea extinderii acestei me
tode s-au construit în uzină dis
pozitive speciale de rotire și su
dare care, așezate în flux tehnologic, 
alcătuiesc linia propriu-zisă de su
dură automată. Pe baza experienței 
acumulate în întreprindere în pri
vința utilizării acestor dispozitive, 
s-au conceput și proiectat, în cadrul 
colectivului sudor-șef, noi instalații 
mecanice moderne, care vor face 
posibilă lărgirea domeniului de apli
care a acestui procedeu. în scurtă 
vreme va intra în funcțiune o nouă 
linie de sudură automată.

Pe șantiere, aplicarea sudurii au
tomate și semiautomate sub flux 
este destul de dificilă din cauza 
condițiilor specifice de muncă. Mun
citorii noștri au aplicat totuși proce
deul acesta pe șantierul Baia de A- 
rieș, la montajul unor construcții 
unde s-au executat, prin sudura au
tomată cu ajutorul unor aparate 
construite în uzină, circa 25 la sută 
din lungimea totală a sudurilor.

Alt procedeu aplicat cu bune re
zultate în uzina noastră este sudura 
în mediu de argon, utilizată în spe
cial la sudarea aluminiului. Pentru 
anul viitor se preconizează extinde
rea acestei metode la fabricarea uti
lajelor chimice, atît a celor din alu
miniu, cît și a acelor din oțeluri 
inoxidabile.

Sondorii între- 
. prinderii de foraj 

-1 Rm. Vîlcea au ex
tins anul acesta forajul cu turbina 
la 50 la sută din totalul metrilor fo
rați. Ei au reușit astfel să obțină, 
față de anul 1961, viteze de lucru 
cu 5—6 la sută mai mari, să, spo
rească productivitatea muncii cu 
peste 10 la sută și să Teducă pre
țul de cost pe metrul forert. Ca ur
mare, economiile peste plan reali
zate prin reducerea prețului de 
cost, de la începutul anului și pînă 
acum, depășesc suma de 6 milioa
ne lei.

în fruntea acțiunii pentru extinde
rea acestei metode se află brigada 
condusă de Zaharia Poenarù, care a 
săpat cu turbina o sondă la adîn- 
cimea de peste 3 200 metri.

Extinderea pro
cedeelor avansate 
de lucru și îndeo

sebi a forajului cu turbina per
mite sondorilor din regiunea Olte
nia să obțină realizări însemnate 
în producție. La întreprinderea din 
Craiova, de exemplu, unde în acest 
an 70 la sută din foraj s-a realizat 
cu turbina, viteza de lucru planifi
cată a fost depășită cu 7 la sută 
și e-au obținut peste plan economii 
în valoare de 1 500 000 de lei.

în țntreaga regiune, de la începu
tul anului și pînă acum 
11 400 m mai mult față 
s-au înregistrat în zece 
mii față de deviz în 
7 861 000 lei.

Rm. Vîlcea

Craiova

3-cru săpat 
de plan și 
luni econo- 
valoare da

Aspect Interior din secția velo-moto de la Uzinele chimice «Victo
ria" din Florești, regiunea Ploiești.

(Foto : M. Cioc)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis Regelui Suediei cu prilejul aniver
sării zilei sale de naștere — sărbătoarea națională a Suediei — urmă
toarea telegramă : fe

„Cu ocazia aniversării a 80 de ani de la nașterea Majestății Voastre 
vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală”.

Regele Suediei, Gustav VI Adolf, a trimis președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, urmă
toarea telegramă de răspuns :

„Doresc să transmit Excelenței Voastre mulțumirile mele cordiale 
pentru felicitările amabile primite cu prilejul zilei mele de naștere“.

OCTAVIAN MOGA, Inginer, 
VASILE DINU, turnător, 
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii" de 
la Uzinele „Independența"- 

Sibiu

Succesele metalurgiștilor din Bîrlad
B1RLAD (coresp. „Scînteii"). — în 

perioada care a trecut din acest an, 
metalurgiștii Fabricii de rulmenji din 
Bîrlad au realizat peste prevederile 
planului 16 560 rulmenji. Productivita
tea muncii a sporit în decurs de 10 luni 
cu 24,45 la sută fajă de perioada co
respunzătoare a anului trecut și cu 5 
la sută în plus fată de sarcina planifi
cată. Valoarea economiilor obținute prin 
reducerea prețului de cost se ridică la 
1 577 000 lei.

Toate aceste realizări se daforesc în

mare măsură preocupării colectivului 
fabricii pentru aplicarea de noi metode 
și procedee tehnologice avansate. Me
toda laminării cu profile a inelelor de 
rulmenji s-a extins pe scară largă, la 
un mare număr de repere s-a trecut 
de la forjarea liberă la forjarea în ma- 
frife. Ca urmare a extinderii metodelor 
înaintate și a perfecționării tehnolo
giei, procentul de arderi la turnătorie 
a fost redus de la 15—16 la sută 
6,7 la sută, productivitatea muncii 
forjare a crescut cu 5 la sută.

In uzina noastră se a- 
plică cu bune rezultate 
o serie de procedee teh
nologice înaintate. La 
turnătorie, prin folosi
rea metodei de turnare 
în cochile s-au econo
misit, în primele trei 
trimestre ale acestui an, 
peste 9 000 kg metal.

Turnarea în forme și 
miezuri întărite cu bi
oxid-de carbon este de 
asemenea foarte avan
tajoasă și ne-a permis 
să realizăm importante 
economii. Folosim
succes și procedeul de 

■ turnare în amestec de 
formare cu betonită. A-

cu

plicarea metodei de for
jare în matrițe ne-a dat 
posibilitatea să realizăm, 
în nouă luni de zile din 
acest an, o economie de 
aproape 32 tone de oțel.

VASILE BOTA 
lăcătuș 

Uzinele „înfrățirea”-
Oradea

Anibal Mărcus conduce de cîțiva 
ani o brigadă de sudori de Ia Ate
lierele centrale I.T.B. din Capitală. 
In cursul acestui an, el a reali
zat numai lucrări de bună calitate 
și a economisit 600 kg electrozi.

Schimb de
între specialiști

(Agerpres)
seara, în 
Comedia

La Casa agronomului din Timi
șoara e-au întîlnit în cadrul unui 
schimb de experiență peste 80 
ingineri agronomi și zootehnici, 
medici veterinari, lectori la cursu
rile agrozootehnice de masă de 3 
ani. Cu acest prilej, cadre de spe
cialiști de la unitățile agricole so-

T

experiență 
din agricultură

cialiste din Bulgăruș, Cărpinlș, Le- 
nauheim, Lugoj, Macea și altele au 
făcut expuneri privind metodele 
agrotehnice aplicate pentru obți
nerea de producții sporite la grîu 
și porumb, cultura legumelor tim
purii, extinderea mecanizării lucră
rilor agricole. De asemenea au 
fost făcute expuneri despre organi
zarea învățămîntului agrozootehnic 
de masă, potrivit profilului de dez
voltare a fiecărei unități agricole 
socialiste în parte.
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Ca în fiecare an, 
păți”, în colaborare
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O.N.T. „Car
eu întreprin

derile de administrare a bazelor 
turistice și stațiunilor balneare 
organizează pentru oamenii mun
cii petrecerea revelionului la o 
serie de cabane și vile de pe Valea 
Oltului, Valea Prahovei, în pla
toul Bucegilor, la complexele tu

ristice Borșa (Maramureș) și Rusu 
(Paring) etc.

Agenția București a O.N.T.-ului 
anunță că la sediul său din calea 
Victoriei nr. 100 au început în
scrierile pentru aceste excursii. 
Durata lor este de 4 zile : plecarea 
— sîmbătă 29 sau duminică 30 de
cembrie, iar înapoierea — în seara 
zilei de marți, 2 ianuarie 1963.

tviiwia“
Drumul forestier se furișează printre 

copaci, urmărind firul de apă al pîrîului. 
Din depărtare răzbate un zumzet, pe 
care șeful de sector 'îl denumește „Cîn- 
fecul dru/'belor“. Deodată, peste păduri, 
amplificat de ecou, se revarsă binecu
noscutul semnal al doborîtorilor.

— Heeeei... caadee...
în scurtă vreme, ajungem la cabanele 

din bîrne, apărute pe neașteptate intr-un 
luminiș. Intrăm. Încăperile spafioase, 
tencuite pe dinăuntru, zugrăveala plăcu
tă, in culori deschise, paturile cu cear
șafuri curate, mirosul de levănfică te fac 
să crezi că ai poposit la una din ca
banele turistice. Aceste case primitoare 
au fost însă clădite pentru forestieri. 
Seara, cînd muncitorii coboară spre 
vale, în cabane duduie focul, sal
telele moi își așteaptă stăpînii, biblio
tecarul întinde pe o măsuță specială ul
timele noutăți,

Așa trăiesc astăzi tăietorii de lemne. 
Se mai pot adăuga lumina electrică 
(produsă de un grup electrogen), punctul 
sanitar, magaziile și atelierele.

Parchetul de exploatare Valea Tisei 
se întinde ceva mai departe, la aproxi-

LA MOSCOVA s-a deschis Plenara C. C. al 
P.C.U.S.

Tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat un raport cu privire la dezvolta
rea economiei U.R.S.S. și conducerea de către partid 
a economiei nationale.

Azi dimineață încep discuțiile pe marginea rapor
tului.

Sala
a Teatrului Na
țional „I. L. 
Caragiale" a 
avut loc des
chiderea cursu
lui de teatru 
din cadrul Uni
versității popu
lare a orașului 
București.

IN COLONIA ENGLEZA 
ADEN a început la 13 no
iembrie greva generală 
de 24 de ore organizată în 
semn de protest împotriva 
intențiilor guvernului bri
tanic de a uni această 
colonie cu așa-zisa „Fede
rație a Arabiei de Sud“. 
Liderul Uniunii sindicate
lor nationaliste din Aden, 
Hussein Kadi, a declarat 
că greva a paralizat în
treaga viată comercială a 
acestei colonii și că ea 
reprezintă „un succes to
tal".

FORȚELE ARMATE ALE 
REPUBLICII YEMEN au 
respins un atac al ban
delor de mercenari saudi- 
to-iordaniene care au pă
truns pe teritoriul Yeme
nului în regiunile Haradn 
și Saada. în rîndurile in- 
tervenționiștilor s-a înre-

gistrat un mare număr de 
morți și răniți.

UN GRUP DE PERSONA
LITÄT! ALE VIEȚII PUBLI
CE DIN ANGLIA, printre 
care biologul Sir Iulian 
Huxley, și filozoful A. J. 
Ayer, au dat publicității 
la 19 noiembrie un apel 
în care cheamă poporul 
englez să acorde un spri
jin puternic campaniei 
pentru amnistierea de|inu- 
ților politici din Portugalia.

PARTIDUL LIBER-DEMO
CRAT DIN R.F. GERMANĂ 
a hotărît să-și retragă 
miniștrii din guvernul can
celarului Adenauer. Hotă
rî rea a 
a-1 sili 
demită 
promis 
cerii

tost luata pentru 
pe Adenauer să-1 
De Strauss, com- 
de pe urma afa- 

,Dei Spiegel'1.

țrădurii
rnat™ 2 km de mica așezare forestieră. 
Aici lucrează un singur colectiv: brigada 
complexă formată din 40 de oameni. 
In „inima" pădurii ei desfășoară o însu
flețită întrecere. Fiecare echipă și fiecare 
om are de executat operații precise.

In brigada complexă, orice om trebuie 
să cunoască mai multe operații. Ca și 
intr-o fabrică, lucrul merge pe „bandă“ 
și se respectă fluxul. Operațiile se suc
ced. Doborîful, curățitul și secționatul se 
lac cu fierăstraiele mecanice „Drujba“. 
Transportul pînă la rampa de încărcare 
se efectuează cu ajutorul a două funicu- 
lare. La rampele auto se execută 
secționarea definitivă. De acum, drumul 
lemnului e cu totul altul. Și primul lucru 
e să părăsească pădurea.

Majoritatea lucrărilor de exploatare 
la parchetul Valea Tisei se execută me
canizat. Joagărul, de care trăgeau zile 
întregi cite doi oameni, a rămas de mult 
o amintire. Depășirea planului și reali
zarea unu' indice de utilizare a masei 
lemnoase ci' mai ridicat constituie orin- 
cipala preocupare a muncitorilor. Pînă 
acum, pe grafic, indicele de utilizare a 
oscilat în jurul cifrei 65. Este un rezultat

bun și se datorește utilajelor mecanizate, 
oamenilor care le mînuiesc. Tot secretul 
depinde de „ochiul“ celui care face sor
tarea la „cioată" și pe rampă. Un lemn 
secționat greșit va căpăta o utilizare in
ferioară. Despre acest lucru iți poate 
vorbi ore în șir sortelorul V. Făt, om în 
virstă, bun cunoscător al meseriei. Din 
cînd in cînd poate li văzut printre mun
citorii de la doborî! și mai ales pe lingă 
unul blond și 
cît fiul său.

— Eu mă 
ne spune el. 
dăpostul de noapte. Cît despre cîștig, o 
nimica toată Acum, în pădure găsești 
magazin universal, cabane, lumină elec
trică, saltele moi, cearșafuri ca laptele și 
fierăstraie mecanice. Să tot lucri.

Și oamenii lucrează. Cu mijloace teh
nice moderne ei exploatează rational 
una din marile bogății ale munților — 
lemnul. Pe drumul forestier din pădure 
•lec în aceste zile de toamnă șiruri de 
camioane, care duc spre fabrici rodul 
muncii tăietorilo' de lemne de la par
chetul Valea Tisei.

VASILE TINCU

Simpozion pe lema 
va’orificării superioare 

a țițeiuîui

harnic, care nu e altul de-

știu în pădure de mic — 
Pe atunci bordeiul era a-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). —< 
Consiliul regional al sindicatelor Plo
iești și Direcția generală a prelucră
rii țițeiului din M.I.P.Ch. au orga
nizat ieri la rafinăria Ploiești un 
simpozion pe tema : „Posibilități de 
valorificare superioară a fiecărei to
ne de țiței”.

Comunicările prezentate au scos 
în evidență rezultatele obținute de 
petroliștii din rafinării în domeniul 
valorificării superioare a țițeiului ca 
urmare a folosirii tehnicii noi în 
prelucrare. Au fost evidențiate co
lectivele din rafinăriile Ploiești și 
Teleajen, care în anul acesta au ob
ținut dintr-o tonă de țiței, supusă 
prelucrării, produse 
mai mare cu peste 
de cea realizată în 
dă ă anului trecut.

cu o valoare 
7 la sută față 
aceeași perioa-
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CORESrW OENTU LU I VOLUNTAR.

Si Î I 9
Scriu ziarului de multă vreme. 

Munca de corespondent voluntar 
este o muncă frumoasă și de 
mare .răspundere. A informa ope
rativ și competent ziarul despre 
cele mai importante și actuale 
probleme pe care le ridică viața, 
tocmai aceasta trebuie să facă 
un corespondent voluntar. Perso
nal mă străduiesc să informez 
redacția asupra acelor aspecte 
ale muncii caro prezintă intereș 
nu numai pentru colectivul Uzi
nei de tractoare din Brașov, unde 
lucrez, ci și pentru alte colecti
ve de muncă. Un ajutor prețios 
în munca noastră îl. constituie 
crearea posturilor de corespon
denți voluntari pe întreprinderi, 
cît și instructajele, schimburile 
de experiență organizate de re
dacția ziarului. Ele m-au ajutat 
eă-mi formez un bagaj de cunoș
tințe necesare pentru a desfășu
ra activitatea în condiții cît mai 
bune.

Iată însă ce problemă aș vrea 
să ridic. In materialele trimise 
redacției ne rezumăm în mod 

-obișnuit la aspectele de muncă 
din uzină, deoarece cu ajutorul 

Repartiții
Pînă la începutul anului 1962, 

fabrica „Textila Roșie" din Bra
șov se aproviziona cu întreaga 
cantitate de fire de lină în ames
tec de la filatura din Ghimbav, 
aflată doar la cîțiva kilometri. 
Era avantajos atît pentru filatură 
cît și pentru fabrică. Cheltuielile 
de transport erau mici, iar une
le probleme privind calitatea fi
relor se puteau rezolva operativ, 

începînd din 1962, direcția tu
telară din Ministerul Industriei 
Ușoare a stabilit pentru fabrica 
„Textila Roșie"-Brașov mai mulți 
furnizori, printre care „Liberta
tea" -Sibiu, „Dorobanțul”-Ploiești, 
„Industria lînei”-Timișoara. Fă- 
rîmițarea repartițiilor a provocat 
o serie de dificultăți. Fabrica a 
fost nevoită să suporte cheltuieli 
mai mari de transport și să lu
creze cu fire de diferite calități.

Repartițiile de la distanțe mari

i afara u
organizațiilor de partid și al con
ducerilor administrative, reușim 
șă le cunoaștem bine. Ieșind 
însă pe poarta uzinei n-am pu
tea continua oare să fim cores
pondenți voluntari ai ziarului, să 
scriem și despre alte probleme, 
care depășesc ßfera preocupă
rilor noastre zilnice ? Deseori, a- 
semenea probleme sînt mai com
plexe, depășesc posibilitățile 
noastre de documentare și tra
tare. Un exemplu. Sînt și instruc
tor nesalariat pe lîngă Comitetul 
orășenesc P.M.R.-Brașov. în între
prinderile unde merg se iveec 
de multe ori probleme pe oare 
consider că ar trebui să le fac 
cunoscute și ziarului. Am consta
tat că la Fabrica de tricotaje 
,,Textila Roșie“ din Brașov există 
deficiențe în aprovizionarea cu 
materie primă. Ele au repercu
siuni asupra calității, productivi
tății muncii, prețului de cost șl 
îndeplinirii planului de produc
ție. Socotesc că ziarul ar putea 
contribui la înlăturarea dificultă
ților. întocmirea unui articol co
respunzător nu este însă o trea
bă ușoară. Se impune, în cazul 

le — făcute ma
și din locuri diferite au dus la 
următorul fapt : fabrica din Bra
șov a realizat în trei trimestre 
ale anului curent o însemnată 
cantitate de produse de calitate 
inferioară, înregistrînd și o pa
gubă 'de circa 60 000 de lei. Alte 
25 000 de lei reprezintă cheltuielile 
de transport suplimentare.

Situația ar fi fost totuși mai 
bună dacă noile întreprinderi 
furnizoare ar fi trimis din timp 
fabricii mostrele de materiale fo
losite la fire, așa cum proceda, fi
latura din Ghimbav Colectivul 
fabricii „Textila Roșie" ar fi pu
tut astfel să pregătească și să 
organizeze procesul de fabricație 
în funcție de calitatea materiale
lor primite de la fiecare dintre 
furnizori.

De ce s-au desemnat atâția fur
nizori pentru fabrica „Textila Ro
șie” ? Poate filatura din Ghim-

z i n e i
de față, o cunoaștere concretă a 
situației la întreprinderile furni
zoare, eventual și cunoașterea 
punctului de vedere ai direcției 
tutelare din minister.

In lumina celor arătate mai 
sus aș propune ca asemenea 
materiale șă fie redactate în co
laborare cu un redactor al zia
rului, sau cu corespondentul re
gional. Consider că aplicarea 
acestei propuneri va fl utilă șl 
pentru redacție și pentru îmbo
gățirea experienței noastre de 
corespondenți voluntari.

CONSTANTIN CHIPEREA 
strungar,

Uzinele de Tractoare-Brașov
* *

Redacția și-a însușit propu
nerea făcută în scrisoarea de 
mai sus șl a solicitat pe tov. 
Constantin Chiperea ca, îm
preună cu corespondentul re
gional al ziarului, C. Căpraru, 
să analizeze situația aprovi
zionării la fabrica „Textila 
Roșie”. Publicăm mai jos cons
tatările făcute.

i judicios
bav nu are posibilitatea să livre
ze firele ? Dimpotrivă. Tovarășul 
Mihai Enache, directorul unității, 
arată că ar putea aproviziona în 
continuare cu fire această între
prindere situată în apropiere.

Se pune întrebarea : de ce nu 
se trece la o repartizare judicioa
să care să ajute întreprinderile să 
realizeze producția în mod ritmic, 
în condiții corespunzătoare de ca
litate și la un preț de cost scă
zut ? Acum., cînd în întreprinderi 8 
se fac pregătiri pentru producția i 
anului viitor, tovarășii de la I 
„Textila Roșie" se gîndesc, fireș- | 
te, și ei la posibilitățile de a se 8 
aproviziona în tot cursul anului ș 
cu materie primă de bună caii- j 
täte. Direcția generală, tutelară ar ! 
trebui să țină seama de cerințele | 
întreprinderii „Textila Roșie“ ' și ! 
să vegheze ca anul viitor repar- i 
tițiile pentru fire să se facă mai 
judicios.

Deseori la biblioteca regională Argeș se organizează dimineți de 
basm pentru cei mici. în fotografie : bibliotecara Aurelia Midiilor citind 
copiilor o povesîe. (Foto : M. Cioc)

c u sarcinile actuale

PETRU VINTILĂ

In comuna Cuza Vodă a 
luat ființă, anul trecut, un 
post de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii", alcătuit 
din colectiviști fruntași, in
gineri și tehnicieni din cele 
trei gospodării colective e- 
xistenle, precum și de la 
stațiunea de mașini și trac
toare. Postul de corespon
denți voluntari a trimis re
dacției diferite articole pri
vind experiența înaintată a 
gospodăriilor noastre co
lective în sporirea produc
ției de cereale și dezvolta
rea altor ramuri, a criticat 
unele lipsuri observate în 
diverse sectoare de activi
tate. Noi am trimis ziaru
lui articole publicate sub 
titluri ca : „O ramură de 
producție deosebit de ren
tabilă pentru colectiviști", 
(in care era vorba de

ferea păsărilor la G.A.C. 
Ceacu), „Fiecare colectivist 
să capele bogate cunoștin
țe agrotehnice", „în pas cu 
sarcinile actuale" efc. 
Bineînțeles, membrii pos
tului de corespondenți vo
luntari au trimis și indivi
dual redacției diferite scri
sori.

Articolele noastre, publi
cate în ziar, au conhibuit la 
mobilizarea 
la obținerea unor no: 
zultate, 
lipsurilor, 
ficacitatea 
doială că puteam trata 
scrisorile noastre și alte 
pec*e ale muncii 
cereau o intervenție opera
tivă. Bunăoară, era de mare 
folos dacă am fi 
pre nefolosirea

colectiviștilor 
re

ia înlăturarea 
Cunoscînd 
lor, fără

e- 
în- 
în 

as-
care

locale la construcțiile agro
zootehnice din G.A.C. Cea- 
cu. Cu siguranță că colec
tiviștii de aici ai- fi folosit 
pe scară mai largă mate
riale existente pe plan lo
cal și aceasta i-ar fi ajutat 
să realizeze construcții mai 
ieftine.

Cîie n-ar putea scrie 
postul nostru de corespon
dezi voluntari 1 Să luăm, 
de pildă, desfășurarea învă- 
țămînfului agrozootehnic. 
Este o femă de actualitate 
și va sta în atenția noastră, 
în comună, colectiviștii lu
crează la redarea de noi 
terenuri agriculturii, în 
grădinile de legume se fac 
pregătiri pentru' anul vii
tor. Stațiunea de mașini și 
tractoare se pregătește ca 
să poală începe la 
potrivit

vară, lata numai cîteva lu
cruri despre care ne pro
punem să scriem neîntîr- 
ziat, așa cum ne gîndim de 
pildă să scriem despre bi
lanțul activității gospodă
riilor noastre colective în 
acest an, despre posibilită
țile existente pentru spori
rea continuă a producției 
agricole și animale în a- 

- nul viilor.

MIHAI BĂDIȚA, colecti- 
vist din G.A.C. Ceacu, 
MIȘU BARAC, colecti
vist, secretar al Comite
tului comunal de partid, 
AUR BAICU, președintele 
gospodăriei colective din 
Călărașii Vechi — din 
postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii” 

comuna Cuza Vodă, 
raionul Călărași.muncilecreș-

timpul 
primă-

scris des- 
resurselor de

CONSTANTIN 
CATANÄ 
colectivist 

satul Nuntași, 
comuna Istria, 

regiunea Dobrogea

NAE GHEORGHE 
mecanic 

Gospodăria de Stat 
Cilibia, regiunea 

Ploiești

LEONTINA 1AT1Ș 
învățătoare 

directoarea școlii de 
4 ani nr. 6 

Oradea

VASILE DINU
turnător

Uzlnelo „Independența”
Sibiu

regiunea Brașov

SZÖCS ÄRON 
secretarul Sfatului 
popular al comunei 

Avrămești, regiunea 
Mureș-Autonomă 

Maghiară

Locuințe pentru minerii 

din Baia Borșa
VIȘEU (coresp. „Scînteii"). — Cu 

ani în urmă Baia Borșa era un sat de 
munte, alcătuit din vreo 100 de case 
din lemn răspîndite pe costișe. Odată 
cu înființarea exploatării miniere de 
aci, această mică așezare din munții 
Maramureșului a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Au fost construite nume
roase blocur* de locuințe cu 2—3 
etaje și unități de deservire moderne. 
Zilele acestea alte 50 de familii de mi
neri s-au mutat în locuințe noi, con
fortabile. Pentru finerii mineri necăsă
toriți a fost dat în folosință un cămin 
modern cu 80 locuri, iar la casa de 
cultură ce se construiește în acest 
centru minier se execută ultimele lu
crări de finisaj.

Constructorii din Baia Borșa lucrea
ză acum la alte 3 blocuri de locuințe 
cu aproape 100 de apartamente.

Calendarul „Scînteia" 1963
începînd cu data de 1 decembrie 

se pune în vînzare la unitățile coo
perației ' de consum și la librăriile 
din țară calendarul de perete „Scîn
teia” pentru anul 1963. Prețul ca
lendarului este de 1 leu.

O chemare
Am poposit do 

curînd la Buzău. 
Din goana auto
buzului care te 
transportă de la 
gară în centru, vezi
orașul, cum se spune, „în mare". 
Blocuri noi, care și-au primit de 
curînd locatarii, altele în lucru. Pe 
una din străzile principale, fațada 
impunătoare a unui mare cinemato
graf. La parterul blocurilor, maga
zine moderne. Intr-un cuvînt, un oraș 
în plină înnoire.

După un timp, îl vizitezi mai 
pe îndelete. Privești curios într-o 
parte și în alta, intri în magazine 
— dintre care multe noi — în uni
tățile de alimentație publică, te o- 
prești îndelung în fața vitrinelor, a 
cinematografelor. Aprovizionarea e 
bună, vitrinele, aranjate cu gust, in
cintă ochiul, Este vădit efortul gos
podarilor de aici de a asigura o 
cît mai bună deservire a populației.

Dar în nerăbdarea de a cunoaște 
tot ceea ce e interesant în oraș, n-ai 
luat în seamă în primele clipe pa
vajele. Aproape pe fiecare stradă 
întîlneștl mormane mari de pie
troaie amestecate cu cărămizi, cu 
pămînt sau cu moloz. Dar nu numai 
atît. Pe străzi pavate de curînd, 
asfaltul s-a ridicat pe porțiuni în
tregi de trotuar, lăsînd să se vadă 
pămîntul.

La sfatul populai orășenesc am 
aflat că din 1960 și pînă în 1962, 
numai pentru pavaje și amenajare-a

de spații verzi, s-au cheltuit aproa
pe 7 milioane de lei. Foarte bine 1 
Intr-un oraș străzile trebuie pavate. 
Dar ce fel de lucrări s-au făcut dacă 
într-un răstimp de doi ani a fost ne
cesar să se cheltuiască o jumătate 
milion de lei numai cu lucrări de 
reparații la pavajele abia făcute ? 
Pe semne că meșterii pavatori de 
la întreprinderea de gospodărie co
munală lipsiți de un control perma
nent din partea sfatului popular — 
beneficiarul lucrărilor —• lucrează 
adesea de mîniuiaiă. Este de mi
rare că tovarășii din Comitetul 
executiv al Sfatului popular oră
șenesc Buzău n-au sesizat la 
timp calitatea necorespunzătoare a 
lucrărilor executate de I.G.C. și de 
întreprinderea de construcții locale. 
S-ar fi putut lua măsuri la vreme, 
evitîndu-se irosirea unor sume în
semnate care ar fi putut fi folosi
te, bunăoară, pentru pavarea 
unor străzi din cartierul „1 Mal'.

Tovarășilor de la siatul popular 
li se poate reproșa și silaba preo
cupare în ce privește întreținerea 
locuințelor ve-chi. Multe din aceste 
clădiri vor mai ii folosite ani 
șl ani de zile. Fațadele, acoperișu
rile, instalațiile interioare ale acestor

HALE DE PRODUCȚIE PENTRU 
MOBILA DE COMANDA. Pentru 
asigurarea unei cît mai bune 
deserviri a populației cu mobi
lă de comandă și executarea de re
parații, mai multe cooperative meș
teșugărești au construit anul acesta 
— cu sprijinul U. C. E. C. O. M. — 
hale de producție în vederea concen
trării atelierelor mici de comandă. 
Aceasta permite folosirea mai bună 
a capacității mașinilor, specializarea 
muncitorilor pe faze de lucru, eli
minarea timpilor morți în transpor
tarea pieselor de la o unitate la alta. 
La Iași, Cluj, Satu-Mare, halele sînt 
terminate sau se găsesc în faza de 
finisare.

Acțiuni asemănătoare se întreprind 
și în orașe mai mici. Cooperativa 
„înfrățirea“ din Moreni construiește 
din fonduri proprii o hală de tîm- 
plărie : altă hală se găsește în faza 
de finisare la Rîmnicu-Sărat.

(Agerpres)
CONSFĂTUIRE PENTRU COMBATEREA 

SATURNISMULUI. Timp de două zile la 
Baia Mare a avut loc o consfătuire regio
nală pentru combaterea saturnismului. Cu 
acest prilej au fost prezentate numeroa
se referate și comunicări privind diagnos
ticarea, tratamentul și profilaxia intoxicații
lor cu plumb.

SPOREȘTE NUMĂRUL DEPU
NĂTORILOR LA C.E.C. In orașul 
Oradea a crescut simțitor în acest 
an numărul depunătorilor la C.E.C. 
In primele 10 luni ale anului, numă
rul posesorilor de librete C.E.C. a

14 magazine mixte, 5 prăvălii sătești. 
Alte 30 de magazine au fost reame- 
najat.e.

CĂRȚI TEHNICE DIFUZATE LA 
LOCUL DE MUNCĂ. In centrele in
dustriale din regiunea Hunedoara s-a 
întreprins în ultimul timp o largă ac
țiune de difuzare a cărților tehnice la 
locul de muncă. lnlr-o singură zi 
muncitorii din secțiile uzinei de repa
rat utilaj minier din Pelroșeni și de la 
Filatura „Viscoza"-Lupeni au cumpă
rat 1 100 de cărfi.

ORA METALURGULUI. Una din 
formele inițiate de comitetul de 
partid și comitetul sindicatului de 
la Uzina de utilaj ' greu „Progre
sul“ din Brăila în vederea ri
dicării calificării muncitorilor și 
tehnicienilor, însușirii de către a- 
ceștia a procedeelor înaintate de 
muncă, este și „ora metalurgului“. în 
cadrul acestei acțiuni, care are loc 
săptămînal, se fac expuneri legate de 
preocupările metalurgiștilor din u- 
zină pentru ridicarea calificării lor, 
îmbunătățirea calității produselor. 
Ultima expunere din cadrul ciclului 
programat a fost „Turnarea pieselor 
din oțel cu maseloțe cu suprapresiu- 
ne obținută prin vapori de zinc". Pe 
marginea expunerii au discutat mai 
mulți participanți. Ca urmare s-a e- 
laborat în colectiv un plan de mă
suri privind experimentarea și in
troducerea în producție a acestei 
metode înaintate.

Volumul „Pe scena vieții“ de Pe
tru Vintilă cuprinde schițe și nuvele 
scrise în diverse perioade, majori
tatea lor apărute și în alte culegeri. 
Ne aflăm, deci, în fața unui volum 
selectiv, care pretinde o judecată 
de ansamblu, o apreciere mai gene
rală.

Primele două nuvele („Iovan" și 
„Pe scena vieții“) evocă perioada 
răscoalei țărănești din 1907, întîiul 
război mondial și manifestațiile 
muncitorești din 1918, la care țăra
nul sărac Florea Iovan participă 
nemijlocit. „Eroul necunoscut“, „Pe 
scara vagonului“ și „Dezertorul1' se 
ocupă de urmările celui de-al doi
lea război mondial și exprimă sta
rea de spirit a omului simplu, re
volta lui față de măcelul imperia
list, în care este tîrît fără voie. în 
plus, ultima din 
zugrăvește un în
ceput de clarifica
re ideologică-poli. 
tică. Eroul princi
pal, „dezertorul" 
Petru Viseroan, ță
ran oropsit din părțile Sibiului, înțe
lege că odată cu întoarcerea armelor 
împotriva dușmanului firesc, milita
rismul fascist german, participarea 
Iul pe frontul din apus e necesară. 
Conștiința lui de clasă îl apropie 
de comuniști, in cuvîntul cărora 
crede. „Măirirea șl decăderea Pău
nei Varlam* ori „Corabia Torman- 
nilor“, nuvele ample, cu substanță 
epică densă, adevărate romane în 
miniatură, ne poartă în lumea ne
gustorilor șl a meseriașilor înstăriți, 
dezvăluind cu sarcasm de bună ca
litate „ridicări" și „căderi“, apucă
turi venale specifice burgheziei, că
rora viața nouă le pune capăt. In 
fine, „Moștenirea“, „Mîndrie", „Pre
ședintele", „O căruță cu mere“ sînt 
schițe ori nuvele inspirate din ac
tualitatea imediată și redau, unele 
schematic, altele mai adîncit, di
verse procese morale legate de 
transformările socialiste.

Cum se poate vedea chiar dintr-o 
prezentare sumară, volumul lui Pe
tru Vintilă cuprinde o arie tematică 
variată. Unele nuvele („Iovan" și 
„Pe scena vieții“ îndeosebi) se în
tind în timp, eroii lor fiind puși să 
străbată perioade istorice mai largi. 
Prozatorul evocă plastic împrejură
rile de viață, mediul social, recurge 
la informații istorice, își urmărește 
eroii în crețiuno, dezvăluindu-le une
ori atent psihologia. Cu alte cuvinte, 
Petru Vintilă știe să creeze perso
naje interesante, viabile, atîta vreme 
cît ideea artistică ce stă la baza 
unor schițe și nuvele este urmărită 
îndeaproape, fără divagații și lun
gimi de prisos. Partenie Varlam din 
„Eroul necunoscut“ trăiește cu in
tensitate drama omului simplu, că
ruia războiul ultim îi răpește, chiar 
în prima zi, fiul mai mare. Nu înțe
lege încă deplin mecanismul hidoa
sei aventuri antisovietice, dar simto 
ridicolul falsului patrioffsrn“burgHoz/' 
Mascarada înmormîntării oficiale a 
fiului său, „eroul necunoscut“, îl 
dezgustă profund : „Atonei cînd co
lonelul Poposcu Eusîațiu îl apucă de 
mînecă recunoscîndu-1 și-1 întreabă:

nuvelele amintite

„Unde ai fost, dom-le, pînă acum?“, 
Parîenie so scutură, parcă i s-ar fi 
așezat pe mînecâ o omidă grasă, 
verzuie. Se aplecă, luă un pumn de 
lut, îl fărimiță între degetele cris
pate, parcă ar îi rupt în mină o pia
tră, și aruncă 
cosciug. Apoi 
după mijlocul 
lîngă el și pe 
tăcuți, pînă 
goii de lume". Nuvela este iz
butită fiindcă autorul știe să dez 
văluie aici, cu finețe, viața interi
oară a personajelor în directă legă
tură cu împrejurările politico-socia
le. Dostinul Păunei Varlam, încer
carea ei de parvenire cu orice preț’ 
formează obiectul unei analize psi
hologico pătrunzătoare. Profilul a- 
cestei femei este revelator pentru 
obiceiurile meschine ale burgheziei. 
____________ Păcat numai că fl- 

naiul este precipi-

pămîntul afinat peste 
își petrecu brațul pe 
nevesti-si, îl trase 

Petrică și statură așa 
cînd cimitirul so

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR “ pd’e'”S
__________ pe deplin struo- 

tura morală.
Principalul neajuns al prozei lui 

Vintilă, credem noi, stă în lăr- 
nejustificată a subiectului șl 
risipă evidentă de element» 
fără ca ele să se grupeze în

Petru 
glrea 
într-o 
epice 
jurul unei idei artistice majore. Per
sonajele sînt puse uneori, cum sub
liniam șl mai înainte, să parcurgă 
perioade istorice întinse. Iovan, de 
pildă, e purtat prin răscoala de la 
1907, stă cîtva timp închis pentru 
„instigare la revoluție", apoi parti
cipă la niște manevre militare în. 
anii imediat premergători primului 
război mondial, unde este rănit 
grav, se vindecă și apoi e decorat 
de iostul prinț Ferdinand. Toate a- 
cestea într-o singură nuvelă. N-a
vem nimic împotriva unui ase
menea tip de narațiune-cronică. Nu
mai că accentul cade, în unele lu
crări ale autorului, pe înfățișarea 
exterioară a personajelor, pe zugră
virea amplă a unor fapte mai puțin 
semnificative, în dauna analizei su
fletești, subțiată și incoloră. Același 
cusur se resimte și în proza de ac
tualitate a lui Petru Vintilă. Cu ex
cepția schiței „Președintele", 
faptul de viață relatat este 
ficativ, bine analizat și ca 
convingător, celelalte suferă fie de 
banalitatea ideii și de lipsa de in
ventivitate („Moștenirea“, pe mo
tivul arhicunoscut al chiaburului 
rapace, înșelat pînă la urmă de alt 
chiabur și mai vicleap), fie de Idi
lism („Mîndrie", „O căruță cu 
mere“). Ne așteptăm ca Petru Vin
tilă, prozator talentat, cum o dove
desc șl volumele sale de reportaje, 
să sondeze mai adînc realitatea 
contemporană, spre a-i dezvălui mai 
puternic semnificațiile. Diluarea sau 
evitarea conflictelor adevărate 
care le oferă viața actuală — evi
dentă în cele trei lucrări amintite 
mal sus — nu poate duce decît la 
Io -.proză’’’Sălcie?-vagă.,;-idilică. Or,

.’bucățile Izbutite din volumul lui 
Potru Vintilă ne fac să credem că 
prozatorul aspiră, cum 
spre altceva.

unde 
semni- 
ataie

pe

e și firesc,
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Raioane complet cineficate
Anul acesta au luat ființă în me

diul rural peste 540 de cinematogra
fe. Au fost complet cineficate în ul
timul timp cinci raioane în regiunea 
Suceava, trei raioane în regiunea 
Argeș, cîte unul în regiunile Mara
mureș și Hunedoara. în prezent nu

mărul cinematografelor sătești din 
țara noastră se ridică la peste 3 S00 
— număr care întrece de aproape 
zece ori pe acela al unităților cine
matografice existente în anul 1938 
în întreaga țară.

(Agerpres)

crescut cu peste 10 000, iar valoarea 
depunerilor în această perioadă a 
depășit pe cea realizată în întreg 
anul trecut. La fiecare doi locuitori 
ai orașului există acum un libret 
C.E.C. Aceasta în afara cetățenilor 
care-și păstrează economiile pe obli
gațiunile C.E.C. cu cîștiguri.

UNITĂȚI COMERCIALE LA 
SATE. în îndepărtatele comune de 
munte Avram Iancu, Arada și altele 
din raionul Cîmpeni, au luat ființă 
de curînd noi unități comerciale. 
Pînă în prezent, în regiunea Cluj au 
fost construite și date în folosință 47 
de noi unități comerciale sătești, 
printre care 6 magazine universale,

T1EATR1E • (SnuasmoEi ^’Te/ewz/^e «‘Radio
TEATRE. Filarmonica de stat „George 

Enescu" (Ateneul R. P. Romîne — Sala 
Studio) : Recital de pian și Recital de 
arii și lieduri — (orele 20). Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne : Tru
badurul — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Rosemarie — (orele 19,30). 
O.S.T.A. (Ateneul R. P. Romîne) — Re
cital extraordinar dat de Serebreakov 
Pavel, artist al poporului al U.R.S.S. — 
(orele 20). (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Concert extraordinar de muzică ușoară 
dat de Domenico Modugno (Italia) șl 
Ingela Brander (Danemarca) — (orele 20). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Siciliana — ■ (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Antoniu și Cleopatra — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettlé și doamna

care obligă
clădiri trebuie întreținute cu grijă. 
Or, în această privință se face 
destul de puțin. Mai multă aten
ție s-ar cuveni să fie acordată și 
hotelurilor, felului cum sînt gospo
dărite.

La Buzău, pici spațiile verzi nu 
se bucură de atenția cuvenită. Ră- 
sădirea cîtorva mii de flori și ame
najarea a două scuaruri nu rezolvă 
nici pe departe problema înfrumu
sețării orașului.

...Și mai e ceva la Buzău, de care 
gospodarii orașului se Interesează 
prea puțin : publicitatea. In mai 
toate orașele sînt folosite în acest 
scop panouri speciale, așezate în 
locuri știute de toată lumea șl a- 
menajate în așa fel țncît să nu urî- 
țească orașul, ci dimpotrivă. Aici 
însă, pe toate casele șl pe toate 
gardurile, sînt lipite fel de fel de 
afișe și anunțuri, unele învechite și. 
rupte, altele noi, așezate la întîm- 
plare.

Vizitînd Buzăul, îți dai seama că 
și curățenia străzilor este mult ne
glijată. „Se mătură, se stropește și 
iar se mătuîă și se stropește — ne 
spunea unul dintre vicepreședinții 
sfatului pO’puIar orășenesc. Dar nu 
se poate menține curățenia din

cauza circulației 
diieritolor mijloa
ce de transport".

Intr-adevăr, așa 
stau lucrurile. Da
că s-ar orîndui 

însă mai bine circulația mijloacelor
de transport s-ar putea asigura cu
rățenia pe străzile principale ale 
orașului — așa cum s-a rezolvat a- 
ceastă problemă, de pildă, la Plo
iești, ou ajutorul unor simple măsuri 
gospodărești. Ar fi bine, de aseme
nea, dacă și tovarășii de la Sfatul 
popular regional Ploiești ar vizita 
mai des Buzăul și ar ajuta pe 
gospodarii orașului în rezolvarea 
multor treburi edilitare.

La Comitetul orășenesc de partid 
Buzău am aflat că problemele gos
podăririi orașului au constituit în 
repetate rînduri obiect de analiză. 
Comitetului executiv 1 s-a atras a- 
tenția asupra unor deficiențe, care 
se mențin de vreme îndelungată. 
Dar nu s-a urmărit îndeplinirea ho- 
tărîrllor luate.

De cîtva timp, orașul Buzău este 
tn întrecere cu celelalte orașe din 
regiunea Ploiești. Chemarea la în
trecere „Pentru cel mai frumos oraș 
din regiune” a fost lansată chiar 
de gospodarii Buzăului. O aseme
nea acțiune obligă la înlăturarea 
neîntîrziată a deficiențelor amintite, 
la organizarea temeinică a întregii 
activități de gospodărire a orașului.

G. GRAURE

Moon — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Cum vă place — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 70) : Costache 
și viața interioară — (orele 19,30). Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Giuloști : Băiat 
bun dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Cine a ucis — (orele 20). (Sala 
Dobrogeanu Gherca) : Salut voios — 
(orele 17). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase“ (Sala Victoriei) : Ocolul păir.în- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, 
o paiață și o maimuță și Rochița cu fi
guri — (orele 15). (Sala Academiei) : Car
tea cu Apolodor — (orele 10). Circul de 
stat : Ansamblul „Deutsche Zirkusare
na“ din R. D. Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Cartouche — cine
mascop ; Republica (3,45; 11; 13,15; 15,30; 

17,45; 20; 22,15), Elena Pavel (8,15; 10,30; 
12,45; 15; 17,15; 19,45; 22,15), 1 Mal (9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), Gh. Doja 
(10; 12,15; 14,30; 17; 19,30; 21,45), 23 August 
(8,30; 10,45; 13; 15,10; 17.30; 20; 22,15), Flo- 
rcasca . (9,30; 11,45; 10,15; 18.30; 21), G.
C’oșbuc (9,30; 11,45; 14; 10,15; 18,30; 21). 
Misterul celor doi domni „N“ rulează la 
cinematografele : Magheru (10; 12; 11,15; 
16,30; 18,45: 21), București (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). O slujbă sigură rulează la 
cinematografele V. Roaită (10; 12; 15; 17; 
19; 21), V. Alecsandri (11; 15; 17; 19; 21). 
I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21). 
Sosește circul ; Tineretului (10: 12). Petre 
cel isteț : Tineretului (14,30; 16,30; 16.30;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16: 18,16; 20,30), 
B. Delavrancea (16; 18; 20). Mongolii — 
cinemascop : Victoria (10: 12.15: 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Moartea are 'o față — 
cinemascop : Lumina (rulează în conți-- 
nuare de la orele 10 pînă la orele 14. 
după-amlază 16; 18,30; 20.30). înfrățirea 
între popoare (15; 17; 19: 21). Permisie 
pc țărm : Central (10.30; 12.45: 15: 13,15;
20.30) , Moșilor (16; 18; 20). Aurel Vlalcu
(15: 17; 19; 21). 10 090 de scrisori : 13 Seo- 
tembrle (10), T. Vladlmircseu (15: 17; 19; 
20,45). Oameni și fiare — ambele serii : 
13 Septembrie (11.30; 15,30; 10 15). Alex. 
Sahla (9; 12,45; 16,30: 20,15). Program de 
filme documentare rulează la cinemato
graful Timpuri Noi în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21. 713 cere ateri
zarea : Maxim Gorki (16; 18.15: 2ii.?0). 
Undo nu ajunge diavolul : Cultural (16; 
18,15; 20.15). Vîrsta de aur a comediei — 
Cînd comedia era rege : Alex. Pomiv 
(rulează în continuare de la orele 9.30 
pînă la orele 20,30). Lupii la stînă r 
8 Martie (11 : 15 : 17 ; 19 ; 21), Fla
căra (11; 16: 18,15; 20.301. Donca Simo (15 
17; 19: 21). Bît.ă... ieși din sac ! r Grivita 
(16; 18.15; 20,30). Lașul rulează la cine
matografele : C-tin David (15.30: 10: 20 301. 
16 Februarie (16; 18: 20). Tintin și mis
terul „Lînei de aur" : Unirea (11,16; 16; 
18,15: 20.30). Vîrsta dragostei : Munca (11: 
15; 17; 19; 21). Contele de Monte Cristo 
— cinemascop (ambele serii) : Popular 
(10.30: 16; 20), Nouă zile dtntr-nn an : 
Arta (16: 18.15; 20.30). Cavalerii teutoni — 
cinemascop (ambele serii) rulează la ci
nematograful M. Emtnescu (16: 19 15). 
Celebru] 702 rulează la cinematografele 
Iile PlntiUe (15; 17; 19: 2D, 30 D-eembrle 
(16: 18.15; 20,30). Casa do la răscruce : 
8 Mai (15,30; 18: 20,30). Prietenii! nostru 
comun : Luceafărul <16. 18,15: 20,30). Olga 
Banele (15,30: 13. 20.301. Doi sub cer ru
lează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). O viață : Drumul Serii (15; 17,05; 
19,10; 21,15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil pre
miera ; „Plierda și Funtic îmblînzesc un 
căluț". 19,45 — Emisiune de știință șl 
tehnică : ciclul „Despre univers" — „Sis
temul solar“ do Cornelia Cristescu, can
didat în științe flzico-inatematice. 20.05 
Atlas literar : „Pe drumuri băcăuane". 
20,30 — Filmul documentar : „Oamenii 
focului albastru" — o producție a stu
diourilor sovietice. 21,25 — Muzică dis
tractivă. In încheiere : Buletin de știri.

RADIO, marți 20 noiembrie a Muzică 
ușoară — ora 9,30 — I o Din creația ro- 
minească de operă — ora 10,00 — I o Cvar
tetul de coarde in fa major de Theodor 
Rogalslti — ora 11,05 — I a Muzică din 
operete — ora 12,15 — II » Fragmente 
din opereta „Oăruiți iubitelor lalele“ de 
Sandler — ora 12,40 — I o Din cîntecele 
și dansurile popoarelor — ora 13,10 — I 
o Muzică ușoară — ora 13.30 — II o Or
chestre de mandoline — ora 14,10 — II 
o Muzică populară romînească și a mi
norităților naționale — ora 15.00 — II 
o Muzică ușoară sovietică — Ora 15,30
— II o Melodii populare din Banat — 
ora 15,45 — ! o Program de lieduri — 
ora 16,10 — II o Concertul în fa major 
pentru clavecin și orchestră de Haydn
— ora 17,00 — II a Fragmente din opera 
„Samson și Daîila“ de Saint-Saëns — ora
17.10 — I o Piese pentru pian dc Rali- 
maninov — ora 17,45 — Io Muzică popu
lară rominească cerută de ascultători — 
ora 10.00 — I o Ciută ansamblul folclo
ric de cîntece și dansuri al Sfatului 
popular al Capitalei — ora 18.05 — II 
® Revista economică radio — ora 19,00
— I <5 Program muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și agricultură
— ora 19,35 — In Opere în primă audi
ție : „Fata din Far-West“ de Puccini — 
ora 19,45 — II o Suita I, opus 9, în do 
major, de George Enescu — ora 20,40 — I 
o Muzică de dans — ora 22.20 - Io Mu
zică do cameră de Dmitri Șostakovicl — 
ora 23,00 -19 Concert de noapte — ora
23.10 — I.CUM E VREMEA

Ieri în țară ; Vremea a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit dimineața, cînd local au 
căzut burnițe și ploi mat ales în vestul 
țării. Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări temporare. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse între 
19 grade la Budeștl, Vărădia șl Deva și 
9 grade Ia Satu-Mare, Calafat și Stre- 
hn!n. Dimineața s-a semnalat ceată. în 
București : Vremea a continuat să se în
călzească. Cerul a fost mai mult noros 
la început., apoi a devenit variabil. Vin- 
tul a suflat slab pină la potrivit din 
sectorul nord-cstic. Dimineața s-a sem
nalat ceață. Temperatura maximă a fost 
de 15 grade.

Timpul probabil pentru 21, 22 șl 2J 
noiembrie a.c. în țară : Vreme în gene
ral umedă, cu cer noros. Ploi temporare 
vor cădea în cea mai mare parte a țării. 
In zona de munte și în nordul țării — 
lapoviță și ninsoare. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade. Ceața 
dimineața. In București : Vreme în ge
neral umedă. Cer noros. Ploi temporare. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară la începùt, apoi în scădere. 
Ceață dimineața.
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Dezbaterea machetei volumului
„Istoria gindirii sec.ala și filozofico in Rominia“
In aula Academiei R. P. Romîne 

a avut loc recent dezbaterea ma
chetei volumului „Istoria gindirii 
sociale și filozofice în Rominia“. 
Volumul prezintă o sinteză a dez
voltării gîndirii sociale și filozofice 
din Rominia, începînd din secolul 
XV pînă în zilele noastre.

în cursul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul academicieni și numeroși alți 
oameni de știință care au făcut o 

baliză amănunțită a lucrării, pro- 
„ unind în același timp completări 
și îmbunătățiri.

încheierea Conferinței pe țară 
a cercurilor științifice studențești

La cea de-a 6-a sesiune a Confe
rinței pe țară a cercurilor științifice 
studențești — secția științe agrono
mice — ale cărei lucrări s-au înche
iat duminică în Capitală, au fost 
prezentate 44 de referate. Rod al 
muncii a 160 de studenți din învă- 
țămîntul agricol superior, lucrările 
prezentate abordează probleme ac
tuale pe care le ridică dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste. Majo
ritatea acestor lucrări tratează teme 
privind specii de plante și animale 
cu o mare pondere în economia na
țională. Multe dintre rezultatele ob
ținute de cercurile științifice studen
țești au aplicabilitate în producție.

Cele mai bune lucrări au fost pre
miate de către Ministerul învăță-

HandLaiîstii romîni♦
întreprind un turneu 

în LL R. S. S> și Finlanda
Echipa selecționată masculină de 

handbal în 7 a R.P. Romîne, cam
pioană a lumii, a părăsit duminică 
Bucureștiul, plecînd cu avionul la 
Moscova. Din lotul echipei fac par
te, printre alții : Redl, Ivănescu, Mo- 
zer, Hnat, Covaci. Ieri, echipa R.P.R. 
a susținut primul joc din cadrul 
unui turneu internațional ce se des
fășoară la Moscova. Echipa romînă 
a învins cu scorul de 19—11 selecți
onata de tineret a U.R.S.S. Repre
zentativa Uniunii Sovietice a între
cut cu 21—10 echipa R.S.F.S. Ruse. 
Handbaliștii noștri vor mai juca la 
Tbilisi și Leningrad. După meciurile 
din U.R.S.S., echipa R.P. Romîne va 
pleca în Finlanda, urmînd să întîl- 
nească-'la Helsinki-selecționata ..a- 
ceste! țări.
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într-un meci contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni“ la handbal .masculin, 
echipa Àlïemania din Kiel a învins cu
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Exercițiu de ansamblu cu cercurile. (Aspect do la concursul repu
blican de gimnastică artistică, disputat în sala Floreasca din Capitală).

REALITĂȚI SPANIOLE: PROCESE, 
ARESTĂRI, CONDAMNĂRI

„Intre două noaptea și șase dimi
neața, cînd paznicul este singura 
persoană trează, camionetele cenușii 
încărcate cu oamenii așa-numitei 
„Brigata sociale” staționează în di
verse puncte ale orașului, în timp 
ce agenții dau buzna în locuințele 
celor „suspecți”. La Madrid. Valen
cia, Salamanca. Malaga — peste tot 
în Spania, mașina poliției își desfă
șoară neîntrerupt activitatea”. Ast
fel începe ziarul italian „Paeso 
Sera" un amplu reportaj privitor la 
represiunile polițienești din Spania. 
„La Barcelona — scrie ziarul — a 
fost arestat un student pentru că 
s-au găsit la el „manifeste comu
niste”. In realitate erau publicații 
difuzate de S.E.U. — Sindicatul uni
versitar falangist. Tot la Barcelona, 
Facultatea de științe economice a 
organizat o întîlnire cu tema „Rea
lismul și tînăra literatură spaniolă” 
la care au participat scriitori ca 
Lopez Pachero, Augustin Goytisolo, 
Gabriel Celaya și alții. Au fost de 
față sute de studenți. Cînd reuniu
nea s-a terminat, poliția călare i-a 
atacat pe studenți chiar în piața 
universității. Au fost arestați pe loc 
20 de studenți, iar în următoarele 
48 de ore alți 27 au avut aceeași 
soartă. Este suficient numai o sim
plă bănuială și camionetele cenușii 
ale poliției intră în acțiune.

La San Sebastiano a fost arestat 
un cunoscut avocat, Enrique Mugica, 
pentru că în 1956, cînd era student 
la Madrid, a fost unul din organiza
torii primului Congres al tinerilor 
scriitori din Spania, congres pe care 
autoritățile l-au Interzis și care nici 
măcar n-a avut loc. Acuzația care i 
se aduce astăzi este că a fost „ares
tat și reținut cîteva zile în închi
soare în 1956”. cu ocazia congresu
lui amintit. La Bilbao a fost arestat 
un ziarist căruia nu i se poate re
proșa altceva decît că a fost prieten 
çu Julio Ceron, acel diplomat și in

în concluzie a vorbit acad. prof. 
C. I. Gulian, directorul Institutului 
de filozofie a] Academiei R. P. Ro
mîne, redactor responsabil al vo
lumului.

Cuvîntul de încheiere a dezbate
rilor a fost rostit de acad. A. Joja, 
președintele Academiei R- P. Ro
mîne, care a subliniat că noua lu
crare este o importantă contribuție 
la cunoașterea evoluției concepțiilor 
sociale și filozofice din țara noastră.

(Agerpres)

mîntului și Uniunea Asociațiilor Stu
denților Lucrările prezentate la se
siune vor fi tipărite pentru a fi 
puse la dispoziția oamenilor din pro
ducție.

(Agerpres)

INFOR
® Consiliul pentru răspîndirea cunoș

tințelor cultural științifice, Lectoratul 
central, în colaborare cu Comitetul de 
luptă pentru apărarea păcii al orașului 
București au organizat luni după amiază 
în sala de festivități a Ministerului Tran
sportului și Telecomunicațiilor simpozio
nul : „Atomii în slujba păcii” din ciclul 
„Cuceririle științifice ale veacului nos
tru”.

Au luat cuvîntul, cu acest prilej, pro
fesorii universitari Valeriu Novacu și N.

In cîteva
Turneul internațional universitar de vo

lei de la Praga a fost cîștigat de echipa 
R. S. Cehoslovace. în ultimul joc, volei
baliștii cehoslovaci au învins cu 3-2 echi
pa U.R.S.S. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele R. P. Romîne, R. P._ Polo
ne, U.R.S.S și R. P. Bulgaria.

în orașul Dublin s-a disputat meciul 
restanță de rugbi dintre echipele Irlandei 
și Țării Galilor contînd pentru „Turneul 
celor 5 națiuni” — ediția de anul trecut. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate (3-3).

Campioana cehoslovacă de tenis Vera 
Sukova a repurtat o remarcabilă victorie 
internațională cîștigînd proba de simplu 
a campionatelor desfășurate la Santiago 
de Chile. în finală Sukova a dispus cu
6- 3 ; 6-2 de cunoscuta jucătoare Renne 
Schurman (Africa de sud). La masculin 
Dieter Ecklebe (R.F.G.) l-a învins cu
7- 5 I 6-0 I 6-4 pe Pimenthal (Venezuela).

telectual spaniol care în 1959 a fost 
rechemat de la Geneva unde repre
zenta Spania pe lîngă B.I.T. (Biroul 
internațional al muncii) pentru a 
fi arestat și condamnat la 8 ani de 
închisoare ca suspect lider al Fron
tului luptei populare (mișcare poli
tică clandestină, de stînga).

La frontiera cu Franța a fost a- 
restat un tînăr, numit Pepe Rodri
guez, muncitor agricol, aproape 
analfabet, care se întorcea în Spa
nia după ce a lucrat ca zilier sta
giar în Provence. A fost bătut și 
chinuit pentru că într-o cutie în
credințată de un prieten din Franța 
au fost găsite patru sau cinci mani
feste antifranchiste tipărite de mem
brii mișcării de opoziție. Pepe nu 
știa nimic de conținutul acelor ma
nifeste. El nu știe să citească, dar 
oamenii „Gărzii civile” l-au arestat 
și l-au bătut pînă i-au rupt șase 
coaste.

. Si represiunile de acest fel con
tinuă. La orele 4 sau cinci diminea
ța, cînd este încă întuneric și stră
zile sînt pustii, poliția operează a- 
restările. Suspecta sînt supuși unui 
interogatoriu care durează cîte cinci, 
șase, opt și chiar douăzeci de zile, 
cu ședințe de zi și de noapte, fără 
întrerupere. înainte de a ajunge la 
închisoare cel suspectat trebuie să 
treacă prin fața judecătorului. Ju
decătorul Enrique Eymar, un fost 
militar, palid, aproape transparent, 
inexpresiv, este înconjurat de poli
țiști care-l apără și cu care colabo
rează. Este judecătorul care aplică 
legea excepțională din 1943 — lege 
care consideră orice activitate politică 
drept „rebeliune militară armată”. 
După această lege simplul fapt de a 
distribui sau de a deține manifeste 
este considerat drept „rebeliune ar
mată”. Dacă a organizat o grevă 
muncitorească sau studențească, 
dacă a expus public, în conferințe

flV EDITURA POLITICĂ 
a apărut : 

în ajutorul celor care urmează 
cursurile serale de partid — 
anul II orașe

288 pag. 4 lei«Descoperiri arheologice
GALAȚI (coresp. „Scînfeii"). — în 

raionul Focșani sini două șantiere de 
săpături arheologice la fercheșii și 
Cîndești. Săpăturile efectuate aici au 
scos la iveală așezări care arată că a- 
ceastă regiune a fost locuită din cele 
mai vechi timpuri. La Terchești, de 
pildă, s-a descoperit o așezare din e- 
poca bronzului — bordeie și locuințe 
de suprata(ă, aparfinînd fazelor „Mon- 
teoru". S-au găsit, de asemenea, un 
mare număr de obiecte și unelte — 
cuțite curbe de piatră, topoare și cio
cane din piatră șlefuită, obiecte de 
podoabe etc.

La Cîndești s-a descoperit o amforă 
de dimensiuni mari de proveniență 
grecească, precum și unelte din fier, 
bronz, os și resturi de vase din pe
rioada prefeudală.

M ATM
Sălăgeanu membri corespondenți al Aca
demiei R.P. Romîne, prof. univ. Mircea 
Hagiescu și conf. Dr. Vasile Vasilescu, 
prorector al Institutului Medico Farma
ceutic București.

® Luni a sosit în țara noastră cîntăre- 
țul italian de muzică ușoară Domenico 
Modugno împreună cu cîntăreața Ingela 
Brander din Danemarca, Domenico Mo
dugno vă susține în sala Palatului R. P. 
Romîne o serie de concerte între 20 .și 
27 noiembrie 1962. (Agerpres)

r î n d u r i
scorul de 19-11 (9-5) echipa poloneză Slak 
Wroclav. în turul următor Allemania va 
juca cu Dukla Praga.

La 26 noiembrie va începe la Sofia 
turneul masculin și feminin de volei „Di- 
namoviada”, la care și-au anunțat parti
ciparea echipele cluburilor Dinamo Mos
cova, Dinamo București, Ruda Hvezda 
Praga, Dynamo Berlin, Dozsa Budapesta, 
Gwardia Varșovia și Spartak Sofia. Com
petiția se încheie la 3 decembrie.

Meciul Internațional de hochei pe ghea
tă disputat la Sofia între echipa bulgară 
Cerveno Zname și formația iugoslavă 
OHK Belgrad s-a terminat cu o surprin
zătoare victorie a hocheiștilor bulgari. 
Scor 7-3 (2-1 ; 2-1 i 3-1).

(Agerpres)

Pe urmele materialelor 
publicate

în „Scînteia“ nr. 5678 s-a publicat 
un articol cu titlul „Băieți cuminți”, 
în care erau criticate comportările 
nesportive ale unor fotbaliști de la 
asociația sportivă Carpați-Sinaia, 
precum și faptul că aici nu se a- 
cordă suficientă atenție muncii de 
educație a sportivilor.

în răspunsul trimis redacției 
noastre, Biroul Consiliului regional 
U.C.F.S.-Ploiești arată că la meciul 
Carpați Sinaia — Metalul Tîrgo- 
viște fotbaliștii ambelor echipe au 
jucat dur, ceea ce a dus la degene
rarea partidei. Comitetul de partid 
al Uzinelor metalurgice din Sinaia 
și consiliul asociației sportive au a- 
nalizat toate aceste abateri, luînd 
măsuri corespunzătoare. Comporta
rea fotbalistului Tatomir a fost cri
ticată sever și de muncitorii secției 
în care acesta lucrează.

sau articole, idei care nu sînt pe 
placul regimului, dacă s-a întîlnit 
cu oameni ale căror idei sînt soco
tite periculoase, dacă a avut relații 
cu exilații politici, orice cetățean 
spaniol poate fi adus în fața tribu
nalului special militar, condus de 
Enrique Eymar. Pentru oricare din 
motivele indieate mai sus și pentru 
multe altele asemănătoare, orice 
spaniol poate fi judecat de un „Con
siliu militar” care-i aplică pedepsele 
prevăzute de codul justiției militare 
pentru delicte de „rebeliune arma
tă” și care ajung pînă la pedeapsa 
cu moartea.

Trebuie să spunem cîteva cuvinte 
și despre procedura penală. Dacă, 
teoretic, orice proces trebuie să fie 
judecat în cîteva zile, practic jude
cata durează șase, șapte și chiar opț
iuni. Acuzatul n-are dreptul la un

„Cazul Strauss“
Sub titlul „So pare că eliminarea 

lui Strauss este prețul inevitabil 
pentru menținerea coaliției de la 
Bonn", ziarul francez „LE MONDE“ 
din 17 noiembrie publică, în legă
tură cu implicațiile cazului „Der 
Spiegel“, un articol semnat de Jac
ques Nobécourt, în care se spune 
printre altele :

„în prezent, „cazul Strauss" este 
pus în mod deschis, căci prin ter
giversările și recunoașterile sale 
treptate, ministrul de război a reușit 
să-i facă pe colegii săi să-și piardă 
răbdarea. Strauss pretindea că nu 
are nici o legătură cu arestarea lui 
Augstein, dar contrariul a fost re
pede dovedit. El afirma că în Spa
nia, Conrad Ahlers fusese arestat 
fără Intervenția ministerului de 
război, dar curînd a Ieșit la iveală 
că atașatul militar la Madrid acțio
nase în urma unul telefon primit di
rect de la Strauss.

Acesta neagă că ar fi avut le
gături cu procurorul federal, dar 
justiția lasă să se înțeleagă că mi
nistrul avusese cunoștință de „ex
pertiza" asupra caracterului de

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS
La 19 noiembrie 1962, în Palatul 

Mare al Kremlinului s-a deschis 
Plenara C.C. al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei se află 
problema dezvoltării economiei

*
în raportul prezentat N. S. Hruș

ciov a declarat că, în anul care a 
trecut de la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S., Uniunea Sovietică a ob
ținut mari succese atît în viața in
ternă, cît și pe arena internațională.

Hotărîrile Congresului, noul Pro
gram al partidului au constituit un 
accelerator puternic al dezvoltării 
societății. Putem spune cu deplin 
temei, a subliniat raportorul, că 
treburile noastre merg bine și că 
linia leninistă, promovată de partid, 
aduce roade bune. Sarcinile planu
lui septenal se depășesc la princi
palii indici. în intervalul 1959—1962 
sporul producției industriale va re
prezenta 45 la sută în loc de 39 la 
sută, cît era prevăzut în cifrele de 
control. Totodată producția mijloa
celor de producție a crescut cu 51 
la sută în loc de 41 la sută, cît pre
vedeau cifrele de control. în decurs 
de patru ani producția bunurilor de 
consum crește cu 34 la sută, în loc 
de 33 la sută., în ansamblu, industria 
lucrează bine. Ea ar putea însă să 
lucreze mult mai bine.

Vorn urma neabătut și de aici 
înainte linia leninistă spre dezvol
tarea cu precădere a mijloacelor de 
producție. Trebuie să luăm de ase
menea măsuri suplimentare pentru 
ca producția bunurilor de larg con
sum să se desfășoare în ritm mai 
accelerat.

în perioada 1959—1962 volumul 
global al investițiilor de stat în an
samblu pe U.R.S.S. va atinge 107 
miliarde de ruble și va depăși cu 
aproape 6 miliarde de ruble suma 
prevăzută pentru acești ani.

în patru ani ai septenalului au 
intrat în funcțiune peste 3 700 de noi 
mari întreprinderi industriale de 
stat. în industrie au fost create noi 
capacități de producție, care prin 
proporțiile lor întrec capacitățile 
create în toți anii cincinalelor an
tebelice. în orașe și așezări munci
torești s-au construit aproximativ 
9 milioane de apartamente noi, iar 
în mediul rural — 2 400 000 de case 
de locuit. 50 de milioane de oameni 
sovietici și-au văzut îmbunătățite 
condițiile de locuit.

Vorbitorul a arătat că proiectul 
planului economic pe 1963 prevede 
sporirea producției globale cu 8 la 
sută. Volumul investițiilor -de stat 
va depăși 33 miliarde de ruble.

Achizițiile de cereale sînt stabi
lite la patru miliarde de puduri. 
Avem posibilități, a subliniat rapor
torul, să sporim producția de ce
reale și să'achiziționăm în anul vi
itor 4 200—4 500 milioane de puduri. 
Achizițiile de carne sînt planificate 
la 9,5 milioane tone, de lapte la 
aproximativ 35 milioane tone.

în continuare N. S. Hrușciov a 
spus : în condițiile actuale, cînd țara 
a pășit în perioada construirii desfă
șurate a comunismului, cînd econo
mia ei națională a crescut im propor
ții gigantice, s-a ridicșit nemăsurat 
de mult rolul partidului în întreaga 
viață a țării, mai ales în construcția 
economică. Astăzi vech’le forme or
ganizatorice frînează deja într-un 
anumit sens conducerea producției 
de către partid. A devenit imperios 
necesară restructurarea organizato
rică a conducerii economiei națio
nale de către organele de partid la 
centru și pe plan local.

Raportorul a comunicat că parti
dul numără astăzi în rîndurile sale 
peste 10 milioane de oameni. în țară 
există aproximativ 20 milioane de 
comsomoliști. Sindicatele grupează 
66 milioane de oameni ai muncii.

apărător civil. Dacă acuzatorul a- 
parține unui corp de justiție mili
tar. este absolut obligatoriu ca apă
rătorul să fie și el militar. In tim
pul audienței nu sînt chemați să 
depună nici un fel de martori ; de
clarațiile făcute de acuzat în fața 
polițiștilor au valoarea unei dovezi 
împotriva lui și sînt suficiente pen
tru o condamnare.

Asociația internațională a juriști
lor de la Geneva a stabilit că nu
mărul deținuților politici în Spania 
este de 7 000. Dezinvoltura cu care 
Franco obișnuiește să afirme că 
„nimeni nu este condamnat în Spa
nia pe motive politice, că aici sînt 
pedepsite numai delictele de drept 
comun” — nu mai poate fi justifi
cată. Realitatea dovedește că zilnic 
în Spania au loc procese, arestări, 
condamnări...”. '

„trădare" al articolelor publicate în 
„Der Spiegel". Rămîne de aflat prin 
ce mecanism precis a pus Strauss 
afacerea în mișcare. Acest lucru nu 
va întirzia să iasă la iveală șL în 
orice caz, prima interpretare este 
confirmată : La originea scandalu
lui se ailă dorința de răzbunare a 
lui Strauss împotriva săptămînalului 
care, după ce îl servise prea bine, 
îl hărțuia fără milă.

Declarațiile contradictorii ale pur
tătorilor de cuvînt ai ministerelor 
interesate în afacere, arată destul 
de clar că Schröder, Stammberger 
și Höcherl nu doresc să sprijine un 
coleg care a dat dovadă de prea 
putină grijă pentru solidaritatea mi
nisterială. Cît despre ministrul de 
interne, Höcherl, acesta a refuzat să 
se așeze la aceeași masă ou Strauss 
pentru redactarea raportului comun 
cerut de cancelarul Adenauer. Iar 
în ceea ce-1 privește pe Schröder, 
ocazia îi este evident favorabilă 
pentru a îndrepta manevrele indi
recte împotriva unuia din principalii 
săi rivali care-i stau în calea ce 
duce spre postul de cancelar”.

U.R.S.S. și conducerii de către partid 
a economiei naționale.

Raportul în legătură cu această 
problemă a fost prezentat de tova
rășul N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

*

Vorbitorul a spus că propunerile 
elaborate de Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. iau ca punct de plecare ne
cesitatea de a se pune la baza struc
turii organizatorice a organelor de 
partid de sus și pînă jos principiul 
locului de producție în locul princi
piului teritorial și de a se asigura 
implicit o conducere mai concretă 
de către partid a industriei, con
strucțiilor și agriculturii. Acest prin
cipiu nu va însemna cîtuși de puțin 
că organizațiile de partid vor înceta 
de a se mai ocupa de problemele so
ciale, învățămîntului, culturii.

Scopul principal al reorganizării 
este concentrarea eforturilor parti
dului și ale organelor lui în vede
rea rezolvării sarcinilor generale ale 
construcției comuniste.

Se consideră contraindicată exi
stența raioanelor administrative 
mici în regiunile rurale. în locul lor 
se prevede să existe aproape 1500 
de direcții de producție colhoznice- 
sovhoznice. în ceea ce privește teri
toriul și populația, în ceea ce pri
vește volumul producției agricole, 
ele vor fi mult mai mari decît în 
raioanele existente în prezent. S-a 
considerat contraindicat de a avea 
pe viitor comitete de partid în ra
ioanele sătești. în locul lor se pro
pune înființarea comitetelor de 
partid ale direcțiilor de producție 
colhoznice-s^țvhoznice. Aceste comi
tete vor conduce în regiunile rurale 
organizațiile de partid din care fac 
parte comuniștii din agricultură.

Conducerea organizațiilor de 
partid din întreprinderi industriale, 
transporturi, telecomunicații și con
strucții va fi înfăptuită de către co
mitetele orășenești de partid.

în regiunile, ținuturile R.S.F.S.R. 
se prevede înființarea a două comi
tete de partid regional și de ținut : 
unul dintre aceste comitete va în- 
făntui conducerea producției indu
striale, celălalt — conducerea pro
ducției agricole. în aceste regiuni și 
ținuturi vor fi create cite două 
soviete de sine stătătoare de depu- 
tați ai oamenilor muncii cu comite
tele lor executive.

în fiecare republică unională va 
exista, ca și pînă acum, un comitet 
central al partidului comunist. în 
fiecare comitet central al partidului 
comunist se propune crearea a două 
birouri : biroul C.C. pentru conduce
rea producției industriale și biroul 
C.C. pentru conducerea producției 
agricole. Birourile își vor desfășura 
activitatea sub conducerea Prezidiu
lui C.C. al partidului comunist din 
republică.

Prezidiul C.C. al P.C.U.S. consi
deră indicat să aibă în Comi
tetul Central al • P.C.U.S. un Birou 
al C.C. al P.C.U.S. pentru con
ducerea producției industriale și 
un Birou al C.C. al P.C.U.S. pentru 
conducerea producției agricole pe 
scara întregii țări.

Se menționează utilitatea creării 
unui organ unic pentru conducerea 
industriei tuturor republicilor din 
Asia centrală. Se preconizează crea
rea, potrivit acelorași principii, a 
direcției culturii bumbacului din 
Asia centrală, a direcției generale a 
irigației și construcției sovhozurilor 
și a unui organ unic pentru con
ducerea construcției capitale în re
publicile din Asia centrală.

După părerea Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., trebuie să fie creat un 
Birou al C.C. al P.C.U.S. pentru 
Asia centrală care își va desfășura 
activitatea sub conducerea directă a 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S

Referindu-se la avantajele noii 
structuri organizatorice, raportul a- 
rată că toate forțele partidului se 
vor putea concentra pentru îndepli
nirea principalelor sarcini ale dez
voltării producției industriale și 
agrare, că activiștii cie partid vor 
pătrunde mai adine în economia și 
tehnica producției, că se vor crea 
condiții favorabile pentru folosirea 
mai deplină a rezervelor și posibili
tăților economiei naționale, pentru 
accelerarea introducerii celor mai 
noi realizări ale științei, tehnicii, 
experienței înaintate. Noua structu
ră va crea posibilități mai bune 
pentru o mai justă alegere în munca 
de conducere de partid a lucrători
lor care cunosc bine producția, va 
permite un control mai bine orga
nizat asupra îndeplinirii directive
lor partidului și guvernului.

Ceea ce partidul nostru și-a pro
pus să înfăptuiască, a spus raporto
rul, nu este dictat de dorința subiec
tivă a unor persoane, ci de utilita
tea politică și economică, de necesi
tatea de a dezvolta într-o măsură 
și mai mare principiile leniniste ale 
conducerii economiei naționale de 
către partid.

în scopul accelerării progresului 
tehnic, vorbitorul a subliniat nece
sitatea specializării și centralizării 
organizațiilor de proiectări și cerce
tări științifice. Totodată el a remar
cat că pînă și industria țărilor capi
taliste sfîșiată de lupta de concu
rență folosește larg specializarea și 
centralizarea. Pentru ce nu am fo
losi și noi acele elemente raționale, 
avantajoase din punct de vedere 
economic care există la capitaliști ? 
In condițiile economiei planificate 
toate acestea pot fi realizate mult 
mai simplu și mai ușor decît în con
dițiile concurentei capitaliste.

N. S. Hrușciov a spus : A fost un 
timp — mă refer la perioada cultu
lui personalității — cînd era răspîn- 
dită intens ideea că tot ce este al 
nostru — este incontestabil ideal, 
iar tot ce este străin incontestabil 
prost. Dar timpurile cultului perso
nalității au trecut. Noi trebuie să 
ținem minte indicația lui V. I. Lenin 
— dacă este necesar, să știm să în
vățăm de la capitaliști, să împrumu
tăm ce au ei inteligent și avantajos.

Prezidiul C.C. a ajuns la părerea 
unanimă că conducerea organizații
lor de cercetări științifice și de pro

iectări trebuie să fie centralizată în 
comitetele corespunzătoare pe ra
mură, adică să fie construită în ver
ticală. Raportorul, referindu-se la 
experiența în muncă a industriei de 
apărare, a spus: Datorită centrali
zării și concentrării forțelor științi
fice și de proiectare în comitetele 
corespunzătoare pe industria apără
rii, noi dispunem în prezent de mij
loacele tehnice militare cele mai 
perfecționate. El a exprimat ideea 
creării în cadrul Comitetului de Stat 
al Planificării a unui consiliu teh- 
nico-economic foarte reprezentativ, 
care să poată examina problemele 
cele mai importante legate de pre
gătirea planurilor economiei națio
nale, problemele perfecționării con
tinue a planificării, precum și pro
iectele planului de dezvoltare și de 
introducere a tehnicii noi. El a sub
liniat că institutele de cercetări ști
ințifice trebuie dezvoltate nu în ca
drul academiilor de științe, ci în le
gătură nemijlocită cu producția, 
pentru a apropia știința de produc
ție. De asemenea, s-a considerat in
dicat să se comaseze consiliile eco
nomiei naționale existente în pre
zent.

Dezvoltarea economiei naționale, 
progresul rapid al științei și tehnicii 
cer o și mai mare ridicare a rolului 
și nivelului științific al planificării, 
care este legea de nestrămutat a dez
voltării economiei socialiste.

Activitatea organelor de planifi
care trebuie reorganizată radical, ele 
trebuie întărite cu cadre calificate, 
cu specialiști care să cunoască pro
blemele economice, care știu să des
copere și să sprijine ceea ce este 
nou, care au experiența necesară de 
muncă în industrie și în construcții.

Referindu-se la problema benefi
ciului ca indice al calității muncii 
întreprinderilor, raportorul a spus 
că pentru sistemul economic socia
list beneficiul nu are — ca o cate
gorie economică — sensul social 
care îl caracterizează în condițiile 
societății capitaliste. Industria noas
tră nu produce de dragul obținerii 
unui beneficiu, ci pentru că produ
sele ei sînt necesare întregii socie
tăți. Cînd este însă vorba despre o 
anumită întreprindere, problema be
neficiului are o mare importanță ca 
indice economic al eficacității acti
vității ei.

Pentru a da o finalitate logică 
răspunderii republicilor atît pentru 
conducerea economiei, cît și pentru 
planificarea ei, este necesar ca de 
întocmirea planurilor și de realiza
rea lor să se ocupe întru totul re
publicile, Comitetele lor de Stat 
pentru planificare și Consiliile eco
nomiei naționale.

Organul central de planificare tre
buie să fie un organ cu o înaltă ca
lificare în ceea ce privește planifi
carea științifică și cu un aparat re
dus. Funcția lui este de a elabora 
planul de perspectivă, de a preve
dea cum se va dezvolta economia 
națională, pornind de la Programul 
P.C.U.S., în care sînt stabilite prin
cipalele sarcini ale construirii socie
tății comuniste.

Comitetul de Stat unional al pla
nificării trebuie să studieze multila
teral planurile prezentate de repu
blici și să întocmească un plan pe 
întreaga Uniune. Este necesar ca 
Comitetul de Stat al Planificării să 
se ocupe de planificarea de perspec
tivă a economiei naționale, adică să 
îndeplinească funcțiile care revin a- 
cum Consiliului de Stat al Econo
miei. Iar funcțiile de urmărire a 
realizării planurilor anuale de care 
se ocupă în prezent Comitetul de 
Stat al Planificării trebuie predate 
Consiliului Unional al Economiei 
Naționale.

N. S. Hrușciov și-a exprimat pă
rerea că este oportună crearea în 
întreprinderi și pe șantiere a unor 
organe larg reprezentative — comi
tete de producție în uzine, în fabrici 
și comitete de secție în marile între
prinderi, care să fie alese la adună
rile generale ale lucrătorilor-

Aceste comitete, alcătuite din 
muncitori, ingineri, funcționari, tre
buie să participe la discutarea pla
nurilor, la controlul îndeplinirii lor, 
la normarea muncii, la repartizarea 
cadrelor.

Directorii întreprinderilor vor pre
zenta dări de seamă asupra activi
tății întreprinderilor, se vor consulta 
cu comitetele în cele mai impor
tante probleme ale producției. Totuși, 
comitetul de producție al întreprin
derii trebuie să fie un organ consul
tativ.

Noi, comuniștii, marxist-leniniștii, 
a declarat N. S. Hrușciov, sintern 
pentru o economie socialistă centra
lizată care trebuie să aibă un plan 
unic și totodată pentru dezvoltarea 
largă a principiilor democratice în 
conducerea întreprinderilor. îmbi
narea justă, rațională a acestora 
constituie baza dezvoltării econo
miei societății comuniste.

în continuare vorbitorul a subli
niat că în prezent producția colhoz- 
nică-sovhoznică este frontul de șoc 
al construcției comuniste. El a cons
tatat cu satisfacție că anul acesta 
s-au făcut multe pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor plenarei din 
martie (1962) a C.C. al P.C.U.S.

Deși anul acesta a fost foarte greu 
pentru agricultură, producția de ce
reale a crescut la 9 miliarde puduri 
față de 5 miliarde în 1953, produc
ția de carne va fi de 9,2 milioane 
tone față de 5,8 milioane tone în 
1953, de lapte — 64,5 milioane tone 
față de 36,5 milioane tone în 1953 ; 
grăsimi animale se vor produce a- 
proximativ 950 000 tone, în timp ce 
în 1953 s-au produs 497 000 tone.

Statul a obținut posibilitatea să 
sporească achizițiile la cele mai im
portante produse agricole. Pînă la 
15 noiembrie 1962 s-au achiziționat :
3 442 milioane puduri de cereale, în 
timp ce în tot cursul anului 1953 
s-au achiziționat 1 899 milioane pu
duri, carne — respectiv 7,2 mili
oane și 3,6 milioane tone, lapte — 
27 milioane și 10,6 milioane tone.

Etapa actuală a dezvoltării țării 
cere cu Insistență să trasăm și să 
înfăptuim o sarcină de partid și de 
stat — să sporim pînă în 1963 achi
zițiile de cereale la 4 200 000 000—
4 500 000 000 puduri, iar în următorii 
doi-trei ani — pînă la 5 miliarde 

puduri. Vorbitorul și-a exprimat în
crederea că acest nivel poate fi a- 
tins, deși nu este prea ușor.

Succesele noastre în construcția 
comunistă ar fi mult mai importante 
dacă ar fi organizate în mod exem
plar controlul și verificarea înde
plinirii directivelor partidului și ho
tărîrilor guvernului. Principiul leni
nist al organizării controlului de 
partid și de stat a fost încălcat în 
mod grosolan de către Stalin. în pe
rioada cultului personalității siste
mul remarcabil de control, creat în 
primii ani ai puterii sovietice, a 
fost de fapt înlăturat și înlocuit cu 
un aparat de control birocratic rupt 
de mase. în perioada cultului perso
nalității, îndeosebi atunci cînd au 
început represiunile în masă, multe 
funcțiuni importante de control au 
fost predate organelor securității de 
stat, ai căror conducători au încer
cat să se situeze deasupra partidu
lui. Ideea controlului în accepțiunea 
leninistă s-a dovedit a fi incompati
bilă cu ideologia cultului personali
tății.

După cum se subliniază în Pro
gramul P.C.U S., în perioada con
strucției desfășurate a comunismu
lui are loc o creștere continuă a ro
lului și importanței partidului co
munist în sistemul statului nostru.

La baza creării unui sistem armo
nios de control de sus pînă jos tre
buie să stea ideea leninistă a îmbi
nării controlului de partid cu cel de 
stat, ideea creării unui control unic, 
atotcuprinzător și în permanentă 
acțiune, la care să participe cele 
mai largi mase ale oamenilor mun
cii. Este oportun să se creeze un 
centru unic de control — Comitetul 
controlului de partid șl de - stat, 
cu organele sale locale corespunză
toare.

După cum a arătat vorbitorul, 
experiența activității din ultimii ani 
a P.C.U.S., reorganizarea conducerii 
industriei, construcției și agricultu
rii demonstrează efectul binefăcă
tor al restabilirii principiilor leni
niste în rezolvarea problemelor or
ganizatorice, dezvoltarea acestor 
principii in noile condiții.

Amploarea construcției economice 
a U.R.S.S. a crescut nemăsurat de 
mult, influența sa asupra dezvoltă
rii mondiale a sporit considerabil, 
în prezent, împreună cu Uniunea 
Sovietică construcția socialistă este 
înfăptuită de popoarele lagărului 
socialist care grupează peste o trei
me din întreaga omenire.

N. S. Hrușciov a arătat că în dez
voltarea mondială s-au conturat 
clar două tendințe. Prima tendință 
— apropierea tot mai strînsă a eco
nomiilor naționale ale țărilor socia
liste, procesul progresiv al interna
ționalizării forțelor lor de produc
ție. A doua tendință — „integra
rea“ capitalistă care își propune 
drept scop să unească eforturile 
capitalului monopolist din diferite 
țări în lupta împotriva sistemului 
mondial socialist în dezvoltare. Dar 
tendința monopolurilor de a se uni 
este însoțită inevitabil de agrava
rea acută a contradicțiilor dintre 
țările imperialiste, de fricțiuni și 
conflicte. Numai socialismul este 
capabil să îndeplinească cu adevă
rat sarcina internaționalizării reale 
a vieții economice care este dictată 
de nivelul actual al forțelor de 
producție.

In condițiile actuale, crește răs
punderea noastră pentru folosirea 
uriașelor avantaje ce decurg din e- 
xistența sistemului mondial socialist. 
Tocmai de' aceea o deosebită impor
tanță capătă dezvoltarea continuă a 
colaborării economice a țărilor so
cialiste, bazată pe principiile inter
naționalismului proletar.

Trebuie să avem în vedere că sis
temul mondial socialist se transfor
mă rapid într-un mare centru in
dustrial al lumii. în prezent aportul 
său la producția mondială a crescut 
la aproximativ 37 la sută. Industria 
națională a țărilor socialiste se poa
te dezvolta de acum înainte într-un 
ritm și mai rapid pe baza diviziunii 
socialiste a muncii. Aceasta va face 
ca socialismul să cucerească mult 
mai grabnic superioritatea asupra 
capitalismului în domeniul produc
ției materiale — sfera hotărîtoare a 
vieții sociale.

Trebuie să folosim cu pricepere 
toate avantajele sistemului socialist 
al economiei planificate. Acum este 
necesară o coordonare mai strînsă a 
planurilor de producție ale țărilor 
care fac parte din Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc. Este nece
sară unirea eforturilor economice și 
organizatorice ale tuturor țărilor 
membre ale C.A.E.R. pentru ca ele 
să aibă posibilitatea să folosească 
realizările științei și tehnicii contem
porane pentru dezvoltarea econo
miei lor.

Arătînd că Consfătuirea de la 
Moscova a primilor secretari ai Co
mitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și a șefilor 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R., care a avut loc în iunie 
1962, a fost un eveniment important 
în viața popoarelor comunității so
cialiste, vorbitorul a declarat: După 
toate probabilitățile, într-un viitor 
apropiat reprezentanții țărilor care 
fac parte din C.A.E.R;. vor trebui să 
se întîlnească din nou la nivel înalt 
pentru a face încă un pas înainte pe 
calea dezvoltării colaborării eco
nomice.

N. S. Hrușciov a preconizat crea
rea unui organ unic de planificare, 
comun tuturor țărilor, din care să 
facă parte reprezentanții tuturor ță
rilor membre ale C.A.E.R., persoane 
împuternicite să întocmească pla
nuri generale și să rezolve nrobleme 
organizatorice cu scopul de a 
coordona dezvoltarea economiei ță
rilor sistemului socialist.

Comitetul Central al partidului, 
a declarat raportorul, își exprimă 
convingerea că măsurile preconizate 
în vederea reorganizării conducerii 
de către partid a industriei, con
strucțiilor și agriculturii se vor 
bucura de sprijinul și aprobarea de
plină a întregului partid, a între
gului popor.

(Text prescurtat)
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Delegația PMU la Cohgresal PmAL

Delegația Marii Adunări
Naționale a ft. P. ftomîne 

primită de L îîto

TASS: 
zilei de 18 noiembrie pre- 
Republicii Cuba, Osvaldo 
a oferit un dineu în cin- 
A. I. Mikoian, prim-vice-

HAVANA 19 (Agerpres). - 
în seara 
ședințele 
Dorticos, 
stea lui
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

La dineu au participat Ernesto 
Guevara, ministrul industriei, Car
los Rafael Rodriguez, președintele

Mikoian în Cuba
Institutului național pentru refor
ma agrară, Emilio Aragones, mem
bru al secretariatului O.R.I., și Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe al 
Cubei, membri ai conducerii națio
nale ai O.R.I. A participat de ase
menea A. I. Alexeev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Cuba.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și cordialitate.

a sosit la

Succesuî ansamblului „Rapsodia Romînă“ 
la Detroit

NEW YORK 19 (Agerpres). — An
samblul „Rapsodia romînă” a pre
zentat la 17 noiembrie un spectacol 
în sala „Mesonic Temple” din ora
șul Detroit la care au asistat peste 
4 600 spectatori, printre care nume
roși membri ai coloniei romîne.

Spectacolul s-a bucurat de un de
osebit succes.

Ovații neîntrerupte au răsplătit 
măiestria artiștilor romîni în sală 
auzindu-se deseori aclamații în lim
ba romînă ca : Bravo ! Cinste romî- 
nilor !

După spectacol membrii 'Ansam
blului au fost invitați la o masă or
ganizată de colonia romînă din De
troit.

La 18 noiembrie la Detroit a avui 
loc o întîlnire a romtnilor americani 
cu membrii Ansamblului „Rapsodia 
romînă“, la care au participat peste 
1 500 persoane. Artiștii romîni au 
fost primiți de cei prezenți cu entu
ziasm și căldură.

'Ansamblul „Rapsodia romînă" își 
continuă turneul în orașul Beckley.

BUDAPESTA 19. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Luni 
înainte de amiază a sosit în gara 
Nyugati din Budapesta delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Alexandru Dră- 
ghicl, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., care va participa la 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

Pe peronul gării delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Biszku 
Bela, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., Csergô Janos, mi
nistrul industriei siderurgice și con-

structoare de mașini, precum și 
Mihail Roșianu, ambasadorul R. 
Romîne în R. P. Ungară, și 
membri ai ambasadei R. P. Romî
ne la Budapesta.

în după-amiaza zilei de 19 noiem
brie, delegația Partidului Muncito
resc Romîn, condusă de .tovarășul 
Alexandru Drăghici, însoțită de to
varășul Janos Csergô, ministrul si
derurgiei și construcțiilor de mașini, 
a vizitat noile cartiere muncitorești 
Jozsef Attila, Emst Thälmann, din 
Budapesta, precum și diferite mo
numente istorice ale capitalei un
gare.

Sesiunèa Adunării Populare a R. P. B
președinte al Consiliului de Miniștri

Sofia
Todor Jlvkov a fost ales

SOFIA 19 (Agerpres). — La 
s-a deschis la 19 noiembrie cea de-a 
doua sesiune ordinară a Adunării 
Populare a celei de-a IV-a legisla
turi. La propunerea prezentată de 
către Dimităr Ganev, președintele

O scrisoare a lui B. Russell 
adresată intelectualității 

italiene
ROMA. Bertrand Russell, cunos

cutul filozof englez și militant pe 
tărîm social, a adresat o scrisoare 
reprezentanților intelectualității ita
liene— care au chemat guvernul și 
opinia publică să contribuie la li
chidarea bazelor N.A.T.O. de pe te
ritoriul Italiei — în care el își expri
mă profunda satisfacție pentru fap
tul că reprezentanți ai poporului 
italian au preluat conducerea miș
cării împotriva bazelor militare.

RANGOON. Peste 600 de scriitori 
birmani participă la prima confe
rință națională a oamenilor de li
tere care s-a deschis la Rangoon.

BELGRAD. A. Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
a sosit la 19 noiembrie la Belgrad 
pentru o vizită oficială.

RABAT. Regele Marocului, Hassan 
al doilea, a ținut la 18 noiembrie la 
posturile de 'radio marocane un dis
curs în care a prezentat proiectul 
noii constituții. Proiectul prevede 
constituirea unui Parlament cu două 
Camere, drepturi politice pentru toți 
bărbații și femeile, garantează liber
tatea deplasării, libertatea opiniei, 
dreptul de întrunire, dreptul de a 
participa la organizații sindicale și 
politice etc.

în poarta ambasadei și, de aseme
nea, în clădirea consilierului comer
cial. în clădirea consilierului comer
cial a izbucnit un incendiu care, 
însă, a fost repede lichidat. Nici unul 
dintre cetățenii sovietici nu a avut 
de suferit.

COPENHAGA. La 18 noiembrie a 
încetat din viață, la Copenhaga, în 
urma unui atac de cord, Niels Bohr, 
cunoscut savant danez, laureat al 
premiului Nobel pentru fizică.
Libertate lui Juliano Garda !

LONDRA. Ziarul „Sunday Tele
graph' a anunțat că în Marea Bri
tanie activează o mișcare nazistă de 
tineret care își recrutează membrii 
în rîndurile elevilor din școlile se
cundare. După cum arată ziarul, a- 
ceastă mișcare numită „Tineretul 
național englez" este dependentă de 
organizația nazistă „Mișcarea națio- 
nal-socialistă“, al cărei conducător 
este Colin Jordan. Membrii organi
zației poartă uniforme asemănătoa
re „Hitlerjugendului“ din Germania 
nazistă și primesc o educație rasistă 
și paramilitară.

de 
P. 
de

înPrezidiului Adunării Populare, 
numele grupurilor parlamentare ale 
Partidului Comunist Bulgar și Uni
unii Populare Agrare din Bulgaria, 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a fost ales în unani
mitate președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

La propunerea celor două grupuri 
parlamentare, Anton Iugov a fost e- 
liberat din funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri, iar Gheorghi 
Țankov — din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Co
respondență specială : în dimineața 
de 19 noiembrie, președintele Repu
blicii Populare Federative Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a primit la re
ședința sa de la Brioni delegația 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne, condusă de 
acad. prof. Ștefan Nicolau. La pri
mire a fost de față Bogdan Țrnobr- 
nia, secretar general al președinte
lui Tito. A fost prezent, de aseme
nea, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, Ion Rab. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Co
respondență specială :

După o călătorie de cinci zile în 
Bosnia și Herțegovina, Slovenia și 
Croația, delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne s-a întors 
în după-amiaza de 19 noiembrie la 
Belgrad. în seara aceleiași zile, 
ambasadorul R. P. Romîne la Bel
grad, Ion Rab, a oferit o recepție 
cu prilejul vizitei delegației parla
mentare romîne în R.P.F. Iugosla
via. La recepție au participat Petar 
Stambolici, președintele Scupșcinei 
Populare Federative Iugoslave, Vla
dimir Simici, vicepreședinte al 
Scupșcinei Populare Federative, dr. 
Mladen Ivecovici, președintele Vecei 
Federative a Scupșcinei, Pasco Ro- 
mac, președintele Vecei producăto
rilor, Maks Bace, secretarul Scupșci
nei Populare Federative, Kekici Da
nilo, secretar pentru industrie al 
Vecei Executive Federative, Șvabici 
Mihailo, vicepreședinte 
Executive a Republicii Populare 
Serbia, deputați, ofițeri 
iugoslavi, 
riști.

La recepție au rostit toasturi 
Ștefan Nicolau, conducătorul 
gației Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne și Petar Stambolici, 
președintele Scupșcinei Populare 
Federative Iugoslave.

BONN 19 (Agerpres). — La șe
dința comună din 19 noiembrie a 
conducerii și a fracțiunii parlamen
tare a Partidului liber-democrat s-a 
notărît retragerea celor cinci mi
niștri, membri ai acestui partid, 
din guvernul lui Adenauer. Partidul 
liber-democrat a luat această liotă- 
rîre pentru a-1 sili pe Adenauer să-l 
scoată din guvern pe Strauss, 
compromis din cauza persecutării 
revistei de opoziție „Der Spiegel", 
care a demascat unele din afacerile 
sale: veroase. Dacă Adenauer nu-1 va 
demite pe Strauss, cei 67 de 
deputați liber-democrați nu vor 
mai acorda sprijin guvernului în 
Bundestag, în acest caz, el va tre
bui să guverneze cu o majoritate 
ostilă în Bundestag.

în același timp, se pare că Parti
dul social-democrat caută să profite 
de actuala criză guvernamentală și 
să participe la orice formulă de 
coaliție numai pentru a participa la 
guvern. După cum anunță France 
Presse, Ollenhauer, președintele 
P.S.D.G., a declarat duminică seara 
că nu exclude constituirea eventual 
a unui guvern de coaliție social-

al Vecei

superiori
oameni de cultură. zia-

acad, 
dele-

Discuții sterile la negocierile 
Pieței comune

a

democrat-creștin-democrat sau so
cial-democrat-liber-democrat. în 
urma protestelor pe care această 
declarație le-a stîrnit la membrii de 
rînd ai partidului, Ollenhauer a de
clarat luni că „în actualele împre
jurări orice coaliție cu U.C.D.-U.C.S. 
îi este imposibilă".

în legătură cu cererile tuturor ’ 
partidelor de opoziție ca Strauss 
să-și dea demisia, observatorii poli
tici de la Bonn sînt de părere că si
tuația lui Adenauer se complică din 
cauza alegerilor pentru landtagul 
din Bavaria care vor avea Ioc du- q t 
minica viitoare. Strauss este, după 
cum se știe, nu numai ministru de 
război, ci și președintele Uniunii 
creștin-sociale, care este filiala din 
Bavaria a partidului Uniunea creș- 
tin-democrată a lui Adenauer. Ade
nauer se teme că demisia lui 
Strauss va avea o influență defa
vorabilă asupra poziției partidului 
U.C.S. în alegeri. Se crede că Ade
nauer va încerca să propună o so
luție de compromis oferind lui 
Strauss postul de ministru pentru 
problemele atomice.

După primul tur de scrutin 
al alegerilor din Franța

>

LONDRA. Participantă la un mi
ting de masă, care a avut loc la 
Birmingham, la 18 noiembrie, au 
condamnat cu asprime represiunile 
dezlănțuite de autoritățile franchis- 
te împotriva democraților. Partici
panții la miting au cerut imediata 
punere în libertate a lui Juliano Gri- 
mau Garcia, membru al C.C. al P.C. 
din Spania. Londonezii au postat 
sîmbătă timp de 20 de ore pichete 
în jurul ambasadei Spaniei. Parti
cipanții la pichete purtau pancarte 
cu lozincile : 
mau 1”, 
mau !”. Ei au organizat 
ting de protest în fața 
basadei.

„Libertate lui Gri- 
„Jos mîinile de pe Gri- 

apoi un mi- 
clădirii am-

sindicatelor

Studenții 
Jüan (Porto 
manifestație 
bazelor militare 
teritoriul insulei. Poliția a intervenit 
pentru a-i împrăștia pe maniiestanți. 
'Al V-lea Festival internațional 

al Ulmului documentar
LEIPZIG. La 18 noiembrie a luat 

sfîrșit la Leipzig cel de-al V-lea Fes
tival internațional al filmului docu
mentar. La acest festival au luat 
parte 49 de țări și aproximativ 225 
de cunoscuți cineaști din întreaga 
lume. Marele premiu al Festivalului 
„Porumbelul de aur“, a fost decer
nat filmului cuban „Istoria unui ba
let”. De asemenea, în cadrul con
cursului a fost decernată pentru pri
ma dată medalia de aur a Consiliu
lui Mondial al Păcii tot unui film 
cuban, intitulat „Voi fi învățător".

WASHINGTON. într-o declarație 
făcută în cadrul unui subcomitet al 
Camerei Reprezentanților din S.U.A., 
președintele acestui subcomitet, S. 
Reuss, a atacat Administrația Ken
nedy pentru metodele „ineficiente a- 
doptate în scopul opririi scurgerii 
aurului american în străinătate”.

■ Reuss a arătat — relevă agenția A.P. 
— că Administrația „nu a realizat 
nimic” iar stagnarea economică a 
S.U.A. se menține în mod amenin
țător.

universitații
Rico) au organizat o 
de protest împotriva 

străine ailate ps

LONDRĂ. Consiliul
din Bristol a cerut lichidarea baze
lor americane de pe teritoriul en
glez și retragerea din Anglia a sub
marinelor care au pe bord rachete 
„Polaris“. Sindicatele subliniază că 
acesta va trebui să fie primul pas 
pe calea spre desființarea tuturor 
bazelor militare străine și realizarea 
dezarmării generale.

VARȘOVIA. La Poznan a luat 
sfîrșit concursul internațional de 
vioară „Henryk Wieniawski". Pre
miul I a fost decernat violonistului 
american Ch. Treger. Premiul II a 
revenit muzicianului sovietic O. Krî- 
sa. Pe locul al III-lea s-a situat K. 
Jakowicz (R. P. Polonă), pe locul 
IV — Izabella Petrosian (U.R.S..S). 
Pe locul al V-lea s-au situat la ega
litate M. Rusin (U.R.S.S.) și P. A. 
Ambrose (S.U.A.). Pe locul al VI-lea 
se află Tatjana Michaljak (R. P. Po
lonă). Unui număr de cinci violo
niști, inclusiv A. Arenkov (U.R.S.S.) 
și cetățeanul cuban 
student la 
va, li s-au 
rajare.

TOKIO.
tr-un comunicat al Ministerului de 
Război al Japoniei, în fiecare lună, 
cel puțin două avioane care apar
țin forțelor aeriene militare ja
poneze suferă avarii și se prăbu
șesc. Numai în acest an au avut 
23 de catastrofe aeriene în care 
fost distruse 27 de 
murit 42 de piloți 
echipajelor.

După sesiunea precedentă, din oc
tombrie, a tratativelor de la Bru
xelles cu privire la aderarea Marii 
Britanii la Piața comună, unora li 
se părea neîntemeiată părerea că 
negocierile vor dura încă multă 
vreme. Acum însă, după ce a avut 
loc și sesiunea din noiembrie, nimic 
nu autorizează modificarea acestei 
aprecieri. Bilanțul 
a avut loc recent 
nici un progres în 
punctele esențiale. 
„Marea confrun
tare“ — după cum 
se exprimă „Fran
ce Presse“ — în-

sesiunii care 
nu marchează

Orville Freeman, ministrul agricul
turii al S.U.A., a amenințat că în 
cazul cînd țările Pieței comune vest- 
europene nu-și vor menține și ex
tinde achizițiile de produse agricole 
din S.U.A., guvernul american va 
recurge la represalii economice. Fo
losind termeni ca „sînt profund în
grijorat'1, „tactici neloiale“, Freeman 
a avertizat că impunerea de către 
țările Pieței comune a unor bariere

Evelio Tides,
Conservatorul din Mosco- 
decernat premii de încu-

După cum se arată în-

aparate și 
și membri

loc 
au 
au
ai

M.E.N., citîndCAIRO. Agenția 
revista „Rosa el Youssef“ care a- 
pare la Cairo, anunță că avioane de 
recunoaștere americane de tipul 

desfășoară operațiuni de 
în regiunea Mării Roșii, în- 
deasupra porturilor yeme-

„U-2“ 
spionaj 
deosebi 
nite.

MEXICO. în noaptea de 17 no
iembrie a fost efectuat un atac ban
ditesc asupra ambasadei și clădirii 
consilierului comercial al U.R.S.S. din 
Mexic. Un grup de bandiți au arun
cat cîteva sticle cu lichid inflamabil

LAGOS, NIGERIA. La 18 
iembrie s-a închis Tîrgul comercial in
ternational de la Lagos care a fost 
vizitat de circa un milion de persoa
ne. De un deosebit succes 
rat pavilioanele țărilor 
printre care și pavilionul 
mine. In articolul intitulat 
salută șase țări socialiste la tîrgul 
internațional“, ziarul „WEST AFRICAN 
PILOT“ scria . „Timp de zeci de ani 
milioane de nigerieni au ascultat de 
la foștii lor stăpîni lei de fel de po
vești despre țările socialiste, dar ni
ciodată noi nu am avut posibilitatea 
sa auzim adevărul. Șase țări socialis
te și-au expus la tirg în pavilioanele 
lor produse extrem de variate, măr
turie a succeselor excepționale do- 
bîndite de ele în dezvoltarea econo
miei nationale“.

La Leningrad, în timpul încărcării 
cu aparatură și utilaj a navei 
Diesel-electrice „Obi" pentru a 8-a 
expediție în Antarctica.

PRAGA. Soții Moravec, sculptori 
cehoslovaci, au descoperit un nou 
procedeu pentru confecționarea 
sculpturilor din bronz. în locul pro
cedeului complicat și costisitor de 
turnare a sculpturii din metal se 
poate confecționa un negativ din 
ipsos, care, cu ajutorul unui pulve- 
rizator special, este acoperit cu me
tal incandescent. Stratul de bronz 
se fixează apoi cu un adeziv din 
material plastic. O astfel de sculp
tură, deși mai precisă și mai ușoară 
decît aceea confecționată pe baza 
metodelor uzuale, costă de 10 ori 
mai puțin, iar durata turnării se 
reduce de aproape 5 ori.

PARIS. în săptămîna care a tre
cut, în regiunea Parisului au crescut 
din nou prețurile la zece feluri de 
mărfuri alimentare. După datele pu
blicate de Institutul național de sta
tistică, în ultimul timp au crescut 
simțitor prețurile la încălțăminte, 
s-au majorat chiriile și taxele la e- 
lectricitate și încălzit. Ziarul „L’Hu
manité" scrie că, în decurs de un 
singur an, costul vieții în capitala 
Franței a crescut c.u 4,5 la sută.

tre cei șase și Anglia cu privire la 
problema cea 
tratativelor — 
ciare în cadrul unei politici agrare 
comune — nici 
trucît nici măcar membrii Pieței co
mune nu au ajuns la un punct de 
vedere comun.

Este vorba de impunerea unor 
taxe asupra produselor agricole pro
venind din țări nemembre ale Pieței 
comune, taxe care ar urma să fie 
vărsate la un fond agricol comun 
în timpul unei perioade tranzitorii. 
Tîlcul „impunerilor” constă în în
cercarea Pieței comune de a frîna 
importul acestor produse agricole, 
clauză ce nu se bucură de acordul 
Olandei, Germaniei occidentale și 
încă și mai puțin de al Marii Bri
tanii, care sînt mari importatoare 
de produse agricole. Delegatul bri
tanic a declarat că Anglia nu înțele
ge ca prin adoptarea acestui sistem, 
să finanțeze agricultura membrilor 
Pieței comune. Franța, din contra, 
insistă ca această clauză să fie ra
tificată de parlamentele naționale. 
Ea ar vedea în aceasta o garanție 
pentru protejarea produselor sale 
agricole, pe care le exportă în cele
lalte țări membre ale Pieței comune.

Marea Britanie apreciază din nou 
ca insuficiente concesiile ce i s-au 
acordat în cursul tratativelor ceea 
ce a făcut ca noua sesiune mi
nisterială de la Bruxelles să se în
cheie printr-un eșec.

Pe de altă parte, tocmai în cursul 
sesiunii a . devenit și mai evidentă 
agravarea divergențelor economice 
dintre țările Pieței comune și S.U.A.

După-cum relatează agenția U.P.L, 
vorbind la sesiunea consiliului mi
nisterial al comitetului agricol 
Organizației pentru colaborarea 
dezvoltarea economică —- O.E.C.D.,

mai' importantă a 
contribuțiile finan-

nu a avut loc, în-

vamale împotriva 
importurilor de 

ndenjă produse agricole
ixelles americane „pune
___________ J în joc unitatea lu

mii occidentale în 
domeniul comerțului internațional”, 

în acest sens Freeman s-a referit 
la legea comerțului promulgată în 
1962 care dă administrației S.U.A. 
dreptul să ia „toate măsurile adec
vate" pentru a înlătura restricțiile 
impuse de alte țări asupra importu
rilor de produse agricole americane. 

Acesta este bilanțul sesiunii de la 
Bruxelles.

Viitorul dialog ministerial Anglia- 
Piața comună se va desfășura în 
decembrie. Dar în prealabil va avea 
loc o reuniune a reprezentanților 
celor șase pentru coordonarea punc
telor lor de vedere în negocierile cu 
Anglia.

JEAN-LOUIS ESCH

La primul fur de scrutin al alege
rilor parlamentare desfășurate la 18 
noiembrie în Franța au fost înscriși 
27 535 019 alegători, iar în fața urne
lor s-au prezentat 18 931 733.

Partidul comunist a obținut 3 992 431 
voturi, sau 21,78%, din totalul celor 
exprimate. Aceasta reprezintă o 
creștere de 122 247 voturi față de a- 
legerile parlamentare din 1958; pen
tru partidul socialist (S.F.I.O.) 
pronunțat 2 319 652 
radicalii au obți
nut 679 812 ; U.N.R. 
4 846 403 (31,90%); 
M. R. P. 1 635 452 
(8,92%) ; partidul 
zis al „indepen
denților" 1 660 896 (9,06%), iar extre
ma dreaptă 159 682 (0,87%).

Ca să rămînem tot în domeniul 
cifrelor, iată și numărul deputaților 
aleși direct după primul tur de scru
tin : în total 95, din care 9 comuniști, 
1 — S.F.I.O., 9 — radicali și centru 
stînga, 50 — U.N.R. și organizațiile 
care i-au susținut, 16 — M.R.P., 15 
— independenți și membri ai parti
dului zis al independenților. Procen
tul abținerilor la acest prim tur de 
scrutin este de 31,25 la sută, față 
de 22,8 la sută la alegerile din 1958.

O analiză cît de sumară a acestor 
date ne arată mai întîi că abținerile 
la primul tur au fost foarte mari și, 
după cum afirmă majoritatea obser
vatorilor, timpul prost de duminică 
nu este singurul vinovat. Se poate 
vedea, de asemenea; că’ două par- 
tid'e au înregistrat cîstiguri impor
tante de voturi': partidul ' gaullis't 
U.N.R. și Partidul Comunist, acesta 
din urmă avînd după primul tur 9 
deputați aleși, pe cînd în 1958 avea 
doar 1. Partidul Comunist Francez 
cîștigă 120 000 de voturi. Cu cele a- 
proape 4 milioane de voturi, acesta 
apare ca „principala forță de opo
ziție democratică", cum arăta ieri 
Waldeck Rochet.

Ziarul „Combat" scria în legătură 
cu aceasta : „Este vorba de un fapt 
esențial, și anume că U.N.R. n-a 
putut răpi din alegătorii partidului 
comunist, care a progresat foarte 
serios în raport cu alegerile din 

I 1958".

Candidați! gaulliști au bénéficiai 
în special de prăbușirea vechilor 
partide de dreapta : „independenți", 
M.R.P. și extrema dreaptă. Anumițl 
observatori remarcă însă că, în 
ciuda intervenției directe a șefului 
statului în campania 
favoarea partidului 
partid nu a obținut 
la sută din totalul
primate față de aproape 62 la sută, 
cît a fost procentul voturilor cu „da*

s-au
voturi (12,65%);

electorală în 
U.N.R., acest 
decît circa 32 
voturilor ex-

Corespondenjă 
din Paris

la referendumul 
din. 28 octombrie.

în sfîrșit, coali
ția compusă din 
socialiști, M.R.P. 
și independenți a

înregistrat o foarte mare scădere, 
pierzînd aproape 4 milioane de vo
turi care trec, fie la U.N.R., fie că 
reprezintă abțineri.

Acum se pune problema celui 
de-al doilea tur de scrutin, în care 
un cuvînt hotărîtor îl va avea siste
mul alianțelor. în numeroase circum
scripții, candidații comuniști, socia
liști, radicali ar avea posibilități de 
a-i învinge pe candidații U.N.R. 
pentru aceasta fiind necesar ca 
toate partidele de opoziție să fie 
consecvente în hotărîrea de a întări 
unitatea republicană.

După cum subliniază „L’Humani
té" : „Este urgent de a face bloc îm
potriva dușmanului comun. Trebuie 
încă de pe acum pregătii cel de-al 
doilea tur., pentru a Infringe pe oa
menii puterii npersonaJe"]üs a

în1 același -sens • se pronunță și 
„Le Populaire", organul central al 
partidului socialist S.F.I.O., care 
scrie : „Rămîne al doilea tur de 
scrutin. El nu va putea infirma pe 
primul dar va putea să-l corecteze, 
în numeroase locuri, un baraj poate 
fi înălțat împotriva partizanilor pu
terii personale. Acest baraj trebuie 
făcut".

Rămîne acum de văzut — ca un 
element important pentru al doilea 
scrutin — dacă partidul socialist se 
va situa și în practică pe o aseme
nea poziție.

T. VORNICU

O M

al
Și

s-au bucu- 
socialiste 

R. P. Ro- 
„Nigeria

laDelegați ai minerilor din diferite regiuni ale Japoniei au adus 
Tokio 230 000 do semnături, protestînd în acest fel împotriva intenției 
patronilor de a închide o nouă serie de mine.

is®

Camera Comunelor a luat ieri în discu
ție mofiunea de cenzură a partidului la
burist, depusă împotriva hofărîrii guver
nului britanic de a efectua o experienfă 
atomică subterană în statul Nevada din 
S.U.A. In mofiune se arată că „efectua
rea acestei experiențe în momentul de 
față periclitează perspectivele încheierii 
unui acord international asupra interzi
cerii experiențelor nucleare“.

Hotărîrea guvernului englez a stîrnit 
un protest în întreaga tară'. Sute de 
membri ai diferitelor organizații de 
luptă pentru pace din Anglia i-au trimis 
lui Macmillan telegrame de protest.

In cursul săptămînii trecute, alegătorii 
au vizitat zi de zl pe membrii parlamen
tului, solicitîndu-le să ia atitudine împotri
va proiectatei experiențe.

Mișcarea pentru dezarmare nucleară a 
cerut, de asemenea, membrilor ei să 
protesteze pe lingă primarii orașelor. La 
sfîrșitul săptămînii trecute o delegație de 
cetă|eni l-a vizitat pe primarul din Bir
mingham. un mare oraș din centrul An
gliei, exprimîndu-i îngrijorarea populației 
față de nesăbuita hofărîre a guvernului,

O idee ades exprimată în cadrul a- 
cestei vaste campanii de proteste este 
că hotărîrea guvernului britanic este cu 
atît mai condamnabilă cu cit a fost luată 
Intr-un moment cînd există mai mult ca 
oricînd perspectiva încheierii unui acord 
pentru interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare. Aceasta s-a văzut și în recen
tele dezbateri de la O.N.U., unde ma
rea majoritate a țărilor s-a pronunfat în 
favoarea încheierii unui astfel de acord 
pînă la sfîrșitul acestui an. Pe multi lon
donezi i-am auzit vorbind în mod sar
castic despre „bunăvoinfa“ Statelor Uni
te, care „oferă" Angliei terenul de ex
perimentare în Nevada. Ei spun că o 
astfel de „gentilele“ are un substrat clar 
— acela de a face ca Anglia să preia 
asup,ă-și cel puțin o parte din valul pro
testelor ce se ridică în lumea întreagă 
împotriva continuării experiențelor nu
cleare sub orice formă, inclusiv a expe
riențelor subterane.

Experienfă nucleară britanică a deve
nit una din chestiunile principale ce vor 
fi discutate și în „micile alegeri genera
le“, cum sînt numite în presă alegerile 
parfiale ce vor avea loc joi în, diferite 
părți ale Angliei.

Laburistul Bennett — unul din candi- 
dafii în aceste alegeri — mi-a spus că, 
după părerea lui, această experienfă 
constituie o mare greșeală. Binecunoscu
tul filozof pacifist Bertrand Russell a de
clarat : „Ori de cîte ori se ivește prile
jul, guvernul britanic promovează cursa
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înarmărilor și nu are curajul să Iacă de
mersuri pentru salvarea păcii. In momen
tul de fața, experiențele nucleare pericli
tează și mai mult perspectiva de a li se 
pune capăt. Ele sînt absurde din punct 
de vedere militar și nu au nici o scuză 
din punct de vedere moral. Așa cum s-a 
intîmplat și în timpul crizei cubane, gu
vernul nu fine seama de dorinfa poporu
lui britanic. Aceasta se datorește faptului 
că guvernul britanic continuă să fie sateli
tul S.U.A. și nu folosește prestigiul An- 
gliei pentru a pune capăt importului și 
exportului de moarte".

Intr-o serie de orașe provinciale din 
Anglia au avui loc demonstrații de protest 
împotriva proiectatei experiențe.

Hotărîrea guvernului a găsit un ecou 
nefavorabil și în paginile presei britanice. 
„The Observer", de pildă, califică drept 
„act de pură nebunie" intenția guvernu
lui englez de a efectua o explozie nu
cleară subterană. Ziarul arată că acest 
plan vădește hotărîrea Angliei de a-și 
păstra cu orice pre) locul în cursa înar- 
mărilo- nucleare.

„Sunday Citizen“, un săptămînal care 
și-a început de curînd aparifia, declară 
la rîndul său că, adoptînd hotărîrea de a 
efectua o explozie nucleară. primul mi
nistru Macmillan „a pierdut în mod vă
dit orice coniac1 cu poporul“. Ziarul 
subliniază că. în loc de a lupta împo
triva „ambițiilor nucleare ale președin
telui de Gaulle și ale unor acolifi ai lui 
Adenauer“, guvernul englez adoptă o 
„hotărîre lipsită de răspundere, nejustă 
și care nu corespunde stării de spirit a 
opiniei publice“.

Hotărîrea guvernului britanic de 
entă nucleară subterană primejduiește 
cord pentru interzicerea experiențelor

a efectua o experi- 
perspectivele unui a- 

nucleare.
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