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Uzinele „Unio" din Satu-Mara. Se verifică dlxno nslunlle ansamblalor care se montează la un produs 
fabricat aici.Prin reproiectare—importante economii de metal

Din experiența uzinei 
wUnio(< Satu-Mare

In interiorul ziarului:

® Viața de partid. M. Băiuț, 
N. Bivolu : Organizația de bază 
pe schimb (pag. 2-a).

o Experiența noastră în cul
tura porumbului (pagină specia
lă) (pag. 3-a).

• D. Costin : Discuție despre 
scenariul filmului artistic (pag. 
4-a).

o Lucrările Congresului al 
VIII-lea al P.M.S.U. — Cuvînta- 
rea tovarășului O. V. Kuusinen 
— Cuvîntarea tovarășului Ale
xandru Drăghici (pag. 5-a).

Construcții de locuințe Amenajări gospodărești

Tn anul 1932, uzina „Unio" din 
featu-Mare a acumulat o bogată ex
periență în economisirea metalului, 
experiență deosebit de utilă pentru 
activitatea din anul viitor.

în orice secție a uzinei este evi
dentă grija și preocuparea de zi cu 
zi a muncitorilor, maiștrilor și ingi
nerilor de a utiliza cit mai gospodă
rește metalul. La turnătorie, prin 
extinderea turnării în cochile sau în 
forme întărite cu bioxid de carbon, 
prin folosirea tot mai largă a turnă
rii sub presiune, 
au fost reduse 
substanțial adau
surile de prelu
crare, economisin- 
du-se sute de tone
de metal. în secțiile mecanice, prin 
înlocuirea nituirii — la unele pro
duse — cu sudură, și prin aplicarea 
altor procedee tehnologice avansate 
s-au economisit, de asemenea, canti
tăți mari de metal. Organizația de 
partid desfășoară o susținută muncă 
pentru antrenarea întregului colec
tiv la lupta pentru economisirea me
talului.

La noi preocuparea pentru buna 
gospodărire a metalului pornește 
chiar de la planșeta proiectantului, 
de la masa de lucru a aceluia care 
concepe mașina sau utilajul ce ur
mează a fi produs. De aceea, și din 
acest punct de vedere, în uzina 
noastră se dă o mare atenție muncii 
de concepție. Paralel cu asimilarea 
de produse noi, întreprinderea pro
duce o serie de mașini și utilaje pe 
care le-am avut în plan și în anii 
anteriori. Tehnica însă nu stă pe 
loc. Iată de ce noi ne preocupăm

duse întreprinderea a economisit în 
acest an circa 500 tone de metal.

Aceste realizări confirmă justețea 
măsurilor luate în întreprindere 
pentru întărirea continuă a muncii 
de concepție. în prezent pe planșe
tele proiectanților noștri se revizu
iește documentația tehnică a unor 
noi produse de bază ale uzinei.

Organizația de partid de la ser
viciile tehnice a analizat de curînd 
munca de concepție ce se desfășoară 
în uzină precum și problema eco

nomisirii metalu
lui A fost criticat, 
pe bună dreptate, 
faptul că în mun
ca de proiectare
se mai lucrează

uneori în asalt, se „atacă“ prea 
multe obiective deodată, neținîn-
du-se seama de faptul că în primul
rînd trebuie asigurată terminarea 
proiectelor și pregătirea tehnologiei 
la acele produse care au o pondere 
mare în planul uzinei și sînt mult 
cerute de beneficiari. în urma aces
tei analize au fost luate măsuri ca 
lucrările de proiectare și de pregă
tire a tehnologiei să se desfășoare 
în flux eșalonat șl în strînsă legă
tură cu dezvoltarea de perspectivă 
a producției uzinei.

Sînt însă unele cauze care nu de-

Ing. MIHAIL DUMITRAȘCU 
tehnolog-șef la Uzinele „Unio“ 

Satu-Mare

Propuneri care prind viața.
GALAȚI (coresp. „Scînfeii"), — Co

lectivul Uzinei „Laminorul" din Brăila 
a reușit ca de la începutul anului și 
pînă acum să dea peste plan aproape 
3 900 tone de laminate, 1 220 tone de 
sîrmă trefilată și circa 400 de tone de 
alte produse finite. De asemenea, s-au 
realizat peste 2 000 000 lei beneficii.

La măsurile tehnico-organizatorice 
în curs de aplicare s-au adăugat încă 
34 de propuneri făcute cu prilejul ul
timelor consfătuiri de producție în ve
derea noului an de muncă. Unele din
tre ele încep să fie aplicate în pro
ducție de pe acum. Așa, de pildă, în 
prezent se experimentează automati
zarea completă a trenului mijlociu de 
laminare de la laminorul nr. 1 și se 
lucrează la prelungirea cuptorului de 
încălzit țagle de la laminorul nr. 2, De 
asemenea, s-a prevăzut executarea a 
două vîrtelnițe la laminorul nr. 1 și alte 
lucrări din fonduri de mică mecani
zare.

Ritmicitatea producției, 
in atenția întregului colectiv
TIMIȘOARA (coresp. „Scînfeii*). — 
O contribuție însemnată la depăși

rea sarcinilor de plan la întreprinderea 
„Tehnomefal* din Timișoara a adus-o 
înfăptuirea măsurilor tehnico-organiza- 
forice înscrise în plan și a propuneri
lor valoroase făcute de muncitori.

Pe baza studiului făcut asupra sar
cinilor de plan pe anul viitor s-au sta
bilit produsele ce se vor executa, pe 
luni și trimestre, și în funcție de a- 
cesfea s-a întocmit planul de aprovi
zionare eșalonat pe produse. De ase
menea, s-a analizat modul în care sînt 
încărcate mașinile și echipele de lucru 
și s-au luat măsuri pentru ca sarcinile 
să fie în așa fel repartizate încîf să se 
asigure din primele zile ale noului an 
îndeplinirea ritmică a planului

Scrisori 
din agricultură

Pregătim recolta viitoare

Cu cîteva zile în urmă, la 
G.A.C. „Unirea“ din Biliești, ra
ionul Focșani, mai erau de arat 
peste 150 de ha. Mecanizatorii 
din brigada a 9-a de la S.M.T. 
Florești și-au sporit eforturile în 
muncă. Exemplul tractoristului 
Constantin Balaban, care a rea
lizat planul la arături, a fost ur
mat de Ion Ursache ?i ceilalți 
tractoriști. In prezent se ară ul
timele suprafețe.

O dată cu executarea arăturilor 
s-au luat măsuri pentru îngră- 
șarea terenului. Numai în ulti
mele zile s-au încorporat în sol 
peste 200 tone de îngrășăminte 
naturale. Fruntași în această ac
țiune sînt colectiviștii Vasile 
D. Grlgorică, Ștefan Miron și alții.

VASILE T. BÎNDAR 
colectivist

Adăposturi pentru animale

Sectorul zootehnic al gospodă
riei colective din comuna Cocar- 
geaua, raionul Fetești, s-a dez
voltat mult în ultimul an. Pen
tru a adăposti întregul efectiv 
de animale și păsări, gospodăria 
a construit anul acesta trei pu- 
iernițe, două îngrășătorii pentru 
1 000 de porci, un grajd pentru 
vaci, un saivan și o cameră in
cubator.

Deși colectiviștii au construit 
peste plan o puierniță și o în- 
grășătorie de porci, folosind ma
teriale din resurse locale, au e- 
conomisit 200 000 de lei față de 
suma alocată.

DUMITRU LAURENȚIU 
activist de partid

Pentru Însușirea metodelor
agrozootehnice înaintate

In unitățile agricole din raio
nul Vînju Mare, regiunea Olte- 
rtia, funcționează anul acesta 162 
de cercuri agricole, zootehnice, 
vitipomicole, legumicole și de 
mecanizare a agriculturii. In fie
care cerc sînt înscriși cite 70—80 
de cursanți. Toate cercurile sînt 
conduse de ingineri agronomi și 
zootehnici, medici veterinari, pre
cum și profesori. Pentru colecti
viștii care nu urmează la cercu
rile de învățămînt, cu durata de 
3 ani, se vor ține mai multe con
ferințe despre căile de creștere 
a producției agricole la hectar 
și a productivității animalelor.

PETRE CÄRBUNARU 
activist de partid

Neglijează fertilizarea 
solului

Gospodăriile colective din ra
ionul Hîrșova, regiunea Dobro- 
gea, și-au planificat să încorpo
reze în sol, în toamna aceasta, o- 
dată cu arătura adîncă, peste 
70 000 de tone gunoi de grajd. Pînă 
acum s-au executat arături a- 
dînci pe o mare suprafață, dar 
s-au încorporat sub brazdă doar 
37 000 de tone îngrășăminte. Gos
podăria colectivă din comuna 
Crucea are în plan să transporte 
la cîmp 2 400 tone gunoi. Mijloa
cele de transport sînt prost folo
site și pînă acum au fost trans
portate doar 470 de tone. Aceeași 
situație este și în gospodăriile 
din Stupina, Casimcea și altele.

IONEL BOBOC 
tehnician agronom

pentru siderurgiști
In noul oraș muncitoresc al siderurgiștilor hunedo- 

roni a fost terminat primul bloc turn cu 9 etaje șl 100 
de apartamente. Folosirea betonului monolit turnat în 
cofrctje glisante a permis constructorilor din Hune
doara să ridice cele 9 etaje în numai 17 zile. Conco
mitent cu înălțarea fiecărui etaj, s-au executat și ten
cuiala interioară și exterioară. Prin folosirea acestui 
procedeu s-au făcut economii de cherestea în valoare 
de aproximativ 200 000 de lei. Metoda aceasta a fost 
experimentată și aplicată pentru prima dată de con
structorii hunedorenl la începutul anului, la ridicarea 
turnului de răcire a furnalului de 1 000 m c al marelui 
combinat siderurgic din localitate. Acum se fac pre
gătiri pentru a fi executate în același fel alte 3 
blocuri turn cu cîte 100 apartamente fiecare.

La Govora
GOVORA (coresp. „Scîn

teii“). — In aceste zile a 
sosit în stațiunea balneo
climaterică Govora o 
nouă serie de 1 500 de

în prezent la Govora șl-au 
petrecut concediile de o- 
dihnă șl tratament peste 
22 000 de oameni ai 
muncii.

De curînd, în ' diferite puncte de pe 
traseul care leagă orașul lași de rîul 
Prut au început pregătirile în vederea 
dublării conductei de aducfiune a apei 
potabile, pe o lungime totală de circa 
18 km. Aceasta va contribui la îmbu
nătățirea alimentării cu apă potabilă a 
populafiei din localitate și a noilor uni
tăți economice în curs de construcție în 
zona industrială a orașului.

In același timp, vor fi efectuate și alte 
lucrări ca amplificarea prizei de la Prut 
prin montarea unor pompe de mare ca
pacitate, amenajarea unui baraj în apro
pierea orașului, care va permite acumu
larea în permanentă a unui volum sporit 
de apă, construirea unor noi stafii de 
pompare, modernizarea stafiei de tra
tare de la Șorogari și altele.

Prin darea în folosință a întregului 
complex, lașul va fi alimentat zilnic cu

O nouă 
școală 

profesională

La Scăenl, regiu
nea Ploiești, a fost 
dată in folosință o 
nouă școală profesio
nală pentru formarea 
de muncitori califi
cați în ramura sticlă
riei.

Față de anul trecut 
numărul elevilor ca 
urmează școlile teh
nice din industria 
construcțiilor a cres
cut cu 107 la sută, 
iar al celor înscriși 
în școlile tehnice de 
maiștri — cu peste 
22 la sută.

(Agerpres)
o cantitate de apă 
de trei ori mai 
mare decît în pre- DE PESTE HOTAR

oameni ai mumcii. 
In scopul îmbună
tățirii condițiilor 
de tratament, de 
curînd a fost dat 
în folosință un 
sanatoriu de co
pii, cu o capaci
tate de 104 paturi, 
pentru tratarea a- 
fecțiunilor căilor 
respiratorii și reu- 
matologice. La 
pavilionul nr. 1 
precum și la nu
meroase vile, se 
fac amenajări în 
vederea măririi 
gradului de con
fort.

De la începutul 
anului și pînă

Schimb 
de experiență 
intre sudori
Din inițiativa Con

siliului local al sin
dicatelor din Orșova 
a fost organizat un 
schimb de experiență 
între sudorii de la 
uzina din Topleț și 
Șantierul Naval Or
șova. Cu acest prilej 
s-au ținut referate, 
s-au executat suduri 
în poziție orizontală, 
verticală etc. și s-a 
împărtășit din expe
riența unora privind 
îmbinarea prin su
dură a pieselor din 
aluminiu și plumb.

(Agerpres)
zenf.

• La conferința sa de presă din 
seara zilei de 20 noiembrie, preșe
dintele S.U.A., J. Kennedy, a anun
țat, că în urma înțelegerii realizate 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
dat instrucțiuni pentru ridicarea blo
cadei față de Cuba.

Agenția TASS a anunțat că în le
gătură cu încetarea blocadei și cu 
posibilitatea ce s-a conturat de a se 
desăvîrși lichidarea urmărilor crizei 
periculoase din regiunea Mării Ca
raibilor, guvernul sovietic a dat in
strucțiuni ministrului apărării al 
U.R.S.S. să aducă la îndeplinire o 
serie de măsuri privind anularea 
măsurilor luate în momentul cel mai 
ascuțit al crizei și revenirea la acti
vitatea militară normală. Instrucțiuni 
similare au fost date și de coman
dantul suprem al Forțelor Armate 
Unite ale țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia. (Citiți telegra
mele în pag. Vl-a).

• Peste 200 de familii de țărani 
din provincia Anta (Peru) au o- 
cupat recent o mare moșie cunos
cută sub denumirea de „La Falia". 
In apropierea orașului Mollepata 
300 de familii de țărani au fost a- 
tacate de poliție în timp ce încer
cau să ocupe altă mare latifundie.

® O mare demonstrație în spri
jinul patrioților spanioli a avut loc 
la Lyon (Franța). Adunați în fața 
gării, demonstranții au vrut să se 
îndrepte spre consulatul spaniol, 
dar ei au fost împrăștiați de poliție. 
După cîtva timp, demonstranții au a- 
țuns în fața consulatului, dar poliția 
a pus în funcțiune bastoanele de 
cauciuc, a smuls pancartele pe 
care le purtau demonstranții și i-au 
împrăștiat.

Un nou bloc cu 112 aparta
mente a fost’dat zilele acestea 
în folosință pe strada V. I. 
Lenin din Ploiești.

(Foto : R. Costin)

Se extinde rețeaua electrică 
in mediul rural

Numărul comunelor și safelor elec
trificate de către întreprinderile Mi
nisterului Minelor și Energiei Electrice, 
în primele 10 luni din acesf an, esfe 
de peste 400.

O dată cu introducerea luminii e- 
lecfrice în safe, au fosf electrificate și 
peste 100 de gospodării agricole de 
sfat și numeroase gospodării agricole 
colective. Extinderea rețelei elecfrice 
în mediul rural permite folosirea pe 
scară mai largă a curentului electric 
la acționarea diferitelor mașini-unelfe 
din atelierele mecanice, instalațiilor de 
mulgere a vacilor, focătorilor de nu
trețuri, utilajelor pentru irigat, pentru 
treierat, la transportul furajelor etc.

în prezent sînt în curs lucrări de 
electrificare la încă 50 de unități a- 
gricole.

(Agerpres)

Săptămîna economiei

permanent și de îmbunătățirea a- 
cestor produse. Să luăm, de exem
plu, vagonetul de mină de 1000 
de litri, un produs pe care-1 fa
bricăm de mai mulți ani. Ținînd 
seama de cerințele minerilor, acest 
produs a fost reproiectat în între
gime anul trecut. în urma repro- 
iectării s-au obținut caracteristici 
constructive și funcționale superi
oare și, ceea ce este mai important, 
consumul de metal a scăzut cu 70 
kg la fiecare vagonet.

A fost reproiectat de curînd și 
transportorul cu bandă tip „Unio". 
Cu acest prilej a fost modificată 
construcția capului de acționare și 
s-au unificat și tipizat un mare nu
măr de piese. Noul transportor se 
comportă mai bine în exploatare ; 
greutatea lui s-a redus cu 300 kg.

în uzina noastră au fost reproiec- 
tate, parțial sau în întregime, și alte 
produse — printre care ventilatorul 
pneumatic, transportorul cu raclete, 
screperele de 6 mc, unele ansam- 
ble la remorca basculantă și altele. 
Pe baza reproiectării acestor pro-

; Valorificarea 
superioară a masei lemnoase

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
>— între muncitorii din parchetele 
și gurile de exploatare a întreprin
derii forestiere din Baia Mare se 
desfășoară o susținută întrecere 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate la începutul anului. Printr-o 
mai bună organizare a muncii și 
extinderea mecanizării lucrărilor, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent indicele de utilizare a masei 
lemnoase a crescut la fag cu 4,7 la 
sută. în felul acesta, din aceeași 
masă lemnoasă dată în exploatare 
s-au obținut în plus peste 7 900 mc 
lemn de lucru.

(Continuare în pag. Il-a)

Qiistiița ta aale...
In timp ce la hidrocentrala „V. I. 

Lenin“ de la Bicaz se executau ul
timele finisări, la marginea de sud- 
est a orașului Piatra Neamț o parte 
din constructorii care au înălțat im
punătorul baraj și au străpuns 
muntele Botoșanu au început lu
crările pentru construirea canalului 
de aducțiune pe care vor curge în 
viitor apele îmblînzite ale Bistriței.

★
O tablă indicatoare purtînd ini

țialele I.C.H. (întreprinderea de 
construcții hidro-energetice) ne ara
tă drumul spre lotul Costișa. După 
cîteva minute, în față ni se deschide 
panorama șantierului : excavatoare, 
buldozere și dragline scormonesc 
pămîntul pe o 
lungime de mulți 
kilometri, autoca
mioane aleargă 
necontenit. Fie 
rari-betoniști, că- 
țărați pe schele, 
țes din fire de o- 
țel dantela meta
lică a hidrocen
tralei de la Costi
șa. cea de-a 7-a 
hidrocentrală din 
lanțul „Casca
dei".

Canalul nr. 6. 
Primele săpături 
au început din a- 
propierea Buhușu- 
lui. Din spusele 
maistrului Nicolae 
Cojocaru, pe ca
nalul 6 sînt cele 
mai grele lucrări 
din cîte s-au exe
cutat de-a lungul 
canalului Bistrița.

Aici terenul este mlăștinos, cu 
pîraie și ochiuri de apă adînci. Se 
lucrează tot timpul sub pînza de 
apă. Pe o porțiune de aproape doi 
kilometri se va lucra într-o zonă 
stîncoasă. Pe fundul canalului, la o 
adîncime de 4-5 metri, adică locul 
pînă unde s-a ajuns cu săpăturile, 
curge un șuvoi abundent de apă 
care ar putea pune în mișcare două 
mori țărănești. Alături lucrează un 
excavator cu șenilele în apa mi
loasă.

Și la canalul 5 s-a săpat sub 
pînza unei ape. Și acolo construc
torii au fost nevoiți să lupte împo

triva infiltrațiilor. Din loc în loc se 
săpau puțuri adînci de 7-8 metri în 
care apa era colectată. Din puțuri 
era evacuată cu ajutorul unor 
pompe de mare capacitate. La ca
nalul 5 se vor evacua în acest fel 
în 24 de ore nu mai puțin de 80 000 
metri cubi de apă, cam de 4 ori cît 
debitul pe caie-1 primește un oraș 
ca Bacăul. în felul acesta excava
toarele puteau lucra la „uscat“ cu 
randament sporit.

Sistemul captării apelor în puțuri 
prezenta unele inconveniente : era 
costisitor, urca prețul de cost. Prin
tre altele, problema înlocuirii pom-

Se taluzează și se betoneazâ malurile noului drum al Bistriței.

pelor a fost discutată șl într-o a- 
dunare de partid.

— Să renunțăm la pompe. Trebuie 
găsit un alt sistem de evacuare a 
apei, mai economicos, au spus mem
brii de partid.

Soluția s-a găsit chiar acolo, tn 
timpul dezbaterilor. Apa să fie 
evacuată prin scurgerea naturală. 
Cum ? Foarte simplu. ...Un excava
tor va deschide drum, executînd o 
rigolă adîncă, adică un șanț care 
va colecta apele din zona canalu
lui. In urma excavatorului, oamenii 
vor putea lucra în condiții bune. 
Toată greutatea cade însă asupra 
excavatorului care va săpa rigola. 
El va fi nevoit să lucreze în apă.

Cînd se spunea acest lucru, pri
virile oamenilor se îndreptau spre 
comunistul Gheorghe Adrobotoaie, 
conducătorul echipajului de pe ex
cavatorul 105-006, De el depindea 
în primul rînd reușita noului sistem.

— Ce părere ai, tovarășe Adrobo- 
loaie ? îl întreabă secretarul or
ganizației de bază. Știm că' mașina 
va trebui să lucreze mult în apă. 
Dar, dacă o vei întreține cum se 
cere, ea nu te va lăsa pe drum.

„S-ar putea să aibă dreptate, s-a 
gîndit Adrobotoaie. Ii voi spori nu
mărul gresărilor, o vom întreține și 
mai bine decît am făcut-o pînă a- 
cum*. Se ridică și răspunse scurt : 
„Sînt de acord cu propunerea voas
tră“.

A doua zl, Gheorghe Vieru, con
ducătorul echipajului 105-004 îi 
spuse :

— Să fim cu ochii în »patru. Lu
crăm în condiții destul de grele.

(Continuare în pag. II-a)

In întreaga țară 
se desfășoară între 
23 și 30 noiembrie 
„Săptămîna eco
nomiei”. Este un 
prilej de trecere în 
revistă a rezultatelor obținute în dez
voltarea acțiunii de economisire și, 
totodată, de. educare a oamenilor 
muncii în spiritul economisirii bani
lor, al bunei gospodăriri a venituri
lor bănești personale.

„Săptămîna economiei” se desfă
șoară anul acesta în condițiile succe
selor hotărîtoare obținute de poporul 
nostru în lupta pentru făurirea 
Romîniei socialiste. Evenimentul is
toric al terminării colectivizării agri
culturii a consacrat victoria definiti
vă a socialismului în orașele și sa
tele țării noastre. Strîns unit sub 
conducerea partidului, poporul nos
tru pășește mal departe, pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste.

In perioada 1960-1962 producția 
industrială crește cu 55 la sută, reali- 
zîndu-se un ritm mediu anual de 15,8 
la sută, față de 13 la sută cît pre
vedeau Directivele Congresului al 
III-lea al partidului. Valoarea pro
ducției industriale obținute în pri
mii trei ani ai planului de 6 ani de
pășește cu 15,5 miliarde lei pe cea 
planificată. Pe baza creșterii produc
ției și a reducerii prețului de cost se 
ridică nivelul de trai al oamenilor 
.muncii, sporesc posibilitățile aces
tora de a economisi o parte din ve
niturile lor.

în anii puterii populare acțiunea 
de ^economisire a luat în țara noa
stră un caracter de masă, reflectînd 
încrederea deplină a poporului în po
litica economică a partidului și gu
vernului, în tăria sistemului nostru 
bănesc. Numărul depunătorilor 
este în prezent de -20 de ori 
mai mare decît în 1938 și de 
2 ori mai mare decît în 1958. 
Astăzi, la fiecare trei locuitori revine 
un libret de economii, în timp ce în 
1938 nu se găsea decît un singur de
punător la 61 locuitori. Odată cu nu
mărul depunătorilor crește soldul de
punerilor, acesta dublîndu-se în ulti
mii doi ani.

Situația actuală în ceea ce privește 
depunerile la Casa de economii este 
radical schimbată față de cea din 
Romînia burghezo-moșierească nu 
numai din punct de vedere cantita
tiv, ci’și calitativ. Cine erau depună
tori de economii în anii regimului 
burghezo-moșieresc ? în cea mai 
mare parte, capitaliștii și moșierii. 
Muncitorii și țăranii nu dețineau în 
anul 1938 nici 5 la sută din totalul 
depunerilor la Casa de economii. Pu
ținii oameni ai muncii care reușeau 
să aibă economii trebuiau să-și rupă 
de la gură pentru a strînge o sumă 
modestă, în așteptarea zilelor negre 
ale șomajului, ale bolilor, ale bătrî- 
neții.

In țara noastră, la baza acțiunii de 
economisire nu mai stă și nu poate 
sta teama față de ziua de mîine. Oa
menii muncii de la orașe și sate eco
nomisesc astăzi în vederea procurării 
unor obiecte de valoare mai mare și

de folosință înde
lungată, în dorința 
realizării unor 
proiecte de viitor 
care dau vieții un 
conținut mai bo

gat, care o fac mai plăcută.
Politica partidului și guvernului 

de ridicare continuă a nivelului de 
trai dă maselor muncitoare posibili
tatea de a pune de o parte, sub for
mă de economii, sume tot mai mari 
din veniturile bănești pe care le 
realizează. Numai prin aplicarea mă
surilor prevăzute de Hotărîrea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
din iulie 1961 privind sporirea sala
riilor .și reducerea prețurilor cu amă
nuntul la o serie de bunuri de con
sum, veniturile bănești ale salariați- 
lor și ale altor categorii ale popu
lației cresc cu circa 5 miliarde lei 
anual. Salariul real este în 1962 de 
două ori mal mare decît în 1950. 
Cresc, de asemenea, veniturile țără
nimii colectiviste.

Un stimulent important pentru 
economisirea unei părți tot mai mari 
din veniturile bănești personale îl 
constituie faptul că avem o monedă 
puternică, sănătoasă, stabilă, a cărei 
putere de cumpărare este în creștere. 
Bugetul de stat se execută an de an 
cu excedent. Cu banii depuși la 
Casa de economii, oamenii mun
cii au posibilitatea să cumpere 
astăzi mai multe mărfuri decît 
ieri, iar mîine mai multe decît astăzi.

Statul nostru, a cărui întreagă ac
tivitate este închinată satisfacerii in
tereselor oamenilor muncii și ridică
rii continue a bunăstării lor mate
riale și culturale, apără economiile 
și garantează sumele depuse la C.E.C. 
Economiile încredințate C.E.C.-ului 
nu numai că se păstrează în deplină 
siguranță, dar se fructifică, produ- 
cînd dobînzi sau cîștiguri stimulato
rii, care se adaugă la sumele depuse. 
Dobînzile și cîștigurile sînt scutite 
de orice impozite și tsxe.

Pentru a veni în întîmpinarea 
cererilor oamenilor muncii, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
a pus la îndemîna acestora in
strumente variate de economi
sire, fiecare depunător putîndu-și 
alege pe cel dorit. Se pot face, după 
preferință, depuneri pe librete cu 
dobîndă sau pe librete cu cîștiguri, 
pe librete cu dobîndă și cîștiguri, pe 
librete nominale — pe care pot face 
operațiuni numai titularii sau îm- 
puterniciții lor — sau pe librete la 
purtător, pe care poate depune sau 
retrage bani orice persoană, fără a 
i se cere vreun act de identitate. 
Se pot face, de asemenea, depuneri 
pe obligațiuni C.E C. sau depuneri 
în conturi curente. Secretul opera
țiunilor este asigurat prin lege.

Casa de Economii și Consem
națiuni și-a lărgit an de an 
operațiunile, a introdus noi for
me de economisire, a îmbună
tățit deservirea depunătorilor, ex-

A. VI.TOLI
Ministrul finanțelor

(Continuare în pag. II-a)
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Deși scrisorile n-au fost publicate

(pe. i e ut r t
DIN TOATĂ TARA

în cele ne urmează ne propunem 
să relatăm'.cîteva aspecte din acti
vitatea unor organizații de bază pe 
schimburi, care au luat ființă cu un 
an în urmă la Combinatul siderur
gic Hunedoara' cu titlu de expe
riență.

Una dintre organizațiile^ de bază 
pe schimburi din această întreprin
dere, care a dobîndit o experiență 
bună în desfășurarea muncii de 
partid, este și aceea' din schimbul 
A de la laminorul de 650 mm. Or
ganizația de bază pe secție, deși a 
adus un aport substanțial la extin
derea experienței bune și la înlătu
rarea unor lipsuri din procesul de 
producție, n-a putut să exercite un 
control sistematic și permanent la 
nivelul fiecărui schimb, n-a reușit 
întotdeauna să influențeze într-un 
sens pozitiv activitatea de producție 

la fiecare loc de muncă. Odată 
înființarea organizației de 
schimb s-au creat condiții 
desfășurarea unei munci

cele două oțelăril Martin, unele orga
nizații de bază pe schimburi nu s-au 
ridicat încă la nivelul sarcinilor im
portante care le stau în față. Ele 
nu folosesc cu destulă eficiență 
dreptul de control, nu intervin su
ficient pentru a se înlătura neajun-

de 
cu 
pe 
tru 
partid mai eficace și care să 
continuitate. Acest lucru se poate 
vedea cel mai bine din felul cum a'j 
acționat organizația de bază pentru' 
a mobiliza colectivul la obținerea 
unor rezultate cît mai bune în pro
ducție.

La începutul anului curent, mun
citorii din schimbul A de la lami
norul de 650 s-au angajat să pro
ducă peste plan 7 000 tone de lami
nate de bună calitate. Era un anga
jament important, ținînd seama și 
de faptul că planul de producție era 
simțitor sporit față de anul trecut. 
Pentru a mobiliza colectivul în ve
derea realizării planului și a an
gajamentelor luate, biroul organiza
ției de bază pe schimb a făcut apel, 
în primul rînd, la membrii și can- 
didații 
trebuia 
și prin 
om. să 
la îndeplinirea exemplară a planu
lui. Organizîndu-și mai bine munca, 
preocupîndu-se în permanență de 
îmbogățirea cunoștințelor lor pro
fesionale, membrii și candidații de 
partid au ajuns, în marea lor ma
joritate, fruntași în producție. Bi
roul organizației de bază, 
niștii au 
cîte ori 
mală în 
toate că 
nate a 
rebut se ridicase peste cifra admisă. 
Biroul organizației de bază a ho- 
tărît să se analizeze această situație 
într-o adunare generală lărgită. Pe 
marginea referatului prezentat de șe
ful de schimb, tov. ing. Vasile Săucă, 
și a coreferatului prezentat de se
cretarul organizației de bază. tov. 
Zevedei Bugnaru. au luat cuvîntul 
peste jumătate din numărul mem
brilor și candidaților de partid. Ei 
au făcut numeroase propuneri pen
tru reducerea rebuturilor și îmbu
nătățirea calității laminatelor. E- 
xemplul personal al comuniștilor,

de partid. Fiecare comunist 
ca, prin exemplu personal 
muncă politică de la om la 
antreneze pe toti muncitorii

cornu- 
intervenit operativ ori de 
s-a ivit o situație anor- 
producție. In luna mai, cu 
pe schimb planul la lami- 

fost realizat, procentul de

munca politică desfășurată de ei 
printre muncitori, au contribuit ca, 
în primele 10 luni ale anului curent, 
colectivul acestui schimb să dea 
peste plan circa 11 000 tone de lami
nate de bună calitate ; totodată, a 
sporit productivitatea muncii cu 4,5 
la sută față de cifra planificată și -
s-au realizat economii în valoare de șurile din procesul de producție, 
aproape 3 000 000 de lei.

Și alte organizații de bază pe 
schimb de la Combinatul sidérurgie 
Hunedoara acționează cu pricepere 
și operativitate în rezolvarea' pro
blemelor principale de care depinde 
bunul mers al producției. Biroul or
ganizației de bâză nr. 2 din schimbul 
al doilea de la O.S.M. a acordat o 
mare atenție respectării : procesului 
tehnologic de elaborare și turnare 
a oțelului de către toți ' muncitorii 
din schimb. Această problemă a 
fost dezbătută sub diferite aspecte 
în cîteva adunări generale de 
partid, precum și în consfătuiri de 
producție. Munca organizației de 
bază a dat rezultate bune: rebutul, 
în schimbul al doilea la oțelăria 
nouă, cu excepția a două luni, a 
fost redus sub procentul admis.

Merită subliniat faptul că 
zațiile de bază pe schimb 
buie la îmbunătățirea vieții 
de partid. Acolo 
nea organizații au 
a ..crescut numărul 
partid care participă la rezolvarea 
problemelor principale ale produc
ției. Cu un an în urmă, cînd la 
oțelăria veche exista o singură or
ganizație de bază, biroul era for
mat din 7 tovarăși. Acum, în a- ------
ceasta secție, în cele 5 birouri ale 
organizațiilor de bază pe schim
buri activează 25 de comuniști. 
Există, totodată, condiții pentru o 
planificare mai judicioasă a muncii, 
pentru o mai bună pregătire a adu
nărilor generale. Crearea organiza
țiilor de bază pe schimburi a dus 
la sporirea frecventei la adunările 
de partid. Cînd exista o singură or
ganizație de bază pe secție, de re
gulă la adunările generale de or
ganizație puteau lua parte doar 
membrii și candidații de partid din 
două schimburi, deoarece comuniștii 
din cel de-al IlI-lea schimb nu pu
teau părăsi locul de muncă. Din a- 
ceastă cauză, unele probleme impor
tante nu puteau fi analizate temei
nic, nu se puteau elabora întotdeau
na cele mai bune hotărîri. Dacă îna
inte cu un an frecvența la adunări 
se ridica la 60—70 la sută, azi în 
majoritatea organizațiilor de bază 
pe schimb frecvența este de 98—100 
la sută. In fiecare secție a crescut, 
de 5—6 ori numărul membrilor de 
partid care iau cuvîntul în adună
rile generale. Toate acestea au dus 
la antrenarea tuturor 
candidaților de partid 
ganizațiilor de bază.

★

In unele secții ale 
siderurgic Hunedoara, ca de pildă în

Punînd totul numai pe seama cau
zelor obiective, aceste organi
zații de bază __ ..
dere lipsurile în. organizarea' pro
ducției din unele secții și n-au mo
bilizat cu destulă perseverență pe 
toți muncitorii la înlăturarea aces
tor deficiente, mai ales împotriva ri
sipei de metal.

Este necesar ca în primul rînd 
comitetul de partid al Combinatu
lui siderurgic Hunedoara să îndrume 
mai îndeaproape organizațiile de 
bază pe schimb, generalizînd expe
riența bună acumulată pînă acum.

Măsurile luate în ultima vreme 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și îmbunătățirea muncii de 
partid, elanul de care dau dovadă 
muncitorii și tehnicienii hunedoreni 
sînt o garantie că pînă la sfîrșitul 
anului se

MOGA BAIUȚ 
locțiitor al secretarului 
Comitetului de partid 

al C.S.H.
NICOLAE BIVOLU

Săptămînă
(Urmare din pag. I-a)

tinzînd rețeaua, apropiind-o de lo
cul de muncă al depunătorilor. 
Astăzi există unități sau ghișee 
C.E.C. în principalele întreprinderi 
din orașele țării, ca și 
îndepărtate comune.

Satisfăcînd larg și 
interesele personale ale 
lor, acțiunea de economisire 
C.E.C. îmbină totodată aceste inte
rese cu cele ale statului, ale colec
tivității noastre socialiste. Societa
tea noastră este interesată ca eco
nomiile populației să nu rămînă 
inactive, ci să fie folosite în scopuri 
productive. Economiile păstrate la 
C.E.C., rămînînd în permanență 
disponibile pentru depunători, con
tribuie la dezvoltarea economiei na
ționale.

Păstrarea disponibilităților bă
nești la C.E.C. nu este, deci, numai 
o acțiune de bună gospodărire a 
banului fiecărui om al muncii, ci și 
o acțiune profund patriotică.

Acțiunea de economisire are în 
țara noastră largi perspective de 
extindere. înfăptuirea grandioase
lor obiective de dezvoltare conti
nuă a economiei, prevăzute în Di
rectivele Congresului al IlI-lea al 
partidului, deschide noi orizonturi, 
creează 
ternică 
pentru 
riale și 
cii. Realizările

în cele mai

multilateral 
depunători- 

la

condiții pentru o și mai pu- 
înflorire a patriei noastre, 
creșterea bunăstării mate- 
culturale a oamenilor mun- 

obținute în prima

...I-am întîlnit la 
clubul uzinei. Pășeau 
prin expoziția care 
deschide în fața pri
virilor o fereastră 
spre trecut. Tinerii, 
pe chipurile cărora 
stăruiau încă trăsătu
rile adolescenței, fă
ceau cunoștință cu 
tradițiile revoluțio
nare ale .Griviței Ro
șii“

Cu cîteva ceasuri 
înainte, fiecare din
tre ei putea fi vă
zut fie la strungărie. 
fie la ajustaj ori la 
montai. lucrînd sub 
îndrumarea muncito
rilor cu tîmplele sure. 
Acolo, în atelierele 
scăldate în lumină, 
nimic nu mai evocă 
celor 45 de „candidați 
la majorat" imaginea 
uceniciei de altădată, 
mizeria halelor reci și 
întunecoase, vremu
rile cînd setea de cul-

EXPOZIȚIE FILATELICĂ. In orașul Oradea s-a 
deschis cea de-a X-a expoziție filatelică regională. 
Aici sînt expuse multe colecții de mărci poștale 
ale cercurilor filatelice din întreprinderile și insti
tuțiile acestei regiuni. Cu acest prilej s-au adoptat 
mai multe tipuri de plicuri francate cu marca „A 
X-a expoziție filatelică".

SPĂLĂTORIE EXPRES. Cooperativele „Steaua roșie 
din Ploiești, „Progresul" din Brașov, „Prestatiunea”- 
lași și „Deservirea" din București au trecut la organi
zarea uțior unifăfi de spălătorie expres.

MOBILĂ CURBATĂ. La fabrica de mobilă din 
Sfîntu-Gheorghe a început fabricarea în serie a 
primelor garnituri de mobilă curbată din plăci fi- 
brolemnoase, livrate de combinatul de industriali
zare- a lemnului din Blaj.

„ZIUA INSTITUTULUI". Casa de cultură a stu
denților din Cluj organizează o serie de manifestări 
în cadrul „Zilei institutului". Ziua de duminică, 18 
noiembrie, a fost consacrată studenților Institutului 
pedagogic de 3 ani. In cursul dimineții au avut loc 
concursuri de tenis de masă, de șah etc. A urmat 
apoi o audiție muzicală. După masă, studenții au as
cultat conferința „Despre tovărășie, dragoste și 
prietenie", urmată de un interesant program pre
zentat de formațiile artistice ale institutului.

CONSTRUCȚII DE DIGURI. Zilele acestea 
terminat construcția unul dig pentru apărarea 
viiturile Oltului a terenurilor agricole din jurul 
munelor Drăgănești Olt, Dăneasa, Gostavățu și 
tele din raionul Drăgănești-'Olt, în suprafață totală 
de circa 10 000 hectare.

Digul este executat din pămînt bine tasat și are 
o lungime de 24 km.

PE VALEA PRAHOVEI. Anul acesta un număr de 
peste 140 000 de oameni ai muncii și-au petrecut con
cediul de odihnă și și-au îngrijit sănătatea în stațiu
nile ciimafer'ce de pe Valea Prahovei.

Peisajul toamnei este una din temele alese de midi artiști plastici.
(Foto t R. Costing

diții bune, iar mijloacele de 
transport să fie distribuite în 
mod judicios. In curînd se va 
monta o basculă de capaci
tate mai mare, întrucît pînă 
acum cîntărirea lemnelor se 
făcea anevoioș.

După iaptă șl răsplată

douăÎncălțăminte în
„Pe un teren situat în apro

pierea Uzinei „Progresul“ din 
Brăila — ne scria recent co
respondentul voluntar Petra- 
che Anuțoiu — se ailă însem
nate cantități de fiei vechi și 
alte materiale depozitate încă 
din primăvară de șantierul de 
pe lîngă uzină. Mă mir însă 
de ce nimeni nu se îngrijește 
ca fierul vechi să fie trimis 
spre oțelării'.

Sesizarea a fost justă. Con
ducerea șantierului respectiv 
ne-a comunicat că a luat mă
suri să fie triate materialele 
depozitate și a predat peste 
57 tone do. fier vechi întreprin
derii pentru colectarea meta
lelor.

dimensiuni de lărgime

„De flecare dată cînd doresc 
să-mi cumpăr încălțăminte, 
constat că pantofii care cores
pund ca lungime, mă string 
și sînt nevoit să port încăl
țăminte cu un număr mai mare 
— ne relata într-o scrisoare 
pensionarul Sirota Gheorghe, 
din Sulina. Normal ar fi, după 
părerea mea, ca la magazine 
să se găsească pantofi con
fecționați în două dimensiuni 
de lărgime — una obișnuită, 
alta puțin mai mare. în felul 
acesta s-ar satisface mai bine 
cerințele cumpărătorilor".

Direcția generală industria
lă pielărie-încălțăminte din 
Ministerul Industriei Ușoare, 
în răspunsul trimis redacției, 
arată că s-au luat măsuri de 
a dota întreprinderile cu uti
laje necesare pentru confec
ționarea calapoadelor, ca, în 
anul 1963, întreaga producție, 
respectiv fiecare model de în
călțăminte să poată fi con
fecționat în două lărgimi.

membrilor și 
la viată or-

Realizări

înălțimi.

Combinatului

economiei
jumătate a planului de 8 ani consti
tuie o bază solidă în lupta pentru 
îndeplinirea cu succes a întregului 
plan de dezvoltare a economiei na
ționale pe perioada 1960—1965.

în fața lucrătorilor Casei de E- 
conomii și Consemnațiunl, în fața 
comisiilor de sprijin de pe lîngă co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare, întreprinderi, organizații 
și instituții stă sarcina să-șl îmbu
nătățească în continùâre munca e- 
ducativă și de propagandă pentru 
cultivarea în rîndurîle populației a 
spiritului de burtă- gospodărire a 
banului.

Spre a se crea populației condiții 
cît mai bune de folosire a servicii
lor C.E.C., este necesar să fie lărgi
tă în continuare rețeaua, să fie în
ființate noi unități în întreprinderi 
și la sate, să fie ridicată la un ni
vel tot mai înalt deservirea depu
nătorilor. Trebuie găsite, de ase
menea. noi forme de depunere a e- 
conomiilor bănești ale oamenilor 
muncii, corespunzătoare cerințelor 
lor variate. în legătură cu aceasta' 
este indicat să fie extins sistemul 
depunerilor pe bază de consimță- 
mînt scris — formă avansată de a- 
tragere a disponibilităților bănești 
ale oamenilor muncii.

„Săptămînă economiei" trebuie să 
marcheze un salt calitativ în pă
trunderea tot mai adîncă a acțiunii 
de economisire în rîndurile popu
lației, în educarea oamenilor mun
cii în spiritul bunei gospodăriri a 
banului.

Prin reproiectare - importante
economii

(Urmare din pag. I-a)

de colectivul uzinei noastre șl 
ne împiedică să obținem eco- 

metal. De

gospodărești
RM. V1LCEA 

(coresp. „Scînteii”). 
— In ultima vre
me în orașul Rm. 
Vilcea s-au execu
tat pavări de străzi 
pe 12 000 mp, iar 
asfaltări de trotua
re pe 4 000 mp. A- 
semenea lucrări au 
fost efectuate în
deosebi pe străzile 
din cartierele măr
ginașe. S-a îmbu
nătățit iluminatul 
pe arterele princi
pale, unde s-au in
stalat lămpi cu va
pori de mercur și 
lămpi fluorescente. 
Cu mii de metri 
pătrați a crescut și 
suprafața spatiilor 
verzi.

Planiaiul 
pomilor

• în regiunea Ar
geș urmează a fi 
plantate anul ace
sta cu pomi fruc
tiferi 7000 de ha 
Lucrările se desfă
șoară din plin. Pe 
dealurile Musce
lului, Argeșului, 
Vîlcii, Horezului, 
Găeștiului, întîl- 
nești în aceste zile 
la plantatul pomi
lor mii de colec
tiviști. în raionul 
Rm. Vilcea s-a 
terminat de plan
tat Întreaga su
prafață planificată 
de 1000 de ha.

Aceeași atenție și muncii
cu cartea

„Căminul cultural din co
muna Comorîște, raionul Ora- 
vița — ne scria colectivistul 
Gheorgho Dorneanu — are o 
activitate bogată. Aici se or
ganizează conferințe, progra
me artistice, rulează filme de 
trei ori pe săptămînă. Nu se 
acordă însă atenția cuvenită 
muncii cu cartea. Biblioteca, 
înzestrată cu 
volume, este 
închisă'.

După cum
Sfatul popular raional Oravi- 
ța, scrisoarea a contribuit la 
înlăturarea deficiențelor sem
nalate. în prezent, biblioteca 
din Comorîște. funcționează în 
condiții bune. S-au luat mă
suri pentru a se îmbunătăți 
munca de popularizare a căr-

O mal bună organizare
a muncii

Intr-o scrisoare adresată 
ziarului de către mal mulțl 
cetățeni se semnala că ospă
tarii Lupu Lazăr și Mititelu 
Alexandru de la bufetul „Ca
lafat“ de pe Calea Rahovei 
din Capitală folosesc tot fe
lul de tertipuri pentru a înșe
la pe cumpărători, iar ospă- 
tarele Gomează Geoxgeta și 
Nacu Alexandrina nu au o 
comportare corespunzătoare 
în timpul serviciului.

„Faptele relatate au fost cer
cetate — ne comunică Sfatul 
popular al raionului V. I. Le
nin. S-a constatat că la aceas
tă unitate existau deficiențe 
grave. Ospătarii Lupu Lazăr 
și Mititelu Alexandru, care au 
fost prinși luînd suprapreț la 
băuturi, au fost deferiți justi
ției și condamnați la cîte 6 
luni închisoare. Celor două 
ospătate li s-au desfăcut con
tractele -de muncă pentru a- 
baterl de la regulile generale 
de comerț*.

Mai repede și mai bine

peste 1 000 de 
mai tot timpul

ne informează

Coreipondentul voluntar Ion 
Jlnga ne-a sesizat că la depo
zitul de lemne de curînd în
ființat în comuna Popești 
Leordenl, raionul Nicolae Băl- 
cescu, se întîmplă în fiecare 
zi cîte ceva „neprevăzut“ : 
ba un camion rămîne în pană, 
ba se defectează un circular 
de tăiat lemne.

Conducerea întreprinderii 
„Combustibilul* București ne-a 
răspuns că, într-adevăr, la 
depozitul menjlonat munca nu 
era bine organizată. S-au luat 
măsuri ca mașinile de tăiat 
lemne să funcționeze în con-

ta oficiul P.T.T.R. din comu
na Jidvei, raionul Tîrnăvenl, 
— se arăta într-o sesizare soj 
sită nu de mult la redacție —i 
legătura telefonică se dă cu 
multă încetineală.

La sesizarea de mai sus, O- 
flciul raional P.T.T.R. Tîmă- 
veni ne-a informat că sesi
zarea a fost fustă. în urma 
măsurilor luate (a fost insta
lat un al doilea circuit între 
Jidvei și Tîrnăvenl), legăturile 
telefonice din localitatea Jid
vei se efectuează acum ope- 
tativ și în bune condiții.

Pe Bistrița la
(Urmare din pag. I-a)

val e...

pind 
care 
nomii și mai mari de 
pildă, nu de mult uzina noastră a 
primit o comunicare din partea Mi
nisterului că întreprinderile side
rurgice au asimilat un nou profil 
de laminate cu multiple întrebuin
țări în uzina noastră. Aceasta ne-ar 
fi dat posibilitate să obținem mari 
economii de metal. Dar la contrac
tare. Combinatul siderurgic din Hu
nedoara ne-a comunicat că nu ne 
poate livra decît profile obișnuite.

Specialiștii din uzina noastră dis
cută de multă vrertie 
rea maselor plastice 
de mașini. Aceasta 
sursă importantă de 
metalului. A fost întocmit și un stu
diu în acest sens. Greutatea este a- 
cum că nu știm care anume între-

despre folosi- 
în construcția 
reprezintă o 
economisire a

de metal
prinderi din țară fabrică asemenea 
piese, ce preț de cost au ele ; în 
general știm puține lucruri despre 
experiența acumulată de către alte 
întreprinderi din țară în această di- 

. recție.
Printr-o colaborare mai strînsă 

dintre Ministerul Metalurgiei și 
Construcției de Mașini și Ministe
rul Petrolului și Industriei Chimice 
acest neajuns ar putea fi lesne în
lăturat. Ar fi bine șă fie întocmit — 
cum s-a mai propus — un catalog 
privind piesele care se produc în 
prezent din mase plastice, să se a- 
rate prețul lor și care anume între
prinderi le produc.

In anul ce vine noi sîntem botă- 
rîți să facem noi pași pe linia folo
sirii gospodărești a metalului. Pen
tru aceasta luăm de pe acum mă
suri atît pe linia îmbunătățirii 
muncii de concepție, de proiectare, 
cît și jos, în secții, unde se execută 
produsele respective.

Excavatorul ne va asculta numai 
dacă îl vom îngriji cum scrie la 
carte. Excavatorul a lucrat încă 
vreo 8 
ca să

Cînd
punea 
înlocui
Vieru s-a oierit

lunl peste termenul prevăzut 
intre în revizie.
s-a trecut la canalul 6 șl se 
problema 
pe acela

ce echipaj îl va 
al lui Adrobotoaie, 
cu echipajul Iul.

*
Ne aflăm undeva sus, pe canalul 

5. Spun „sus* deoarece în zona a- 
ceasta canalul se ridică mult dea
supra terenului din • jur. în apro
piere un agregat curios deservit de 
cîțiva oameni execută betonarea 
taluzei stîncii. Este un fel de foreză 
Uraleț, combinată cu o betonieră că
reia i s-a montat un prag lung.

— Concepția și executarea aces
tei mașini de betonat 
unui 
derii

niță Nicolae, inginerul-șef al șan
tierului.

Din cele relatate de dînsul rezultă 
că crearea unei aetfel de mașini a 
constituit principala problemă care 
s-a ridicat în momentul începerii lu
crărilor la canal. Trebuia căutată 
metoda cea mai bună, cea mai ra
pidă și economică 
crarea nu suferea 
s-a născut ideea 
mașini în cadrul 
început, betonarea nu mergea prea 
ușor. Au existat și poticniri. Mașinii 
1 s-au adus perfecționări. Oamenii 
au început eă se deprindă cu ea. 
Și rezultatele sînt grăitoare. Azi cu 
ajutorul ei se betonează de două 
ori mai mult 
an în urmă.

de betonare. Lu- 
întîrziere. Atunci 

executării unei 
întreprinderii. La

decît se betona cu un

este opera 
colectiv din cadrul întreprin- 
noastre, spune tovarășul Io-

★

de la transporturi 
convingă că, fără ma- 
neconceput construirea

Dispecerul 
caută să ne 
șini ar fi de 
canalului șl hidrocentralelor.

Pe toartă lungimea canidului tre
buie excavați milioane metri cubi 
de pămînt, trebuie făcute umpluturi 
uriașe șl turnați cîteva sute de mii 
de metri cubi de betoane. Aceste 
cantități, imense sînt transportate cu 
camioanele. Cît despre șoferii noș
tri, ei sînt oameni minunați, harnici, 
care știu să „tragă" la greu.

Un clacson scurt. In fața biroului 
s-a oprit un autocamion.

— Asta-1 Panțîru, unul dintre cel 
mal buni conducători auto. Se poar
tă cu mașina ca și cu o ființă vie. 
O îngrijește, o conduce cu grijă. 
Schimbul său, Vasile Costeleanu, 
l-a urmat exemplul. Buna întreținere 
a mașinii i-a ajutat să transporte în 
ultima lună 3 400, tone față de 2 880 
tone cît se prevedea în planul de 
producție.

Aceștia sînt cîțiva din construc
torii noului drum al Bistriței.

NICOLAE MOCANU 
coresp. „Scînteii

TIE AT1R1E • (g 3 ta ® Mi a • ‘Te/ev/ziune

tură a tineretului ră
mânea
Căci 
viață 
cele 
turi 
iată-i 
tă sală a expoziției u- 
zinei, participînd la 
vizita-lecție organiza
tă de Comitetul V.T.M. 
In perioada de pregă
tire a sărbătorii ma
joratului.

...I-am întîlnit 
chior chine în 
eroului muncii 
liste Gheorghe 
căutînd să deslușească 
din spusele lui contu
rurile precise ale vi
itorului colectivei 
multimilionare de la 
Sîntana, viitor pentru 
care muncesc cu dra-

fără răspuns, 
ei au pășit în 

bucurîndu-se de 
mai largi drep- 
și libertăți. Si 
acum. în aceas

goste și tragere de 
inimă și ei. cei de-un 
„leat cu libertatea pa

le spune 
gospodă-

triei", cum 
președintele 
riei.

Dar cîte asemenea

toarea majoratului, 
tradiție socialistă pli
nă de frumusețe, va 
avea loc în preajma 
celei de a 15-a aviver- triei socialiste, 
sări a proclamării Re
publicii Populare

năra generație, înda
torirea de a munci și 
a învăța cu pasiune 
pentru înflorirea pa-

Ro-

strînși 
jurul 

socia- 
Goina,

zile.

col-

întîlniri n-am fi putut 
avea în aceste 
Veștile sosite la re
dacție din toate
țurile țării vorbesc 
despre pregătirile care 
se fac pentru ca săr
bătoarea celor de 18 
ani să constituie în- 
tr-adevăr un moment 
de neuitat.

Anul acesta, sărbă-

mîne, Prilej pentru 
organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi, scoli 
și de la sate ca, sub 
directa îndrumare a 
organizațiilor de par
tid, să înfățișeze tine
rilor crescuți sub soa
rele Republicii imagi
nea luminoasă a vieții 
noastre noi, roadele 
grijii părintești a 
partidului pentru tî-

Si pentru că majo-, 
râtul este o sărbătoa
re a tinereții, se cade 
a-i ieși in întîmpinare 
cu manifestări atrac
tive. tinerești. De aici 
și preocuparea orga
nizațiilor U.T.M., trans
formată într-o adevă
rată întrecere, de a 
oferi viitorilor cetă
țeni, în perioada de 
pregătire a sărbătorii 
majoratului,- acțiuni 
cultural-educative din 
care să nu lipsească 
cîntecele și poeziile 
patriotice, vizitele la mas ! 
locurile legate de tre
cutul de luptă al

partidului și poporului 
nostru, serile literare 
și concursurile distrac
tive, reuniunile tine
rești. Fantezia și bunul 
gust au deci un larg 
cîmp de activitate. 

In ziua cînd cei de 
18 ani vor fi declarați 

,n cetățeni, cînd sub fal- 
dufile Drapelului de 

\ Stat vor fi felicitați 
‘t de tovarășii de mun- 
’ că, de prieteni, cînd 
I brațele li se vor um- 
1 ple cu flori, ei vor a- 

duce, la rîndu-le, la 
această sărbătoare a 

’ majoratului, buchetul 
realizărilor în muncă 
și în învățătură, în 
activitatea obștească. 
Li se Va părea astfel 
și mai frumoasă, și 
mai de neuitat clipa 
cînd îi vor spune a- 
dolescenței bun ră-

ION MÄRGINEANU

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Cavaleria rusticană 
și Paiațe — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Rosemarie — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Regele Lear — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Bolnavul închipuit — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) ; Steaua polară — (orele 19.30). 
(Sala Studio) : Bucătăreasa — (orele 20) 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd 
Schitu Măgureanu 1) : Cum vă place — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str Alex. 
Sahia nr. 76) : Tache, Ianke și Cadîr — 
(orele 19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Hoții și vardiștii — (orele 19.30) 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala C 
Miile) •. De Pretore Vincenzo — (orele 
20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : Emil și 
detectivii — (orele 17): O felie de lună 
— (orele 20). Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" (bd 
Schitu Măgureanu 1) : Costache și viața 
interioară — (orele 20). Teatrul Evreiesc 
de Stat : Un proces neterminat — (orele 
20). Teatrul regional București ; Mateiaș 
Gîscărul — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Pa
latului R. P. Romîne) : Concert extraor
dinar de muzică ușoară dat de Dome
nico Modugno (Italia) șl Ingela Brander 
(Danemarca) — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „O. Tănasc" (Sala Savoy) ; Vorba 
revistei — (orele 20). (Sala Victoriei) : Oco
lul pămîntulul în 30 de melodii — ' 
20).

CINEMATOGRAFE. Cartouche — 
mascop : Republica (8,45; 11; 13,15; 15,30;

20; 22,15), Elena Pavel (8.15: 10,30; 
15; 17,15; 19,45: 22,15), 1 Mat (9: 
13,30; 15,45; 18.15: 20,45). Gh. Doja 

(10: 12,15: 14,30; 17; 19,30: 21,45). 23 August 
(8,30; 10,45; 13; 15,10; 17,30; 20; 22,15), Flo- 
reasca (9,30; 11,45; 16.15; 18,36: 21). G. 
Coșbuc (9,36; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21).

Vorba

(orele

cine-

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; 21,15), Volga (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). O slujbă sigură — rulează 
la cinematografele V. Roaită (10; 12; 15; 
17; 19; 21), V. Alecsandri (11; 15; 17; 19; 
21), I. C. Frimu (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Sosește circul : Tineretului (10; 12). Petro 
cel isteț ; Tineretului (14,30; 16,30; 18.30;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
B Delavrancea (16; 18; 20). Mongolii — 
cinemascop : Victoria (10; 12,15: 14,30; 
16,45: 19; 21,15). Moartea are o față — 
cinemascop : Lumina (rulează în 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). 10 000 de scrisori : 13 Sep
tembrie (10). Omul amfibic — rulează Ia 
cinematograful T. Vladimlrescu (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 
îilme documentare — rulează la cinema
tograful Timpuri Noi în continuare de 
la orele 17 pînă la orele 21. Alo ? ați 
greșit numărul : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 9.15 pînă la 
orele 15), 713 cere aterizarea : Maxim 
Gorki (19; 21). Unde nu ajunge diavolul : 
Cultural (16: 18.15; 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 
ia st.înă : 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21). 
Flacăra (15; 17; 19; 21), Donca Slmo (15: 
17; 19; 21). Bîtă... Ieși din sac ! : rulează 
la cinematograful Grlvlța (16: 18,15: 20,30). 
Flăcări și flori — rulează la cinemato
graful : C-tln David (15,30; 18; 20,30). Se
cretul clfrului : 16 Februarie (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — împreună cu elevii 
școlii de 8 ani nr. 39 din București. 
19,30 — Transmisiune de la Teatrul de 
Operă șl Balet al R. P. Romîne „Cavale
ria rusticană“ și „Palate". In pauze : 
filmele documentare : „Măiestrie și cu
raj" — o producție a studioului „Al. 
Sabia" șl „Cel mai bun medicament — 
o producție a studiourilor sovietice. In 
încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea a devenit 

instabilă și s-a răcit simțitor în Ardeal, 
Moldova și Clțenia. Au căzut ploi inter-- 
mitente și pe alocuri sub formă , dg 
averse. In vestul Banatului ploaia s-a 
transformat temporar în lapoviță. Izolat, 
în regiunea de munte și sudul Olteniei, 
aversele au fost însoțite de descărcări 
electrice. Temperatura aerului la ora 14 
avea valori cuprinse între 2 grade Ia 
Oravița și 20 grade ]a Călărași.. In Bucu
rești : Vremea frumoasă în prima parte 
a zilei a devenit schimbătoare după 
amiaza, cînd a început să plouă. Cerul 

mal mu]ț acoperit, 
suflat slab din sud-vest. Tem- 
aerului la ora 14 a fost de 13
probabil pentru zilele de 23, 
noiembrie : Vreme în generai

a fost schimbător,
Vîntul a 
peratura 
grade.

Timpul
24 și 25 _______ _______ _ ... „______
umedă, eu cer noros și ploaie temporară. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere 

. la început, apoi în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 4 și 
plus 6 grade. Iar maximele între 5 șl 15 
grade. In munți și local în nordul țării, 
lapoviță șl ninsoare. Ceață la sfîrșitul 
Intervalului. In București : Vreme în 
general umedă, cu cer noros și ploaie 
temporară. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere la început, apoi în creștere 
ușoară.



Nr- 5720 SCÎHTEIA

Gospodăria colectivă 
„8 iii 

Miloșești, 
regiunea București

Cum aplicam agrotehnica

Gospodăria colectiva din Miloșești 
sste așezată în inima Bărăganului. 
Ea are teren de tipul cernoziom 
castaniu și ciocolatiu, cu un conți
nut bogat în azot și potasiu și mai 
puțin bogat în fosfor. Noi cultivăm 
cereale și plante tehnice de la care 
feușim ca prin aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice să 
obținem recolte mari. în acest an, 
gospodăria a obținut în medie la 
hectar 2 053 kg grîu, 20 000 kg sfe
clă de zahăr, 1 846 kg floarea soa
relui. De asemenea, gospodăria 
noastră are un sector zootehnic 
dezvoltat : 352 bovine, 919 porci,
1 650 ovine, 16 400 de păsări etc. A- 
vem create condiții pentru a face o 
agricultură rațională.

în articolul de față vom arăta 
cum am obținut în acest an o re
coltă de 4 000 kg porumb la hectar 
pe suprafața de 470 ha. Trebuie 
spus că această recoltă s-a realizat 
în condiții de secetă. Din luna 
mai n-a mai căzut nici un strop 
de ploaie pînă în septembrie. 
Gospodăriile colective din satele 
vecine, Grivița și Reviga, care 
n-au respectat agrotehnica au cules 
mult mai puțin la hectar. La 
G.A.C. Grivița, care are pămîntul 
alături de al nostru, recolta a fost 
de 2 400 kg porumb la ha, cu 1 600 
kg mai puțin decît la noi.

Producția de 4 000 kg porumb la 
ha realizată de noi în acest an nu 
e întîmplătoare. Ea se datorește 
aplicării măsurilor agrotehnice pe 
care am reușit să le stăpînim tot 
mai bine de la un an la altul. Iată 
cum a crescut recolta medie de po
rumb la hectar, în ultimii ani în 
gospodăria noastră : 1960 — 3 678
kg ; 1961 — 5 227 kg, iar în 1962 —

Ce lucrări
au fost executate

• Arătura făcută Ia adîncimea de 35 cm 
vara sau toamna (acolo unde plantele pre
mergătoare s-au recoltat tîrziu).

® îngroparea sub arătură a 20 tone 
gunoi de grajd la hectar.

• La desprimăvărare, lucrarea terenului 
cu grapa cu colți reglabili.

o Discuitul terenului în scopul distrugerii 
buruienilor și afinării solului.

© înainte de semănat, lucrarea terenului 
cu cultivatorul la adîncimea de 12 cm pen
tru asigurarea unui bun pat germinativ.

o Executarea semănatului cînd tempera
tura solului s-a menținut cîteva zile în șir 
la 8—10 grade (în anul acesta între 18 și 
28 aprilie).

® Folosirea seminței de calitate supe
rioară din hibrizii dubli stabiliți de specia
liști pentru zona respectivă.

9 Folosirea unei cantități de sămînță 
care să asigure densitatea optimă de plante 
la hectar pentru fiecare hibrid.

9 Lucrarea terenului cu sapa rotativă 
cînd plantele au avut 3—4 frunze.

o Combaterea dăunătorilor de pe tarla
lele pe care au apărut.

© Prima prașilă mecanică.
9 Răritul pentru a se realiza densitatea 

de 28 000—A O 000 de plante la hectar, 
după hibrid și starea de fertilitate si umidi
tate a solului.

® A doua prașilă mecanică (începută Ia 
2 iunie) urmată de o prașilă manuală.

9 A doua și a treia prașilă manuală care 
s-a terminat la sfîrșitul lunii iunie.

9 în luna septembrie — strînsul recoltei 
și executarea arăturilor.

4 000 kg — așa cum am arătat — 
în condițiile unei secete puternice. 
După cum se vede, în anii cu pre
cipitații mai multe, cum a fost 
în 1961, aplicarea metodelor agro
tehnice dă roade și mai mari.

Avînd teren fertil, însă ploi insu- 
ficiente, principala noastră grijă 
este aplicarea acelor măsuri agro
tehnice care să ducă la păstrarea 
apei în pămînt. Noi atribuim spo
rurile mari de recoltă pe care le 
obținem în primul rînd arăturii 
adinei. Această lucrare, făcută la 
adîncimea de 30—35 cm cu ajutorul 
plugului cu scormonitor, face să se 
afineze terenul, ușurînd astfel în- 
magazinarea în pămînt a întregii 
cantități de apă care provine din 
ploi ori din topirea zăpezilor.

Anul trecut, imediat ce terenurile 
au fost eliberate de culturile păioa- 
se, brigada de tractoare a început 
munca la arat. în cursul lunii iulie 
a fost arată adînc suprafața de 378 
ha, iar pe 92 ha această lucrare s-a 
făcut în toamnă, după eliberarea 
terenului de culturi prășitoare. Ex
periența atîtor ani ne-a dovedit că 
primăvara, plugul nu are ce căuta 
în brazdă. Toate terenurile trebuie 
arate din toamnă.

Am arătat că terenurile noastre 
sînt bogate în substanțe hrănitoare. 
Cu toate acestea, noi ne îngrijim de 
fertilizarea lor. Porumbul și îndeo
sebi cel din semințe dublu hibride dă 
producții mari numai în terenuri 
bine îngrășate. Cu ani în urmă, la 
noi nu se acorda atentia cuvenită fo
losirii îngrășămintelor Și acest lucru 
a făcut să se obțină producții cu 
mult sub posibilități. în primăvara 
anului 1959, consiliul de conducere, 
la propunerea organizației de partid 
a hotărît să gunoiască o mare su
prafață de teren. S-a calculat că 
anual să se dea gunoi de grajd pe 
20—25 la sută din teren astfel ca 
odată la 4—5 ani întreaga suprafață 
a gospodăriei să fie îngrășată. De a- 
tunci, în fiecare an, au fost trans
portate la cîmp cantități din ce în 
ce mai mari de îngrășăminte.

La noi s-a încetățenit un lucru 
bun : îngrășămintele sînt îngropate 
în pămînt odată cu arătura de vară 
și de toamnă. Inginerul agronom a 
explicat însemnătatea acestui lucru. 
Dacă îngrășămintele sînt îngropate 
adînc în pămînt, rădăcinile plante

lor pătrund la a- 
dîncime mai mare 
pentru a găsi hra
na de care au ne
voie. Dar aici ele 
găsesc și o canti
tate mai mare de 
apă, ceea ce le 
ajută să reziste 
mai bine secetei.

Primăvara, noi 
ducem o mare 
bătălie pentru 
păstrarea umezelii 
în pămînt. înce-

pînd de la 21 martie cînd pămîntul 
a început să se zvînte, a fost lucrat 
cu grapa cu colți reglabili. După 
aceasta s-a mai făcut un discuit, iar 
înainte de semănat terenul a fost 
lucrat cu cultivatorul.

Experiența ne-a dovedit ce spo
ruri mari de producție aduce folo
sirea seminței hibride de porumb. 
La semănat noi folosim numai hi
brizi dubli stabiliți de specialiști. 
Cei mai potriviți pentru condițiile 
gospodăriei noastre s-au dovedit a 
fi următorii : H. D. 409, H.T.F. 411 ; 
H.D. 313; H.D. 206. O parte dintre ei 
sînt precoci iar alții tardivi.

Semănatul l-am început la 18 
aprilie cînd temperatura solului a 
ajuns la 8—10 grade și s-a terminat 
la 28 aprilie încadrîndu-se astfel 
în perioada optimă de semănat 
pentru zona în care este situată 
gospodăria noastră.

Noi respectăm la semănat trei re
guli pe care le considerăm de mare 
însemnătate pentru obținerea unor 
recolte mari. în primul rînd, întru- 
cît pe la noi seceta bîntuie destul 
de des, facem semănatul porumbu
lui la o adîncime mai mare și a- 
nume la 10—12 cm. Este adevărat că 
plantele răsar mai greu dar în anii 
secetoși, avînd rădăcinile înfipte 
mai adînc, nu suferă din cauza lip
sei de apă. Ținînd seama de nece
sitatea de a avea un număr sporit 
de plante la hectar, respectăm cu 
strictețe o altă măsură și anume 
dăm o cantitate corespunzătoare de 
sămînță la hectar. Cantitatea de să
mînță a variat după hibridul folosit și 
după fertilitatea terenului. A treia 
măsură este orientarea rîndurilor. 
Noi semănăm porumbul în rînduri 
orientate în direcția răsărit-apus. 
Cînd plantele încep să ajungă la 
înălțimea de 1 m și acest lucru 
corespunde cu timpul secetos din 
vară, ele acoperă și umbresc pămîn
tul, țin răcoare și împiedică evapo
rarea apei.

Răsăritul s-a făcut uniform, iar 
cînd plantele au avut 3—4 frunze 
s-a executat o lucrare cu sapa ro
tativă, cu scopul afînării solu
lui și al distrugerii buruienilor care 
răsăreau. Pe suprafața de 30 ha a 
început să atace rățișoara porum
bului. Am luat măsuri urgente de 
combatere a acestui dăunător, folo
sind 30 kg la hectar Hexacloran 3 
la sută. După 5 zile de la lucrarea cu 
sapa rotativă s-a aplicat prima pra
șilă mecanică între rînduri la o a- 
dîncime de 10—12 cm, prașilă care 
s-a făcut în termen foarte scurt, de 
numai 4 zile. Apoi s-a făcut răritul 
manual pe rînd Ia distanța de 30-40 
cm pe rînd diferențiat după hibrid. 
Astfel, s-a asigurat de la început o 
densitate bună, între 28 000—40 000 
plante recoltabile la hectar. S-a făcut

apoi prima prașilă manuală pe rînd 
dîndu-se o mare atenție calității 
acestei lucrări. în total s-au execu
tat două prașile mecanice și 3 pră
șite manuale, ultima prașilă dîn
du-se la 21 iunie.

Un mare ajutor în aplicarea la 
timp și de calitate a măsurilor agro
tehnice l-am avut din partea meca
nizatorilor din S.M.T. Ei fac un 
mare volum de lucrări atît la pre
gătirea terenului și semănat cît și 
la lucrările de întreținere.

Realizarea unor producții mari 
este hotărîtă pe lîngă munca orga
nizatorică și de îndrumare tehnică 
și de nivelul de cunoștințe agroteh
nice al colectiviștilor. La noi în gos
podărie' în decursul anilor, mulți co
lectiviști și-au însușit o serie de cu
noștințe despre cultura porumbului, 
începînd din acest an, răspîndirea 
cunoștințelor agricole se face în 
mod organizat prin învățămîntul a- 
grozootehnic de 3 ani. în cadrul 
gospodăriei noastre funcționează 
două cercuri agrotehnice cu un nu
măr de 120 de colectiviști și unul 
zootehnic cu 50 de colectiviști. Cele 
învățate aci îi vor ajuta să lucre
ze și mai bine pămîntul, să obțină 
recolte tot mai mari.

Așa cum am arătat, recolta me
die obținută în gospodăria noastră 
a fost de 4 000 kg la hectar. Dar pe 
unele terenuri recolta a fost și mai 
mare, fapt care demonstrează că a- 
vem încă rezerve de sporire a pro
ducției. Brigada condusă de Gheor
ghe I. Zeca a obținut de pe cele 94 
ha pe care le-a avut în grijă cîte 
4 200 kg la hectar. Dar chiar și în 
cadrul acestei brigăzi au fost dife
rențe. Astfel echipa nr. 4 a realizat 
cîte 5 500 kg porumb la hectar, iar 
echipa nr. 3 cîte 4 900 kg la hectar. 
Sîntem hotărîți ca în viitor să dăm 
și mai mare atenție calității lucră
rilor și astfel să obținem recolte și 
mai mari. Pentru producția anului 
viitor am făcut arături adinei de 
vară și de toamnă pe toate supra
fețele pe care le vom insămînța în 
primăvară. Totodată terenul a fost 
fertilizat cu 850 tone gunoi de grajd 
și 16,5 tone de superfosfat.

Noi ne dăm seama că obținînd 
producții mari gospodăria se întă
rește și cresc în același timp și ve
niturile colectiviștilor. In acest an, 
gospodăria noastră a realizat din 
valorificarea porumbului pe bază'de 
contract suma de un milion de lei. 
Folosind experiența pe care am că
pătat-o în cursul anilor sîntem si
guri că în viitor vom obține recolte 
și mai mari la porumb.

ION STURZOIU 
președinte

VICTOR CREMENESCU 
inginer agronom

Contribuția
mecanizatorilor

Brigada noastră de trac
toare lucrează de mai 
mulți ani la gospodăria 
colectivă din Miloșești. Aci 
avem un sediu permanent 
unde ținem cele 14 trac
toare cu plugurile nece
sare, 7 semănători de grîu 
și 4 de porumb, combine 
și alt utilaj agricol. Cu 
fiecare an a sporit volu
mul lucrărilor executate 
mecanizat de către trac
toriștii din brigadă, iar 
calitatea acestora a fost 
din ce în ce mai bună. In 
felul acesta a crescut șt 
contribuția mecanizatorilor 
la sporirea producției agri
cole a gospodăriei.

In acest an, gospodăria 
colectivă din Miloșești a 
obținut o producție de 
4 000 kg porumb boabe la 
hectar. Este o recoltă 
bună cu care ne mîndrim 
și noi, mecanizatorii. Noi 
am executat un mare vo
lum de lucrări la această 
cultură — arăturile adînci 
de vară și de toamnă, pre
gătirea terenului în pri
măvară, semănatul, cît și 
lucrări de întreținere a 
culturilor. Arătura, de pil
dă, am făcut-o la adînci
mea de 35 cm cu plugul 
cu scormonitor.

O mare atenție dăm ca
lității lucrărilor. Semăna
tul trebuie făcut în rîn
duri perfect drepte. De a- 
ceea, am repartizat la a- 
ceastă lucrare pe cei mai 
buni tractoriști. La bri
gada de cîmp condusă de 
tov. Gheorghe I. Zeca, 
brigadă care a obținut cea 
mai mare producție de 
porumb pe gospodărie, se
mănatul a fost executat 
de tractoristul Ion Căluț, 
care are o temeinică pre
gătire profesională și exe
cută orice lucrare așa cum 
cer regulile agrotehnice.

Indicațiile date de tov. 
Victor Cremenescu, ingi
nerul agronom al gospodă
riei, sînt aplicate întocmai 
de fiecare tractorist. Reu
șim să facem toate lucră
rile la timp pentru că re
parăm și întreținem cu 
cea mai mare atenție trac
toarele și mașinile agri
cole. De asemenea, sîntem 
permanent la curent cu tot 
ce se face în gospodărie,

deoarece eu fac parte din 
consiliul de conducere și 
particip cu regularitate la 
ședințele acestuia, precum 
și la ședințele cu briga
dierii cînd se stabilesc sar
cinile pentru ziua urmă
toare.

Consiliul de conducere, 
brigadierii ne sprijină la 
executarea lucrărilor re- 
partizînd să lucreze pe 
mașini colectiviști pri- 
cepuți.

în cadrul brigăzii noas
tre de tractoare există o 
grupă de partid care se o- 
cupă îndeaproape de edu
carea mecanizatorilor, îi 
îndrumă să facă numai 
lucrări de bună calitate și 
la timp, supunem criticii 
întregului colectiv lipsuri
le ce se ivesc. Exemplul 
dat de comuniștii din bri
gadă — Iordache Chirea, 
Ion Dogaru, Ion Căluț și 
alții — în executarea la 
timp a unor lucrări de 
cea mai bună calitate, con
stituie un îndemn pentru 
toți ceilalți mecanizatori.

Noi am și început pre
gătirile pentru obținerea 
unor recolte mari de po
rumb în anul viitor. Pînă 
în prezent am făcut ară
turi adînci de toamnă pe 
întreaga suprafață a gos
podăriei din Miloșești. în 
curînd vom face repara
țiile la tractoare și mașini 
și în primele zile bune 
de lucru din primăvară 
vom începe lucrul pe tar
lale pentru a contribui la 
obținerea unor producții 
și mai mari.

CONST. ARGHIROIU 
șeful brigăzii a treia 

de tractoare de la S.M.T.- 
Grivița

La baza recoltei stă arătura 
adîncă. Tov. Ion Sturzoiu, pre
ședintele gospodăriei, și tov. 
Constantin Jipa, secretarul or
ganizației de bază, se intere
sează de calitatea acestei lu
crări.

(Foto : A. Cartojan)

Activitatea de partid strîns legată 
de problemele producției

Organizarea muncii în brigadă
Brigada pe care o 

conduc a avut în 
an.ul acesta o supra
față de 94 ha cu po
rumb, situată într-c 
singură tarla. Am ob
ținut o producție de 
4200 kg la ha. Re
colta mare nu se da
torește faptului că am 
fi făcut vreo lucrare 
în plus față de cele
lalte brigăzi. Noi 
ne-am organizat mai 
bine munca și aetfel. 
am putut aplica mai
bine și la timp toate lucrările. De aceea, 
eu nu mă voi opri la măsurile agrotehnice 
aplicate, ci numai asupra felului cum 
ne-am organizat munca.

De la arătură și pînă la lucrările de în
treținere, în afară de aplicarea îngrășă
mintelor, lucrările ce fac mecanizat. Ar 
ceasta nu înseamnă că colectiviștii din 
brigadă nu au nimic de făcut. Noi asigu
răm eliberarea terenului pentru ca trac
toarele să poată lucra din plin. îm
preună cu șefii de echipă mă interesez de 
calitatea lucrărilor executate de tractoriști. 
O mare mobilizare de forță este atunci 
cînd, înainte de arat, transportăm la cîmp

îngrășămintele. Nu este un lucru ușor să 
transporți și să dai sub brazdă cîte 20 
tone gunoi de grajd.

împreună cu agronomul gospodăriei, 
președintele și alți membri ai consiliului 
de conducere urmărim starea terenului, 
stabilim ce lucrări trebuie făcute și ajutăm 
pe tractoriști la executarea lor. Brigada și 
echipele intră efectiv în lucru îndată 
după semănat. O mare însemnătate au 
lucrările de întreținere pe care le execută 
colectiviștii. Executarea prașilelor la timp, 
combaterea dăunătorilor sînt hotărîtoare 
pentru recoltă.

îndată după semănat, terenul cultivat cu 
porumb repartizat brigăzii este împărțit pe 
echipe, stabilindu-se și sarcinile de plan.

înainte de executarea fiecărei lucrări 
organizăm consfătuiri scurte cu colectiviș
tii. Cu acest prilej, inginerul agronom ex
plică amănunțit cum trebuie făcută lu
crarea respectivă. O mare atenție dăm 
respectării densității optime. în acest an, 
densitatea a fost de 28 000—40 000 fire la 
hectar. Pentru aceasta, pe lîngă asigurarea 
cantității de eămînță necesară am făcut 
răritul plantelor. întrucît am hotărît să 
respectăm cu strictețe numărul de plante

stabilit la hectar, Ia început, cînd >3e face 
răritul, colectiviștii întrebuințează bețe 
lungi de 30—40 cm după hibridul cultivat. 
Cu timpul ei se obișnuiesc cu aceste dis
tanțe. E adevărat că au mai fost dintre 
aceia care, neînțelegînd rostul distanței, 
tăiau firele de porumb. Pentru acest lucru, 
colectiviștii Tudor Cochirleanu și Victoria 
Negrea au fost criticați în cadrul echipei 
și la gazeta de perete a gospodăriei. După 
terminarea fiecărei lucrări, se face recep
ția, întocmindu-se proces-verbal asupra 
calității și se înscriu în carnete normele 
realizate de colectiviști.

Ceea ce a contribuit la sporirea pro
ducției este și retribuția după producție. 
Adunarea generală a stabilit ca 40 la sută 
din valoarea producției obținute peste 
plan să fie repartizată membrilor echipei, 
în raport cu numărul de zile-muncă fă
cute de fiecare la cultura porumbului. Cu 
prilejul împărțirii acestor premii, colecti
viștii au văzut că este în propriul lor fo
los să muncească cît mai bine. De aceea, 
mulți s-au înscris la cursurile. învățămîn- 
tului agrozootehnic.

GHEORGHE I. ZECA 
brigadier
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Porumbul fi
ind principala 
cultură din gos
podăria noas
tră, sporirea 
producției la 
hectar a cons
tituit și cons
tituie și de a- 
cum înainte o 
preocupare cen
trală pentru 
organizația de 
partid. Ce a în
treprins și ce
va face și de acum încolo în acest 
scop organizația de bază ?

în toamna trecută noi am discu
tat pe larg într-o adunare generală 
a organizației de bază despre spori
rea producției la hectar.

Pentru înfăptuirea hotărîrilor a- 
dunării generale, biroul organiza
ției de bază a luat o serie de mă
suri concrete. Astfel, s-a îngrijit ca 
încă de la începutul anului membrii 
și candidații de partid să fie repar
tizați cît mai rațional pe brigăzi și 
pe echipe. Cu un an în urmă am 
avut multe echipe și chiar și două 
brigăzi, din cele 5 brigăzi de cîmp, 
în care nu lucrau membri de partid. 
Azi avem grupe de partid în toate 
cele 5 brigăzi de cîmp. în brigada 
a V-a sînt membri de partid în 
toate echipele. Ei au contribuit ca 
această brigadă să obțină în acest 
an cele mai bune recolte de porumb.

Intrucît organizația noastră n-a 
fost prea dezvoltată numericește, la 
recomandarea comitetului raional 
am hotărît să lărgim activul fără 
partid, să atragem în activ pe cei 
mai buni colectiviști și colectiviste 
în special în acele brigăzi și echipe 
unde avem puțini membri și candi
dați de partid. Ne-am ocupat de e- 
ducația tovarășilor din activ. în a- 
cest fel mulți colectiviști s-au apro
piat de organizația de bază, au luat 
parte la activitatea ei și au cerut 
să fie primiți în rîndurile partidului. 
Printre colectiviștii care în acest an 
au fost primiți în rîndul candidaților 
de partid se numără Marin Gavri- 
loiu, Ecaterina Neacșu, Elisabeta 
Nică, Rotaru Ștefan, Vasile Mano- 
lescu, Ana V. Stoica. Aneta T. Ena- 
che și mulți alții.

întreaga muncă depusă pentru în
tărirea organizației de bază prin 
primirea în rîndurile candida
ților și membrilor de partid a 
celor mai buni colectiviști, din locu
rile hotărîtoare ale producției, a 
avut urmări serioase asupra îmbu

nătățirii activității ei. Membrii 
și candidații de partid au antre
nat prin exemplul lor întreaga masă 
de colectiviști să muncească cu hăr
nicie și să facă lucru de calitate. Aș 
vrea să dau doar un singur exemplu 
în această privință. într-o adunare a 
brigadierilor și șefilor de echipe din 
brigăzile de cîmp, inginerul agro
nom al gospodăriei noastre, tov. Vic
tor Cremenescu, a arătat că o desime 
corespunzătoare a plantelor poate fi 
realizată numai prin smulgerea cu 
mîna a firelor de prisos. La noi, de 
cînd ne știm, răritul porumbului s-a 
făcut la întîmplare deoarece se con
sidera că nu contează dacă sînt mai 
multe ori mai puține fire la hectar. 
Biroul organizației a considerat că 
este deosebit de important să desfă
șoare o intensă muncă în rîndul co
lectiviștilor pentru înfăptuirea a- 
cestei recomandări. La aceasta și-au 
dat contribuția din plin agitatorii 
Dumitru Bratu, Gh. Gavriloiu, Du
mitru Tirizică, Petre Gh. Ciobota- 
ru, toți cei 42 de agitatori. Lucra
rea a fost executată în majoritatea 
echipelor așa cum a stabilit ingine
rul.

Munca politică de masă a avut un 
rol important în tot timpul anului. 
Pornind de la faptul că unii oa
meni din brigada a IV-a lip
seau de la lucru tocmai în toiul 
lucrărilor de întreținere a porum
bului, agitatorii Florea S. Marin, 
Chiriță Tudor și alții au arătat că 
neparticiparea unor colectiviști la 
lucru, mai ales atunci cînd muncile 
sînt mai aglomerate, aduce daune 
gospodăriei, îi păgubește pe ei înșiși.

Așa cum s-a arătat, în gospodăria 
noastră cifrele medii la producția de 
porumb sînt bune. Noi avem însă 
unele brigăzi și echipe cu producții 
foarte bune, dar avem și altele 
care au dat recolte mai slabe. Pînă 
acum nu ne-am interesat în sufi
cientă măsură de generalizarea ex-< 
perienței celor mai bune echi
pe și brigăzi, lucru pe care va 
trebui să-l facem fără întîrziere. 
Biroul organizației noastre de bază 
a și luat o serie de măsuri pentru 
ca învățămîntul agrozootehnic de 
trei ani la care s-au înscris un mare 
număr de colectiviști să se desfă
șoare în cele mai bune condiții. în 
acest fel contribuim la îmbogățirea 
cunoștințelor tuturor colectiviștilor 
noștri.

CONSTANTIN JIPA 
secretarul organizației de bază
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W ® T SE
Revistele literare 

și actualitatea culturală

In prag_ de iarnă

PUM wm UWK CULTURALE

In timpul concertului simfonic al Filarmonicii do stat „George Enescu" sub conducerea dirijorului 
George Georgescu, artist al poporului.

Concertul a avut loc in sala Palatului R. P. Ro mine în ziua de 17 noiembrie (și s-a repetat la 19 
noiembrie) șl a cuprins „Missa Solemnis“ de Beethoven. (Foto i V. Emil)

Studioul experimental al Institutului de Teatruh începutul
S-a deschis de curînd, cu un „Spec

tacol Shakespeare" ;l cu „Mutier Cou
rage" de Brecht, cea de-a șaptea sta
giune a Studioului experimental al In
stitutului de Teatru din București.

Revolufia culturală, desfășurată în 
fara noastră după eliberare, a determi
nat și ridicarea învăfămîntului artistic.

Institutul de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale", utilat mo
dern cu fot ce e necesar, se stră
duiește să formeze cadre acto
ricești cu o pregătire multilaterală afîf 
sub aspectul ideologic, cît și profesio
nal. Dintre mijloacele puse la dispo
ziția studenfilor, are o primordială 
importantă Studioul experimental care, 
după șase stagiuni, poate sta alături 
de scenele profesioniste, prin valoarea 
repertoriului și calitatea spectacolelor. 
Un asemenea teatru experimental, 
nouă — dascălilor de azi ori genera
țiilor de ac'ori de altădată — ne-a 
lipsii, încît primele noastre contacte 
cu marele public erau marcate de 
emoție și stîngăcii ; adevărata uceni
cie am făcut-o cu greu, ani de-a rîn- 
dul „pînă ne puneam pe picioare". 
Actorii tineri creați de institut nu mai 
frec neapărat prin asemenea emofii, 
fiindcă le-au consumat în parte din 
anii de lucru la institut, direct pe sce
nă, cu recuzită, decor și public, exact 
în condițiile de muncă ale profesiunii.

Analizînd repertoriul celor șase ani 
de activitate a acestui teatru al viito
rilor actori, constatăm grija care se dă 
familiarizării acestora cu o gamă de 
spectacole foarte variată, din reperto
riul romînesc clasic și dintre cele 
două războaie (Alecsandri, Caragia
le, Delavrancea, G. M. Zamfirescu, V. I. 
Popa, M. Sebastian), din repertoriul 
original contemporan (Lucia Demetrius, 
Horia Lovinescu. Al. Mirodan, Al. Voi- 
tin, D. Dorian), din repertoriul clasic 
rus și cel sovietic (Ostrovski, M. 
Gorki, V. Maiakovski, Leonov, N. Po
godin, Arbuzov, AI. Stein), din reper
toriul clasic universal (Ibsen, Molière, 
Sheridan și Goldoni) și din cel pro
gresist contemporan (Priestley, Ed. de 
Filippo, A. Cuzzam).

Colectivele de sfudenfi, care au in-

celei de-a șaptea spgiuni
de ION FINTEȘTEANU 

artist al poporului

ferprefat spectacolele montate pe 
scena Studioului experimental, au rea
liza) succese remarcabile, unii dintre 
absolvenji ducînd cu ei rolurile crea
te mai departe, în teatrele unde au 
fost angajafi, și fofi — o pregătire și 
o siguran|ă în scenă, care i-au ajutat 
să se integreze în cele mai pretențioa
se colective de teatru. în tinerele 
„anale" ale studioului nostru, se păs
trează cu bucurie amintirea unor inter
pretări valoroase realizate de foștii 
studenfi, astăzi actori cunoscufi mare
lui public, bunăoară : Gh. Popovici- 
Poenaru („Trei generajii" și „Orologiul 
Kremlinului"), Florin Piersic („Peer 
Gynt' și „Copacii mor în picioare"), 
Cosma Brașoveanu, C. Voicescu și Ste
la Popescu („O noapte furtunoasă"), 
Traian Stănescu („Poemul lui Octom
brie"), Marian Hudac („O scrisoare 
pierdută", „Școala calomniei" și „Cen
trul înaintaș a murit în zori"), Șt. Ta- 
palagă („Harfă Răzeșul”), Nie. Pomoje, 
Anca Roșu și Alex. Hasnaș („Steaua 
fără nume"), Crisfea Avram („Domni
șoara Nastasia"), Magda Popovici, C. 
Dumitras. C. Rășchitor („Piatra din 
casă"), G. Dinică („Inspectorul de po- 
lifie"), Marin Moraru, Dorina Lazăr, 
Jorj Voicu („O scrisoare pierdută"), 
I, Dichiseam), Leopoldina Bălănuja ș.a.

Merită subliniate rezultatele bune 
date de colectivele de teatru consti
tuite sau întărite cu seriile de absol
venți, ca, de pildă teatrele -din P. 
Neamf, Craiova sau Teatrul Regional 
București, unde ei au adus tehnica ar
tistică și disciplina de muncă însușite 
pe scena Studioului experimental.

Practica artistică pe care absolvenți 
de institut o fac pe scena noastră ex
perimentală îi familiarizează cu o par
te din repertoriul pe care-l întîlnesc 
apoi în teatre, unde regizorii pot lu
cra astfel mai ușor cu ei. Așa se ex
plică și succesele imediate care au 
marcat debutul multora dintre acești 
actori. Aș scoate în relief cazul extrem

de semnificativ al actorului Gh. Po- 
povici-Poenaru care a realizat un 
succes prestigios în „A treia Patetica", 
întruchipîndu-l pe Lenin, tocmai 
fiindcă îl mai întruchipase, în ultimii 
ani ai institutului, în piesa de mijloc 
a trilogiei lui Pogodin, „Orologiul 
Kremlinului". Din păcate, aceste posi
bilități ale absolvenților nu sînt tot
deauna valorificate în teatre, cum s-a 
înfîmplat chiar cu Popovici Poenaru 
la Teatrul National din București,

Studioul institutului nu este numai 
un atelier de măiestrie, dar și un la
borator al noilor soluții și expresii ar
tistice, al căutărilor îndrăznețe, care 
s-au manifestat în prezentarea unor 
spectacole novatoare — căutări prin 
care se urmărește reliefarea confinu- 
tului de idei — (cu piese de Ca
ragiale, Alecsandri, cu „Poemul lui 
Octombrie" după Maiakovski, ori 
„Centrul înaintaș a murit în zori”, care 
a relevat talentul regizoral al tînărului 
argentinian venit să studieze în fara 
noastră, Paul Serano).

în stagiunea 1962—63, Studioul pre
zintă — complefînd și unele lipsuri ale 
anilor frecufi — un repertoriu intere
sant, care cuprinde tragedia antică, 
Shakespeare, Brecht și Cehov ală
turi de Arbuzov, H, Lovinescu, Al. 
Stein și Evșrac. Dar o lipsă persistă 
încă în activitatea noastră practic-pe- 
dagogică : teatrul în versuri, a cărui 
absentă dm cele șase stagiuni ale stu
dioului experimental devine o circum
stanță agravantă... Școala versului a 
stat totdeauna la baza culturii tehnice 
a marilor actori.

De asemenea, judecind după experi
ența stagiunilor anterioare, cred că este 
preferabil — pentru organizarea muncii 
în condifii optime — a se întări munca 
pe grupă (clasă), nucleul acesta fiind 
mai sudat pe linia de gîndire pedago
gică și artistică a catedrei respective.

Studioul experimental, pus la dispo
ziția învătămîntului nostru artistic, con
stituie și el o dovadă concretă și valo
roasă a grijii pe care partidul și gu
vernul o acordă pregătirii cadrelor ti
nere, creîndu-le toate condițiile nece
sare formării lor profesionale și cetă
țenești.

Cititorii caută în pa
ginile revistelor lite
rare, pe lingă lucrări 
beletristice și de critică 
literară, și anumite ma
teriale informative care 
să le poată da imaginea 
vieții noastre culturale, 
a muncii obștești desfă
șurate de Uniunea Scrii
torilor, a noutăților lite
rare din țară și de peste 
hotare.

„Gazeta literară“ și 
„Luceafărul” au publi
cat în ultimele luni dări 
de seamă privitoare la 
discuțiile organizate de 
Uniunea Scriitorilor sau 
de redacțiile acestor re
viste- Asemenea relatări 
folositoare pentru in
formarea cititorilor au 
fost de pildă : „Cititorii 
despre poezie", „Actuali
tatea socialistă, cunoaș
terea vieții și unele as
pecte ale dezvoltării li
teraturii noastre", „Lite
ratura și viața" (în „Ga
zeta literară") iar în 
„Luceafărul” consfătu
irea cu privire la unele 
probleme ale literaturii 
pentru preșcolari și 
școlarii mici sau masa 
rotundă despre proza 
scurtă a tinerilor și con
flictul etic contempo
ran.

Trebuie spus însă că 
cele două reviste și în 
special „Gazeta literară", 
nu se ocupă încă îndea
juns de asigurarea unei 
informări vii, multilate-

Seminarii
O bună inițiativă au 

avut Casa Creației 
Populare a Capitalei și 
Uniunea Scriitorilor care 
organizează pentru mem
brii cercurilor literare 
din București un ciclu de 
seminarii bilunare pe te
me de estetică și de mă
iestrie literară. Aceste

Dar discurile
In librăria din co

muna Darabani, așezare 
mare din nordul Moldo
vei, am fost martor la 
momentul cînd un colec
tivist a cerut „Balada" 
lui Ciprian Porumbescu 
și a fost refuzat :

— La noi, ne-a spus 
vînzătoarea, vin destul de 
des colectiviști să în
trebe și dacă au sosit 
discuri cu rapsodiile lui 
Enescu. Amatori de 
rumbe și cha-cha avem

rale. In „Gazeta litera
ră" se face simțită lip
sa unei rubrici din care 
cititorii să ia cunoștință 
despre noile cărți apă
rute în editurile noas
tre. Uneori recenzarea 
cărții românești se face 
cu întîrziere. Ar fi bine
venite informații și re
cenzii mai frecvente pri
vind tălmăcirea în lim
ba romînă a tezaurului 
culturii universale. Citi
torii ar dori să vadă mai 
operativ consemnate în 
„Luceafărul" lucrările 
tinerilor scriitori. Publi
carea perseverentă a pă
rerilor exprimate de citi
tori ar îmbogăți conți
nutul revistelor.

Din păcate „Gazeta li
terară" nu acordă sufi
cientă atenție activității 
obștești a Uniunii Scri
itorilor, mărginindu-se 
adeseori să publice nu
mai simple informații. 
Un exemplu în acest 
sens îl avem și în mo
dul cum au fost pre
zentate interesantele 
manifestări care au a- 
vut loc cu prilejul săp
tămânii poeziei.

Cititorii urmăresc cu 
interes oglindirea pre
zențelor romînești peste 
hotare, ca și discuțiile 
literare din diferite țări. 
Si in această privință, 
„Gazeta literară" este 
încă îndatorată citito
rilor.

C. POENARU

literare
seminarii vor fi ținute de 
scriitori și critici literari. 
Alături de prelegeri pri
vitoare la probleme de 
estetică și teorie literară, 
vor avea loc discuții în 
seminarii de proză, poe
zie și dramaturgie asupra 
unor opere de seamă ale 
literaturii clasice și con
temporane.

care se cer ?
mai puțini. Poate că a- 
ceste plăci sînt mai ce
rute la oraș. In schimb 
la noi sînt solicitate 
discuri cu muzică popu
lară, romanțe, dar con
tinuă să ne sosească 
doar plăci cu muzică 
ușoară.

La redacție am primit 
scrisori din mai multe 
regiuni ale țării, prin ca
re cititorii semnalează 
situații asemănătoare.

I. P.

Corespondenții noștri din regiunile Crișana, 
Ploiești și Mureș-Autonomă Maghiară au vi
zitat cîteva cămine culturale. Iată unele din 
constatările făcute.

De la intrare, căminul cultural din Beliu. 
raionul Ineu, îți face o impresie plăcută : 
curățenie exemplară, atmosferă primitoare. La 
loc vizibil este afișat programul săptămînal de 
activitate. Multe manifestări organizate aci 
răspund preocupărilor actuale ale colectiviș
tilor. Una dintre expunerile prezentate în ulti
ma vreme a avut ca temă „întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei colective"; 
conferențiarul s-a referit pe larg la măsurile 
ce se iau, pe această linie, în comună. Ingi
nerul agronom Ivan Florea a vorbit despre im
portanța arăturilor adinei de toamnă și a 
îngrășămintelor pentru sporirea producției de 
cereale. In programele sale, brigada artis
tică de agitație a popularizat succesele co
lectiviștilor care, aplicînd regulile agroteh
nice, au obținut cîte 5000 kg. de porumb 
boabe la hectar pe un lot de 80 de hectare, 
a critioat pe cel care nu dau atenție cali
tății lucrărilor. Nu de mult, echipa de teatru 
a prezentat piesa „Meci la Chițăoani".

Peste tot unde activitatea culturală la sate 
se bucură de atenția organelor locale de 
partid și de stat, bibliotecile, căminele sînt 
bine pregătite pentru iarnă. In comuna Simo- 
nești, din raionul Odorhei, organizația de 
partid, consiliul de conducere al gospodăriei, 
sfatul popular comunal, nu numai că s-au 
interesat de asigurarea condițiilor materiale 
dar au venit și cu propuneri de teme care ’3ă 
fie tratate la căminul cultural, au contribuit 
la alcătuirea unui plan bogat de activitate. 
Studiind ce probleme actuale stau în fața 
gospodăriei, colectivul de conferențiari — 
format din inginerul agronbm, cadre didac
tice, medicul, brigadieri, colectiviști fruntași 
etc. — a constatat, de pildă, că este necesară 
o conferință cu privire la respectarea regu
lilor de igienă în creșterea tineretului bovin. 
In urma acesteia, au fost luate și unele mă
suri pentru îmbunătățirea pregătirii profesio
nale a îngrijitorilor de animale, au fost re
parate grajdurile etc.

Recent a fost organizată la căminul cultu
ral din Costești — raionul Buzău — o seară 
de calcul. Inginerul agronom Stancu Oancea 
a arătat ce producții 3-au obținut la princi
palele culturi, ce cîștig a adus sectorul zoo
tehnic.

Dar nu peste tot este folosită din plin baza 
materială destinată desfășurării activității

culturale la sate. In comunele Bocsig, din ra
ionul Ineu, Feliceni și altele din raionul 
Odorhei, nu se desfășoară nici o activitate. La 
sfîrșitul lunii octombrie, aceste cămine mai ți
neau loc de depozite pentru cereale. Cum 
se împacă sfaturile populare comunale
și organizațiile de partid din acest
comune cu asemenea situații? Multe dj. 
manifestările programqte la căminul cul
tural din Gherăseni, rttionul Buzău, nu 6e 
țin. Colectiviștii au așteptat în zadar jurnalul 
vorbit prevăzut în programul uneia din serile 
trecute. Expunerea cațe trebuia prezentată : 
„Principalul — dezvoltarea averii obștești", 
nu a fost pregătită din vreme. La Sudiți, 
Maxenu și Gălbinași, din același raion, cămi
nele culturale, bibliotecile stau zile de-a rîn- 
dul Închise.

La căminul cultural din Sînpaul, ra
ionul Odorhei, a fost ținută o expunere cu 
privire la întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective. Dar textul care a 
fost citit conținea doar idei generale, fără a 
fi completat cu aspecte locale, menite eă 
îndrepte atenția colectiviștilor spre sarcinile 
concrete ce le ievin. Ce interes pot prezenta 
emisiunile locale pentru cei peste 700 de 
abonați al centrului de radioficare din co
muna Smeeni, raionul Buzău ? Ceea ce se 
difuzează la aceste emisiuni nu se referă 
prin nimic la viața gospodăriei colective din 
comună. După părerea tovarășului Alexe 
Bunea, directorul căminului cultural, nu are 
cine să se ocupe de organizarea unor ase
menea emisiuni. Dar în comună sînt ingineri 
agronomi, tehnicieni, brigadieri și colecti
viști fruntași care ar putea fi invitați să vor
bească la stație și la căminul cultural, să dea 
răspuns problemelor ce-i preocupă pe co
lectiviști, să prezinte experiența înaintată, 
metodele cu ajutorul cărora au fost obținute 
rezultate bune în muncă.

In raioanele amintite au fost organizate 
seminarii cu activiștii culturali. Comitetele 
pentru cultură și artă au stabilit, cu sprijinul 
organelor de partid, o serie de măsuri în 
vederea bunei desfășurări a activității cul
turale pe timpul iernii la sate. Comitetele 
d® cultură și artă, sub îndrumarea comitete
lor raionale de partid, trebuie să urmărească 
pe teren cum se îndeplinesc hotărîrile luate 
și să asigure ca la fiecare cămin, la flecare 
bibliotecă să se desfășoare acțiuni cît mai 
variate și mal atractive axate pe problemele 
principale ale satului colectivizat.

Tinerii actori 
Anca Roșu șl M. 
GIngulescu lnter- 
pretînd o scenă 
din „Dacă vei ii 
întrebat" la Tea
trul din Tg. Mureș- 
secția romînă (re
gia: M. Raicu).

Discuție despre sceiiariul 
filmului artistic

Recent a avut loc o ședință 
de lucru a Consiliului cinematogra
fiei din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, la care a partici
pat un număr însemnat de creatori 
din domeniu, artei filmului. Au fost 
dezbătute o serie de probleme actua
le ale creației cinematografice. Ra
portul secției artistice a Consiliului 
cinematograf.ei, prezentat ca bază 
de discuții, a fost întocmit de un co
lectiv alcătuit din regizorii Liviu 
Ciulei, Virgil Calotescu, Mircea Dră- 
gan și scriitorul Titus Popovici.

Spațiul nu ne permite să ne refe
rim la numeroasele aspecte aborda
te în discuții. In rîndurile de față 
ne vom ocupa de o problemă care 
—așa cum a reieșit și în cadrul șe
dinței Consiliului cinematografiei — 
are, în actualul moment de dezvol
tare a cinematografiei romînești, o 
însemnătate deosebită : problema 
scenariului.

*
Artă deosebit de populară și de iu

bită de către publicul cel mai larg, 
artă extrem de accesibilă, cu o ma
re putere de influențare — cinema
tografia este menită să contribuie, 
prin mijloacele sale specifice, la for
marea conștiinței socialiste a mase
lor, la educarea lor în spiritul idei
lor înaintate ale epocii noastre.

Realitatea de azi oferă creatorilor 
de filme o infinită gamă de teme și 
de subiecte pasionante, ce pot fi tra
tate în cele mai diverse genuri cine
matografice — de la drama psiholo
gică și pînă la vodevil. Cu toate dife
rențele de gen, de factură și chiar de 
nivel artistic, o serie de filme de 
succes — de la „Valurile Dunării” și 
„Setea”, pînă la „S-a furat o bom
bă” sau „Post restant" — au demon
strat posibilitățile largi pe care 
temele contemporane le oferă crea
torilor pe tărîmul cinematogra
fiei.

Referindu-se la actualul stadiu al 
dezvoltării cinematografiei noastre, 
raportul secției artistice a Consiliu
lui cinematografiei arată :

„în ultimii ani, producția națio
nală de filme artistice a obținut 
cîteva realizări de seamă. O serie 
de filme reușite s-au bucurat de 
aprecieri frumoase, în țară și peste 
hotare. Dar cîtă dezamăgire* ?i cită 
neplăcere provoacăt în rîndurile 

maselor de spectatori, filmele nereu
șite, slabe, false, din care, de ase
menea, se poate alcătui o lungă 
listă. Decepția publicului nostru 
spectator a fost cu atît mai mare, 
cu cît el a constatat că există po
sibilități materiale și forțe artistice 
capabile să dea filme de calitate... 
Există o adîncă incompatibilitate 
între posibil și real, între ceea' ce 
creatorii și centrul nostru de pro
ducție cinematografică au îndrîtui- 
rea să dea și ceea ce dau, de favt. 
pe ecrane — adică acele lucrări 
lipsite de originalitate artistică. de 
patos cetățenesc, de autenticitate, 
filmele rupte de viață... Problema

Pc marginea unei ședințe de lucru 
a Consiliului cinemalograîiei

scenariilor filmelor noastre consti
tuie azi pîrghia saltului calitativ pe 
care cinematografia națională tre
buie să-l facă în scurt timp...“.

Discutînd despre scenarii, trebuie 
să spunem de la bun început că fără 
o exigență sporită a creatorilor în
șiși — ca și a criticii și a opiniei pu
blice, în general — cinematografia 
noastră nu va putea păși, într-un 
front larg, pe drumul maturizării ar
tistice Evident că inexistența unei 
tradiții, că experiența încă redusă a 
majorității lucrătorilor din acest do
meniu reprezintă factori ce nu pot fi 
ignorați. Dar — așa cum se spune în 
raportul amintit — este necesară 
„asigurarea unui standard de va
loare sub care să nu ne îngăduim 
niciodată să coborîm...” Or, în ultima 
vreme au fost prezentate pe ecrane 
filme care au rămas sub acest „stan
dard de valoare", deși unele dintre 
ele au cuprins secvențe ce au vădit 
posibilitățile reale ale regizorilor și 
operatorilor respectivi. Avem în ve
dere filme ca „Mîndrie”, „Primăvară 
fierbinte”, „Nu vreau să mă-nsor”, 
„Aproape de soare” sau „Poveste 
sentimentală”, a căror nereușită a 
fost determinată de slăbiciunile sce
nariilor și de poziția îngăduitoare a 
regizorilor față de problemele de 
conținut ale acestora.

Filmele amintite mai înainte 
n-au răspuns așteptărilor și in

teresului publicului larg deși — cel 
puțin în intenția autorilor respec
tivi — au avut subiecte de actuali
tate. De ce ? Pentru că în aproape 
toate aceste cazuri avem de-a face, 
mai degrabă, cu tentative ne
reușite de abordare a actualității. 
Nereușite — deoarece în loc să 
aprofundeze realitatea de astăzi, 
aceste filme prezintă numai sem
nele ei exterioare, înfățișînd, de 
pildă, cu amănunțime documen
tară, aspecte ale procesului de pro
ducție într-o mare întreprindere, 
dar nepropunîndu-și sau neiz
butind să insiste asupra unor 
procese sufletești, asupra dezvoltării 
caracterelor în cadrul unui conflict 
prezentat cu forță dramatică și ar
tisticește convingător (în filmul „A- 
proape de soare“ — scenariul Paul 
Anghel ; regia Savel Stiopul). în 
comedia muzicală „Nu vreau să 
mă-nsor“ (scenariul Simion Maco- 
vei ; regia Manole Marcus), de ase
menea, uzina textilă nu este altceva 
decît un decor convențional, un ca
dru voit „contemporan“ în care sînt 
plasate conflicte și caractere nesem
nificative sau tratate superficial.

Combaterea platitudinii și a me
diocrității este o sarcină esențială 
a lucrătorilor din cinematografie, 
iar a lupta împotriva platitudinii 
înseamnă a lupta pentru ca filmele 
noastre să reflecte aspectele caracte
ristice ale realității, cu înaltă mă
iestrie, de pe pozițiile constructorilor 
activi ai socialismului. Numai cine 
nu cunoaște bogăția și complexita
tea vieții de azi poate fi partizanul 
părerii că pentru a realiza un film 
„tare“ trebuie să descoperi sau să 
inventezi o problemă de „senzație“ 
sau un conflict „de efect“, chiar dacă 
este lipsit de semnificații. Evident că 
nu aceasta este calea realizării u- 
nor autentice opere de artă. Pe 
lîngă creșterea măiestriei, a pregă
tirii ideologice și artistice a regizo
rilor și a tuturor celor ce participă 
la crearea unui film, dezvoltarea ci
nematografiei noastre presupune și e- 

'xistența unor scenarii lipsite de orice 
didacticism și în care problematica 
de actualitate să fie abordată de pe 
poziții militante, care să aducă pe e- 
cran caracterele unor participant! 

de ni-
scena-

Mun-

activi la lupta dintre vechi și nou. 
Scenarii care să redea, prin conflicte 
veridice, emoționante, procesul atît 
de complex al formării omului nou, 
să combată vechile obiceiuri, mo
ravurile învechite, demonstrînd su
perioritatea eticii noi.

Una din problemele asupra cărora 
s-a accentuat în cursul dezbaterii 
este aceea a răspunderii regizorului 
— ca principal creator al operei de 
artă cinematografică — față 
velul ideologic și artistic al 
riilor.

Astfel, scriitorul Francise
teanu s-a referit la faptul că regi
zorul — ca și operatorul — trebuie 
să aibă o atitudine creatoare față 
de scenariu, să interpreteze și 
redea evenimentele, aspectele 
viață existente în scenariu, de 
poziții partinice. Se poate afirma 
cele, mai izbutite 
nești, bunăoară 
monstrează cît 
cît de rodnică 
borarea creatoare dintre scenarist și 
regizor, dacă se desfășoară pe întreg 
parcursul realizării filmului — de la 
faza de proiect a scenariului și pînă 
la copia standard. în cadrul dezba
terii a fost combătută tendința unor 
regizori prea grăbiți care — sub- 
apreciind însemnătatea scenariului și 
supraapreciind propriile posibilități— 
socotesc că pot face rabat exigenței 
față de scenariu, ale cărei fisuri le 
vor acoperi, prin improvizații regi
zorale, „din mers”. Așa s-a întîm- 
plat, de pildă, în cazul unor filme, ca 
„Primăvară fierbinte“ și „Poveste 
sentimentală”,

Referindu-ne la „Poveste senti
mentală“, este evident că regia (Mi- 
hu Iulian) a amplificat slăbiciunile 
scenariului ; în loc să contribuie 
la aprofundarea textului, regi
zorul a crezut că poate estompa 
laturile slabe ale scenariului învă- 
luindu-le în imagini ce se vor „de 
efect“, acoperindu-le printr-un pito
resc de suprafață. Aceasta n-a^putut /în acest sens, că avînd la bază un 

scenariu bine scris, clar și bogat din 
punct de vedere ideologic, filmul 
consacrat evocării unuia dintre cele 
mai dramatice episoade ale istoriei 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, grevele de la Lupeni, (film a că
rui turnare se apropie de sfîrșit), se 
anunță a fi o realizare remarcabilă.

Participanții la dezbatere — între 
care regizorii Mircea Drăgan și Ho
rea Popescu, scriitorii Eugen Barbu, 
Titus Popovici, Francise Munteanu 
— s-au referit pe larg la activitatea 
grupelor de creație ale studioului, a 
căror înființare a avut drept scop a-

să 
de 
pe 
că 

filme romî- 
„Setea“, de- 

e de necesară și 
poate fi cola-

melo- 
ducînd

salva filmul de o anumită răceală 
ci, dimpotrivă, a accentuat 
dramatismul conflictului, 
uneori la înfățișarea deformată, ana
cronică a realității. (Este regretabil 
că în relatarea dezbaterii din Consi
liul cinematografiei, revista „Con
temporanul”, criticînd scenariul a- 
cestui film, laudă regia pentru că ar 
„surprinde uneori cu autenticitate 
viața înconjurătoare” — escamotînd, 
în cazul de față, problema răspunde
rii depline a regizorului față de 
film). Rezolvări formale, avînd ace
lași substrat, există și în filmul „Pri
măvară fierbinte“ în care regizorul 

căutările lor 
cinematogra- 
roade decît 
slujba relie-

(Mircea Săucan) a încercat, și, evi
dent, n-a reușit șă îmbunătățeas
că, pe parcurs, propriul său sce
nariu. Adevărata îndrăzneală crea
toare a regizorilor, 
în domeniul formei 
fice, nu pot da 
dacă sînt puse în
fării pregnante a fondului de idei al 
scenariilor. Acest lucru îl demons
trează, de altminteri, și strălucitele 
realizări ale cinematografiei sovie
tice, care au cucerit laurii unor 
concludente confruntări internațio
nale. De la „Casa în care locuiesc” 
și pînă la „Balada soldatului” ori 
„Soarta unui om“ — recentele suc
cese ale cineaștilor din U.R.S.S. afir
mă cu forță și originalitate artistică 
poziția fără echivoc a creatorilor 
față de mari probleme ale actuali
tății.

Vorbind despre tematica filmelor 
noastre, unii participant la dezba
terea Consiliului cinematografiei, 
între care scriitorii Titus Popovici 
și Eugen Barbu, au scos în eviden
ță faptul că în timp ce pe ecrane 
apar producții mediocre, din planul 
studioului continuă să Lipsească rea
lizări în care să fie tratate temele 
cele mai importante ale epocii noas
tre, și care, implicit, cr oferi unor 
regizori talentați cele mai largi po
sibilități de afirmare, prilejul unor 
rodnice căutări creatoare. S-a insis
tat, cu acest prilej, asupra po
sibilităților — insuficient folosite 
— pe care le oferă ecranizarea unor 
opere literare valoroase 
din actualitate.

Momentele importante 
luptei revoluționare a 
nostru, lupta eroică a comuniștilor, 
a maselor populare conduse de par
tid, în anii următori eliberării, 
pentru apărarea și consolidarea cu
ceririlor revoluționare oferă, de a- 
semenea, creatorilor de film, o mare 
varietate de subiecte. Merită arătat, 

inspirate

ale istoriei 
poporului

sigurarea cu scenarii a producției de 
filme artistice, stimularea inițiativei 
și a răspunderii creatorilor în ce pri
vește definitivarea scenariilor de 
film, înlesnirea colaborării nemijlo
cite dintre scenariști și regizori. Gru
pele și-au dovedit, în general, viabi
litatea, deși în activitatea lor stă
ruie încă unele neajunsuri.

în dezbaterea consacrată cinema
tografiei artistice s-a arătat că 
grupele de creație ar fi avut 
datoria să stimuleze scrierea de 
scenarii cu un bogat conținut de 
idei, inspirate din munca și din 
viața constructorilor socialismului, 
orientîndu-se spre scriitorii a căror 
operă vădește nu numai profunda 
cunoaștere a vieții, dar și acel dina
mism intim, specific și prozei 
moderne și cinematografiei. De 
multe ori însă, grupele de crea
ție n-au avut acest rol activ, ci 
s-au mulțumit să ia în conside
rație, fără exigență, diferite lucrări, 
aprobîndu-Ie sub presiunea obliga
țiilor de plan ale studioului și pe 
temeiul că aparent „nu puneau pro
bleme“ sau că nu existau scenarii 
mai bune. De altfel, vorbind au
tocritic în calitate de conducă
tor artistic al grupei a IlI-a de 
creație, regizorul Liviu Ciulei a a- 
rătat că această grupă a aprobat cu 
ușurință scenariul unui film („Pisica 
de mare“) care ar mai fi necesitat 
îmbunătățiri substanțiale, scenariu 
ce a intrat în proiectul de plan pe 
anul 1963. Drept care Consiliul ci
nematografiei a hotărît ca, după re
facerea decupajului regizoral, fil
mul să fie luat, din nou, în discuția 
Consiliului artistic al studioului.

Mai mulți vorbitori au insistat asu
pra faptului că scenariul este un gen 
de artă care se deosebește structural 
de literatura beletristică. Lucrînd cu 
scriitorii, grupele de creație ale 
studioului trebuie să-i ajute să-și 
însușească legile genului, să-și 
dezvolte capacitatea de a se ex
prima concis, prin imagini di
namice, folosind amănuntul semnifi
cativ, cu o mare forță de sugerare. 
Valorificarea creatoare a experien
ței cinematografiei mondiale este, 
și în acest domeniu, deosebit de 
necesară.

Așa cum a subliniat scrii
torul Mihnea Gheorghiu, președinte
le Consiliului cinematografiei — s-a 
stabilit ca în grupele de creație 
cuvîntul hotărîtor să-l aibă creatorii 
și îndeosebi regizorii. Vorbitorul 
a arătat că în practică se ivesc 
însă cazuri de substituire a re
gizorilor de către redactori ai 

grupelor de creație — și adeseori 
nu din cei mai experimentați — 
ceea ce duce uneori, de pildă, la 
cerința redactării explicite, în pro
ză, a diferitelor scene rezolvate de 
autor cinematografic, adică la în
cărcarea scenariilor cu un balast li
terar descriptiv. Credem că în felul 
acesta se explică, măcar parțial, și 
tărăgănarea unor scenarii, a căror 
definitivare a cerut un consum de 
timp și de energie nejustificat de 
mare.

Reducerea rolului regizorului în 
acceptarea și definitivarea scenarii
lor, discutarea lor cu unii re
dactori ai studioului care nu au 
pregătirea ideologică și calificarea 
de specialitate necesare sînt, de cele 
mai multe ori, ineficace și supără
toare pentru scriitori ; din pri
cina nesiguranței în propriile apre
cieri sau a fugii de răspun
dere, acești lucrători ai studioului 
manifestă o „prudență“ exagerată 
față de unele scenarii care abor
dează aspecte ce li se par mai 
„dificile“.

Grupele de creație n-au fost, în 
suficientă măsură, • preocupate de 
stimularea scriitorilor de valoare î” 
direcția scrierii unor scenarii d 
film. Uniunea Scriitorilor a făcu 
de asemenea, prea puțin pentru a- 
atrage pe scriitori spre crearea dc ' 
scenarii, ca și în ce privește orga-1 
nizarea unor discuții pe problemele ’ 
actuale ale dramaturgiei cinemato
grafice.

Studioul este chemat să se preo
cupe de constituirea unui activ de 
scenariști talentați, de specialiști în 
dialogul cinematografic. Au fost ca
zuri cînd scrierea de scenarii a fost 
încredințată — fără discernămîntul 
necesar — unor persoane din cadrul 
studioului sau din afara lui, care nu 
puteau duce aceste lucrări la bun 
sfîrșit.

Ar mai fi de amintit și alte as
pecte care au stat în atenția partî- 
cipanților la discuții. Esențial este 
însă ca — în ce privește atît pro
blema scenariului, cît și celelalte 
probleme abordate în desfășurarea 
dezbaterii — concluziile și hotărîrile 
Consiliului cinematografiei să fie în
sușite și puse în practică în mod 
creator de conducerea și colectivul 
studioului „București", în vederea 
realizării unor filme de înaltă ținu
tă, capabile să emoționeze, să con
tribuie la formarea conștiinței so
cialiste a oamenilor, la educarea 
maselor de spectatori.

D. COSTIN



Secția de acid sallcillc brut de la întreprinderea chimică „Sinteza" din Oradea (Foto : Agerpres)

A apărut nr. 11 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“
A apărut în limba romînă, în Edi

tura politică, nr. 11 (51) pe anul 1962 
al revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului“, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : „Ofensiva istorică a so
cialismului“ de A. NOVOTNY ; „E- 
poca unor mărețe transformări revo
luționare“ de M. THOREZ : „Lupta 
pentru socialism în Italia“ de A. 
NATTA, G. PAJETTA ; „Guatemala 
în pragul unor schimbări“ de H. 
BARRIOS KLEE > „Platforma revo
luționară a mișcării comuniste inter
naționale“.

Rubrica „în partidele comuniste și 
muncitorești“ conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri“ 
sînt publicate în încheiere materiale 
ale discuției pe tema „Anticomunis
mul — dușman al omenirii“ și ma
teriale ale unei noi discuții pe tema 
„Probleme ale capitalismului con
temporan“.

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprin
de recenzia lui J. WODDIS intitu
lată „Jefuirea Africii“ la cartea 
„Mama neagră“ de Basil Davidson.

Rubrica „Scrisori, note“ cuprinde

în lichidarea rămînerii în urmă a 
fotbalului un mare rol îi revine pre
sei și* îndeosebi celei de specialitate
— atît prin articolele privind pro- 
blemele-cheie, de ansamblu, ale a- 
cestei discipline, cît și prin croni
cile asupra manifestărilor sportive 
la zi. Unei cronici nu i se cere să 
cuprindă doar o simplă relatare in
formativă, ci și o analiză serioasă, 
temeinică, pătrunsă de spirit exi
gent, a desfășurării jocului. Trebuie 
spus însă că în unele ziare, inclusiv 
organul de specialitate „Sportul 
popular” sau „Scînteia tineretului”, 
ziar atît de citit în rîndurile ti
nerilor, continuă 
să apară cronici 
inesatisfălcătoarei ; 
astfel de cronici 
pot fi întîlnite și 
în „Informația 
Bucureștiului“, deși ziarul publică 
adeseori materiale care ridică pro
bleme interesante privind fotbalul.

Una din deficiențele acestor cro
nici este lipsa de exigență, faptul 
că ele în loc să urmărească evolu
ția de ansamblu a unei echipe, pri
vesc lucrurile în mod sumar și 
fragmentat, de la o etapă la alta — 
îneît ajunge o comportare mai pu
țin slabă a unei echipe într-un sin
gur joc, sau chiar numai cîteva faze 
mai reușite, pentru ca acestea să 
devină subiect de elogii și aprecieri 
superlative.

La ce folosesc asemenea cronici ? 
Fără îndoială, nu cauzei ridicării ni
velului fotbalului nostru, ci numai 
întreținerii unei atmosfere de auto- 
mulțumire în cluburi, în rîndurile 
antrenorilor și jucătorilor.

Spectatorii prezenți la meciul 
dintre echipele Progresul — Dinamo 
Bacău au fost, pe bună dreptate, 
profund nemulțumiți de jocul sub
mediocru. total necorespunzător ca
tegoriei A, prestat de ambele echipe
— un joc anost, plat și rudimentar, 
cu un lanț nesfîrșit de greșeli teh
nice. Or, citind cronica acestui joc 
din „Informația Bucureștiului“, se 
poate afla că ...„Progresul s-a pre
zentat schimbat în bine față de acum 
o săptămînă, („schimbare“ de la un 
nivel submediocru la un joc medio
cru ?), că s-a produs o „amelio
rare“, că „înaintarea a acționat 
mai clar“, realizînd o „distribuire e- 
chilibrată a mingilor" și manifestînd 
„superioritate de concepție și de 
realizare". La ce s. l''Pc asemenea 
exagerări și comparații? luîndu-se 
ca etalon comportări dintre cele mai 
proaste ? Zecile de mii de specta
tori, care se aflau în tribunele sta
dionului „Republicii", nu pot fi de 
acord cu o asemenea „căutare cu 
luminarea" de merite — lucru pe 
care l-au arătat duminică manifes- 
tîndu-și dezaprobarea față de jocul 
lamentabil al ambelor echipe. *

Un exemplu de cronică lipsită de 
spirit exigent este și cea apărută în 
„Snortul popular” privind meciul 
Viitorul—Farul. Indiscutabil, echi
pa Viitorul a făcut un joc mai bun 
decît partenerii săi, a obținut o vic
torie meritată scorul final reflec- 
tînd diferența reală dintre nivelul 
de joc al celor două echipe. Dar a- 
ceasta nu poate îndreptăți o trata
re necritică, globală, a jocului echi
pei, trecerea cu vederea a deficien

ÎNSEMNĂRI

nota intitulată „Conferința laburiș
tilor“, semnată de H. FAGAN.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților".

Revista „Probleme ale păcii și so
cialismului“ apare în limbile : bul
gară, cehă, chineză, coreeană, en
gleză, franceză, germană, italiană, 
japoneză, mongolă, olandeză, polo
nă, romînă. rusă, spaniolă,, suede
ză, ungară, vietnameză și altele.

n cadrul Organizației internaționale de radio 
și televiziune

Miercuri dimineață au început în 
Capitală lucrările grupei a IlI-a de 
studii din cadrul Comisiei tehnice a 
Organizației internaționale de radio 
și televiziune, la care participă re
prezentanți din R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Romî
nă, R. P. Ungară, U.R.S.S. și Repu
blica Arabă Unită.

Vlastimil Svoboda, președintele 
grupei, a deschis lucrările. Delegații 

țelor manifestate. Vizionînd acest 
meci, spectatorii au regretat că ju
cătorii Viitorului, care în turneul 
U.E.F.A. și în alte meciuri au arătat 
că pot practica un fotbal modern, 
ofensiv, cu faze încheiate prin șu
turi puternice la poartă, s-au conta
minat de meteahna lipsei de efica
citate, a încetinirii jocului în apro
pierea porții, a exasperantelor abu
zuri de dribling. Aceste defecte 
s-au manifestat și în jocul de 
duminică. Cronica apărută în „Spor
tul popular” le trece însă cu vede
rea, elogiind „schimbarea intervenită 
în orientarea de joc a echipei“. Or, 

deși au dominat 
în majoritatea 
timpului, jucătorii 
echipei Viitorul au 
tras la poartă ce
va mai periculos 

doar de 4—5 ori, căutînd parcă să 
intre cu mingea direct în poarta 
adversarului ; chiar și golurile mar
cate au fost înscrise în acest fel, 
mai mult prin împingeri ale mingii, 
și nu prin șuturi la poartă. Atunci 
cum de se poate scrie în cronica 
„Sportului popular” că „echipa a pă
răsit teama de a trage la poartă", 
că „echipa combină și urmărește go
lul la fiecare fază de atac" ? Con
trară realităților de pe teren este și 
afirmația cronicii în privința aban
donării driblingurilor nesfîrșite ; rea
litatea de pe teren a fost că și du
minică, unii jucători de la Viitorul, 
mai ales Dumitriu II, au continuat 
driblingurile la nesfîrșit, desfășu- 
rînd un joc individualist și vedetist.

Echipa Viitorul este alcătuită din 
jucători talentați. Publicul ține la ea 
și o încurajează cu căldură. Firește, 
simpatia cu care este înconjurată 
trebuie să fie pentru tinerii jucători 
un îndemn la muncă, pentru dobîn- 
direa unei tot mai înalte măiestrii 
sportive, pentru practicarea unui 
fotbal modern, ofensiv și eficace. 
La acest lucru nu pot însă ajuta 
cronici sportive de complezență.

în același spirit a fost analizată, în 
cronica din „Sportul popular" com
portarea echipei Farul care, deși 
vădește unele progrese față de anii 
precedenți, s-a prezentat ca o for
mație obosită și greoaie, manifestînd 
lipsuri incompatibile cu locul I din 
clasament pe care-1 ocupă acum 
echipa. în locul unei analize seri
oase a acestor lipsuri, cronica se 
mulțumește să repete „explicațiile" 
și „justificările” antrenorilor și con
ducătorilor clubului, motivări „obiec
tive“ de tipul celei furnizate zia
rului de antrenorul echipei cons- 
tănțene, A. Botescu : „o cădere ce 
poate interveni oricînd în curba 
comportării unei echipe“ — scuze 
reluate și înserate ca atare, în mod 
.necritic, în cronică.

Analizînd cu exigență comporta
rea echipelor de fotbal, etapă cu 
etapă, acordînd mai multă atenție 
acestor materiale în care operativi
tatea nu poate fi pretext pentru 
superficialitate, subliniind și încu- 
rajînd progresele și criticînd cu se
riozitate lipsurile echipelor, croni
cile sportive pot și trebuie să con
tribuie mai substanțial la îmbună
tățirea fotbalului nostru.

I, C.

Informații
® Din cauza unor lucrări la re

țeaua electrică, începînd din 22 no
iembrie, traseele tramvaielor 8 și 11 
vor fi modificate temporar astfel : 
tramvaiul 8 va circula pe un traseu 
scurtat — între Piața Gh. Coșbuc 
(Rond) și Piața Puișor ; tramvaiul 11 
— pe traseul normal între cartierul 
„16 Februarie" și podul Grozăvești, 
de unde va intra pe traseul tram
vaielor 12 și 14 și va întoarce la 
stăvilarul Ciurel.

® Cu începere de azi, se va ex
tinde sistemul de autotaxare și pe 
autobuzele traseului nr. 40.

au fost salutați apoi de Iuliu Topor, 
vicepreședinte al Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune.

în continuare, Mihail Egorov, di
rectorul Centrului tehnic al Organi
zației internaționale de radio și te
leviziune, a prezentat o informare 
privind noile probleme care stau în 
fața Comisiei tehnice a acestei or
ganizații internaționale.

Lucrările continuă.

Meciul dc fotbal R. P. Romînă -
Spania va ii transmis

la televiziune
Meciul internațional de iotbal din 

cadrul „Cupei Europei” lnter-țări din
tre reprezentativele R. P. Romîne șl 
Spaniei, care va avea loc duminică 25 
noiembrie pe stadionul „23 August” 
din Capitală, va ii transmis la tele
viziune.

Surpriza, la rugbi

Liderul învins la Cluj
La București, Iași și Cluj au fost pro

gramate ieri meciurile unei etape restanță 
din campionatul republican de rugbi. Un 
rezultat-surpriză s-a înregistrat la Cluj. 
Echipa Grivița Roșie, liderul clasamentu
lui, a pierdut meciul cu Știința din locali
tate. Scor 6—3 pentru clujeni. La Iași, 
echipa Steaua a Întrecut cu 3—0 formația 
C.S.M.S.

Patru partide s-au desfășurat in Capi
tală. Deși disputat între „codașe” ale cla
samentului. meciul Știința București — 
Metalul a prezentat un mare interes, în- 
trucît ambele echipe erau preocupate în 
egală măsură să realizeze victoria — ab
solut necesară pentru evitarea retrogra
dării. Terenul alunecos și ploaia au influ
ențat calitatea jocului, partida caracteri- 
zîndu-se doar printr-o luptă dîrză pentru 
balon. Metalul a avut inițiativa în majo
ritatea timpului de joc. A condus chiar 
cu 3—0 pînă aproape de terminarea me
ciului. Studenții nu s-au descurajat deloc 
și, printr-un ultim efort, au egalat cu 
cîteva minute înainte de finalul partidei.

Celelalte meciuri din Capitală s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Progre
sul — Știința Timișoara 0-0 ; Dinamo — 
Unirea 9-3 . Olimpia — Știința Petroșeni 
3—0.

Boxerii romini învingători
In R. P. Polonă

La Grudziadz s-a disputat revanșa me
ciului de box dintre echipele de tineret 
ale R. P. Polone și R. P. Romîne. De data 
aceasta, victoria a revenit tinerilor pugi- 
lișli romini, cu scorul de 6-4 (primul meci 
fusese ciștigal de gazde cu 7-3).

Specialiștii polonezi au avut frumoase 
aprecieri la adresa tinerilor boxeri ro
mini.

lia cîteva rînduri
Echipa selecționată masculină de bas

chet a R. P Romîne a susținut marți 
seara la Atena un meci amical cu echipa 
Greciei. Baschetbaliștii romini au termi
nat învingători cu scorul de 63—59 
(40—19). Cei mai buni jucători au fost 
Niculescu (R.P.R.) și Ikonomu (Grecia).

★
Echipa bulgară de fotbal Spartak Plov

div își începe astăzi turneul în țara noa
stră, întîlnind la Ploiești echipa Petrolul. 
Sîmbătă, la Constanta, Spartak Plovdiv va 
juca cu Farul.

★
Peste 60 000 de spectatori au urmărit 

miercuri la Berlin întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace, contînd pen
tru „Cupa Europei“. Fotbaliștii germani 
au repurtat o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 2—1 (0—0). Cele două puncte 
au fost realizate de Duke (60’) și Libre- 
chts (81*) dintr-o lovitură de la 11 m. 
Echipa cehoslovacă a marcat în minutul 
89, prin Kucera, care a transformat o lo
vitură de la 11 m. Returul va avea loc 
la Praga.

(Agerpres)
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VUUEA AL
BUDAPESTA 21. — Agerpres.
La 21 noiembrie au continuat lu

crările celui de-al VlII-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. In ședința de dimineață, 
Otto Kuusinen, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., a salutat Con
gresul din partea C.C. al P.C.U.S. 
La discuțiile pe marginea raportului 
Comitetului Central, prezentat de 
tovarășul Jănos Kâdâr, au luat cu- 
vîntul Andras Benkei, prim-secretar 
al Comitetului de partid al județu
lui Szabolcs Szatmâr, Jănos Kalauz,

Cuvântarea tovarășului 
CX V> Kuusinen

Luînd cuvîntul în dimineața zilei 
de 21 noiembrie la Congresul al 
VlII-lea al P.M.S.U., O. V. Kuusinen 
i-a salutat cordial, în numele C.C. 
al P.C.U.S., al întregului partid și în 
numele poporului sovietic, pe dele
gații la Congresul al VlII-lea, pe 
toți comuniștii ungari, pe toți oa
menii muncii din Ungaria frățească. 
El a transmis, de asemenea, dele- 
gaților la Congres un cald salut și 
urări de noi realizări în construirea 
socialismului din partea lui N. S. 
Hrușciov, eminent luptător pentru 
comunism și pace, marele prieten al 
poporului ungar.

Am ascultat cu un viu interes ra
portul strălucit și plin de conținut al 
tovarășului Jănos Kădăr, a declarat 
conducătorul delegației U.R.S.S., O. 
V. Kuusinen. De la Congresul al 
VII-lea au trecut numai trei ani. în 
timpul acesta s-a încheiat o perioa
dă importantă în dezvoltarea Unga
riei populare. De la tribuna acestui 
Congres, partidul dv. a declarat cu 
mîndrie că au fost construite bazele 
socialismului în R. P. Ungară, că a 
început o etapă nouă — etapa desă- 
vîrșirii construirii societății socia
liste.

P.M.S.U. s-a călit în lupta împo
triva greutăților, s-a întărit din 
punct de vedere organizatoric și 
ideologic, a continuat O. V. Kuusi
nen. Lichidarea urmărilor dăună
toare ale cultului personalității, în
dreptarea greșelilor grave ale con
ducerii anterioare, restabilirea nor
melor leniniste în viața de partid și 
de stat — toate acestea au însănăto
șit radical situația din partid și din 
țară, au creat condiții propice dez
voltării inițiativei multilaterale a 
membrilor de partid și a maselor 
largi ale oamenilor muncii fără de 
partid. Aplicînd în mod creator în
vățătura marxist-leninistă, partidul 
comuniștilor din Ungaria conduce cu 
încredere poporul muncitor spre 
victoria deplină a socialismului și 
comunismului pe pămîntul Ungariei.

Comuniștii sovietici dau o înaltă 
prețuire activității neobosite a Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar 
și Comitetului său Central, în frunte 
cu marele nostru prieten, tovarășul 
J. Kădăr, fiul credincios al poporu
lui muncitor ungar.

O. V. Kuusinen a menționat în
deosebi activitatea vastă desfășurată 
de P.M S.U. pentru unirea maselor 
largi ale oamenilor muncii în jurul 
avangardei lor marxist-leniniste, 
pentru antrenarea întregului popor 
'a participarea activă și directă la 
construirea socialismului.

în ultimii ani, a subliniat O. V. 
Kuusinen, poporul ungar, sub con
ducerea partidului său, a îndeplinit 
cu succes o serie de sarcini econo
mice complexe. A fost depășit în 
mare măsură planul trienal de dez
voltare a economiei naționale a țării 
pe 1958—1960. Comuniștii ungari au 
rezolvat cu pricepere sarcina isto
rică a trecerii agriculturii pe făgaș 
socialist. Salutăm marile dv. succese 
și, împreună cu dv., sîntem mîndri 
de ele. O. V. Kuusinen a urat tova
rășilor unguri succese în îndeplini
rea noilor sarcini grandioase ale 
construcției socialiste. Noile dv. 
succese în economie și politică vor 
însemna o contribuție importantă la 
întărirea sistemului mondial socia
list, a arătat el.

O. V. Kuusinen a vorbit despre u- 
riașele succese obținute de poporul 
sovietic în construirea comunismu
lui, despre măsurile de îmbunătățire 
a conducerii de către partid a eco
nomiei naționale, care sînt discutate 
acum.

O. V Kuusinen s-a oprit asupra 
unor probleme ale politicii externe, 
îndeosebi asupra acțiunilor între
prinse de UR.S.S. în perioada crizei 
din regiunea Mării Caraibilor.

El a declarat printre altele : 
în ce direcție și-a îndreptat efor

turile guvernul sovietic în perioada 
crizei cubane ?

Știți că Uniunea Sovietică, ca și 
celelalte țări socialiste, a considerat 
de la bun început că sarcina sa este 
de a apăra libertatea și independen
ța'Cubei revoluționare. Cucerind pu
terea, poporul cuban a fost primul 
popor din emisfera occidentală care 
și-a propus drept sarcină construi- 

„Visul Canadei se spulberă“
„Boom"-ul în Canada s-a sfîrșit, iar, valoare de un miliard de dolari. Anul 

încrederea a cedat locul îndoielii — trecut numai plăfile tăcute aefionarilor 
scrie ziaristul canadian Oliver Clausen străini s-au ridicai la uslurătoarea sumă 
intr-un articol cu titlul de mai sus în de 575 milioane dolari, plătită sub 

formă de dobinzi și dividende.săptămînalul „NEW YORK TIMES MAGA
ZINE“. Analizind dificultăfile economice 
prin care trece Canada, autorul scrie :

„Cu patru sau cinci ani în urmă, si- 
fuefia era cu totul alta. Dolarul cana
dian, simbol mindru al „prosperității", 
valora 1,06 dolari în monedă ameri
cană.

Ceea ce canadienii nu puteau, sau 
nu voiau să vadă este faptul că „pros
peritatea“ lor era în esenfă falsă. Nici 
măcar nu era cu adevărat a lor. Eco
nomia Canadei a încăput tot mai mult 
pe mîinile Statelor Unite. Industria con
stă in special în sucursale ale corpo
rațiilor americane, producind copii ale 
produselor americane, iar nu modele 
canadiene care să poată concura pe 
piefele mondiale.

Părea că aceste lucruri nu prezintă 
importantă. Decît să-și cîștige existenta 
în alte fări, canadienii permit împru
muturilor și capitalurilor străine să a- 
copere deficiturile lor comerciale în

secretarul Comitetului de partid al 
fabricii de aparate de telecomunica
ții „Beloiannis“, Jenö Fock, membru 
în Biroul Politic al C C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, Istvân Bencik, 
rectorul Institutului agronomic din 
Debrecen. Tot în ședința de dimi
neață Congresul a fost salutat de re
prezentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din China, Polonia 
și Franța.

In ședința din după-amiaza zilei 
de 21 noiembrie primul a luat cu

rea unui stat al muncitorilor și țăra
nilor. Oricine își amintește cum 
anul trecut eroicul popor cuban în 
lupta pentru cauza sa dreaptă a dat 
o ripostă hotărîtă forțelor reacțio
nare ale S.U.A. și mercenarilor lor 
care au organizat o invazie contrare
voluționară în Cuba.

Dar cercurile agresive ale impe
rialismului american nu au încetat 
pregătirile pentru o nouă invazie în 
Cuba. De aceea prima grijă a Uniu
nii Sovietice a fost să ia măsurile 
necesare pentru a ajuta Republica 
Cuba să preîntîmpine o invazie mi
litară din partea agresorilor ameri
cani. Guvernul sovietic a acordat 
Cubei ajutor economic și militar, 
i-a pus la dispoziție pentru apăra
rea ei un mic număr de rachete 
sovietice.

După cum se știe, în a doua ju
mătate a lui octombrie situația s-a 
agravat la maximum. Din clipă în 
clipă ar fi putut avea loc un atac 
direct împotriva Cubei. Pentru ori
cine a devenit clar că primejdia 
care amenința independența Cubei 
din partea cercurilor agresive ale 
S.U.A. se transformase în primejdia 
dezlănțuirii unui război termonu
clear. în întreaga perioadă postbe
lică primejdia izbucnirii unui nou 
război mondial nu a fost niciodată 
atît de apropiată.

A fost nevoie de măsuri urgente 
și eficiente pentru a salva situația.

Guvernul sovietic a luat aseme
nea măsuri, ținînd seama că în Sta
tele Unite, alături de ațâțătorii de
șănțați la război există pături largi 
ale populației, precum și conducă
tori cu răspundere care apreciază 
în mod lucid actualul raport de 
forțe de pe arena mondială și își 
dau seama de consecințele catastro
fale ale unui război termonuclear. 
Dînd dovadă de cea mai mare stă- 
pînire de sine și putere de convin
gere în cursul schimbului de me
saje, guvernul sovietic, tovarășul 
N. S. Hrușciov, au reușit în cele din 
urmă să obțină un compromis re
zonabil pentru lichidarea crizei a- 
cute și primejdioase.

în felul acesta a învins rațiunea 
în rezolvarea unei probleme inter
naționale complicate. S-a reușit în 
același timp să se apere libertatea 
Cubei și să se obțină preîntîmpina- 
rea războiului nuclear. Niciodată în 
trecut guvernul american nu luase 
vreun angajament că va respecta in
dependența Cubei revoluționare.

Republica Populară Ungară, a de
clarat în continuare O. V. Kuusinen, 
a adus o contribuție demnă la cauza 
luptei comune a țărilor socialiste 
pentru consolidarea păcii și a co
existenței pașnice, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru lichi
darea definitivă a sistemului colo
nial. Acest lucru a contribuit la 
întărirea pozițiilor internaționale și 
a prestigiului R.P. Ungare. Tov. J. 
Kâdâr a arătat în raport deplina 
unitate a P.M.S.U. cu poziția 
U.R.S.S. în problema conflictului din 
regiunea Mării Caraibilor.

O. V. Kuusinen a condamnat ati
tudinea conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania în legătură cu 
problema cubană. Acești critici „ex
tremiști de stînga” a spus el, agită 
curajos arma vorbăriei în fața im
perialismului mondial, în fapt însă 
ei s-au dovedit incapabili de a a- 
corda Cubei revoluționare cel mai 
mic sprijin practic în lupta împo
triva agresiunii imperialiste.

în încheiere O. V. Kuusinen a 
subliniat că în epoca noastră în fața 
mișcării comuniste mondiale stau 
sarcini mărețe și de răspundere. Ea 
poartă steagul luptei împotriva im
perialismului, steagul păcii, demo
crației și progresului social.

Comuniștii sovietici văd datoria 
lor sfîntă în a întări prie
tenia și colaborarea dintre țările 
socialiste, dintre toate partidele 
marxist-leniniste. P.C.U.S. urmează 
ferm și consecvent principiile pro
clamate în documentele consfătuiri
lor de la Moscova din 1957 și 1960. 
Noi dăm o înaltă prețuire aportu
lui pe care Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar îl aduce la întărirea 
unității mișcării comuniste mon
diale.

Șomajul, care între anii 1950—1957 
era în medie de 3,6 la sută, s-a ridicat 

Răsfoind presa străină
la 6,8 la sută, iarna depășind chiar 11 
la sută din totalul bra/elor de muncă. 
Numărul canadienilor, care părăsesc 
tara este superior celor care intră, pri
mii fiind adesea dintre cei mai instruifi 
și mai calificafi ; în 1961 — 73 000 de 
canadieni au părăsit tara.

Vara aceasta guvernul a fost nevoit 
să devalorizeze dolarul canadian, pa
ritatea lui a fost stabilită la 92,5 cenfi 
americani.

Pentru a împiedica o prăbușire va
lutară, guvernul a obfinut un miliard 
și 50 de milioane dolari împrumuturi 

vîntul președintele Comisiei pentru 
verificarea mandatelor, Pâl Ilku, 
membru al C.C. al P.M.S.U. La dez
baterile pe marginea raportului de 
activitate al C.C. al P.M.S.U. au mai 
participat Jozsef Darvas, președin
tele Uniunii scriitorilor unguri, Jâ- 
nos Gosztonyi, prim-secretar ai Co
mitetului de partid al județului Vas, 
Antal Aprô, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, Juckô Istvânné, dele
gată din partea organizației județene

Cuvintarea
Alexandru

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să transmit Con

gresului dv., întregului partid și oa
menilor muncii din Republica Popu
lară Ungară un cald și frățesc sa
lut din partea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, a 
partidului și poporului nostru.

înfăptuind politica marxist-le
ninistă a Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, harnicul și talentatul 
popor ungar a obținut mari realizări 
în toate domeniile construcției so
cialiste, în ridicarea nivelului de trai 
material și cultural. Se înfăptuiesc 
cu succes sarcinile celui de-al II-lea 
plan cincinal, se ridică noi și mo
derne întreprinderi industriale, car
tiere de locuințe și edifică culturale 
cu care vă puteți mîndri pe drept 
cuvînt.

Reorganizarea pe baze socialiste 
a agriculturii constituie o mare cu
cerire a oamenilor muncii conduși 
de partid, care deschide o nouă 
etapă în opera de construire a so
cialismului în frumoasa dv. țară.

Realizările oamenilor muncii din 
țara dv. se datoresc faptului că în 
fruntea lor se află un conducător 
încercat, Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, care exprimă năzuin
țele și interesele fundamentale ale 
întregului popor.

Partidul și poporul nostru felicită 
din toată inima Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, clasa munci
toare, țărănimea și intelectualitatea 
ungară pentru succesele lor remar
cabile în construirea socialismului.

Directivele Comitetului Central, o- 
biectivele dezvoltării pînă în 1980 a 
Republicii Populare Ungare, pe care 
le dezbateți la Congres, reprezintă 
un vast plan de întărire și creștere 
a potențialului economic al țării, de 
ridicare a bunăstării celor ce mun
cesc. un puternic factor mobilizator 
pentru întregul popor. Sîntem în
credințați că poporul ungar, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul Jânos 
Kâdâr, va obține noi succese pe ca
lea înfloririi Ungariei socialiste.

Dragi tovarăși,
Poporul romîn își consacră ener

gia și capacitatea sa de muncă în 
vederea' înfăptuirii programului de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
adoptat de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

în centrul atenției partidului și 
guvernului nostru stă realizarea 
sarcinilor planului de șase ani (1960- 
1965), sarcini ce se îndeplinesc cu 
succes an de an. ,

După terminarea colectivizării a- 
griculturii — eveniment care a mar
cat victoria definitivă a socialismu
lui în Republica Populară Romînă— 
partidul nostru a luat un ansamblu 
de măsuri pentru creșterea nivelului 
de înzestrare a agriculturii cu ma
șini și îngrășăminte chimice, reorga
nizarea conducerii agriculturii și asi
gurarea ei cu cadre de specialitate 
pentru crearea unui belșug de pro
duse agroalimentare.

Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale ne-a permis să ridicăm sis
tematic nivelul de trai material și 
cultural al poporului, să alocăm fon
duri însemnate pentru construirea 
de locuințe și așezăminte de cultură.

Creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, realizările 
obținute pînă în prezent, munca 
plină de elan creator a poporului și 
dezvoltarea colaborării cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste constituie chezășia desăvîrși- 
rii construcției socialiste în patria 
noastră.

Hotărîrile Consfătuirii de la Mos
cova din vara acestui an a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre ale 
C.A.E.R. au deschis noi posibilități 
pentru adîncirea diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, a coope
rării și specializării în producție, 
corespunzător intereselor fiecărei 
țări socialiste și sistemului mondial 
socialist în ansamblul său.

Dragi tovarăși,
Relațiile de trainică prietenie și 

colaborare frățească dintre țările 
noastre se adîncesc continuu în in- 

și credite din partea Statelor Unite, 
Angliei și Fondului Monetar Internatio
nal. Dar acest împrumut nu a fost fă
cut în scopul ridicării nivelului de trai. 
Canadienii vor trebui să suporte un re
gim al austerității : impozite suplimen
tare asupra importurilor care se ridică 
pînă la 15 la sută din valoarea acesto
ra, reducerea alocațiilor pentru turiști.

Intrucît se apropie iarna, sezonul cel 
mai greu, canadienii se așteaptă la o 
înrăutățire a situației economice. Ei 
s-au resemnat, cu majorarea pre
turilor, ca rezultat al impozitelor supli
mentare la care sînt supuse importuri
le. Dar situafia se poate inrăutăfi și mai 
mult. Măsurile restrictive necesare 
pentru salvarea dolarului canadian sînt 
exact contrare măsurilor de care este 
nevoie pentru a da un impuls econo
miei stagnante și pentru a împiedica șo
majul de masă. In prezent — scrie au
torul în încheiere — canadienii nu-și 
mai pot considera |ara ca o putere 
încrezătoare în forjele proprii, stăpînă 
pe viitorul ei. Acesta constituie un mo
tiv de descurajare aproape tot atît de 
puternic ca și dificultățile economice".

Borsod, Jenö Ambrus, delegat din 
partea organizației județene Pécs, 
și Istvân Szabô, delegat din partea 
organizației județene Hajdu Bihar.

Au salutat Congresul reprezentanți 
ai partidelor comuniste și muncito
rești din Cehoslovacia, Italia, R. D. 
Germană, Bulgaria.

Tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn, a 
salutat Congresul din partea C.C. al 
P.M.R.

Lucrările Congresului continuă.

tovarășului
Drăghici

teresul popoarelor romîn și ungar, 
al forțelor socialismului și păcii.

Vizitele reciproce ale delegațiilor 
de partid și guvernamentale au a- 
dus o contribuție importantă la dez
voltarea legăturilor economice, poli
tice și culturale dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară, la întărirea prie
teniei romîno-ungare.

Partidele noastre își aduc aportul 
la întărirea continuă a unității la
gărului socialist, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar.

Dragi tovarăși,
Sarcina principală a marii comu

nități a țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. a tuturor forțelor iubitoare 
de pace este salvarea omenirii, a ci
vilizației umane de flagelul unui 
război termonuclear. în îndeplinirea 
acestei misiuni istorice partidele 
noastre au o busolă sigură — învă
țătura marxist-leninistă, documen
tele de mare însemnătate teoretică 
și practică, adoptate de consfătuirile 
partidelor comuniste și muncitorești 
din 1957 și 1960.

Criza acută ivită recent în regiu
nea Mării Caraibilor a pus lumea 
în fața unei situații excepțional de 
grave, prin pericolul iminent 
al declanșării unui război ter
monuclear distrugător. Faptul că 
lucrurile au fost îndreptate spre so
luționarea pașnică a conflictului a 
fost salutat de toate popoarele.

Țara noastră acordă o înaltă pre
țuire inițiativelor și măsurilor în
treprinse de Uniunea Sovietică în 
acele zile de grea încercare pentru 
pacea omenirii, măsuri care s-au 
bucurat de sprijinul deplin al celor
lalte țări socialiste, de aprobarea 
opiniei publice mondiale. Este rîn- 
dul guvernului S.U.A. să-și îndepli
nească angajamentele asumate de a 
respecta suveranitatea și indepen
dența Republicii Cuba.

Poporul romîn își reafirmă cu tă
rie solidaritatea cu poporul Cubei li
bere, care își apără cu eroism liber< 
tatea și dreptul de a-și construi o 
viață nouă, socialistă.

împreună cu celelalte țări sociali
ste, Republica Populară Romînă mi
litează pentru lichidarea situației a- 
normale din centrul Europei, a că
rei cauză o constituie menținerea 
regimului de ocupație în Berlinul de 
Vest, transformat într-o bază agre
sivă a N.A.T.O., renașterea milita
rismului și revanșismului în R.F.G, 
Singura reglementare realistă a a- 
cestei situații constă în încheierea 
tratatului de pace german și trans
formarea pe această bază a Berli
nului occidental într-un oraș liber, 
demilitarizat.

Evenimentele din ultima vreme au 
arătat cît se poate de limpede nece
sitatea imperioasă a rezolvării pro
blemelor de importanță hotărîtoare 
pentru înlăturarea pericolului de 
război — dezarmarea generală și to
tală, interzicerea experiențelor cu 
armele nucleare, nerăspîndirea a- 
cestor arme, lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriul altor state și 
normalizarea relațiilor dintre țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia și cele care fac parte din 
N.A.T.O.

La destinderea situației internați
onale ar contribui într-o mare mă
sură înfăptuirea propunerilor țări
lor socialiste cu privire la crearea 
unor zone cienuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii, încheierea unor 
acorduri de prietenie și colaborare 
pe plan regional. în opoziție cu po
litica de discriminare și de creare 
a unor organizații economice închi
se, promovată de statele participan
te la Piața comună, țările socialiste 
se pronunță pentru dezvoltarea le
găturilor comerciale între toate ță
rile lumii. Republica Populară Ro
mînă susține propunerea de a se 
convoca o conferință mondială în 
problemele comerțului. Recentul vot 
de la Comitetul Politic al O.N.U. 
demonstrează că ideea organizării 
unei astfel de conferințe este îm
brățișată de majoritatea statelor 
membre ale O.N.U.

Sîntem convinși că prin lupta 
unită a lagărului socialist, a celor
lalte state iubitoare de pace, a cla
sei muncitoare internaționale, a 
tuturor popoarelor, planurile agre
sive ale imperialismului pot fi ză
dărnicite, un nou război mondial 
poate fi preîntîmpinat și că vor 
triumfa principiile coexistenței paș
nice între state cu orînduiri sociale 
diferite.

Dragi tovarăși,
Congresul dv., care consfințește 

terminarea construirii bazelor so
cialismului și trasează sarcina desă- 
vîrșirii construcției socialiste, des
chide noi și mărețe perspective în 
fața oamenilor muncii din R.P. Un
gară. Bucurîndu-se sincer de marile 
înfăptuiri ale poporului frate ungar, 
poporul romîn îi urează din toată 
inima noi victorii în dezvoltarea și 
înflorirea patriei sale socialiste.

'Urăm succes deplin lucrărilor 
Congresului dv !

Trăiască P.M.S.U., conducătorul și 
organizatorul tuturor victoriilor po
porului ungar !

Trăiască prietenia frățească, de 
nezdruncinat, romîno-ungară I

Trăiască unitatea și coeziunea pu
ternicului lagăr socialist și a mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale !

Trăiască pacea în lumea întreagă 1
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Plenara C. C. al P. C. G. S

încetarea blocadei maritime Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
a S. U. A. față de Cuba

Declarația făcută de președintele Kennedy reprezentanților presei
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

La 20 noiembrie a avut loc la Wa
shington o conferință de presă a 
președintelui S.U.A., J. Kennedy, 
prima de la recentele evenimente 
din zona Mării Caraibilor.

Președintele și-a început confe
rința de presă cu o declarație des
pre situația din regiunea 
raibilor.

Considerînd că măsura 
guvernul U.R.S.S., de a 
termen de 30 de zile bombardierele 
„IL-28“, contribuie în mod conside
rabil la slăbirea încordării în regi
unea respectivă, președintele Ken
nedy a anunțat că a dat Ministeru
lui de Război al S.U.A. instrucțiuni 
de a ridica așa-numita carantină 
maritimă, adică blocada împotriva 
Cubei.

In continuare președintele S.U.A. 
a declarat că dorește să pună po
porul american la curent cu evolu
ția crizei din regiunea Mării Carai
bilor și „cu progresul realizat pînă 
în prezent în traducerea în viață a 
înțelegerii realizate între președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Hrușciov, și mine, așa cum 
a fost ea expusă în scrisorile noa
stre din 27 și 28 octombrie".

Amintind că șeful guvernului so
vietic s-a declarat de acord cu eva
cuarea din Cuba a armelor pe care 
S.U.A. le consideră ofensive, și cu 
supravegherea și inspecția cores
punzătoare a O.N.U. care să garan
teze îndeplinirea și menținerea în 
vigoare a acestor obligații, Kennedy 
a subliniat că la rîndul său guver
nul american a fost de acord ca 
îndată ce vor fi înfăptuite aceste 
măsuri de control să ridice blocada 
și să dea asigurări că nu se va în
treprinde o invazie în Cuba.

Datele existente pînă astăzi, a 
arătat în continuare Kennedy, do
vedesc că toate rampele cunoscute 
în Cuba de lansare a rachetelor pe 
care președintele le-a calificat 
drept ofensive au fost demontate. 
Rachetele și echipamentul auxiliar 
au fost încărcate pe bordul unor 
nave sovietice. „Inspecția efectuată

Mării Ca-

luată de 
evacua în

de noi în largul mării asupra aces
tor nave care părăseau Cuba, a 
spus Kennedy, a confirmat că pînă 
în prezent au fost retrase toate ra
chetele care, potrivit declarației 
Uniunii Sovietice, fuseseră trans
portate în Cuba, numărul lor cores- 
punzînd informațiilor de care dis
punem“.

Referindu-se la faptul că guver
nul cuban respinge cererea S.U.A. 
de a se organiza inspecții pe teri
toriul Cubei, președintele Kennedy 
a încercat să justifice prin aceasta 
intenția guvernului S.U.A. „T 
folosi și pe viitor mijloacele 
proprii pentru supravegherea acti
vității militare din Cuba“.

Kennedy a declarat că Statele 
Unite „nu vor înceta în emisfera 
occidentală eforturile politice, eco
nomice și de altă natură“ îndreptate 
împotriva regimului din Cuba. „Dar 
aceste luări de poziție pe plan poli
tic, a afirmat el, se deosebesc con
siderabil de intenția de a întreprin
de o invazie militară în această 
insulă“.

în încheiere, președintele S.U.A. 
a spus : „Evenimentele din ultimele 
săptămîni denotă un progres real și 
sperăm că vor putea fi realizate 
noi progrese. îndeplinirea obligații
lor asumate de o parte și de cea
laltă, precum și realizarea unei re
glementări pașnice a crizei cubane, 
ar putea foarte bine să deschidă 
calea soluționării altor probleme 
care sînt încă litigioase“.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — Mi

nistrul de război al S.U.A., Robert 
McNamara, a dat ordinul cu privi
re la încetarea de urgență a bloca
dei maritime a Cubei.

Această știre a fost făcută cunos
cută de un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Război curînd după 
conferința de presă a președintelui 
Kennedy.

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, ordinul lui McNamara 
prevede 
navelor 
Cubei.

,de a 
sale

înapoierea „de urgență” a 
care participau la blocada

Ț.

AAăsuri
în legătură cu slăbirea încordării în regiunea 

(Mării Caraibii or

luate Je guvernu ! U. R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerprès). - 
TASS : în legătură cu dispoziția lui 
J. Kennedy, președintele S.U.A., cu 
privire la ridicarea carantinei (blo
cadei) față de Republica Cuba și în 
legătură cu posibilitatea care s-a 
conturat de a se desăvîrși lichida
rea urmărilor crizei periculoase din 
regiunea Mării Caraibilor, pe baza 
înțelegerii realizate între Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și John Kenne
dy, președintele S.U.A.. guvernul so
vietic a dat instrucțiuni mareșalului 
Uniunii Sovietice Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S., să aducă 
la îndeplinire, începînd de la 21 
noiembrie 1962, următoarele măsuri:

1. Trupele de rachete cu destinație 
intercontinentală și strategică să 
treacă de la starea deplinei capaci
tăți de luptă la activitatea normală 
de instrucție ;

2. Apărarea antiaeriană și anti- 
rachetă a țării și aviația de vînă-

toare a apărării antiaeriene să trea
că de la starea deplinei capacități de 
luptă la activitatea normală 
strucție ;

3. Să înceteze starea de 
tire de luptă pentru aviația 
gică ;

4. Forțele maritime militare 
treacă la activitatea normală de 
strucție, iar flota submarină să se 
înapoieze la bazele de staționare 
permanente ;

5. Să înceteze măsurile speciale 
luate pentru ridicarea capacității de 
luptă a trupelor terestre ;

6. Să înceteze amînarea lăsării la 
vatră din Armata Sovietică a con
tingentelor mai vechi din trupele de 
rachete cu destinație strategică, din 
trupele de apărare antiaeriană a 
țării și din flota submarină ;

7. Să înceteze suspendarea con
cediilor obișnuite în 
ale U.R.S.S.

de in-

pregă- 
strate-

să 
in-

forțele armate

Forțelor
Tratatul

NEW YORK 21 (De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu).

Marți dimineață, Adunarea Gene
rală a reluat dezbaterea asupra ra
portului Comitetului special al celor 
17 în legătură cu aplicarea declara
ției din 1960 asupra acordării inde
pendenței țărilor coloniale.

★

NEW YORK 21 (Agerpres). — La 
O.N.U. a fost dat publicității raportul 
subcomisiei O.N.U. cu privire la An
gola, raport care urmează să slujeas
că drept bază viitoarelor dezbateri 
ale Adunării Generale în problema 
angoleză.

în raport se arată că singura cale 
de soluționare a problemei Angolei 
este recunoașterea de către guver
nul portughez a dreptului la autode
terminare a Angolei, încetarea acțiu
nilor de represiune împotriva po
porului angolez, proclamarea unei ' 
amnistii generale și începerea de 
tratative cu reprezentanții mișcării 
de eliberare angoleze în vederea pre-

gătirii unor alegeri libere și transfe
rării puterii reprezentanților popu
lației din Angola.

★

în Comitetul nr. 2 (pentru proble
mele economice și financiare) a; 
fost adoptată în unanimitate o re
zoluție asupra activității Națiunilor 
Unite în domeniul dezvoltării in
dustriale. Proiectul acestei rezoluții 
a fosț prezentat de către 18 țări, 
între care și R. P. Romînă. Rezo
luția adoptată prevede o mai bună 
coordonare în problemele industria
lizării pe scară națională, regională 
șl internațională. Rezoluția reco
mandă Consiliului economic și so
cial al O.N.U. cît șl Comitetului 
O.N.U. pentru dezvoltarea industria
lă a țărilor slab dezvoltate să stu
dieze relațiile dintre accelerarea in
dustrializării și comerțului interna
țional și să se ia în considerare mă
suri pentru dezvoltarea rapidă a 
țărilor în curs de dezvoltare.

à:

Delegația Marii Adunări 
Nationale a R* P. Romîne 

și-a încheiat vizita 
în R. P. F« Iugoslavia

BELGRAD 21 (Agerpres). — La 
20 noiembrie, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, care se află într-o vizită 
oficială în R.P.F. Iugoslavia, a vi
zitat Fabrica de cabluri din Zveto- 
zărevo, la 130 de km de Belgrad. 
La 21 noiembrie, membrii delegației 
au vizitat în cursul dimineții Insti
tutul hidrotehnic „Jaroslav. Cerny” 
din apropierea Belgradului.

La : amiază, delegația Marii Adu
nări Naționale, însoțită de ambasa
dorul R.P.R. în Iugoslavia, Ion Rab, 
a făcut o vizită la Scupșcina Popu
lară Federativă Iugoslavă, unde a 
fost primită de Petar Stambolici, 
președintele Scupșcinei. La primire 
au fost de față Vladimir Simici, 
vicepreședintele Scupșcinei, și alți 
deputați. Seara, Petar Stambolici a 
oferit o recepție în cinstea delega
ției parlamentare romîne.

La 22 noiembrie, la amiază, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne va pleca cu trenul 
spre patrie.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 noiembrie 1962, anunță TASS, la 
plenara C.C. al P.C.U.S. a continuat 
discutarea raportului tovarășului 
N. S. Hrușciov „Dezvoltarea econo
miei U.R.S.S. și conducerea de către 
partid a economiei naționale“.

La ședința de dimineață au luat 
cuvîntul, printre alții, V. V. Grișin, 
președintele C.C.S. din U.R.S.S., 
V. P. Mjavanadze, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Gruzia, E. A. Do- 
liniuk, șefă de brigadă în colhozul 
„Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.“, 
regiunea Ternopol, R.S.S. Ucrainea
nă, I. I. Bodiul, prim-seccetar al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenea
scă, B. P. Beșcev, ministrul căilor 
de comunicație al U.R.S.S., G. M.

Orlov, președintele Comitetului S*â 
stat pentru industria forestieră a ce
lulozei și hîrtiei, de prelucrare a 
lemnului și gospodărie forestieră de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

Plenara a ales o comisie prezidată 
de tovarășul N. S. Hrușciov pentru 
pregătirea rezoluției plenarei Comi
tetului Central.

La ședința de după-amiază au luat 
cuvîntul Djabar Rasulov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Tadjikis
tan, Iakov Zarobian, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Armenia, Mstis
lav Keldîș, președintele Academ ie" 
de Științe a U.R.S.S., Valter Klaüsor 
președintele Consiliului de Minișt’ 
al R.S.S. Estone.

Sesiune științifică Ia Dubna

DUBNA. La 20 noiembrie s-a des
chis la Dubna sesiunea ordinară a 
Consiliului științific al Institutului 
unificat de cercetări nucleare. Parti- 
cipanții la sesiune au cinstit memoria 
marelui savant danez Niels Bohr, 
unul din întemeietorii fizicii nucleare 
moderne.

Directorul institutului, prof. D. 
Blohințev, a prezentat un raport. El 
a subliniat că cercetările efectuate 
cu succes anul acesta de colectivul 
de oameni de știință din țările socia
liste care lucrează la Institutul uni
ficat de cercetări nucleare au creat 
o bază și mai vastă pentru viitoare 
progrese.

MOSCOVA. Lui Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S., i s-a conferit titlul 
de Erou al Muncii Socialiste cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani și pentru 
mari merite față de partidul comu
nist și de statul sovietic. C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. l-au felicitat pe Mihail 
Suslov cu ocazia celei de-a 60-a ani
versări.

conducerii agenției de presa 
vosti“ (A.P.N.), Leonid Zamiatin, 
directorul Direcției de presă din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Alexei Grebnev, redactor 
șef adjunct al ziarului „Izvestia“, 
numeroși redactori și colaboratori 
ai presei centrale din Uniunea So
vietică, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., precum și membrii amba
sadei R. P. Romîne.

Gheorghe Stoian și Andrei Vela 
au salutat cu căldură pe participan- 
ții la întîlnire. A răspuns Pavel Sa
tiukov, care a subliniat activitatea 
rodnică a presei marxist-leniniste 
romîne în slujba 
păcii.

întîlnirea s-a 
atmosferă caldă,

socialismului și a

desfășurat într-o 
tovărășească.

Libertate lui Siqueiros !

DAKAR. La Dakar, capitala Sene
galului, și-a început lucrările semi
narul internațional cu tema : situa
ția femeilor africane. La lucră
rile acestui seminar organizat de 
UNESCO, participă reprezentanți a 
20 de țări. Seminarul va discuta 
problemele legate de lupta împotri
va analfabetismului în rîndul fe
meilor africane, învățămîntul tehnic 
și profesional, precum și învățămîn
tul de cultură generală pentru fe
meile africane.

BERLIN. — Femeile din cîteva 
orașe din Ruhr au cerut deputaților 
din Bundestag și guvernului R.F.G. 
să se pronunțe pentru 
pentru evacuarea armei 
pe teritoriul Germaniei 
și stabilirea unor relații
R.D.G. Ele au chemat toate femeile 
din Germania occidentală să lupte 
pentru pace, împotriva legislației 
excepționale și a persecutării forțe
lor democratice din R.F.G.

dezarmare, 
atomice de 
occidentale 
normale cu

demare grup 
fruntași ai vieții 
au publicat în 

TIMES" un apel 
mexican în care

SOFIA. La Sofia 
noiembrie a IV-a 
dială a sindicatelor 
gricoli forestieri și 
la lucrările căreia 
zentanți ai organizațiilor sindicale 
din 82 de 
participă 
tov. Anton 
Prezidiului 
al Uniunii 
prinderile și instituțiile agricole.

Congresul Frontului național

s-a deschis la 20 
conferință mon- 
muncitorilor a- 
de pe plantații, 
participă repre-

țări. Din țara noastră 
o delegație condusă de 
Stoianbvici, membru al 
C.C.S., președintele C.C. 
sindicatelor din între-

de eliberare din Peru

NEW YORK. Un 
pictori, publiciști și 
publice din S.U.A. 
ziarul „NEW YORK 
adresat guvernului
cer să fie pus în libertate cunoscu
tul pictor David Alfaro Siqueiros, 
secretar general al P.C. din Mexic.

LEIPZIG. în sala de spectacole 
„Casino" din Leipzig a avut loc pre
miera filmului romînesc „S-a furat 
o bombă", care s-a bucurat de un 
mare succes. După cum relatează a- 
genția A.D.N., după prezentarea fil
mului Ion Popescu-Gopo, regizorul 
filmului, și regizorii Virgil Calotes- 
cu și Horvat Gheorghe, au partici
pat la o discuție cu spectatorii, răs- 
punzînd la numeroase întrebări.

Instrucțiunile Comandantului Suprem al 
Armate Unite ale țărilor participante la

Varșovia
participante la Tratatul de la Varșo
via, a dat instrucțiuni cu privire la 
anularea unor serii de măsuri sta
bilite la 23 octombrie 1962 în vede
rea sporirii pregătirii de luptă a 
trupelor și flotelor făcînd parte din1 
componența Forțelor Armate Unite.

de Ia
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS : Avînd în vedere slăbirea 
încordării în regiunea Mării Carai
bilor și slăbirea în legătură cu a- 
ceasta a încordării în Europa, la 21 
noiembrie mareșalul Uniunii Sovie
tice, Greciko, comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite ale țărilor

LIMA. In orașul Lima a avut loc 
Congresul Frontului național de eli
berare din Peru. Congresul s-a pro
nunțat pentru naționalizarea zăcă
mintelor petrolifere ale țării, înfăp
tuirea unei reforme agrare, majora
rea salariilor oamenilor muncii, a- 
cordarea dreptului de vot neștiutori
lor de carte. Congresul s-a pronun
țat, de asemenea, pentru normaliza
rea relațiilor dintre Peru și toate ță
rile lumii și a condamnat politica 
S.U.A. față de Cuba. La lucrările 
congresului au luat parte aproxima
tiv 400 de delegați din toate regiu
nile țării.

MOSCOVA. Miercuri seara tov. 
Gheorghe Stoian, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne la 
Moscova, a oferit în saloanele am
basadei cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S. a tovarășului Andrei Vela, 
directorul general al Agenției Ro
mîne de presă „Agerpres", un coc
teil la care au participat : Pavel 
Satiukov, redactor șef al ziarului 
„Pravda“, Vasili Snastin, prim-loc- 
țiitor al șefului Direcției de propa
gandă și agitație a C.C. al P.C.U.S. 
pentru republicile unionale, Dmitri 
Goriunov, director general al TASS- 
ului, Boris Burkov, președintele

COPENHAGA. La 20 noiembrie a 
sosit la Copenhaga Ion Pas, preșe
dintele Comitetului de radio și tele
viziune al R. P. Romîne, care face 
o vizită oficială în Danemarca, la 
invitația directorului general al ra- 
dioteleviziunii daneze, Hans Sölvhoj.

VARȘOVIA. La invitația Acade
miei Poloneze de Științe, acad. Eu
gen Macovschi a făcut o vizită de 10 
zile în R. P. Polonă. In acest timp 
academicianul romîn a vizitat o se
rie de institute ale Academiei Polo
neze de Științe. La Institutul de 
biochimie din Varșovia acad. Eugen 
Macovschi a făcut o expunere în 
fața profesorilor și studenților insti
tutului asupra progreselor bio- 
chimiei romînești.

Datoria publică a Belgiei

BAGDAD. într-un interviu acor
dat ziarului „Alhid Ljadia” primul 
ministru al Irakului, generalul Kas- 
sem a acuzat, potrivit relatărilor a- 
genției Associated Press, pe repre
zentanții serviciilor de spionaj ame
ricane de a fi inspiratorii încercării 
de a arunca în aer acum cîteva săp
tămîni conducta petrolieră care stră
bate nordul Irakului. Cu același pri
lej, Kassem a declarat că patru 
membri ai Companiei de construcții 
din Irak (C.A.T.) a căror vinovăție în 
legătură cu această încercare de sa
botaj a fost dovedită, au fost con
damnați la moarte. S-a ordonat în
chiderea birourilor C.A.T.

(Agerpres). — După 
TASS, A. I. Miko-

HAVANA 21 
cum transmite 
ian, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., în
soțit de Ernesto Guevara, mi
nistrul industriei al Cubei, a vizi
tat gospodăria de stat „Guido Pe
rez“, situată la 30 km de Havana,

unde au loc ultimele încercări ale 
noilor mașini pentru recoltarea 
trestiei de zahăr.

în drum spre Havana, A. I. Mi- 
koian și Ernesto Guevara au vizi
tat atelierele experimentale unde 
se creează noi combine pentru re
coltarea trestiei de zahăr.

cuvîntul în ziua de 
poetul de radio

Ultimatumul adresat intervenționiștilor din Yemen
SANAA. Luînd

21 noiembrie la
Sanaa, președintele Republicii Ara
be Yemen, Aä-Sallal, a declarat că 
forțele unite ale R.A.U. și Republicii 
Arabe Yemen vor porni operațiuni 
militare pe scară largă împotriva 
triburilor ademenite d@ aurul rege
lui Saud, dacă acestea din urmă nu 
vor capitula pînă la 27 noiembrie. 
La aceste operațiuni vor participa 
forțele militare terestre și aeriene.

.Vom lichida pe toți cei care vor

refuza să se supună acestui ultima
tum, a spus As-S allai.

CAIRO. „Depunem mari eforturi 
pentru a lichida lipsa de unitate din 
țară și discriminarea rasială la care 
poporul nostru este supus de peste 
o mie de ani. In acest scop a fost 
stabilită o perioadă de trecere de 
cinci ani, după care poporul însuși 
va stabili forma conducerii politice 
în republica noastră”, a declarat As- 
Sallal, președintele Republicii Arabe 
Yemen, unui corespondent al ziaru
lui „AL GUMHURIA”.

BRUXELLES. Potrivit datelor ofi
ciale publicate în presă, datoria pu
blică a Belgiei la 31 octombrie 1962 
era de 424 519 000 000 franci belgieni, 
în decembrie anul trecut datoria pu
blică a Belgiei a fost de 410 996 000 000 
franci belgieni. Astfel, în primele 
zece luni ale acestui an, datoria pu
blică a Belgiei a crescut cu peste 
13,5 miliarde franci belgieni. în po
fida creșterii catastrofale a datoriei 
publice în 1963 cheltuielile Ministe
rului de Război vor crește cu încă 
500 milioane franci belgieni în com
parație cu anul acesta.

Cum sini recepționate 
pe „Ma r t e 4"

automata interplanetare este limita-* 
tă de proporțiile acesteia.

In aceste condiții, posibilitatea 
transmiterii semnalelor de la bordul 
stației este asigurată în primul rînd 
de sistemul de amplificatori elabo
rat de oamenii de știință sovietici. 
Acești amplificatori nu generează 
aproape nici un fel de zgomote in
terioare (mai precis zgomotele aces
tora sînt de mii de ori mai mici 
decît cele generate de jadioapara- 
tajul obișnuit).

Semnalele din Cosmos se recep
ționează pe Pămînt la stațiile de 
radiocomunicații cosmice. în acest 
scop au fost construite antene gi
gantice avînd înălțimea unei clă
diri cu 11 etaje. O astfel de antenă 
este alcătuită din 8 oglinzi mari cu 
diametrul de 16 metri. în centrul 
fiecărei cglinzi se află un colector 
de energie. Greutatea unei aseme
nea instalații este de peste 1 000 de 
tone, afară de marile fundamente 
care exclud orice devieri.

Datele obținute cu ajutorul radio-1 
comunicațiilor de mare distanță doj 
vedesc înalta precizie cu care a 
fost lansată stația automată intern 
planetară.

MOSCOVA. 21 (Agerpres). — Sta
ția automată interplanetară sovie
tică „Marte-1", lansată la 1 noiem
brie de pe un satelit artificial greu 
al Pămîntului, își continuă zborul de 
trei săptămîni. Ea a parcurs pînă a- 
cum aproximativ 7 milioane km.

în acest timp oamenii de știință 
au stabilit în repetate rînduri legă
turi radio cu sta(ia. Prin canalele 
telemetrice au fost transmise date 
cu privire la funcționarea sistemelor 
stației și informații științifice, au fost 
efectuate măsurători ale traiectoriei.

Comentatorul TASS pentru proble
mele științifice scrie : Menținerea 
acestor comunicații este o sarcină 
dintre cele mai complicate ținînd 
seama că laboratorul cosmic tre
buie să parcurgă în 7 luni o dis
tanță de zeci și sute de milioane de 
km, iar puterea semnalelor radio 
scade proporțional cu pătratul dis
tanței parcurse. Comunicațiile sînt 
împiedicate, de asemenea, de zgo
motele interne provocate de siste
mele radio și de radiațiile cosmice 
de unde radio. în afară de aceasta, 
puterea surselor de energie (bate
riile solare și chimice) ale stației

Acum cîteva zile zeci de mii de studenți din Franța au declarat o 
grevă în semn de protest împotriva condițiilor grele de studiu. Nume
roase mitinguri ale studenților au avut loc la Paris, Marsilia, Strasbourg, 
Grenoble. In fotografie : Demonstrația mediclnlștilor din Paris.

Criza guvernamentală de la Bonn
.BONN 21 (Agerpres). — în Ger

mania occidentală criza guverna
mentală continuă. După demisia 
miniștrilor creștin-democrați, la 
Bonn au început consultări febrile.

Agenția U.P.I. anunță că, după de
misiile anunțate marți seara, can
celarul Adenauer a hotărît să ceară 
partidului liber-democrat să partici
pe la o nouă coaliție guvernamen
tală.

Surse politice autorizate, relatea
ză agenția United Press Internatio
nal, au afirmat’ că Adenauer, după 
ce mal întîi a acceptat demisiile 
celor cinci miniștri liber-democrați, 
a hotărît să nu-și asume riscul de 
a prelua conducerea unui guvern 
reprezentînd o minoritate, întrucît 
U.C.D. nu dispune de o majoritate 
în Bundestag.

Purtătorii de cuvînt ai Partidului 
liber-democrat au făcut cunoscut că 
acest partid ar fi dispus să partici
pe din nou la coaliția guvernamen
tală dacă Strauss va. fi demis. Ei 
însă au arătat că Strauss va trebui 
să părăsească definitiv guvernul și

că Partidul liber-democrat nu va 
accepta o propunere de compromis 
în virtutea căreia Strauss să fie 
demis de la Ministerul de Război, 
dar să i se dea în schimb un alt 
post, cum ar fi de pildă postul de 
ministru pentru problemele atomi
ce, așa cum circulau zilele trecute 
unele zvonuri. Se reamintește că 
președintele partidului, Erich Mende, 
a declarat că orice colaborare pe 
viitor cu Strauss este în afară de 
discuție.

In momentul de față, relatează 
France Presse, criza guvernamenta
lă din R.F.G. va continua, întrucît 
pe de altă parte posibilitatea unui 
guvern de coaliție între Partidul li
ber-democrat 
este exclusă 
Mende.

și social-democrat 
pentru moment de

★
(Agerpres). — Criza

i
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Demonstrație a tineretului din orașul vest-gennan Düsseldorf Împotriva politicii reacționare a guver
nului R. F. Germane.

BERLIN 21 (Agerpres). — Criza 
guvernamentală de la Bonn dove
dește falimentul politicii de pe po
ziții de forță promovată de Ade
nauer, se spune în declarația C.C. 
al Partidului Comunist din Germa- 

.. nia dată publicității la 20 noiem
brie de agenția A.D.N.

Criza guvernului Adenauer este 
un rezultat al nemulțumirii și in
dignării crescînde a populației vest- 
germane, un rezultat al acțiunilor 
populației în numele apărării demo
crației, împotriva metodelor fasciste 
de conducere. în momentul de față, 
subliniază C.C. al P-C. din Germania, 
sarcina constă, în primul rînd, în 
întărirea prin acțiuni de masă a ce
rerii de a fi înlăturați din guvernul 
de la Bonn dușmanii păcii și demo
crației, a cererii de a se lichida le
gislația excepțională.

Reprezentanții capitalului mono
polist din partidele vest-germane, se 
spune în continuare în declarație, 
caută să împiedice cu orice 
schimbarea orientării politice 
R.F.G.

Asemenea lideri ai partidului so
cial-democrat din Germania ca 
Brandt, Wehner, Erler sprijină pla
nurile monopoliștilor și patronilor 
interesați în înarmare. Ei vor să fie 
înlocuit un ministru sau altul, dar 
să continue politica U.C.D.-U.C.S., 
politica actualului guvern.

în încheiere, C.C. al P.C. din Ger
mania adresează social-democrați- 
lor vest-germani propunerea de a 
acționa în comun.

Mișcarea grevistă 
in țările capitalului

BUENOS AIRES. La 20 noiembrie, 
12 000 de lucrători de la instituțiile 
medicale din Buenos Aires au decla
rat o grevă de 24 de ore. Greviștii 
cer majorarea alocațiilor bugetare 
pentru ocrotirea sănătății.

LONDRA. S-a încheiat cu 
greva desfășurată timp de 7 
800 de muncitori de la uzina 
ciated Electrical Industries” 
Manchester. Muncitorii au hotărît să 
reia lucrul după ce administrația a 
renunțat la planul de a concedia din 
întreprindere o serie de muncitori.

RIO DE JANEIRO, 
din statul Guanabara 
grevă în semn de protest împotriva 
introducerii unor taxe suplimentare 
pentru învățămîntul mediu. Au fost 
întrerupte cursurile în școli și cole
gii. Intre elevii greviști și poliție 
au avut loc ciocniri.

LONDRA. La 19 noiembrie 350 de 
muncitori de la Fabrica de hîrtie din 
Sunderland (comitatul Durham) au 
declarat grevă cerînd majorarea sa
lariilor.

succes 
zile de 
„Asso- 

din

5 000 de elevi 
au declarat o

preț
a

Intensă activitate 
diplomatică în problema 

congoleză
NEW YORK. In urma expirării 

termenului ultimativ pentru accep
tarea de către Chombe a „planului 
O.N.U. cu privire la Congo“, la 
O.N.U. se semnalează, după cum 
transmite age.nția Reuter, o intensă 
activitate dj’l ’atică în vederea 
găsirii unei soluții la impasul îr 
problema congoleză.

Șeful misiunii O.N.U. în Congo, 
Gardiner, a plecat la New York, 
unde urmează să aibă convorbiri cu 
secretarul general provizoriu al 
O.N.U., U Thant, înainte ca acesta 
să convoace o ședință a Comitetului 
consultativ cu privire la Congo.

La New York se află, de aseme
nea. Justin Bomboko, ministrul a- 
facerilor externe al guvernului cen
tral congolez, care va participa ’ la 
ședința Comitetului consultativ.

Agențiile de presă transmit toto
dată știrea despre sosirea la Wa
shington a ambasadorului S.U.A. îtt 
Congo, Gullion, care urmează să 
aibă consultări la Departamentul 
de Stat.
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