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DIN TOATE 'ȚĂRILE, UNITI VÂ! In interiorul ziarului

© Scrisori de la colectiviști : 
Gheorghe Cobzaru — Folosim 
oare toate condițiile de care 
dispune gospodăria (pag. 2-a).

® Deschiderea Congresului al 
VIII-lea al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar — Raportul 
prezentat de tovarășul Jânos 
Kădăr (pag. 3-a).

e în capitala Braziliei de C. 
Paraschivescti-Bălăceanu (pag. 
4-a).

Pentru îndrumarea căminelor culturale

Se extinde mecanizarea 
lucrărilor în mine

Rafinăria Teleajen: Instalația de distilare, a țițeiului Ia pre
siune atmosierică șl vid. (Foto : R. Costin)

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Datorită înzestrării cu mașini .și. utilaje moderne a minelor ce țin de trustul „Ardealul“ peate 30 la sută din totalul cărbunelui exploatat din abataje este acum tratat mecanic. O mare atenție s-a acordat aci și mecanizării transportului în abataje. Ca urmare, 59 la sută din totalul producției se transportă mecanic, depășin- du.-se sarcina planificată cu aproape 3 la sută. De asemenea, prin înlocuirea susținerii în lemn, cu susțineri metalice, în abataje și în galerii, consumul de lemn de mină la mia de tone cărbune a fost redus simțitor, economisindu-se astfel pînă acum 3 862 metri cubi lemn de mină.

Totodată, seefiile exe- 
. culante vor fi înzestrate 
cu mai multe scule, 
dispozitive și verifica
toare ; se vor me- 
ctoniza operațiile de trans
port care necesită un vo
lum mare de muncă. In 
uzină s-a și întocmit un

EXPERIENȚA ANUL UI 1962 LA BARA 
PREGĂTIRILOR PENTRU 1963

Am asigurat proiectele Măsuri din timp

în realizarea cu succes a progra- tanța proiectelor. S-a mărit numă- mului de construcții de locuințe prevăzut în planul de șase ani o însemnătate deosebită are asigurarea unui decalaj corespunzător între proiectare și execuție. Necesitatea unui asemenea decalaj o impune însăși viața. Dacă organizațiile de construcții primesc la timp proiectele, ele au posibilitatea să-și organizeze mai bine munca, să-și desfășoare lucrările în ritm susținut și la un înalt nivel calitativ.Bazîndu-se pe experiența anilor trecuți, colectivul direcției noastre a căutat să organizeze în așa fel procesul de elaborare a proiectelor îneît să se asigure un decalaj cît mai mare între data predării documentației și cea a începerii execuției lucrărilor pe șantier.A fost o vreme cînd noi nu reușeam să asigurăm la timp șantierelor din regiune toate proiectele necesare. Consecințele u- nei asemenea situații erau îngreu- narea muncii constructorilor, „asaltul“ de sfîrșit de perioadă. Constructorii trebuiau să facă eforturi deosebite pentru a recupera întîr- zierile și a da în folosință locuințele la termenele planificate.La începutul semestrului II al anului trecut, din inițiativa comitetului regional de partid, am analizat într-o ședință cauzele care duceau la nerespectarea decalajului dintre proiectare și execuție. Cu acest prilej a reieșit, de pildă, că s-au irosit multe ore de producție de către proiectanții noștri datorită modificărilor făcute pe parcursul executării lucrărilor — mare parte din aceste modificări provenind din faptul că nu s-a mers de la început pe soluții bine studiate și definitivate. De asemenea, s-au pierdut multe ore de proiectare cu refacerea unor proiecte restituite, cu rezolvarea unor obiecții justificate din partea organelor de avizare. Aceste restituiri puteau fi evitate dacă toți proiectanții noștri ar fi cunoscut temeinic normele și dispozițiile stabilite de organele de avizare, dacă la alegerea soluțiilor s-ar fi muncit totdeauna răspundereîn discuțiile tită și ulterior, proiectanților cadrul direcției noastre, s-au propus o serie de măsuri prin aplicarea cărora am reușit să creăm un decalaj substanțial între proiectare și execuție.în ce au constat, concret, aceste măsuri ? Am căutat înainte de toate să organizăm mai bine procesul tehnologic de elaborare a proiectelor. în acest scop șefului de proiect i s-a creat, printr-o organizare judicioasă a lucrului, timpul necesar pentru întocmirea de teme complete și definitive. S-a stabilit ca temele de colaborare să fie verificate și semnate de șeful de atelier, șeful de proiect, de comisia tehnică internă și de conducerea întreprinderii, după impor-

rul de consultări la C.T.S. și C.S.C.A.S. mai ales în fazele de detaliu de sistematizare și proiect de ansamblu — și aceasta ne-a ajutat să eliminăm refacerile și chiar completările în aceeași fază de proiectare.în ce privește pregătirea proiectelor de perspectivă, pentru a obține avizările necesare la timp, am propus ca serviciul de investiții din cadrul sfatului popular regional să întocmească un plan pe anul 1962—1965 cu indicația numărului de apartamente ce trebuie date în funcțiune în fiecare an și în fiecare oraș din regiune. După aprobarea acestui plan comitetul executiv al sfatului popular regional a întocmit un studiu asupra ordine! de construire tiere din orașele
DIN EXPERIENȚA 

COLECTIVULUI D.S.A.P.C.- 
BANAT

cu cea mai maredin ședința amin- prin consultarea și arhitecților din

a diferitelor car- importante ale regiunii — Timișoara, Arad și Reșița. Pe baza acestui studiu, am elaborat un grafic detaliat care ține seama de numărul și durata fazelor de proiectare, de durata avizărilor și aprobărilor și de faptul că frontul lucrărilor, de iarnă trebuie asigurat cu proiecte pentru 40—50 la sută din numărul de apartamente prevăzute a se construi în anul următor. Diri- jînd forțele de proiectare conform graficului stabilit, am obținut în a- cest an rezultate deosebite. Astfel, încă în luna aprilie a anului în curs noi am avut gata elaborate și avizate de C.S.C.A.S. toate detaliile de sistematizare, necesare pînă în 1965 inclusiv, pentru cele 3 orașe mari din regiune de care am amintit mai.-sus. Proiectele de ansamblu și de execuție pentru locuințele care urmează a se construi anul viitor în orașul Timișoara au fost în cea mai mare parte livrate, iar pînă la sfîrșitul anului vor fi date toate. De asemenea, pentru frontul de iarnă 1963—1964 am livrat proiectele de ansamblu pentru 600 de apartamente și în același timp am efectuat studiul tehnico-economic pentru apartamentele ce se vor da în folosință în 1964. Pentru orașul Arad vom livra pînă la 31 decembrie 1962, proiectele de execuție pentru ultimele 110 apartamente necesare anului 1963, iar pentru frontul de iarnă 1963—1964 inclusiv, am livrat proiectele blu.Din cele arătate mai că pentru orașele mari nea Banat avem create condițiile necesare ca documentația pentru frontul lucrărilor de iarnă să fie livrată în viitor la 31 iulie, iar restul de documentație pînă la 30 noiembrie al anului anterior, așa cum ne-am propus în graficul inițial.Pentru locuințele din celelalte orașe din regiune, unde volumul locuințe nu necesită asigurarea
Ing. ION RADOSLAV 

director D.S.A.P.C.-Banat

In primele 10 luni ale 
anului, colectivul uzinei 
noastre a obfinut rezul
tate bune în producție. 
A fost realizat și depă
șit planul producției glo
bale și marfă. Am obți
nu) 4 412 000 lei econo
mii la preful de cost,, de
pășind angajamentul luat plan de măsuri concrete 
la începutul anului.

La rezultatele obținute 
pînă acum au contribuit 
reuhlarea întreprinderii 
cu o serie de mașini mo
derne, de mare producti
vitate, folosirea rațională 
a suprafețelor și capaci
tăților de producție, in
troducerea și extinderea 
unor procedee tehnolo
gice 'avansate — sudura 
automată, craițuirea arc- 
aer ș.a.

Pentru bunul mers al 
producției 
tor ne 
asigurăm, 
rînd, un 
punzător 
de proiectare, stabilirea 
tehnologiei, aproviziona
re și execuție. Aceasta 
este o concluzie impor
tantă ce se desprinde 
din activitatea noastră 
desfășurată de-a lungul 
anului în curs, cînd am 
fost nevoiți să rezolvăm 
simultan toate aceste 
probleme.

Căutînd să îmbunătă
țim calitatea utilajelor e- 
xecutate, ne vom strădui 
să reducem în continua
re consumul specific de 
metal. Pentru o mai bună 
utilizare a metalului, 
vom frece la reproîecfa- 
rea unor produse, se va 
extinde folosirea planu
rilor de croire complexă 
și combinată, ne vom în
griji de introducerea în 
continuare în procesul 
de produefie a maselor 
plastice, de întrebuința
rea într-o mai mare mă
sură a deșeurilor etc.

Fruntași ai uzinei
„RulmentuL-Brasov

ExpozițieMIERCUREA CIUC (corespondentul „Scînteii“). —La ' Miercurea Ciuc s-a deschis o expoziție agricolă care cuprinde un bogat material privind dezvoltarea agriculturii raionului.Expoziția arată metodele folosite în unitățile fruntașe, prezintă creșterea sectorului zootehnic în gospodăriile colective. în acest an • numărul de bovine proprietate obștească ’ a ' sporit cu peste 10 000 de capete ; o bună

parte a gospodăriilor colective au realizat producții mari de lapte, carne, lină. Ca urmare a creșterii veniturilor, gospodăriile colective din Sîntlm- bru, Tușnad, Vrabia și altele acordă lunar colectiviștilor avansuri bănești.Prin popularizarea rezultatelor și metodelor folosite în gospodăriile fruntașe expoziția contribuie la generalizarea experienței înaintate.

de ansam-sus reiese din regiu-

in anul vii- 
propunem să 

în primul 
decalaj cores- 
între lucrările

pentru realizarea acestor 
obiective. Pînă acum au 
fost întărite și completa- 

i le cu cadre serviciile de 
concepție — construc'tor- 
șef, tehnolog-șef ele. — 
cărora le revin sarcini 
importante atît in privin
ța asigurării documenta
ției tehnice pentru secții
le productive, cîf și în do
meniul introducerii pe 
scară largă a tehnicii noi. 
In uzină se desfășoară în 

I continuare cursurile pen
tru ridicarea nivelului 
profesional al muncitori
lor, maișfrilo' și ingineri
lor. Cu sprijinul direcției 
tutelare din minister, s-a 

1 nominalizat și contractat 
în mare parte producția 
pé anul 1963. Aceasta 
ne da posibilitate să fa
cem din timp toate pre
gătirile pentru fabri
cație. Este necesar însă 
ca Ministerul Metalurgiei. 
și Construcțiilor de Ma
șini să ne acorde un 
sprijin mai mare pentru 
ca lucrările de investiție 
aflate în curs de execu
ție să ia sfîrșit în cadrul 
termenelor stabilite.

CONSTANTIN SPINU 
este cunoscut în uzină 
ca unul din cei mai buni 
strungari, 
de bună 
depășește 
sarcinile

Produce piese 
calitate și își 

lună de lună 
de producție.

SATU-MARE (coresp. 
Scînteii”). — Din iniția- 

. tiva Comitetului raional 
pentru cultură și artă 
Satu-Mare, casa raională 
de cultură a organizat de 
curînd în 8 comune din 
cuprinsul raionului centre 
metodice de îndrumare a

activității căminelor cul
turale sătești. La aceste 
centre metodice, directorii 
căminelor culturale și bi
bliotecarii se întîlnesc o 
dată pe lună, pentru a 
stabili planurile de muncă 

căminelor, culturale

»
DE PESTE HOTARE

TEODORA DUMITRESCU 
lucrează de 7 ani là 
serviciul de control al 
calității. Ea se remarcă 
atît în producție, cît șl 

activitatea culturală.

ALEXANDRU CO- 
DESCU, maistru 
cazangiu, Erou al 
Muncii Socialiste, 
DUMITRU E. GH., 
tehnician, ARTE- 
MIE CERCEL, a- 
justor, din postul 
de corespondenți 
voluntari ai „Scîn
teii“ de la Uzinele 
„Grivlța Roși e”- 

București

CRIȘAN GAVRILA 
bobinator, este șl 
fruntaș în producție de 
multă vreme. Ei Împărtă
șește din experiența sa 
tinerilor veniți în uzină.

Cadrele didactice și studenții Institutului politehnic din Iași au trimis, cu prilejul sărbătoririi semicentenarului învățămîntului tehnic superior din Moldova, o scrisoare C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. în scrisoare ei își exprimă profunda recunoștință pentru grija deosebită și prețuirea pe care partidul, statul și tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal o manifestă pentru dezvoltarea științei și culturii, a învățămîntului superior din țara noastră.Referindu-se la puternica dezvoltare a învățămîntului tehnic din Moldova în anii puterii populare, scrisoarea arată printre altele : Dacă în anii 1913—1940 numai 548 de studenți au absolvit Institutul politehnic din Iași, în anul școlar 1981—1962 au absolvit 400 de studenți, iar în prezent urmează cursurile peste 5 000 de studenți. Față de anul 1948, spațiul de învățămînt a crescut de aproape cinci ori, numărul laboratoarelor de aproape trei ori, iar bibliotecile au primit peste 150 000 de noi cărți și reviste.Sarcinile grandioase ale desăvîrșirii construcției socialiste stabilite de Congresul al Ill-lea al P.M.R., programul de dezvoltare economică și social-culturală a orașului și regiunii noastre deschid perspective nelimitate de muncă și creație pentru oamenii de știință din Iași — se arată în continuare în scrisoare. Grijii manifestate de partid, colectivul de muncă al institutului îi răspunde cu eforturi tot mai susținute în vederea ridicării conținutului muncii didactice și științifice, pentru legarea tot mai strînsă a activității instructiv-educative do sarcinile actuale ale desăvîrșirii construcției socialiste, asigurînd astfel pregătirea unor cadre de ingineri cu temeinice cunoștințe profesionale și o înaltă conștiință socialistă.Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru ca institutul nostru să se ridice la nivelul sarcinilor trasate de partid școlii superioare, contribuind astfel la progresul științei și culturii, la dezvoltarea multilaterală a țării pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii treptate la comunism.

LA BUDAPESTA, în dimineața zilei de 20 noiembrie, s-a deschis Congresul al VIII-lea al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Tovarășul Jănoș. Kădăr a prezentat raportul de activitate al Comitetului Central al P.M.S.U.
LA PEKIN a fost.dată publicității ■’ o declarație a guvernului R. P. Chineze referitoare la reglementarea ... pașnică a conflictului de frontieră chino-indian. (Amănunte in pag. 

IV-a).
PRIMUL MINISTRU AL CUBEI, Fidel Castro, a adresat secretarului general provizoriu al O.N.U. un mesaj în legătură cu rezolvarea pașnică a^ituației din Marea Caraibilor. (Textul mesajului în pag. IV-a):
IN CHILE s-a desfășurat o grevă generală de 24 de ore, în semn de protest împotriva creșterii costului vieții, la care au participat peete un milion de muncitori și funcționari. Transporturile au fost paralizate în întreaga " ~.........................” “agenției localități Santiago focul împotriva greviștilor. Șase persoane au fost ucise, 12 rănite și peste 100 de demonstranți au arestați.

țară. Potrivit relatărilor France Presse, în diferite și la periferiile capitalei, de Chile, poliția a deschis

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii ). — Metalurgiștii de la uzina „24 Ianuarie" Ploiești au dobîndit anul acesta o bună experiență în ce privește realizarea ritmică a planului de producție la toți indicii, în primele 10 luni, colectivul uzinei a livrat peste plan 42,3 tone piese de schimb, 36 tone construcții metalice și alte produse. Productivitatea muncii, a .sporit simțitor, iar prin reducerea prețului ele cost s-au realizat, peste plan, 654 000 lei economii și 1 146 000 lei beneficii.îndrumate de organizația de partid, colectivele de tehnicieni și ingineri din uzină au studiat în ultimul timp rezervele interne existente în întreprindere. Se prevede un șir de măsuri în vederea realizării ritmice — decadă cu decadă a planului de producție în anul

1963. Bunăoară, prin organizarea mai bună a lucrului se va crea un decalaj de cel puțin 45 zile între pregătirea tehnologiei și procesul de fabricație și un decalaj de 15 zile între debitarea materialelor și asamblarea lor. Anul acesta s-a. introdus în uzină, sudura automată. Anul viitor, această metodă, care potrivit aprecierii unor tehnicieni ridică productivitatea muncii de peste 6 ori, față de metodele obișnuite de lucru, va fi extinsă la un număr însemnat de repere. în acest scop vor fi procurate 4 aparate noi de sudură automată. Conducerea uzinei a prevăzut, de asemenea, să a- dapteze la mașinile-unelte dispozitive pneumatice pentru prinderea pieselor dispozitive destrunjit conic.

Pe aici începe Baraganul. Agrono
mul n-a mai fost niciodată prin a- 
ceste locuri. A lăsat în urmă, înspre 
răsărit, Balta Brăilei și acum, cît 
vede cu ochii, îl înconjoară Bărăga
nul, cu arăturile negre și covoarele 
verzi, dese ca peria, ale griului de 
toamnă. De la calea ferată și pînă în 
comună mai are de străbătut cîțiva 
kilometri pe un drum bătătorit, tare 
ca asfaltul. „Trebuie să văd cum 
stăm cu granulația solului" — își 
propune agronomul și, cu toate că 
n-a mai călcat niciodată pe aici, pă- 
mînturile îi par foarte 
Intr-atit se. aseamănă cu cele din sa- 

natal, așezat în raionul

Noua promoție de agronomi 
la lucru

fost

ex-

Lucrări de întreținere 
și reparare a drumurilLucrările de întreținere și reparare a drumurilor naționale continuă să se desfășoare în întreaga țară. î’''mai în primele zece luni au fost nsolidate drumuri cu o lungime peste 500 km, printre care șoselele Făgăraș-Sibiu, Urziceni-Slo- bozia, Focșani-Bacău, pe care s-au executat lucrări pentru consolidarea asfaltului. O largă acțiune s-a desfășurat și în direcția refacerii drumurilor interurbane. Astfel pe o distanță de peste 3 700 km s-au făcut lucrări de nivelări, completări cu piatră spartă, balast etc. Cele 30 de șantiere organizate în aqest scop au fost înzestrate anul a- cesta cu noi screpere, autogredere, excavatoare și alte utilaje, ceea ce a permis muncitorilor să îndeplinească înainte de termen planul de tarasamente și îmbrăcăminți asfal- tice.

(Continuare în pag. III-a)

cunoscute.

Un

(Agerpres) O lecție din cadrul învățămîntului agrozootehnic la gospodăria colectivă din comuna Grindu, raionul Urziceni. Colectiviștii urmăresc 
explicațiile pe care le dă inginerul zootehnist Dumitru Boteanu despre metodele de îmbunătățire a raselor de oi.

Cu sprijinul aviației 
utilitare

r CORESPONDENȚII VOLUNTARI DESPRE 1NVĂȚĂM1NHIL AGROZOOTEHNIC

acest an avioanele aparți-Și în 
nînd aviației utilitare agricole au 
dat un prețios sprijin unităților so
cialiste din agricultură pentru des
fășurarea în bune condiții a lucră
rilor. Cu ajutorul lor s-au împrăștiat 
de la începutul anului și pînă acum 
pe o suprafață de peste 200 000 ha 
îngrășăminte chimice și substanțe 
contra dăunătorilor.

In comunele raionului Pașcani vor 
funcționa, anul acesta, 103 cercuri de 
învățămînt agrozootehnic, 
înscris 5 600 colectiviști. 
fivișfii care .nu urmează 
țămîntului agrozootehnic 
la 33 cămine culturale 
cicluri de conferințe. Zilele acestea s-a 
deschis învățămîntul 
In comuna Moțca funcționează 
cercuri — agricol și zootehnic. Sint în
scriși 110 colectiviști. La prima lecție 
frecventa a fost foarte bună. Cursanfilor

:, la care s-au 
Pentru colec- 

cursurile inva
de trei ani, 

s-au organizat

agrozootehnic.
două

li s-au asigurat cărți și caiete. Pentru 
buna deslășu-are a cursurilor, consiliul 
de conducere a procurat planșe, dia- 
filme etc. (De la Neculai Boboc — 
instructor de partid).

*
Cele două cercuri de învăfămînt a- 

grozootehnic care vor funcționa iarna 
aceasta în gospodăria colectivă din 
comuna Balta, raionul Făurei, și-au în
ceput activitatea zilele trecute. La

prima lecție, cu tema : „Organizarea 
producției în marile gospodării agrico
le socialiste“, au fost prezenfi toți cei 
100 de colectiviști înscriși. Cursanfii 
au fost apoi informați despre tematica 
cursurilor. Fiecare cerc are asigurat 
materialul didactic necesar. (De la 
Ionel Filip — colectivist).

*
Consiliul de conducere al gospodă

riei colective din Codlea a acordat o

atenție deosebită organizării învăță- 
mintului agrozootehnic cu durata de 3 
ani. La cele 3 cercuri s-au înscris 170 
colectiviști. Predarea lecțiilor a fost în
credințată inginerului agronom și me
dicului veterinar al gospodăriei. Cursan- 
filor le-au fost împărțite manualele și 
caietele. Prima lecție s-a ținut zilele 
acestea. N-a lipsit nici un cursant. 
(De la Gheorghe Ciolan — pre
ședinte, G.A.C.-Codlea, regiunea 
Brașov).

Giurgiu, unde tatăl său avea doar 
jumătate de pogon...

Comuna este destul de mare, ca
sele par a fi ținute de oameni gos
podari, clădirea noului cămin cultu
ral te întîmpină cu ferestre largi, lu
minoase și iată că, în sfîrșit, șareta 
intră pe poarta gospodăriei „A. 5-a 
aniversare a Republicii“,. Așadar a 
luat ființă în urmă cu zece ani — 
își spune agronomul, dar primul 
lucru pe care-l reține din primele 
discuții cu colectiviștii este suprafața 
de azi a gospodăriei : 2 500 ha pe 
care va trebui să le cunoască bu
cată cu bucată. Și asta începînd 
chiar de a doua zi !

A doua zi a sosit în comună al 
doilea inginer — zootehnistul,
tînăr blond, fiu de colectiviști de 
pe lingă Tg. Neamț.

— Îmi zice Ionel Manole și 
terminat la Iași —- s-a recomandat 
el scurt.

— Dumitru Teodorescu. Am ab
solvit agronomia la București. .

Și-au strîns mîinile și au. schim
bat doar cîteva cuvinte. Absolvenți 
ai noii promoții de agronomi, erau 
amîndoi grăbiți și curioși. să cu
noască în primul rînd . gospodăria, locul lor de muncă. Și, însoțiți de 
brigadieri și colectiviști;, au pornit 
pe teren.

Și însemnările se înghesuie în 
carnetul agronomului, în timp ce la 
ferma de animale, inginerul zooteh
nic întreabă :

— La ce producție de lapte s-a a- 
juns pînă acum ?

— Păi, avem 1 627 
care vacă.

— Cam puțin. Nu 
vacile. Va trebui să 
bine grajdurile, să lipim tavanele că 
altfel se produc curenți de aer...

Și inginerul trece mai departe, la 
padocuri, la depozitele de furaje. E 
o simplă și necesară „recunoaștere a 
terenului".

— Cam așa am început — ne spu
ne agronomul Dumitru Teodorescu. 
Umblînd pe teren am constatat că 
mai era de cules o bucată de vie 
și, bineînțeles, am planificat. în șe
dința de lucru cu brigadierii s-o cu
legem neîntîrziat. Apoi m-am inte
resat de comportarea porumbului hi
brid aproape pe fiecare solă în par
te în vederea însămînțărilor de pri
măvară și, printre altele, mi-am dat 
seama că grădina de legume de pe

am

litri de la fie-

stau prea bine 
amenajăm mai

malul Călmățuiului ar putea fi 
tinsă.

— Ar trebui să mă ajuți și 
mine ca să avem, la anul mai multe 
furaje — intervine zootehnistul. In 
ce mă privește, pot spune că am 
reușit să cunosc întrucîtva sectorul 
meu de- activitate ; împreună cu 
consiliul de conducere am și hotărît 
linele măsuri în legătură cu amena
jarea padocurilor și a boxelor pentru 
scroafe, iar acum vreau să întocmesc 
planul de folosire . a furajelor în 
iarna aceasta.

— Dar de cît timp sînteți în co
mună, de fapt ?

— Păi, avem aproape două săptă- 
mîni...

Așadar, în două săptămîni, ingi
nerii s-au pus pe treabă, pornind în 
fiecare dimineață să cunoască tere
nul și oamenii, să îndrume munca 
brigăzilor.

Ștefan Leca, președintele gos
podăriei colective, a convocat o 
ședință pentru a-i prezenta pe cei 
doi ingineri în fața membrilor con
siliului de conducere. Au fost, ce-i 
drept., și cîteva cuvinte de prezen
tare, dar oamenii nu s-au încurcat 
în formalități și discuția a devenit 
o adevărată ședință de lucru.

Noi am venit cu învățătura și 
cunoștințele tehnice, dv. să ne 
sprijiniți cu experiența și cunoaște
rea terenului și a oamenilor — spune 
agronomul și trece direct la proble
mele gospodăriei. Am constatat că 
porumbul hibrid a dat rezultate 
bune. Trebuie să ne îngrijim să a- 
vem sămînța necesară pentru pri
măvară.

—: Vreau să vă dovedesc, tovarăși,
— începe zootehnistul — că și la 
animalele mici se pot obține reali
zări mai bune.

— Da, avem cam multe pierderi
— intervine cineva.

— E adevărat. Din 
grijirii nesatisfăcătoare și a felului 
cum sint hrănite. Si 
trece mai departe, arătînd că în fața 
sectorului său se pune problema îm- 
bunătățirii raselor prin procurarea.?“''^' 
unor exemplare de prăsită.

Nu ne îndoim că pasiunea și cu
noștințele inginerilor, proaspeți ab
solvenți, împletite strîns cu hărnicia 
colectiviștilor, vor da roade bogate. 
Pe aici localnicii spun că e „gura 
Bărăganului“. De aici, de la apa sub
țire a Călmățuiului, se deschide șesul 
larg. Aici începe pentru cei doi in
gineri o viață nouă, legată de aceste 
pămînturi, de munca și preocupă
rile colectiviștilor, de planurile lor 
de viitor. ■

PAUL DIACONESCU

pe

pricina în-

zootehnistul
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CONSTANȚA, (coresp. „Scînteii“). — Comitetul regional de partid Dobrogea acordă o mare a- tenție folosirii cit mai eficiente a terenurilor agricole. Consiliului agricol regional i s-a indicat să studieze posibilitățile de microraio- nare a viticulturii și pomiculturii. în fiecare raion au fost alcătuite comisii din ingineri agronomi și tehnicieni. Ei s-au deplasat la toate gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective și au întocmit un studiu amănunțit al terenurilor în pantă supuse eroziunii. Constatările comisiilor au fost dezbătute într-o ședință de birou, la. care au participat activiști de partid din toate raioanele, specialiști în viticultură și pomicultură. Pe baza discuțiilor biroul regional de partid a stabilit ce măsuri sînt necesare pentru a înfăptui în regiunea Dobrogea indicațiile conducerii partidului cu privire Ia dezvoltarea viticulturii. Cele mai mari suprafețe cu viță de vie și pomi fructiferi vor fi a- menajate în raioanele Medgidia, Adamclisi și Tulcea.
PITEȘTI, (coresp. „Scînteii“). — 

Comitetul orășenesc de partid Pi
tești a organizat instruirea noilor 
birouri ale organizațiilor de bază. 
Instruirea durează mai multe zile 
și se face diferențiat, în funcție de 
specificul locului de muncă. Au 
fost prevăzute expuneri despre

1

activitatea organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, despre dreptul de control 
al organizației de partid asupra 
conducerii tehnico-administrative, 
rolul organizațiilor de bază în în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, conducerea 
de către partid a organizațiilor de 
masă etc. Expunerile sînt ținute de 
membrii comitetului orășenesc de 
partid.

ORADEA, (coresp. „Scînteii"). — 
Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Oradea a analizat de curînd 
cum s-a organizat aprovizionarea 
populafiei pe timp de iarnă. Tova
rășul Ernes Dreguș, președintele co
mitetului executiv al sfatului popular 
orășenesc, a prezentat o informare. 
Măsurile stabilite pentru aprovizio
narea de iarnă a populafiei sînt tra
duse în viafă. întreprinderile și insti- 
fufiile, căminele și- cantinele sînt bine 
aprovizionate. Pentru a se asigura le
gume și fructe în tot timpul iernii, 
cantități importante din aceste pro
duse vor fi păstrate în silozuri spe
cial amenajate,

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii)". — 
Cu mai bine de un an în urmă, Comite
tul de partid de la rafinăria Cîmpina 
a luat inițiativa de a organiza într-o 
sală corespunzătoare un „Coif al agi
tatorului“, care cuprinde ziare, hărți 
geografice, colecfia Carnetului agitato
rului și a revistei Munca de partid și 
alte materiale documentare. Aici, agi

tatorii din fiecare secție sînt instruifi 
periodic în legătură cu sarcinile care le 
revin ; activiști de partid, ingineri și 
tehnicieni prezintă expuneri.

Pe baza experienței organizației de 
partid din rafinăria Cîmpina, secfia de 
propagandă a Comitetului regional de 
partid Ploiești a luat măsuri să fie or
ganizate asemenea puncte de docu
mentare a agitatorilor în toate între
prinderile și uzinele mari din regiune. 
Pînă acum au amenajat ,,Coiful agita
torului" Uzinele „1 Mai" Ploiești, fabri
ca ,,Dorobanful", rafinăriile Ploiești și 
Brazi, schelele petroliere Băicoi și 
Moreni, uzina metalurgică din Tîrgo- 
viște și alte întreprinderi.

GALAȚI, (coresp. „Scînteii“). — Rețeaua comercială a orașului Galați s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Pentru îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul lucrătorilor din comerț, comitetul orășenesc de partid a organizat un ciclu de 8 expuneri, ținute de lectori ai cabinetului de partid. Iată temele cîtorva expuneri : „Victoria definitivă a socialismului în R. P. Romînă“, „Atitudinea lucrătorilor din comerțul socialist față de cumpărători“, „A- părarea avutului obștesc” și altele. La prima expunere, ținută recent, au luat parte peste 1 500 de lucrători din unitățile ■ comerciale ale orașului Galați.
BRAȘOV. Organizația noastră 'de bază are 12 tovarăși în activul

fără partid. Biroul organizației se preocupă în permanență de educarea lor. Cum iprocedăm ? îi invităm la adunările generale în care se discută probleme de producție, la expuneri făcute de ingineri și specialiști, pregătim pentru ei informări pe probleme de politică internă și externă. Adesea membri de partid mai vechi se întîlnesc cu tovarăși din activul fără partid. O asemenea întîlnire a avut loc recent cu tov. Ilie Trandafirescu, Erou al Muncii Socialiste.Biroul organizației de bază a încadrat 9 tovarăși în învățămîn- tul de partid, la cercul de studiere a statutului P.M.R. Tuturor celor din activul fără partid li s-au încredințat sarcini concrete. Tov. Ion Ciurulea este agitator în brigada de producție și se achită bine de această sarcină. Tovarășul Szoçs Ștefan face parte din- tr-un colectiv care se ocupă de îmbunătățirea calității cămășilor de cilindri. Alți tovarăși ajută pe tinerii lucrători ieșiți din cadrul școlii profesionale să lucreze cît mai corect. Biroul organizației de bază analizează periodic cum își îndeplinesc tovarășii din activul fără partid sarcinile încredințate, rezultatele pe care le obțin în producție și în învățămînt. (de la Dobre Marin, secretarul organizației de bază nr. 1 turnătorie, Uzina „Tractorul").

Noua sală-studio cu 200 de locuri a Institutului de teatru din Tg. Mureș. (Foto : R. CostinJi

Universități muncitorești
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). Pe 

lingă cele mai mari întreprinderi 
industriale din regiunea Galați 
funcționează 17 universități munci
torești. Ele sînt frecventate de a- 
proape 3 000 de oameni ai muncii. 
Programele de învățămînt cuprind 
cîte 3—4 discipline.

„Dialectica cunoașterii

^AU AMBIȚIONAT
Multă vreme, Comitetul executiv 

al Sfatului popular al orașului Pu
cioasa nu s-a interesat de activitatea 
căminului cultural din Pucioasa-sat. 
Timp de trei ani, acest cămin n-a 
avut director. De munca căminului 
s-a. ocupat, în mod voluntar, munci
torul Vasile Cră- 
ciunoiu, unul din 
locuitorii satului, 
un om inimos, cu 
inițiativă, care se 
află printre cei 
dintîi cînd este vorba de diferite 
acțiuni obștești.

In luna februarie a acestui an, 
■ ■ după cum ne-a relatat într-o scri

soare, s-a trezit, netam-nesam, cu o 
imputație. I șe cerea să restituie o 
sumă de bani, realizată în urma u- 
nor acțiuni organizate la cămin. Su
ma fusese cheltuită tot în interesul 
activității căminului. Existau în a- 
cest sens acte justificative. Cu toate 
acestea i s-au reținut două sute de 
lei. Tov. Crăciunoiu a dovedit că 
nu are nici o vină, dar nu a găsit 
ascultare.

Pe marginea unei scrisori

♦ ♦ *■'

cei de la Sfatul popular al orașului 
Pucioasa s-au ,,ambiționat" și au ce
rut „daune" pe linie de justiție. 
Cum era de așteptat, și de data a- 
ceasta Vasile Crăciunoiu a avut cîș- 
tig de cauză.

Prin .urmare, un om care pune su
flet în activitatea 
obștească, în loc 
să fie prețuit pen
tru ceea ce face, 
dimpotrivă, este 
șicanat. Ca să nu 

mai spunem că singurul rezultat vi
zibil al acestei atitudini inadmisibile 
constă în faptul că la ușa căminului 
cultural se află un lacăt mare și că, 
de luni de zile, nu se mai desfășoară 
nici un fel de activitate culturală.

Este necesar ca Sfatul popular al 
raionului Tîrgoviște să tragă la răs
pundere pe vinovați și să ia măsuri 
ca la Pucioasa-sat să se asigure con
dițiile corespunzătoare pentru activi
tatea căminului cultural.

D. T.
In această situație, a fost nevoit 

să înainteze o contestație la comisia 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă de pe lingă Sfatul popular al 
orașului Pucioasa. S-a. hotărît anu
larea deciziei de imputare. Tănase 
Petru, președintele sfatului popular, 
și în special contabilul Popescu Cor
nel, vinovat în mare măsură de în
curcăturile create, nu s-au lăsat. Au 
făcut contestație la comitetul sindi
catului. S-a judecat din nou cazul și, 
firește, nu li s-a dat dreptate. Dar

Se dezvoltă rețeaua 
cooperației săteștiîn ultimii ani comerțului cooperatist de la sate i s-au pus la dispoziție localuri noi. Numai în anul 1961, la cele peste 26 500 unități de desfacere existente s-au adăugat încă 300 magazine noi. De asemenea, în anul 1962, pînă la sfîrșitul primului semestru s-au construit încă 120 magazine universale și mixte. Sînt în curs de construcție alte 411 magazine.

Kn

Blocurile mari, moderne, de pe șo
seaua Mihai Bravu au rămas în urmă. 5e 
succed case mai scunde, tipice Bucu- 
reștiului vechi. Apoi iarăși schimbare de 
decor. Se profilează noi blocuri de 
locuit recent terminate. Iar în fața lor, 
integrindu-se în ansamblul arhitectonic, 
o impunătoare clădire modernă : noul 
Institut de inlramicrobiologie al Acade
miei R. P. Romine. Peste drum, la coiful 
străzii, în fața unui șeyalet, o pictoriță 
înconjurată de copii încearcă să prindă 
pe pinză aspectul nou al cartierului,

Să vizităm institutul. O primă consta
tare : condiții optime de muncă în 
domeniul atît de dificil al combaterii u- 
nor dușmani invizibili — virusurile. Spa
țiu, aer, lumină din belșug.

In laboratoarele înzestrate cu aparate 
moderne, cercetătorii au posibilitatea de 
a lărgi cadrul lucrărilor, de a apro
funda problemele în studiu, de a aborda 
aspecte cu totul noi. Laboratoarele sînt 
grupate pe secții, iar în cadrul fiecărei 
secții, ele sînt despărțite prin pereți mari

de sticlă. Așa se menține unitatea funcțio
nală a secției, creîndu-se, în același timp, 
unități mai mici, în care cercetătorul se 
poate concentra mai bine asupra lucră
rilor. Fiecare laborator dispune de o 
boxă specială în care animalele de ex
periență, ouăle embrionate sau culturile 
de celule sînt supuse, în condiții de 
strictă sterilitate, la inoculări cu virusuri, 
rikettsii etc. In boxe și în labora
toare instalația de aer condiționat men
ține automat, vara și iarna, o tempera
tură constantă de 18 grade. Trecut prin 
dispozitive de sterilizare, aerul nu poa
te introduce factori străini care ar putea 
influența mersul experiențelor.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor 
noul institut dispune de sectoare centrale 
care deservesc cu utilajul lor special 
cele cinci secții ale institutului profilate 
pe probleme de cercetare. In sectorul 
de microscopie electronică, cercetătorii 
au posibilitatea de a privi în lumea vi
rusurilor — mărită de 200 000 de ori 
— de a studia tăieturi extrem de fine 
din țesuturi, din corpul unor microor
ganisme avînd grosimea unor fracțiuni 
de micron și realizate cu ajutorul ulfra- 
microtomului. In sectorul de izotopi ra
dioactivi, special amenajat pentru a oferi 
toate condițiile de securitate, cercetăto
rii pot recurge la tehnica modernă a a- 
fomilor marcați pentru a studia desfășu
rarea proceselor chimice din interiorul 
celulelor infectate.

1n secțiile de cercetare se abordează 
probleme privind aspecte fundamentale 
ale virusologiei, cît și aplicațiile practi
ce ale rezultatelor obținute. O preocupa
re principală sînt virozele omului și ale 
animalului, precum și cele transmisibile 
de la animal la om. Se studiază astfel 
acțiunea și mijloacele de combatere a vi
rusurilor care atacă sistemul nervos, căile 
respiratorii, aparatul cardiovascular etc., 
cit și a virusurilor care produc ent.erovi- 
rozele, hepatita endemică, virozele erup
tive. In atenția cercetătorilor se află și 
rikettsii, microorganisme situate ca mări
me între microbi și virusuri, și care sînt 
agenți patogeni la fel de periculoși. In
tre noile laboratoare ale institutului se 
află și cel de imunologie. Aici se va stu
dia mecanismul imunității antivirofice — 
diferită de cea antibacteriană întrucîf nu

sas

i-a venit un mnd : sa

provine de la anticorpii din singe, ci de 
la procese din inferiorul celulei.

Sînt studiate de asemenea viața viru
surilor, procesele specifice lor, condițiile 
în care ele se înmulțesc, precum și ac
țiunea bacter'iofagilor, adică a virusurilor 
care atacă și distrug microbii. în unul din 
laboratoarele secției respective se stu
diază cu mijloace moderne acizii nu
cleici, substanțe din nucleu și citoplasmă 
celulei vii care sînt purtătoare ale carac
terelor eredilare. O problemă în cerce
tate este și combaterea cancerului atît la 
om cît și la animale, urmărindu-se dez
văluirea legăturii între virusuri și această 
boală. O secție specială, nou înființată, 
are misiunea de a preciza metodele de 
lucru în cercetare, de a asigura aplica
rea cercetărilor în diagnosticarea bolilor 
și a organiza o mare colecție de viru
suri și biopreparate.

Noul institut de inlramicrobiologie își 
desfășoară activitatea în strînsă legătură 
cu spitalul de boli contagioase „Prof. dr. 
Victor Babeș“, situat în imediata lui veci
nătate. Multe probleme privind diagnos
ticul Și terapia virozelor sînt abordate de 
cercetători în colaborare cu cadrele me
dicale ale spitalului. De asemenea, multe 
rezultate ale cercetărilor efectuate în in
stitut își găsesc aplicații în spital. Medicii 
spitalului, la rîndul lor, participă la șe
dințele de referate ale Institutului, cornu- 
nicînd rezultatele lucrărilor lor.

în amfiteatrul noului institut pot participa 
Ia cursuri și conferințe de inframicrobiolo- 
gie peste 170 de persoane, iar într-un 
laborator special pot efectua lucrări prac
tice studenții și medicii care urmează 
cursurile de specializare. Acest laborator 
este înzestrat cu utilaj modern, între care 
o ultracentrilugă automată cu peste 
40 000 de turații pe minut. Cu ajutorul 
ei pot fi izolate și separate diferite ele
mente componente ale celulelor de mi
croorganisme. In prezent lucrează aici 
un prim grup de medici din diferite re
giuni ale țării.

Noul Institut de inframicrobiologie al 
'Academiei R. P. Romîne, o instituție ști
ințifică modernă, oferă toate condițiile 
pentru lucrări de cercetare rodnice, pen
tru sporirea aportului cercetătorilor în 
domeniul inlramicrobiologiei la dezvolta
rea științei, la apărarea sănătății omului.

GHEORGHE BARBU

Dezvoltarea științei, mulțimea noilor date experimentale și încercările teoretice actuale de a lo sintetiza confirmă odată mai mult justețea principiilor generale ale dialecticii materialiste, însemnătatea lor ■ covîrșitoare pentru cercetarea științifică și generalizarea filozofică a rezultatelor cunoașterii omenești.Tratînd unele probleme actuale ale dezvoltării cunoașterii științifice, studiile originale și interesante publicate în lucrarea „Dialectica cu
noașterii științifice", apărută în Editura Academiei R.P. Romîne, sub îngrijirea Institutului de filozofie, reprezintă contribuții la explicarea filozofică a unor noi probleme pe care le ridică știința contemporană.Astfel, studiul „Matematica și pro
gresul tehnic", de prof. D. Dumitrescu, prezintă aspecte ale unității dintre progresul tehnic și științele matematice în dezvoltare, interdependența ramurilor noi ale tehnicii cu domeniile matematicii moderne. Se pune, de asemenea, în evidență, felul în care cerințele progresului tehnic din țara noastră au dus la dezvoltarea cercetărilor în domeniul matematicilor aplicate.Studiul aprofundat al prof. V. No- 
vacu, „Metoda dialectică și științele 
fizice", demonstrează că rezultatele importante ale fizicii moderne și implicațiile metodologice care decurg din studierea logicii interne de dezvoltare a acestei științe, constituie, în ultimă analiză, o confirmare a tezei dialecticii materialiste cu privire la negarea negației, în sensul că noile teorii — teoria relativității, mecanica cuantică, e- lectrodinamica cuantică etc. nu elimină realizările teoriilor care le-au precedat, ci evidențiază limitele reale ale aplicabilității legilor vechilor teorii. Prezentîndu-ne repetarea anumitor trăsături și proprietăți ale stadiilor inferioare, într-un plan superior, legea dialectică a negării negației deschide noi perspective, mai ample și mai profunde, cunoașterii științifice a naturii.Abordînd unul dintre principiile fundamentale ale științei, studiul prof. Remus Răduleț, „Principiul 
cauzalității în fizică", prezintă o cuprinzătoare considerare, prin prisma concepțiilor actuale a evoluției principiului cauzalității în fizică, cu scopul reliefării cit mai clare a importanței cauzalității în evoluția științelor naturii, a rolului excepțional pe care-1 are acest principiu în fundamentarea filozofică a cunoașterii științifice etc.în studiul „Metodologia generală 
și metodologia particulară în cerce
tarea științifică" (chimie), de Tomin

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR

fi ce“Uroș, se face o expunere analitică a raporturilor dintre cele două planuri metodologice în continuă inter- condiționare — metodologia generală materialist-dialectică și metodologia specifică a științelor particulare, în speță a chimiei — criti- cîndu-se unele concepții neopoziti- viste, dăunătoare cercetării și progresului științei pe acest tărîm.Combătînd principalele concepții metafizice indeterministe în domeniul biologiei, studiul scris de Edith Gulian, „Dialectica și metafizica în 
problema determinismului biologic", relevă eficiența concepției deterministe materialist-dialectice în dezvoltarea biologiei moderne.Abordînd unele aspecte filozofice ale vastelor probleme pe care le ridică noua ramură a științei contemporane — cibernetica —- și pre- zentînd principiile teoriei informației, ale reglării în biologie și modelării fenomenelor vieții, ale funcționării creierului uman și ale mașinilor cibernetice, studiul dr. Victor Săhleanu, „Cibernetica și unele 
probleme filozofice ale științelor 
naturii și societății" cuprinde o gamă variată de date utile din domeniile respective.Pornind de la analiza și valorificarea tezaurului existent în operele clasicilor marxism-leninismului, G. Öffenberger, în studiul intitulat 
„Unitatea logicului și istoricului în 
teoria lui Karl Mare asupra forme
lor valorii", prezintă corespondența dintre succesiunea istorică logică a formelor valorii — valoare simplă, totală, generală, bani — descoperite de Marx — precum și a formelor judecății — judecată de existență, reflexivă, de necesitate și conceptuală etc.Prof. I. Banu, în studiul „Definiția 
istoriei filozofiei ca știință și va
loarea ei metodologică", exprimă păreri privind această importantă problemă. Autorul consideră că sub aspect metodologic, în definiția istoriei filozofiei ar fi nimerit să se indice, în primul rînd, diferitele elemente ale obiectului acestei științe, să se reflecte dublul raport existent între dezvoltarea gîndirii filozofice și viața socială.Fără îndoială că prezenta culegere de studii, cu un profil atît de variat, dar nu lipsit de unitate, expresie a unității logice firești a diferitelor științe, este primită cu interes de toți cei preocupați de problemele filozofice ale științei contemporane.

AUREL JOLTEA

Acum trei ani, 
tovarășul Gheor
ghe Joja, preșe
dintele gospodă
riei noastre, par
ticipase la o con
sfătuire organiza
tă de Casa agro
nomului din Bucu
rești. Da întoarcere
pună la încercare puterea și tăria pământului. 
Firește nu pe o suprafață mare ci doar pe un 
hectar ; cît porumb avea să dea ? Niciodată 
vreun petec de grădină cu flori nu se bucurase 
de atîta îngrijire din partea noastră ca acest 
hectar ; îngrășăminte din belșug, densitatea 
plantelor prescrisă de specialiști, prașile de cite 
ori a fost nevoie. Pînă și setea i-am poțolit-o 
la vreme amenajind un sistem simplu de iri
gare. Toamna, cînd am cîntărit recolta, nouă, 
colectiviștilor, mai că nu ne venea să ne cre
dem ochilor. Deși ne așteptam la mult, rezul
tatul întrecea orice așteptări : 15 532 kg. Expe
riența s-a repetat și în anii următori pe supra
fețe ceva mai mari — e drept, cu rezultate ceva 
mai mici, dar tot frumoase. Anul acesta însă a 
fost lăsată baltă. De ce oare ? Că doar era vorba 
de un bun cîștigat, de o experiență care merita 
cu prisosință să fie extinsă. Mă gîndesc că dacă 
pe întreaga suprafață cultivată cu porumb în 
acest an (358 de ha) am fi aplicat, hai să zicem 
nu chiar toate măsurile de care s-au bucurat 
loturile de experiență, dar o bună parte din 
ele, producția ar fi depășit cu mult cifra de 
două mii de kg la ha. cît am obținut. Vremea a 
fost favorabilă prin partea locului. Dar asta- nu 
înseamnă totul. Ne mai trebuia ceva care în 
nici un caz nu ține de natură ci de buna orga
nizare. Un exemplu: sistemul de retribuție 
după producția obținută de fiecare echipă la 
porumb nu s-a aplicat. De aceea au lipsit 
vreo trei sute de kg de boabe la hectar ca să 
fie îndeplinit planul. In schimb, la cartofi unde 
acest sistem a fost introdus, s-au obținut în loc 
de 15 000 cît prevedea planul — 25 000 kg de 
fiecare hectar.

Orice gospodărie colectivă își creează ramuri 
de producție pe potriva condițiilor și posibilită
ților locale. Dar dacă nu urmărești ca aceste 
ramuri să aducă foloase cît mai mari atît gos
podăriei, cît și economiei țării' n-ai făcut cine 
știe ce ispravă. Să luăm, de pildă, sectorul 
zootehnic. Cuprinde vaci, oi, porci, pă

sări. Deci nu ne lipsește aproape nimic. Și 
nu ne-am creat ferme din toate categoriile de 
animale de dragul de-a le avea, ci pentru că 
gospodăria noastră dispune de condiții prielnice 
pentru aceasta. Dar, ia să vedem mai departe... 
Cele 70 de vaci dau fiecare o producție medie, 
zilnică, de cinci litri de lapte. La o parte din
ele producția se menține la trei și chiar la doi
litri pe zi. Oare vacile noastre să fie de cele
mai slabe rase ? Da' de unde ! Numai de rasa
Brună. Nici mulgătorii noștri nu sînt lip-

Scrisori de la colectiviști

siți de experiență. Cîțiva dintre ei, cum sînt 
Jenică și Alexandru Parascan, au cîțiva ani de 
cînd se ocupă de îngrijirea vacilor. Cu toate 
acestea producția rămîne așa și așa. Și chiar 
dacă vom obține cei 1 800 de litri planificați pe 
cap de vacă asta nu înseamnă că nu s-ar fi 
putut înfăptui cu mult mai mult.

Gospodăria noastră colectivă a prevăzut în 
planul de producție ca sectorul zootehnic să-i 
aducă un venit de numai 185 850 de lei. Și nu e 
deloc de mirare. Dacă îngrași doar patruzeci de 
porci și ai doar 673 de păsări, din care 103 gîște 
(cu Șiretul ce curge la doi pași de comună I). 
sigur că nu te poți aștepta la venituri mai 
mari. Iată deci o ramură de producție căreia, 
în timp ce la alte gospodării colective i se 
acordă cea mai mare atenție, la noi la Răcă- 
ciuni, după cît se vede, nu este prețuită așa 
cum ar trebui.

Sau să ne întoarcem la cartofi. Vă spuneam 
ce recoltă bună am scos noi în acest an. Și nu 
numai în acest an, ci de fiecare dată, pentru 
că pămîntul priește cartofilor, iar noi ne price
pem cum să-i cultivăm. Ei bine, ce bănet am 
fi cîștigat dacă în loc de opt hectare am fi pus 
treizeci sau patruzeci! Nu ne-am furat singuri 
căciula ? Ba bine că nu !

Pe la începu
tul anului colec
tivistul ' Constan
tin Neagu a pro
pus consiliului de 
conducere să scoa
tem cioatele de 
pe o suprafață 
de șapte ha care

să fie însămînțată cu porumb. Ideea lui 
Neagu a stîrnit interes. încă din iarnă terenul 
a fost curățit și pregătit pentru însămînțări. 
Acum, toamna, s-a constatat că fiecare hectar a 
dat în jurul unui vagon de știuleți, nemaipunînd 
la socoteală dovlecii și fasolea cultivate printre 
rinduri. Dar în afară de aceste șapte hectare 
gospodăria noastră colectivă mai are vreo două 
sute de hectare de dealuri slab sau deloc pro
ductive. Era de așteptat ca măcar pe o parte din 
această suprafață să amenajăm terase pe care 
să plantăm vii și livezi de pomi. Pînă în pre
zent însă nu s~a făcut nici un metru pătrat de 
terase și n-am plantat nici o viță. Nu-i păcat 
că o asemenea sursă de venituri a rămas nefo
losită pînă acum ? Alte gospodării, dintre care 
unele mai tinere decît a noastră, ne-au luat-o 
cu mult înainte, transformîndu-și dealurile în 
adevărate grădini. Conducerea gospodăriei spu
ne că întîmpină greutăți cu procurarea materia
lului săditor. Dar alții cum au știut să le procu
re ? Oare noi n-am putea învăța din experiența 
lor ?

După mine conducătorii unei gospodării co
lective nu trebuie să se lase nici o clipă cuprinși 
de o mulțumire de sine nelalocul ei. Gospodăria 
noastră este considerată în multe privințe prin
tre gospodăriile bune din raionul Bacău. Și pe 
bună dreptate. Noi am ridicat numeroase con
strucții gospodărești, am început amenajarea 
unui sistem de irigare pentru 250 de ha ; lu
crăm în prezent la introducerea apei în grajduri 
etc. Dar nu trebuie să ne mulțumim doar cu 
atît. Dimpotrivă, să muncim în așa fel încît să 
folosim toate condițiile din gospodăria noastră. 
Iar pentru asta este nevoie ca atît consiliul de 
conducere cît și organizația de partid, cu spriji
nul organelor raionale, să organizeze mai bine 
activitatea gospodăriei.

GHEORGHE COBZARU 
colectivist,

G.A.C. Răcăciuni, raionul Bacău

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Elixirul dra
gostei — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu“ (Sala mică a Pa
latului R. P. Romîne) : Recital de cla
vecin — (orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Febre — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala Magheru) : Ziua de naștere 
a Tereziei — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Buiandra“ (bd. Schitu Mă- 
gureanu 1) : Menajeria de sticlă — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Fotbal — (orele 19,30). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Hoții șl 
vardiștii — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Oceanul 
— (orele 20). (Sala Dobrogeanu Gherea)’: 
Salut voios — (orele 17). Teatrul de Co
medie (Sala Teatrului evreiesc de stat) : 
Prietena mea Pix — (orele 20). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de 
Domenico Modugno (Italia) . și Ingela 
Brander (Danemarca) — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Tănase și Revista — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 
30 melodii — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : „Visuri în
drăznețe" — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Orfeu) : .Un băiețel, o paiață 
și o maimuță și Rochița cu figuri — 
(orele 15). (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apoiodor — (orele 16). Circul de stat : 
Ansamblul „Deutsche Zirkusarena“ — 
din R. D. Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Cartouche — cine
mascop : Republica (8,45: 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 Mai (9;
11.15; 13.30: 15,45: 18.15: 20,45). Gh. Dola 
(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- 
reasca (9.30: 11,45: 16,15: 18.30: 21), G.
Coșbuc (9.30; 11,45: 14: 16.15; 18.30: 21). 
Misterul celor doi domni „N“ — rulează la 
cinematografele ; Magheru (10: 12; 14,15: 
16,30; 18,45: 21), București (10: 12,15: 14.30: 
16,45: 19: 21,151, 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. Boaită U0; 12; 15; 17: 
19; 21). V. Aleosandri (11: 15: 17; 19; 21) 
I. C. Frimu (9: 11: 13: 15: 17: 19: 21). 
Sosește clrcrl : Tineretului HO: 121. Petre 
cel islet : Tineretului (14.30: 16.30; 18.30; 
30.301. Miorița (10: 12: 14: 16; 18.15: 20.39). 
B. Delavran-ea '16: 18; 201. Mongolii — 
cinemascop : Victoria (10; 12,15; 14,30;

16,45; 19; 21,15). Moartea are o față — 
cinemascop : Lumina (rulează în conti
nuare de Ia orele 10 pînă la orele 14. 
după-amiază 16; 18,30; 20,30), Înfrățirea 
între popoare (16; 18; 20). Permisie 
pe țărm : Central (10,30: 12,45; 15; 18.15; 
20.30), Moșilor (16; 18; 20), Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). 10 09(1 de scrisori : 13 Sep
tembrie (10). T. Vladimirescu (15; 17; 19; 
20,45). Oameni și fiare — ambele serii : 
13 Septembrie (11,30; 15,30; 19,15), Alex. 
Sahia (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 (19; 21). Unde 
nu ajunge diavolul : Cultural (16; 
13,15; 20,15). Vîrsta de aur a comediei — 
Cînd comedia era rege : Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 9.30 
pînă la orele 20,30). Lupii la stînă : 
8 Martie (11: 15; 17: 19; 21), Flacăra (15: 
17: 19; 21), Donca Simo (15; 17: 19: 21). 
Bîtă... ieși din sac ! : rulează la 
cinematograful Grivița (16; 18.15; 20.30). 
Lașul — rulează la cinematografele : 
C'-tin David (15,30: 18: 20.30), 16 Februarie 
(16; 18: 20). Tintin și misterul „Linei de 
aur" : Unirea (11,15; 16; 18,15: 20.30). Vîrsta 
dragostei : Munca (11; 15: 17; 19; 21). Con
tele de Monte Cristo — cinemascop (am
bele serii) : Popular (10,30; 16: 20). Nouă 
zile dintr-un an : Arta (16; 18.15: 20.30). 
Cavalerii teutoni — cinemascop (ambele 
serii) rulează la cinematograful M. F.mi- 
nescu (16: 19,15) și Maxim Gorki (15.30). 
Celebrul 702 — rulează la cinematografele 
Ilie Pintilie (15: 17: 19: 21). 30 Decembrie 
(16: 18,15: 20,30). Casa de la răscruce :
8 Mai (15.30; 18: 20.30). Prietenul nostru 
comun ; Luceafărul (16: 18.15: 20.30), Olga 
Bancic (15.30; 18: 20,30). 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 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul șăntămînii. 
Extinderea metodelor de lucru înaintate 
în metalurgie. Fruntașii noștri. Reporta
jul filmat : însoțind un grup de turiști 
prin R. P. Ungară si R. S. Cehoslovacă 
— realizat de cineclubul de la Uzinele 
„Oțelul Roșu". Filmul artistic „Porto 
Franco“ —. o producție a Studioului ci
nematografic „București“. 19,00 — Emi
siunea pentru sate. Sfaturi nentru tele
spectatori. în încheiere : Buletin de știri.

RADIO, miercuri 21 noiembrie « Tea
tru la microfon „Svejk în al doilea 
război mondial“ de Bertold Brecht — 
ora 10,00 - I » Piese de estradă de com

pozitori din țări socialiste — ora 12 00
— Ie Arii din opere — ora 12.30 — la Din 
muzica popoarelor — ora 12 45 — îl 
® Concertul în do major K. V. 467 pen
tru pian și orchestră de Mozart — ora 
13,10 — I « Concert de prînz — ora 13.25
— II o Duete din opere — ora 14.30 — 
II « Melodii populare romînești și ale 
minorităților naționale — ora 15.00 — I 
a Fragmente din opereta „Fiica doamne’ 
Angot“ de Lecocq — ora 15,30 -îs' 
rantele — ora 16,10 — II ® Piese penii 
violoncel de David Popper — ora 16.
— II a Din creația de onerctă a com?oap 
zitorilor noștri — ora 17.00 — Un Sîa. 
tul medicului — ora 17,30 — II o C<ia-o9 
certul pentru vioară și orchestră de Ra- 
jkov — ora 18,00 — 1 o Poemul simfcni.c 
„Pe Dunăre în jos“ — de Paul Constan- 
tinescu — ora 10,40 — I o Poetul spaniol 
Marcos Ana citește din versurile sale — 
ora 18,50 — II a ,,Jurnalul satelor“ — ora 
19,00 - I » Album de romanțe — ora 
19,40 — I a Cîntece ale .țărănimii no-iș- 
tre colectiviste — ora 20.15 — Io Din 
viata do concert a Capitalei — ora 20.40
— I s Concert de muzică populară so
vietică — ora 21.30 — I o Muzică corală 
clasică — ora 21,40 — II a Simfonia a 
If-a în re minor de Dvorak — ora 22.20
— Io Pagini alese din muzica de. ope
retă — ora 22.37 — II « Concert de va
rietăți — ora 23,10 — I.

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

călduroasă, cu cer variabil mai mult 
noros după amiaza, cu deosebire în 
vestul tării unde. local, a plouat. Vintul 
a suflat slab pînă la potrivit, cu inten
sificări locale, predominînd din sectorul 
sud-estic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 22 grade 
la Giurgiu și 9 grade la Rădăuți. Dimi
neața s-a semnalat ceață locală. Tn Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu cer 
variabil șl înnourări mai accentuate 
după amiaza. Vîntul a suflat slab pînă 
la ootrivit. Temperatura maximă a în
registrat 21 de prade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
și 24 noiembrie a.c. : Vremea se va răci 
ușor- Cer noros. Ploi locale vor cădea 
în cea mai mare parte a tării. Tn re
giunea muntoasă, nordul și vestul tării 
lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar maximele între 4 si 14 grade. Cer'ă 
dimineața 1.Ç sfîrșitul intervalului. In 
București ; Vremea se răcește ușor. Cer 
noros. Temporar ploaie. Vint slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scădei-e.



Pag. 3
73®

Nr. 5710

București, b-dul Schitu Mögureanu. în curînd și acest nou bloc își 
va primi locatarii. (Foto : M. Cioc)

încheierea lucrărilor colocviului internațional 
privind construcția și utilizarea betatroanelorMarți s-au încheiat la Institutul de Fizică Atomică al Academiei R.P.R. lucrările colocviului internațional privind construcția și utilizarea betatroanelor. La lucrări au participat oameni de știință din R. D. Germană, R.P.F. iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică și din țara noastră. în comunicările prezentate au fost analizate soluțiile originale și particularitățile betatroanelor care funcționează în Uniunea Sovietică, R. D. Germană și în țara noastră, precum și metodele folosite de oamenii de știință din aceste țări în vederea perfecționării lor. Au fost dezbătute, d'e asemenea, perspectivele lucrărilor științifice privind construcția și extinderea domeniilor de utilizare a betatroanelor în țările participante.De o mare atenție s-au bucurat comunicările privind aplicațiile betatroanelor în cercetările de' fizică nucleară în defectoscopia industrială și în medicină.

Am asigurat proiectele 
peotra conrtrtjcțisfe anolții viitor
(Urmare din pag. I-a)unui front permanent de lucru pentru cons+ructori, iar pregătirea documentației cere o durată mai redusă, am elaborat proiecte de execuție.Asigurarea acestui decalaj între proiectare și execuție a creat condiții pentru a aplica, în executarea lucrărilor, metode noi de mare productivitate și a lupta cu succes pentru reducerea cheltuielilor de producție. Astfel, în proiectele de loctiințe pentru orașul Reșița s-a prevăzut executarea de blocuri din panouri mari prefabricate precum și blocuri turnate în cofraje glisante, în prezent avem în studiu trecerea la panouri mari prefabricate și la o serie de construcții din Timișoara. Ne-am propus să studiem în continuare aplicarea, încă din faza de proiect, a unor sisteme constructive mai ieftine. Este vorba de utilizarea blocurilor mari prefabricate nearmate din zgură de furnal la construcțiile din Reșița sau din cărămidă la Timișoara ș.a.Noi folosim frecvent metoda consultărilor la C.S.C.A.S. înainte de a definitiva o fază de proiectare — și aceasta ne-a ajutat să reducem refacerile și completările la proiecte. Considerăm însă că ar trebui examinată mai bine necesitatea introdu

e •

FOTBAL. Selecționerul echipei de fot
bal a Spaniei, Villalonga, a definitivat lis
ta celor 16 jucători care vor face depla
sarea la București în vederea meciului 
retur cu echipa R. P. Romine din cadrul 
„Cupei Europei interțări“. Au fost reți
nuți toți cei 11 componenți ai formației 
care au jucat în prima întîlnire. Sînt pre
văzute totuși două schimburi. Comenta
torii spanioli consideră că în postul de 
fundaș dreapta va juca Rivilla de la Atle
tico Madrid, în timp ce Amancio (Real 
Madrid) va lua locul lui Guillot ca inter 
stînga. în acest fel formația probabilă a 
Spaniei pentru meciul de la Bucurăști se 
prezintă astfel : Vicente — Rivilla, Rodri, 
Calleja — Paquito, Glaria — Collar, A- 
delardo, Veloso, Amancio, Gento. Rezer
ve : Sadurni (portar), Rieja și Pachin (a- 
părători), Guillot și Jones (înaintași).

HANDBAL. Echipa masculină de hand
bal în 7 a R. P. Romîne, campioană mon
dială, a obținut cea de-a doua victorie în 
turneul internațional de la Moscova în- 
trecînd marți seara cu scorul de 23—12 
(9—5) echipa R.S.F.S. Ruse. De asemenea, 
o nouă victorie a realizat echipa repre
zentativă a U.R.S.S. care a învins cu 
19—14 (9—8) echipa de tineret a U.R.S.S.

Astăzi pentru primul loc al turneului 
se întîlnesc echipele R. P. Romîne și 
U.R.S.S.

© Echipa selecționată de fotbal a R, 8. 
Cehoslovace se întîlnește azi la Berlin cu

La discuțiile asupra folosirii betatroanelor în radioterapia tumorilor canceroase și a perspectivelor ce se deschid utilizării lor în medicină aii participat și reprezentanți ai cercurilor medicale din țara noastră.Lucrările colocviului s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare, la un înalt nivel științific și au prilejuit un schimb rodnic de experiență. S-a insistat a- supr.a necesității menținerii și dezvoltării colaborării oamenilor de știință din țările participante pentru rezolvarea problemelor noi ce se ridică în domeniul realizării și folosirii betatroanelor.. Cu prilejul colocviului, oamenii de știință străini au vizitat reactorul atomic, betatronul și diverse laboratoare ale Institutului de fizică atomică,- luîncl astfel cunoștință de realizările din țara noastră în acest domeniu.

cerii în avizul proiectelor de ansamblu a condiției consultării în faza de proiect-execuție. Pentru cartierul „23 August"-Reșița, de exemplu, s-a pus condiția să venim la consultare pentru fațada unui bloc de 60 apartamente cu 4 etaje. Lucrarea a fost aprobată și noi nu o putem definitiva sub formă de proiect-execuție deoarece nu am primit încă consultarea C.S.C.A.S.-ului deși șeful de proiect a stat la București 5 zile în acest scop. Or, dacă organele de avizare nu sînt de acord cu fațada prezentată pot da indicațiile cuvenite prin aviz, noi fiind o- bligați să ținem seama de aceasta la proiectul de execuție.Colectivul nostru se pregătește să încheie cu succes anul în curs. Am 
predat încă de pț acum aproape 
toată documentația, toate proiectele 
construcțiilor ce urmează a se exe
cuta in 1963. Aceasta ne creează nouă, proiec.tanților și arhitecților, condiții pentru a ne concentra mai temeinic asupra lucrărilor viitoare, iar constructorilor’ — să-și organizeze din timp munca, să găsească noi metode de a ridica productivitatea muncii, a reduce prețul de cost — și a pune astfel la dispoziția oamenilor muncii apartamente mai multe și mai confortabile, realizate la un cost scăzut.

echipa R. D. Germane în cadrul „Cupei 
Europei“.

® Duminică la Sofia are loc jocul a- 
mical dintre echipele selecționate de fot
bal ale R. P. Bulgaria și Austriei. Echipa 
selecționată de fotbal (tineret) a R. P. 
Bulgare a plecat în R. F. Germană. în pri
mul meci tinerii fotbaliști bulgari vor juca 
cu echipa „Bayern“-Miinchen.

BOX. Pugilistul maghiar Laszlo Papp, 
și-a păstrat titlul-de campion european al 
categoriei mijlocii, învingîndu-1 prin K.O. 
în rundul 9 pe șalangerul său, francezul 
Annex. Meciul s-a disputat luni seara la 
Paris și a fost urmărit de peste 5 000 de 
spectatori. Papp s-a dovedit net superior 
începînd din rundul 4. în repriza-a 9-a, la 
o „contră“ de dreapta, Annex a fost trimis 
la podea. El s-a lidicat la cîteva secunde 
după ce arbitrul belgian Bakker pronun
țase „out“.

@ Duminică se vor desfășura semifina
lele campionatului republican de box pe 
echipe. La Tg. Mureș Steaua va primi re
plica echipei C.S.O. Galați, care a elimi
nat Progresul București, iar la Sibiu, 
Dinamo va întîlni C.S.O. Craiova. Fi
nala se va desfășura la 8 decembrie în 
Capitală.

HOCHEI. Selecționata de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă în turneul pe care-1

TELEGRAME EXTERNE

Noi informații 
despre „Marte — 1“MOSCOVA 20 (Agerpreș). — TASS transmite : Stația automată interplanetară „Marte-1“ își continuă zborul.De la 12 noiembrie s-a stabilit de cîteva ori legătura prin radio cu stația „Marte-1" și cu acest prilej prin canalele telemetrice s-au transmis informații cu caracter științiiic, date despre funcționarea sistemelor și agregatelor instalate pe bordul stației și s-au efectuat măsurători ale elementelor traiectoriei. Temperatura și presiunea in compartimentele stației se mențin în . limitele fixate. Bateriile solare și chimice funcționează normal.în timpul stabilirii legăturilor, emițătoarele de bord au fost conectate de la dispozitivul program — provizoriu, care dirijează funcționarea aparaturii de bord, precum și prin lodio-comenzi de pe pământ.Legătura prin radio cu stația este stabilă.în timpul ultimei legături stabilite la 20 noiembrie stația se afla la o depărtare de Pămînt de 6 350 000 km. La 22 noiembrie, ora 8 (ora Moscovei) stația automată ’ interplanetară „Marte-1“ se va afla între constelațiile Linxuilui și Vizitiului și coordonatele sale astronomice vor fi : declinația 45 grade 10 minute, ascensiune dreaptă 7 ore 17 minute, distanța de Pămînt 7 022 000 km.

Consfătuirea organizațiilor 
de standardizare 

din țările socialistePEKIN 20 (Agerpreș). — După cum anunță agenția China Nouă, la Pekin a luat sfîrșit consfătuirea organizațiilor de standardizare din țările socialiste, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească .și de colaborare.Consfătuirea, care a constituit un schimb de experiență în munca de standardizare, a discutat și a adoptat o serie de recomandări cu privire la un sistem unificat de standarde și a elaborat planurile de lucru pentru viitor.
Cojileriiiic ale organizațiilor

P. î. îiaîianROMA 20 (Agerpreș).—Lupta pentru coexistența pașnică în întreaga lume și pentru o cotitură politică spre stînga în Italia este tema principală a conferințelor provinciale ale organizațiilor partidului comunist, care au loc în prezent în diferite regiuni din țară. In ultima săptămînă au avut loc 56 de conferințe.Comuniștii din Bologna au adoptat o rezoluție în care se exprimă „deplina solidaritate cu politica de pace a Uniunii Sovietice, care a știut să preîntîmpine grava primejdie a izbucnirii unui război generată de acțiunile agresive ale imperialismului. în rezoluție se cere revizuirea politicii externe italiene, legată de N.A.T.O. Ei cer să se renunțe la baze de arme rachetă. Rezoluția relevă perspectiva întăririi unității clasei muncitoare bazată pe cea mai largă colaborare a claselor și a păturilor sociale din țară interesate în transformarea democratică a statului.
INFORMAȚII

© în cadrul planului de colaborare 
culturală si științifică dintre U.R.S.S. și 
R. P. Romînă, ne vizitează țara A. A. 
Feldbaum, doctor în științe tehnice, șeful 
laboratorului Institutului de automatică și 
telemecanică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. în cursul vizitei, oaspetele va 
ține o serie de conferințe.

© Editura Academiei R, P. Romîne și 
Editura științifică de stat P.W.N. din R. P. 
Polonă vor organiza anul acesta două ex
poziții ale editurii poloneze, la București 
în localul Librăriei Academiei și la Cluj 
în localul Librăriei A. S. Pușkin. în luna 
aprilie a anului viitor se vor organiza 
două expoziții ale Editurii Academiei 
R. P. Romîne în orașele Wroclaw și 
Lublin. •

Ambele expoziții din țara noastră vor 
fi deschise în ziua de 26 noiembrie și vor 
putea fi vizitate de public pină la data de 
3 decembție a.c.

© în sala Ateneului R.P.R. a avut loc 
marți seara recitalul pianistului sovietic 
Serebreakov, artist al poporului al 
U.R.S.S. Programul a cuprins lucrări de 
Schumann, Brahms, Șostakovici, Boris 
Golț și Stravinski.

© Un colectiv al Teatrului ,,C. Nottara” 
s-a întîlnit marți după-amiază în sala 
Palatului C.F.R. cu muncitori ceferiști. 
Cu acest prilej George Vraca, artist al 
poporului, n vorbit despre repertoriul 
teatrului. S-a prezentat apoi un fragment 
din piesa „Ziua de naștere a Terezei” 
de G. Mdivani.

întreprinde în Canada. De data aceasta 
adversarul hocheiștilor sovietici a fost 
renumita echipă „Kitchener Waterloo 
Dutchman“, de două ori cîșt-gătoare a 
campionatului mondial. Meciul disputat la 
Kitchener, în fața a 7 000 de spectatori, a 
fost cîștigat de hocheiștii sovietici cu sco
rul do 5-3 (2-0 î 1-2 ; 2-1). Punctele echi
pei U.R.S.S. au fost marcate de Starșinov, 
Loktev, E. Maiorov, Almetov și B. Maio
rov.

© Simbătă și duminică pe patinoarul 
artificial din parcul „23 August” va avea 
loc dubla întîlnire internațională de 
hochei pe gheață dintre echipele selecțio
nate ale R. P. Romine și Franței. Întîlni- 
rile constituie revanșele jocurilor dispu
tate în sezonul trecut la Chamonix și cîș- 
tigate de hocheiștii romini.

RUGBI. Campionatul republican de 
rugbi programează astăzi o nouă etapă, 
în Capitală se vor desfășura 4 întîlniri : 
Unirea — Dinamo (teren Unirea) ; Pro
gresul — Știința Timișoara (teren Pro
gresul) ; Olimpia — Știința Petroșeni (te
ren Olimpia) și Știința București — Me
talul (stadionul Tineretului). Toate întil- 
nirile încep la ora 15. în provincie se vor 
desfășura două partide : C.S.M.S. Iași — 
Steaua București și Știința Cluj — Grivița 
Roșie.

(Agerpreș)

•r al VIH-leaal Partidului Muncitoresc Socialist UngarBUDARESTA 20 — Corespondentul Agerpreș A. Pop transmite :în dimineața zilei de 20 noiembrie, la Casa de cultură a constructorilor din Budapesta s-a deschis cel de-al VlII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Ziua de 20 noiembrie este ziua de naștere a partidului comuniștilor din Ungaria. Această dată, sărbătorită pentru a 44-a oară anul acesta, coincide cu deschiderea lucrărilor celui d‘e-al VlII-lea Congres' al P.M.S.U.Sala Casei de cultură a constructorilor are un aspect sobru și măreț. Pe fundalul scenei printre steaguri roșii și drapelele naționale ale R. P. Ungare se află un uriaș basorelief al lui Vladimir Ilici Lenin. Deasupra scenei este scrisă lozinca
Raportul prezentat de tovarășul Jănos Kâdârîn introducerea raportului, prezentat de Jânos Kâdâr, se arată că .Comitetul Central al P.M.S.U. s-a pregătit în vederea Congresului potrivit prevederilor statutului leninist al partidului și în spiritul său. Ședințele și conferințele de partid care au avut loc- în preajma Congresului au discutat foarte amănunțit tezele Congresului care au fost publicate anterior.Analizînd situația internațională, raportul arată că ea se caracterizează în momentul de față prin creșterea continuă a forțelor progresului și păcii. Principala forță a progresului și păcii o constituie sistemul mondial socialist. Uniunea Sovietică se află în fruntea lagărului socialist. în contrast cu dezvoltarea continuă și vie a țărilor lagăru-

tăți care pină acum nu au folosite așa cum se cuvine, dezvoltarea relațiilor noastre există posibilități favorabile create de asemănările existente în relațiile sociale fundamentale și de faptul că punctele noastre de vedere sînț i- dentice într-o serie de probleme internaționale, în timp ce în altele ele sînt asemănătoare. Trebuie să găsim calea îmbunătățirii mai departe a relațiilor dintre Republica Populară ' Ungară și Republica Populară Federativă Iugoslavia pe linie de stat și economică, în pofida deosebirilor de vederi existente între noi pe plan ideologic, în ce privește cele mai importante probleme ale mișcării muncitorești internaționale.Raportul arată mai departe că Republica Populară Ungară a stabilit lui socialist, lumea capitalistă conti- . în ultimii trei ani relații diplomatice nuă să fie în declin și este sfîșiată cu 18. țări și în prezent întreține rede contradicții și crize care continuă să se adîncească.După ce a arătat că imperialismul internațional este îngrozit în fața victoriilor inevitabile ale socialismului și ale luptei pentru libertate a popoarelor eliberate de sub dominația colonială sau care luptă pentru independență, vorbitorul a spus •. Recent, guvernul S.U.A. a creat în Marea Caraibilor cea mâi mare primejdie care a amenințat pacea omenirii de la col de-al doilea război mondial. Omenirea poate fi recunoscătoare Uniunii Sovietice, guvernului sovietic și tovarășului Hrușciov pentru faptul că provocarea imperialistă a fost înlăturată. Poporul ungar și guvernul său își exprimă întreaga solidaritate cu cauza poporului Cuban și sprijină propunerea cuprin- zînd cele cinci puncte ale guvernului cuban,în actuala situație internațională, se arată în continuare în raport, datoria principală a țărilor socialiste continuă să fie aceea de a-și menține capacitatea lor de apărare la un nivel corespunzător și a o dezvolta continuu în interesul apărării realizărilor socialiste și păcii.Referindu-se la politica neabătută de pace, desfășurată de țările lagărului socialist, primul secretar al C.C. al P.M.S.U. a subliniat că războiul trebuie înlăturat ca mijloc d'e rezolvare a problemelor litigioase internaționale. Republica Populară Ungară participă activ la lupta pentru dezarmare generală și totală și pentru lichidarea sistemului Lupta pentru apărarea menținerea unei păci este o sarcină de zi comuniștilor și nu numai a comuniștilor, în toate țările lumii.. Lupta pentru pace, împotriva imperialiștilor este în același timp o luptă de clasă dusă pe scară internațională. Succesele politicii externe care are ca obiectiv coexistența pașnică grăbesc victoria împotriva capitalismului, ușurează lupta clasei muncitoare din țările capitaliste și sprijină mișcările naționale de eliberare — slăbind prin aceasta forțele războiului.Noi aprobăm și sprijinim lupta Uniunii Sovietice pentru interzicerea armelor nucleare șj a experiențelor nucleare și pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial — a spus vorbitorul. Sprijinim cu hotărîre propunerile făcute de Uniunea Sovietică, Republica Democrată Germană și Republica Populară Polonă pentru rezolvarea pașnică a problemei germane. Aprobăm și sprijinim propunerea sovietică în legătură cu retragerea tuturor trupelor de pe teritorii străine, în cadrul frontierelor naționale. A- probăm propunerea potrivit căreia țările membre ale Tratatului de la Varșovia și acelea membre ale N.A.T.O. ar urma să semneze un pact de neagresiune.în lupta noastră pentru realizarea obiectivelor politicii externe, prietenia sovieto-ungară este sprijinul cel mai puternic al țării noastre. Am fost și vom fi credincioși întru totul Tratatului de la Varșovia și prieteniei noastre cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste.Sprijinim lupta dreaptă a Republicii Populare Chineze pentru eliberarea Taivanului și cerem ca Republica Populară Chineză să-și ocupe locul său legal în Organizația Națiunilor Unite. Sprijinim lupta popoarelor coreean și vietnamez pentru reunificarea pașnică a țărilor lor. Dorim ca problemele de frontieră dintre Republica Populară Chineză frățească și India prietenă să fie reglementate prin tratative. După părerea Republicii Populare Ungare, țările neutre pot avea un rol util în actuala situație, în destinderea încordării internaționale și în eforturile îndreptate spre lichidarea războiului rece. De aceea, ne străduim să dezvoltăm relațiile cu aceste țări.Considerăm ca o sarcină a noastră să dezvoltăm relațiile cu Iugoslavia, care astăzi pot fi numite normale, democratic al sistemului socialist dein relații pe de-a-ntregul prietenești și de bună vecinătate, care să nu fie prin nimic tulburate, Mai ales în domeniul economic, în relațiile ungaro- iugoslave există numeroase posibili-

colonial. păcii și trainice cu zi a 

„Proletari din toate țările, uni- ți-vă !"La ora 9 dimineața (ora Budapestei) își fac apariția în sală și iau loc în prezidiu membrii. Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., în frunte cu tovarășul Jănos Kâdâr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U. împreună cu conducătorii partidului iau loc la masa prezidiului șefii delegațiilor partidelo;- comuniste și muncitorești frățești. între delegațiile participante la cel de-al VlII- lea Congres al P.M.S.U. se află și delegația Partidului Muncitoresc Romîn, condusă de Alexandru Dră- ghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.Pină la deschiderea congresului în capitala Ungariei au sosit delegații 
fost încă Pentru

producția

lații diplomatice cu 57 de țări.Referindu-se la relațiile dintre SiU.A. și Ungaria, raportul' arată : Noi ne străduim cu toată sinceritatea să normalizăm relațiile noastre cu S.U.A. Pentru aceasta, singurul lucru necesar este ca guvernul S.U.A. să renunțe la încercările sale de amestec în afacerile interne ale Republicii Populare Ungare.Trecînd la problemele situației interne, raportul subliniază: crearea bazelor societății socialiste a fost încheiată în Ungaria. Fără îndoială cea mai mare realizare a ultimilor trei ani a fost reorganizarea socialistă a agriculturii. Partidul a aplicat just teoria științifică mar- xist-leninistă în problema agrară. Am rezolvat, de asemenea, în mod eficient așa-'numita sarcină dublă și chiar în perioada reorganizării socialiste a agriculturii, agricolă a crescut.Vorbitorul a arătat că producția socialistă pretutindeni predominantă treaga economie națională Ungare. Sectorul socialist aproape 96 la sută din venitul național, 98 la sută din produsele industriale sînt realizate de întreprinderile socialiste. 96 la sută din suprafața totală de pămînt arabil a Ungariei este cultivată de cooperative agricole și gospodării agricole de stat. Poporul ungar a intrat în perioada în care construirea socialismului va fi desăvîrșită.Referindu-se la schimbările profunde care au avut loc în structura de clasă a societății, raportorul a spus : Forța conducătoare a societății noastre este clasa muncitoare care a crescut de două ori din punct de vedere numeric din anul 1949. în același timp s-a'u dezvoltat conștiința ei' socialistă și gradul ei de organizare. O dată cu victoria miș-, uOyu<ua i clcui m-căfii cooperatiste, țărănimea a pășit, dependența. Ungaria a întreținut și de asemenea, pe calea socialismului. Va întreține ’ relații comerciale cu Alianța muncitorească-țărănească a țările capitaliste foarte dezvoltate ajuns la un nou nivel, mai,înalt, și pe baza principiului avantajului reciproc. Aprobăm1 și sprijinim propunerea făcută de Uniunea Sovietică la O.N.U. pentru convocarea unei conferințe comerciale internaționale.Vorbitorul a subliniat că în prezent se elaborează un plan pe termen lung, pentru perioada pină în 1980 și că acest plan este coordonat și desăvîrșit în colaborare cu țările C1A.E.R. în cadrul acestui plan venitul național al Ungariei va spori pină în 1980 de patru ori, producția industrială — de cel puțin cinci ori și producția agricolă de 2—2,5 ori. Consumul trebuie să crească de 3,5 ori față de volumul acțual ; fiecare familie urmează să obțină un apartament separat și modern. Toate acestea trebuie rezolvate cu o reducere sirpțitoare a orelor de muncă.Referindu-se la situația în domeniul cultural, vorbitorul a arătat că dezvolțarea societății a atins un stadiu în care una din condițiile principale ale victoriei depline a revoluției este dezvoltarea mai viguroasă a culturii socialiste.După ce a înfățișat dezvoltarea rapidă a învățămîntului public, vor- a arătat că în ultimii trei ani, în literatură și artă s-a ridicat o tînără generație talentată și puternic înarmată din punct de vedere ideologic. Noi așteptăm din partea ei să creeze opere în care transformările societății noastre să fie oglindite în mod just și la un înalt nivel artistic. Noi vom sprijini de asemenea transformarea ideologică a artiștilor care nu-și creează încă operele lor intr-un spirit socialist. în lumea ideilor nu există și nu poate exista coexistență pașnică.Vorbitorul s-a ocupat apoi de probleme privind partidul și activitatea șa. El a arătat că masa membrilor de partid a muncit într-un mod exemplar și cu abnegație pentru înfăptuirea politicii partidului pe toate fronturile construcției socialiste. în cursul celor patru decenii de la formarea lui, partidul a considerat ca singura sa datorie să slujească clasa muncitoare și oamenii muncii. Astăzi legăturile dintre partid și mase sînt strînse, partidul muncește în fruntea poporului,. cu poporul și pentru popor, conducînd lupta pen-

mai a departe devenit în în- a R.P. produce 

s-a transformat într-o alianță ă două clase cu caracter socialist. Intelectualii unguri merg în find cu clasa noastră muncitoare și cu țărănimea.în societatea noastră nu mai există clase sau pături importante ale căror interese să fie opuse socialismului. Deși mai există cîțiva dușmani activi ai regimului nostru, numărul lor se reduce continuu și ei sînt din ce în ce mai izolați.Arătînd că ■ construirea societății socialiste și realizarea unei societăți comuniste devine țelul întregii națiuni, vorbitorul a subliniat că a-' cest țel trebuie atins prin eforturile unite ale tuturor claselor societății, în cadrul politicii de unitate națională socialistă, toți aceia care acționează pentru socialism și pentru pace trebuie să fie uniți. Construcția societății socialiste este o sarcină a întregii națiuni.Alianța claselor muncitoare se dezvoltă prin luptă chiar în perioada construcției socialiste. Politica de alianță și lupta de clasă sînt două aspecte ale politicii partidului nostru, formînd un tot unic. Se știe foarte bine că partidul nostru nu încearcă să ascută lupta de clasă. Este biterul bine pentru poporul nostru dacă astăzi lupta de clasă își pierde din violență și formele sale devin mai puțin ascuțite. Aceasta totuși nu depinde de noi, ci de dușmanii noștri de clasă și de imperialismul internațional.Subliniind că prima condiție a dezvoltării socialiste continuă să fie puterea fermă a poporului, raportul a- rată : Vom continua să ne ridicăm cu hotărîre împotriva oricărei forțe, politice reacționare îndreptate împotriva regimului.Relațiile noastre de clasă și analiza problemelor luptei d'e clasă a- rată că misiunea istorică a dictaturii proletariatului nu a fost încă încheiată în țara noastră. Dar există indicii că dictatura proletariatului se dezvoltă în țara noastră intr-un stat al întregului popor. Caracterul

simultan

vine din ce în ce mai accentuat. Căutăm întotdeauna căile și mijloacele pentru a atrage pături tot mai largi ale populației la conducerea treburilor publice. 

ale partidelor comuniste și myncN torești frățești din 59 de țări ale lumii.Apariția în prezidiu a „conducătorilor P.M.S.U. și a oaspeților de peste hotare a fost primită cu ovații. La congres participă 614 delegați cu vot deliberativ și. 36 de delegați cu vot consultativ. în a- fară de ei mai asistă 359 de invitați printre care oameni ai muncii fără de partid ele la orașe și șate.Cinstea de a deschide congresul a fost acordată tovarășului. Ferenc Mûnnich, veteran al mișcării muncitorești, din Ungaria, care în cuvîn- tul său a subliniat marile succese repurtate de comuniștii unguri în cei trei ani care au trecut de la Congresul al VII-lea al P.M.S.U.După aceea congresul a adoptat în
în continuare, vorbitorul s-a ocupat de oolitica economică a partidului. în perioada care s-a scurs pină acum din cel de-al doilea plan cincinal (1961—1965), ritmul și tendința dezvoltării economice au coincis cu nivelurile prevăzute. în primele nouă luni ale anului 1962, producția industrială a fost cu 8 la sută și producția agricolă cu 1—2 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. Principalele realizări economice ale celor trei ani dintre cele două congrese ale partidului au fost : economia națională s-a dezvoltat considerabil ; reorganizarea socialistă a a- griculturii a fost terminată ; apărarea națională a fost modernizată, între 1959—1962, economia națională ungară a ajuns din urmă celelalte țări socialiste în privința ritmului de creștere a productivității muncii în industrie și a venitului național.în ce privește viitorul, unul dintre elementele cheie ale dezvoltării este modernizarea structurii industriei și dezvoltarea ei rapidă, bazate pe producția specializată, de masă. Industria chimică și industria constructoare de mașini se vor dezvolta intr-un ritm deosebit. Agricultura trebuie să se apropie de nivelul industriei și trebuie să atingă nivelurile mondiale în tot mai multe domeniuVorbitorul a arătat că consumed populației a fost anul acèsta cu 20 la sută mai mare decît în 1958. în afară de măsurile adoptate în ultimii cîțiva ani în vederea ridicării nivelului de trai, alocațiile familiale vor fi majorate, concediul de naștere va fi prelungit, orele de muncă vor fi reduse în multe sectoare etc.în continuare vorbitorul a subliniat că nivelul conducerii economice și sistemul cointeresării materiale trebuie îmbunătățite. Productivitatea muncii este încă cu mult în urma cerințelor și a posibilităților și, în a- ceastă privință, Ungaria se află serios în urma celorlalte țări socialiste.Partidul și guvernul aprobă pe de- . plin hotărîrea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), adoptată la Consfătuirea care a avut loc la Moscova în vara trecută. Ele sînt ferm convinse că economia națio-. nală a Ungariei se poate dezvolta simțitor dacă toate posibilitățile inerente colaborării socialiste a 'țărilor membre ale C.A.E.R. vor fi mai bine folosite. în același timp, Republica Populară Ungară consideră de datoria sa să extindă, potrivit posibilităților sale, a- jutorul tehnic și. științific acordat țărilor care și-au do.bîndit recent in-
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upanimitate ordinea de zi care ctv prinde următoarele puncte :1. Raportul de activitate al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (raportor Jănos Kădâr;.2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie (raportor Gyqla Fpdor). .3. Comunicarea Comi.siei de apeL4. Alegerea organelor conducătoare ale partidului.Tovarășul Ferenc Münpich, care a prezidat ședința, a dat euvîntul to varășului Jânos Kâdâr, care a prezentat raportul de activitate al Comitetului Central al P.M.S.U. Raportul a fost subliniat în repetate rînduri cu aplauze prelungite.Au început apoi discuțiile pe marginea raportului de activitate al C.C. al P.M.S.U.Lucrările Congresului continuă.
tru desăvîrșirea construcției socialise mului.Problema cea mai importantă constă în justețea liniei generale a politicii partidului. Comitetul Central este convins că ideile marxist-leni- niste victorioase și politica comunistă au predominat în activitatea partidului. Din prima zi a reorganizării partidului, devierile, devenite o regulă sub influența cultului personalității, au fost înlăturate și, din acel moment, principiul leninist al conducerii colective a predominat din nou atît în organele de conducere ale partidului, cit și în toate organizațiile și organele sale, fără a exclude prin aceasta răspunderea personală a fiecărui activist de partid.Raportul Comitetului Central declară că clica Rakosi a înlăturat din sinul partidului conducerea colectivă și a deformat politica partidului. Cu toate acestea, partidul nu a degenerat și activitatea sa fundamentală, chiar după 1949, a slujit construcției socialismului. Comportarea arbitrară a clicii Rakosi a pus în primejdie dictatura proletariatului, dar nu a putut schimba caracterul social al sistemului socialist și al regimului de democrație populară. Cultul personalității în sinul partidului este definitiv de domeniul trecutului, deoarece o luptă consecventă a fost proclamată și dusă împotriva lui.Izvorul muncii eficiente a partidului nostru rezidă în faptul că în lupta pe două fronturi, împotriva dogmatismului și împotriva revizionismului, noi am păstrat puritatea ideilor marxist-leniniste.După ce a prezentat date privind activitatea ideologică a partidului, raportorul a arătat că numărul organizațiilor de partid a sporit la 17 396. La 1 septembrie 1962 numărul membrilor de partid (inclusiv al candidaților) se ridica la 5119S5, ceea ce arată o creștere de 77 000 de la Congresul al VII-lea. 38 la sută din membri s-au înscris în partid de la 1 mai 1957, adică de la terminarea reorganizării partidului. Aceasta este o dovadă a forței de atracție pe care a exercitat-o partidul.In continuare raportul s-a ocupat de propunerile privind modificările statutului partidului. în aceste modificări sînt exprimate marile transformări sociale și polițice care au intervenit în Ungaria după punerea bazelor socialismului.în încheiere, raportul se ocupă de mișcarea muncitorească internațională. Pentru activitatea partidului nostru pe plan internațional, Declarațiile Consfătuirilor partidelor comuniste și muncitorești din 1957 și 1960 de la Moscova constituie directive ideologice obligatorii, în spir ritul acestor Declarații, noi am luptat împotriva revizionismului atît pe plan intern cit și pe plan internațional, deoarece " el a- menință interesele clasei ■ muncitoare internaționale. Noi am condamnat și continuăm să condamnăm — se spune în raport — tezele revizioniste adoptate la ultimul congres al Uniunii comuniștilor din Iugoslavia. Noi condamnăm manifestările revizioniste pretutindeni unde ele se ivesc in sinul mișcării clasei muncitoare internațior nale. Noi condamnăm linia sec,tară și dogmatică, ca o tendință străină de marxism-leninisrp și nu mai puțin dăunătoare decît revizionismul. Noi luptăm și ne pronunțăm împotriva acestei tendințe, atît în țara noastră cit și în mișcarea muncitorească internațională. în consecință, condamnăm energic pe renegatul Enver Hodja și pe acolițij săi, ca și toate manifestările sectare și dogmatice care se ivesc în alte partide în cadrul mișcării comuniste internaționale. Noi nu sintern de acord cu cei care, referindu-se la Declarațiile comune de la Moscova, dezaprobă critica comunistă inevitabilă, necesară și justă la adresa lui Enver Hodja și a grupului său, și în același timp a- pără și sprijină pe cei care continuă să împroaște, din Tirana, cu calomnii Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetul Central al acestui partid.Partidul Muncitoresc Socialisf Ungar își exprimă solidaritatea cu hotărîrile Congreselor XX și XXII ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a căror justețe este recunoscută pe plan internațional.Unitatea mișcării comuniste mondiale este de un interes vital pentru revoluția socialistă. Această unitate nu înseamnă numai țeluri comune și idealuri comune, dar și acțiuni comune în ce privește principalele probleme ale situației internaționale și ale revoluției.Noi avem o încredere fără rezerve în adevărul njarxism-leninismului și sperăm că mișcarea comunistă internațională va infringe în cele din urmă atît devierile revizioniste cit și pe cele dogmatice și sectare, a spus vorbitorul în încheiere. Forța și unitatea mișcării comuniste internaționale va crește neîncetat pe baza ideilor victorioase ale marxismului,
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Mesajul adresat de Fidel Castro
lui U Thant

Plenara C. C. al P. C. U. S.

1 HAVANA' 20 (Agerpres). — Primul hlinistru al Cubei, Fidel Castro, a hdresat secretarului general provizoriu al Organizației Națiunilor Uni
te, U Thant, următorul mesaj :Guvernul Statelor Unite și cele inai reacționare organe de presă idin această țară caută să creeze impresia că guvernul Cubei s-ar opune posibilității de a se rezolva pașnic actuala criză și ar împiedica o asemenea rezolvare.Totodată, ele se referă la două hotărîri cît se poate de legitime ale poporului nostru :1. De a nu admite inspecția unilaterală pe teritoriul nostru, cu aju- toruE căreia guvernul Statelor Unite intenționează să soluționeze probleme care sînt exclusiv de competența .Cubei, țară suverană ;

2. De a nu admite violarea spațiului nostru aerian, întrucît aceasta amenință securitatea noastră și jignește demnitatea noastră națională.Guvernul Cubei nu se opune cî- tuși de puțin tratativelor oare au loc în prezent. Aceasta a fost și ră- mîne poziția noastră. Cu totul altceva este atitudinea noastră față Ide amenințările și jignirile la care recurge guvernul Statelor Unite. Statele Unite au redus întreaga chestiune la problema bombardierelor >,IL-28” cu rază medie de acțiune pare se află pe teritoriul Cubei.Aceste avioane aparțin guvernului Uniunii Sovietice. Ele au fost aduse în Cuba pentru apărarea țării noa
stre în cazul unei agresiuni. Dată 
fiind viteza redusă și plafonul scăzut al înălțimii lor de zbor și ținînd seama de mijloacele moderne ale apărării antiaeriene, aceste avioane trebuie considerate ca făcînd parte idin categoria aparatelor învechite.Este cît se poate de clar că poziția guvernului Statelor Unite, care cere evacuarea acestor avioane, se explică numai prin faptul că el caută un pretext pentru menținerea încordării, pentru continuarea crizei și pentru promovarea unei politici de forță. Cu toate acestea, dacă guvernul Uniunii Sovietice va considera că pentru desfășurarea cu succes a tratativelor și pentru rezolvarea actualei crize este indicat ca aceste avioane să fie evacuate, guvernul revoluționar al Cubei nu se ya opune acestei hotărîri.în același timp, personalități sus- puse din guvernul Statelor Unite au declarat că avioanele militare ale acestei țări vor viola și pe viitor suveranitatea Cubei și vor pătrunde 
In spațiul nostru aerian.

Aceste acțiuni agresive sînt în contradicție flagrantă cu normele dreptului internațional și cu Carta O.N.U.Cuba are dreptul legitim și incontestabil de a-și apăra teritoriul împotriva unor asemenea acțiuni. A- vertizăm încă o dată că orice avion militar care va viola spațiul nostru aerian și va zbura în zona unde poate fi lovit de artileria noastră antiaeriană, va risca să fie doborit.Dacă în timpul unei asemenea acțiuni arbitrare îndreptată împotriva țării noastre se va produce vreun incident, răspunderea va reveni întru totul guvernului Statelor Unite.Vă declarăm încă o dată, domnule secretar general, că sîntem gata să examinăm în modul cel mai sincer o soluție amănunțită care ar duce la slăbirea definitivă a încordării internaționale existente. Ne dăm seama că aceasta ar fi în interesul tuturor țărilor care au de suferit de pe urma acestei ■ încordări, după cum orice conflict ar fi periculos pentru toată lumea.A sosit momentul cînd trebuie să devină clar cine vrea pace și cine nu vrea. Cuba nu se va opune niciodată unei rezolvări echitabile și cinstite, acceptabilă pentru toți. Cuba își apără pur și simplu suveranitatea, autodeterminarea poporului ei, egalitatea juridică a tuturor statelor, atît mari cît și mici, dreptul fiecărui popor de a munci, de a merge pe calea progresului, de a trăi în pace, de a respecta celelalte țări și de a se bucura de respectul lor.Nimeni nu poate să-și facă iluzii în legătură cu rezultatele inevitabile la care va duce politica Statelor Unite dacă guvernul acestei țări, în pofida poziției clare a Uniunii Sovietice și a hotărîrii Cubei de a obține o pace trainică, își va continua acțiunile de constrîngere îndreptate împotriva țării noastre.Cuba nu va ceda sub presiunea politicii de forță. Hotărîrea sa ră- mîne fermă. Poporul ei se va apăra, oricît l-ar costa aceasta. Dușmanii noștri să nu aibă nici o îndoială în această privință. Cu întreaga forță pe care ne-o dau conștiința faptului că luptăm pentru o cauză dreaptă și sentimentele noastre patriotice. îi vom face pe agresori să plătească foarte scump pentru crima lor, dacă ne vor ataca.Statele Unite amenință permanent țara noastră cu războiul. Dacă acest război va începe, el va fi un război lipsit de glorie și rușinos împotriva unui popor care nu va depune nici o dată armele.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, la 20 noiembrie au continuat lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S. prin dezbateri pe marginea raportului „Dezvoltarea economiei U.R.S.S. și conducerea de către partid a economiei naționale”, prezentat la plenară de către N. S. Hrușciov.Au luat cuvîntul numeroși vorbitori printre care Ghennadi Voronov, prim-vicepreședinte al Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., Niko-

lai Podgornîi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, Piotr Demicev, prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., Kirill Mazurov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Bielorusia, Ș. R. Rașidov, prim- secretar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, D. A. Kunaev, prim-secretar al C.C. al P.C. din Kazahstan, B. I. A- hundov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Azerbaidjan.Plenara C.C. al P.C.U.S. își continuă lucrările.

Proiecte de naționalizare 
a unor ramuri economice in Algeria

ALGER 20 (Agerpres). — După cum 
transmite agenfia Reuter, primul mi
nistru al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Mohammed Ben 
Bella, a anunfat în cadrul unei confe- 
rinje de presă că industria energetică, 
minele și comerjul exterior al Algeriei 
vor fi najionalizate.

Ben Bella nu a specificat data na
ționalizării, subliniind însă că se im
pune cu necesitate trecerea la o dată 
cît mai apropiată a ramurilor vitale ale 
economiei în sectorul de stat.

0 declarație a guvernului R. P. ChinezePEKIN 20 (Agerpres). — Agenția China Nouă a transmis la 20 noiembrie o declarație a guvernului chinez referitoare la conflictul de frontieră chino-indian.în declarație se arată printre altele că în dorința de a contribui la reglementarea pașnică a acestui conflict, guvernul chinez a hotărît să ordone încetarea focului de-a

lungul întregii frontiere chino-in- diene începînd de la 22 noiembrie 1962, ora 0. La 1 decembrie 1962, paza de frontieră chineză se va retrage cu 20 km în spatele liniei existente la 7 noiembrie 1959.în declarație se exprimă speranța că guvernul indian va lua la rîndul său măsuri corespunzătoare pentru a se asigura încetarea reală a focului.

Pentru o soluție grabnică
în problema dezarmării

Manifestări
ATENA 20 — Corespondentul 

Agerpres Al. Gheorghiu transmite :
In orașul Rhodos, centrul admi

nistrativ al insulei grecești cu ace
lași nume, au avut loc manifestări 
culturale organizate de Liga de prie
tenie greco-romînă.

Pentru a asista la aceste manifes
tări au sosit în Rhodos acad. Spiros 
Melias, vicepreședinte al Ligii de 
prietenie greco-romîne, și Mircea 
Bălănescu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Atena.

Sîmbătă seara, ambasadorul R. P. 
Romîne a oferit un dineu la care 
au participat Galateros, locțiitor al 
prefectului; Spiridon, mitropolit de 
Rhodos, Theoharis, primarul orașu
lui, Haritos, deputat din partea 
partidului guvernamental E.R.E., și 
alte personalități ale orașului. Cu a- 
cest prilej au rostit scurte cuvîntări

N ofă externă

„Căile pentru evitarea unei crize. Ex- 
perfii la lucru" — Acesta este titlul sub 
care ziarul englez „Guardian" publică 
un articol despre o semnificativă întruni
re care a avut loc recent la Paris.

Este vorba de întrunirea experfilor ce
lor 20 de state membre în așa-numita 
Organizație de Dezvoltare și Cooperare 
Economică — Statele Unite, Canada și 
statele Europei occidentale — care în
cearcă să întocmească un plan pentru a 
preveni și înlătura o nouă criză econo
mică. Conducătorul delegafiei S.U.A. a 
fost Walter H. Heller — președintele 
Consiliului de experfi economici al lui 
Kennedy. La adunările care au avut loc 
în secret s-a discutat — după cum au ară
tat surse din preajma conferinței — po
sibilitatea unei cooperări între statele 
vest-europene pentru a ajuta Statele Uni
te și Anglia să-și sporească productivita
tea și comerjul. După cum era de aștep
tat, în afara titlului atît de promifător, ar
ticolul din „Guardian“ nu poate pomeni 
nimic despre „căile miraculoase“ care 
ar putea ajuta economia capitalistă să 
evite crizele, cu toate că experții capi
taliști le-au căutat cu înfrigurare. Îngrijo
rarea lor este pe deplin justificată, dacă 
aruncăm fie și o privire scurtă asupra 
unor aspecte ale economiei țărilor capi
taliste.

In S.U.A., cea mai dezvoltată țară ca
pitalistă, Biroul bugetului federal preve
de pentru anul fiscal care Sc va încheia 
la 30 iunie 1963, un deficit. bugetar de 
7 800 000 000 dolari. Acesta va fi al 
2-lea deficit record înregistrat în timp de 
pace în S.U.A. In ceea ce privește veni
turile, același ' birou prevede o scădere 
de 7 100 000 000 dolari față de totalul 
încasărilor prevăzute în luna ianuarie.

In primul semestru al anului 1962 cele 
'6 țări ale așa-numitei Comunități Econo
mice Europene (Piața comună — n.r.) au 
înregistrat un deficit de 832 milioane do
lari în balanța lor comercială.

Economiștii țărilor capitaliste sînt con- 
știenți că se află în ajunul unor noi zgu
duiri economice, dar boala pe care au 
fost chemaji s-o tămăduiască este fără 
leac,

ROMA. La 20 noiembrie, 70 000 de muncitori-constructori din Roma au declarat o nouă grevă. Greviștii luptă pentru îmbunătățirea situației lor materiale.

Orlclt cos, tot se

HAVANA. In seara zilei de 19 noiembrie un avion militar a bombardat în larg vasul comercial cuban „Rio Damuji”. Avionul-pirat a evoluat de 4 ori deasupra vasului și a lansat 15 bombe care nu i-au adus însă nici un prejudiciu. Nu, au fost victime.
BANGKOK. în comunicate separate, Ministerul de Război al S.U.A. și guvernul Tailandei au-anunțat că trupele terestre americane staționate în Tailanda vor fi retrase în scurt timp. Retragerea anunțată nu privește decît forțele terestre și ale infanteriei marine apreciate la circa 2 300 soldați și ofițeri. Forțele militare aeriene, inclusiv două escadrile de avioane de vînătoare cu reacție, vor rămîne în continuare pe teritoriul Tailandei.

NEW YORK. Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat luni cu 97 de 
voturi pentru și o abținere (Portu
galia) rezoluția prezentată de 42 de 
țări afro-asiatice care proclamă 
dreptul inalienabil al poporului din 
Africa de sud-vest la independență 
și prin care se cere secretarului ge
neral al O.N.U. să stabilească supra
vegherea de către Națiunile Unite a 
acestui teritoriu.

P. Romine in Comitetul PoliticIntervenția reprezentantului R.NEW YORK 20 — De la trimisul special Agerpres C. Răducanu :în ședința din după-amiaza zilei din 19 noiembrie a Comitetului politic, reprezentantul R. P. Romîne, Mircea Malița, a arătat în intervenția sa, că discuțiile care au avut loc au confirmat o dată în plus adeziunea largă și unanimă a statelor membre față de ideea dezarmării generale și totale.Sentimentul general de îngrijorare care a cuprins, toate popoarele în urma pericolului grav pentru pace creat de acțiunile recente ale Statelor Unite în Marea Caraibilor a trecut ca un fir roșu prin intervențiile multor delegații.■Subliniind necesitatea lichidării bazeloi- militare de pe teritoriile străine, delegatul R. P. Romine a arătat că condițiile sebită.Poziția garanții numai pentru asigurarea propriei lor securități este în totală contradicție cu unul din principiile de bază ale dezarmării de care înșiși reprezentanții americani fac atîta caz, și anume principiul „dezannării echilibrate” dezarmării.Delegația tisfacție că rjzate a cîștigat tot mai mult teren în cadrul acestor discuții. R.P. Romînă a militat și militează cu consecvență în favoarea acestei idei, aducîndu-și contribuția proprie pentru crearea unei astfel de zone în regiunea Balcanilor.Referindu-se la proiectul de rezoluție prezeptat de delegația Braziliei împreună cu delegațiile Boliviei, Ecuadorului și statului Chile cu privire la crearea unei zone denuclearizate în America Latină. Mircea Maljța. a arătat că delegația romînă apreciază pozitiv această inițiativă, care, în anumite condiții, poate contribui în mod substanțial la consolidarea păcii și securității în această parte a lumii.în America Latină Statele Unite mențin, după cum se știe, o serie de baze maritime militare cum ar fi cele din Guantanamo, Puerto Rico și Zona Canalului Panama, care dispun de arme capabile să dea lo-

această măsură capătă în actuale o importanță deo-unor state care pretind
pentru fiecare etapă aromînă constată cu sa- ideea zonelor denuclea-

vituri nucleare. In apele care scaldă țărmurile Americii Latine flota militară a Statelor Unite menține numeroase crucișătoare, vase portavion și submarine care dispun de asemenea de arme nucleare.In sfîrșit, un alt factor care nu poate fi în nici un caz ignorat este existența unor baze militare, inclusiv a unor rampe pentru lansarea rachetelor intercontinentale, în regiunea din sudul Statelor Unite, în imediata vecinătate a golfului Mexic, precum și în Florida.In încheiere reprezentantul romîn a arătat că delegația romînă vrea să-i asigure pe membrii comitetului că, în cadrul tratativelor ce se vor deschide în curînd la Geneva, ea nu-și va precupeți nici un efort pentru a găsi o soluție grabnică care să permită încheierea tratatului de dezarmare generală și tot<-lă.Delegația romînă va acorda în a- celași timp toată atenția ce se cuvine și acelor măsuri colaterale care pot să reducă actuala tensiune din lume și să contribuie la lichidarea pericolului dezlănțuirii unui război termonuclear.
■ArNEW YORK 20 (Agerpres). — Cu 97 voturi pentru, nici un vot contra și o abținere (Franța), Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a aprobat la 19 noiembrie rezoluția cu privire la dezarmarea generală și totală, al cărei proiect a fost propus de 33 de țări.Rezoluția Comitetului Politic reafirmă necesitatea încheierii în termenul cel mai scurt a unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală. Ea conține chemarea adresată Comitetului celor 18 de a duce tratative în „spiritul unui compromis constructiv pînă ce va fi realizat un acord*.

PARIS. Conferința generală a U.N.E.S.C.O. a adoptat la 19 noiembrie bugetul acestei organizații pe exercițiul financiar 1963-1964 în sumă de 39 milioane de dolari. Delegațiile Uniunii Sovietice și țărilor de democrație populară au obiectat împotriva acestei sume atît de mari, considerînd-o exagerată și necorespunzătoare cerințelor . organizației. Delegația sovietică a propus ca bugetul pentru următorii doi ani să fie stabilit la 34 milioane dolari.
Afară cu bazele militare

din Anglia

LONDRA. Guvernul S.U.A. trebuie să lichideze bazele pentru rachete „Thor“ și bazele submarinelor înzestrate cu rachete „Polaris“ aflate pe teritoriul Angliei, pentru că ele intensifică încordarea internațională și creează o primejdie pentru viața milioanelor de englezi — se spune în scrisoarea a 41 de membri ai parlamentului publicată în ziarul „Times“ din 20 noiembrie. Scrisoarea a fost semnată de Frank Allaun, Fenner Brockway, Judit Hart, Julius Silver- man, John Stonehouse, Konny Zillia- cus și alții.
PRAGA. Ls 19 noiembrie, în sala de 

tesfivităfi a catedrei de romanistică de 
pe lingă Universitatea Carolina din Prä
ge, acad, lorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romine, a vorbit despre 
„probleme actuale ale romanisticii“.

PNOM PENH. Aproximativ 50 de soldați sud-vietnamezi au trecut cu 12 bărci pe teritoriul cambodgian în provincia Takeo. Ei au omorît un milițian cambodgian și au rănit un paznic, după care s-au îndreptat în direcția postului de pază Nui-Sam de pe teritoriul sud-vietnamez.
Declarația Biroului Politic

al P.C. Francez

Francez, dată pu- în legătură cu retur de scrutin al Adunarea Națio-
PARIS. într-o declarație a Biroului Politic al P.C. blicității Ia Paris, zultatele primului alegerilor pentrunală, se arată că întrunind încă în primul tur de scrutin patru milioane de voturi și obținînd nouă mandate de deputați, P.C. Francez a devenit principala forță de opoziție împotriva puterii personale.în al doilea tur de scrutin, la 25 noiembrie — se arată în declarație — francezii trebuie să aleagă o majoritate republicană împotriva terii personale.

I1 SALAZAR: - 
rupe...

Desen de NIC. NICOLAESCU,

In c
C. PARASCHIVESCU-BALĂCEANU

1
0

In'

praeteneșii
Mircea Bălănescu și primarul Theo- 
haris.

Duminică, 18 noiembrie, peste o 
mie de persoane au asistat în sala 
Teatrului național din Rhodos la o 
manifestare în cursul căreia acad. 
Spiros Melias și-a împărtășit impre
siile din vizitele făcute în ultimii 
ani în Romînia.

Au fost prezentate apoi documen
tarul în culori „Transilvania“ și 
filmul „S-a furat o bombă“, care 
s-au bucurat de succes.

LONDRA, 
continuă să se 
juforul armelor 
S.U.A. și de aliafii lor din N.A.T.O., 
scrie Bertrand Russell, filozof și mili
tant pe tărîm obștesc, în mesajul a- 
dresat conferinfei vest-europene pen
tru amnistierea definufilor și deporta- 
jilor politici din Portugalia. Această 
conferință va avea loc în zilele de 15 
și 16 decembrie la Paris.

Odiosul regim al lui Salazar a că
rui deviză este umilirea omului, scrie 
Russell, este totodată „aliat apreciat 
al guvernului englez, partener prefe
rat al „lumii libere" in N.A.T.O. și 
stăpin al bazelor de rachete nu
cleare".

Russell arată că la fel ca și regimul 
Franco, regimul lui Salazar din Por
tugalia „se menfine numai datorită 
sprijinului activ al Angliei, S.U.A., 
Franfei și Germaniei (occidentale — 
n.r.) în domeniul politic, economic și 
militar". „Trebuie să cerem răspicai 
amnistie pentru poporul Portugaliei, 
libertate pentru ostatecii politici ai clr- 
muitorilor tirani", subliniază în înche
iere Russell,

Regimul lui Salazar 
mențină numai cu a- 
furnizate de Anglia,

HAVANA'. Prensa Latină relatează că într-un număr de sate din regiunea nordică a Hondurasului au fost arestați de către așa-numita „poliție de siguranță" mai bine de 60 de participant activi la mișcarea țărănească. La pregătirea a- cestei „operațiuni“ a luat parte diplomatul american John Dony. A- restații au fost supuși unui tratament brutal. Ei vor fi judecați pentru „activitate subversivă".
Ca vizitator recent al Braziliei țin să împărtășesc cititorilor „Scînteii" cîteva impresii fugare culese pe întinsul celei mai mari și populate țări a Americii Latine.La Brasilia — nouă capitală metropolitană — s-au gîndit gazdele noastre să-i primească, pe membrii Uniunii Interparlamentare la Conferința lor anuală. Cred că invitația a izvorît, din legitima mîndrie de a a- răta cea mai nouă capitală din lume și din dorința de a-i lega numele de importanta manifestare internațională pe care a constituit-o conferința amintită.La tropicul Capricornului — locul așezării — ajungi din Europa după' 12 ore de zbor susținut și cobori pe insula Guvernatorului, la marginea Băii Guanabara, la circa 25 km de Cidade Maravilhosa — Rio de Janeiro.Un peisaj nou se deschide în fața ochilor unui călător de pe meleagurile noastre. La o depărtare de atîtea meridiane și paralele te în- tîmpină palmierii, cactușii și întreaga floră tropicală într-o atmosferă specifică, determinată de atributele permanente ale climei : căldură și umiditate. Era în luna octombrie — lună de primăvară în acele locuri — și căldura se accentua pe măsură ce se apropia zonul de vară, care începe în cembrie.Diferențele de temperatură sînt mari : (noțiuni cu de la noi) circa 20°C. durile sînt veșnic verzi. Frunzele nu cad niciodată, ci se reîmprospătează continuu.Drumul spre noua capitală — Brasilia — se află la aproximativ 1 400 km depărtare de litoral și în această direcție numai avionul poate asigura un acces convenabil. De altfel, traficul aerian este aici foarte intens. Se spune că Brazilia este a doua țară din lume în această privință.După ce am aterizat am făcut cunoștință cu acesteia, despre care citisem multe. Impresia devăr unică. Blocuri înalte (fără să fie însă zgîrie-nori), mult distanțate unele de altele, sprijinite pe piloni

se- de-nu între „iarnă" și „vară" totul deosebite de cele se menține o medie de Cîmpiile, colinele și pă-

și coloane, șosele excepțional de largi, destinate unei circulații în perspectivă ; construcții al căror exterior nu-ți redă noțiunea interiorului —o inovație foarte originală în arhitectură — toate înconjurate de cartiere satelit. Ideea unei noi capitale a încolțit de mult timp în mintea brazilienilor, de mai bine de două secole. Ea a fost generată de una din particularitățile Braziliei și anume de economică concentrat timp ce în neau preacapitalei este menită să creeze condiții pentru dezvoltarea multilaterală și a acestor zone de interior. Fiecare categorie socială se pronunța pentru crearea unei noi capitale, dar privea acest lucru prin prizma intereselor proprii. Constituțiile țării înserau de fiecare dată ideea și necesitatea mutării sediului guvernului către mijlocul țării, din considerente politice, sociale și militare, pentru a se închide astfel „ciclul politic al litoralului", pe care era așezată vechea capitală — Rio de Janeiro.Care urma să fie locul cu condițiile cele mai favorabile pentru un asemenea centru ? 8 000 de fotografii aeriene și

faiptul că întreaga viață și politică a țării s-a pe fâșia de litoral, în interior zone vaste rămî- puțin cunoscute. Mutarea

în capitală construcțiile auzisem și este într-a-

numeroase alte cercetări au ajutat la fixarea locului noii capitale în statul Goyas, pe un platou de aproximativ 1 000 de metri înălțime, ca însumînd caracteristicile unui frumos peisaj.La 1 octombrie 1957, președintele republicii a aprobat legea prin care s-a fixat ziua de 21 aprilie 1960 ca dată pentru instalarea definitivă a noii capitale Ia Brasilia. Despre a- ceastă hotărîre s-a spus că „ea constituie, după cucerirea independenței politice, pasul înainte cel mai curajos, cel mai energic al națiunii".In ce privește arhitectura noii capitale, autorii planului susțin următoarea părere : noul în arhitectura modernă trebuie să fie arhitectura orașelor și nu a edificiilor luate izolat, așa cum s-a considerat șl practicat pînă acum. Autorul îndru-

mărului „Cronologia ideii noii capitale braziliene“ scrie că noul este arhitectura pe scară înaltă a orașelor, așa cum se practică în Uniunea Sovietică.Construcția e la început. După extrasul de naștere, ea are doar cîți- va ani. Amplasamentul „pieței (legislativă, executivă și judecătorească — vechiul sistem de orîn- duiie constituțională) înconjurat de serviciile anexe, este în prezent terminat. Acum doi ani se spunea că noua capitală încă n-a ieșit din scutece. Astăzi ea crește impunătoare.Poporul brazilian a năzuit și năzuiește din toată inima spre o dezvoltare democratică. Brazilia, poporul ei harnic cunosc încă multe greutăți — rezultate ale dominației economice exercitate asupra Braziliei de către monopolurile nord- americane. După cum a declarat nu de mult guvernatorul statului Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, „exploatarea de către monopolurile și trusturile străine a bogățiilor Braziliei este principala cauză a creșterii costului vieții și sărăciei țării". Pentru înlăturarea acestor stări de lucruri luptă forțele democratice naționale, care au și determinat adoptarea unor măsuri importante, cum sînt crearea monopolului petrolier de stat, naționalizarea explorării și extracției materiei prime atomice, ca și măsuri de natură să reducă transferul profiturilor în străinătate și altele. Multe personalități braziliene, oameni politici, de afaceri se pronunță pentru lărgirea relațiilor comerciale cu țările socialiste.Totodată, în Brazilia, lupta pentru menținerea și consolidarea păcii se bucură de foarte mulți aderenți. Numeroși fruntași ai vieții publice din această țară cheamă popoarele latino-americane să-și unească rîn- durile în apărarea cauzei drepte a poporului cuban, susțin această cauză. Voi aminti, de asemenea, că Brazilia a prezentat de curînd la

celor trei puteri1
55K

Un cartier din Brasilia, noua capitală a BrazilieiO.N.U. un proiect de rezoluție cu privire la considerarea Americii Latine ca zonă denuclearizată, propunere căreia i s-au raliat un șir de țări ca Bolivia, Chile, Ecuador, și care are un larg ecou internațional.Poporul brazilian ține la pace, aspiră spre o dezvoltare democratică, contrar manevrelor unor cercuri reacționare înfeudate S.U.A. Acest popor iubește profund munca pașnică și viața. însăși înfățișarea oamenilor, felul lor de a se purta atestă aceasta.In _ general, brazilienii — metiși, negri sau albi — reflectă în privirea și atitudinea lor ceva din frumusețea peisajului. Unii dintre oaspeți erau înclinați să atribuie aceste calități ambianței naturale, alții — încrucișărilor de rase. Șl pe litoral, spre ocean, ca și în centrul țării, spre Amazoane, amestecul de rase, obiceiuri și limbă creează un colorit deosebit. Limba e caldă, ca și natura. Brazilia este singura țară din America Latină unde se vorbește limba portugheză. Muzica braziliană pe care o poți auzi pretutindeni e pe cît de melodică, pe atît de vibrantă, pline deAtît în localități fost întîmpinați cu căldură și cordialitate. Multă simpatie și interes manifestau oamenii față de țara noastră, de realizările poporului romîn. Cînd le povesteam despre a- cestea ei ne puneau sumedenie de întrebări cu privire la un aspect sau altul.— Vasăzică, așa-i la dv. ? întrebau iar și iar despre dezvoltarea

Dansurile naționale sînt vioiciune.capitală cît și în celelalte prin care am trecut am

SAIGON. „Tribunalul militar special” diemist din provincia Binh Thuan a condamnat la moarte cinci patrioți sud-vietnamezi, iar pe alți trei la muncă silnică pe diferite termene. In afară de aceasta, tribunalele militare din Saigon și Thu-Dau- Mot au pronunțat în ultimele zile sentințe capitale împotriva altor zece patrioți care au luptat împotriva regimului dictatorial, antipopular, din Vietnamul de sud.
industriei și a agriculturii, despre realizările social-culturale, despre felul cum trăiesc oamenii muncii la noi și despre proiectele lor de viitor. Un delegat la Conferința Uniunii Interparlamentare, venit din altă țară a Americii Latine, ne-a pus de mai multe ori întrebări în legătură cu încheierea procesului de colectivizare a agriculturii în țara noastră și căuta să-și imagineze cum arată satele noastre, fără boieri latifundiari, fără analfabetism și iqno- ranță.In cursul călătoriei în Brazilia am făcut multe legături noi de prietenie. Dezbaterile conferinței la care am participat, asupra problemelor păcii, dezarmării generale și totale, a comerțului internațional și a schimburilor parlamentare reciproce au prilejuit crearea unor menea legături și în acest dru. Prestigiul internațional care se bucură țara noastră simțit la tot pasul. Prețuirea pentru eforturile făcute de țara noastră în apărarea păcii, promovarea unor relații internaționale de colaborare intre state și-au găsit oglindirea și în documentele conferinței, unde, printre modalitățile menite să înlesnească înfăptuirea dezarmării generale și totale, să creeze o atmosferă de încredere între state, să determine o micșorare a încordării internaționale este amintită și propunerea guvernului romîn cu privire la crearea unei zone denuclearizate, de bună vecinătate și colaborare între statele din Balcani.Vizita în Brazilia ne-a numeroase dovezi ale unei sincere manifestate față de romîn.
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prilejuit prietenii poporul

LONDRA. Din cauza furtunilor de zăpadă și a vremii reci care s-a abătut brusc asupra Angliei, 13 persoane și-au pierdut viața. Zăpezile mari au blocat șoselele din Scoția izolînd complet orașul Edinburgh. Zăpezi mari au căzut și în nordul Italiei, precum și asupra Germaniei occidentale și Elveției.La închiderea ediției
BONN 20 (Agerpres). — După demisia celor 5 miniștri hber-demo- crați, toți ceilalți 15 miniștri, membri ai partidului creștin-democrat au prezentat cancelarului Adenauer demisia lor.Comentînd această demisie în bloc a miniștrilor creștin-democrați, corespondenții de presă occidentali arată că aceasta a provocat surpriză la Bonn, unde se interpretează că măsura a fost adoptată pentru ă permite cancelarului să constituie un nou guvern fără Strauss și fără „a-și pierde prestigiul" demițîndu-1 public pe acesta.„Cancelarul Adenauer, relatează agenția Reuter, va căuta să amîne reglementarea crizei pînă la începutul săptămînii viitoare, deoarece duminică vor avea loc alegeri în Bavaria și există temeri că situația lui Strauss, care este președintele Uniunii Creștin-Sociale din acest land, va fi mult înrăutățită dacă noul guvern federal va fi constituit fără el“.
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