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Expoziția B'Arg 
(I. Bărbulescu)

Ieri la Galeriile de 
Artă ale Fondului 
Plastic — din strada 
S. M. Kirov, nr. 1 — 
s-a deschis expoziția 
B’Arg (Ion Bărbules
cu). Gele peste 100 
lucrări . originale și 
reproduceri în presă 
dau o Imagine a ac
tivității desfășurate 
de artist de-a lungul 
a cinci decenii;

decursul Istoriei, probleme 
ale polificii Internaționale 
actuale, ale politicii de 
pace a țărilor soc'aliste. în
scrierile continuă pînă la 
data de 30 noiembrie la 
sediul Universității popu
lare din strada Biserica 
Amzei nr. 5—7,

CENTRUL ATENȚIE

Ing. ALEXANDRU BĂRBOI 
președintele Consiliului agricol 

raional Negru Vodă

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CEREALE
Un
populară a orașului București
La Universifalea 

a orașului București se 
deschide în curînd un 
curs de „Probleme de 
fică internațională". In 
drul acestui curs se 
fine expuneri privind 
ria diplomajiei, problema 
ale relafiilor dintre state în

"XÛTOrgan al Comitetului Central al P.M.R
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Consiliul agricol raional Negru 
Vodă a pus în centrul preocupări
lor sale încă de la constituire, pro
blemele legate de întărirea econo- 
mico-organizatorică a. gospodăriilor 
colective, de ridicarea tuturor u- 
nităților la nivelul celor fruntașe.

Sprijinirea atentă, zi de zi a con
ducerii gospodăriilor colective pen
tru sporirea efectivelor de animale, 
creșterea productivității acestora, 
organizarea și normarea cît mai 
bună a muncii etc. au fost proble
mele care au stat în permanență în 
atenția noastră. Cu o grijă deose
bită ne-am ocupat însă de sporirea 
producției de cereale, cunoscut 
fiind faptul că de aceasta depinde 
în cea mai mare măsură întărirea 
gospodăriilor colective, dezvoltarea 
celorlalte ramuri de producție și 
mai ales a creșterii animalelor.

Se știe că în momentul constitui
rii consiliilor agricole, la grîu prin
cipalele lucrări erau de acum exe
cutate. Ne-am îndreptat deci aten
ția spre obținerea de producții mari 
la porumb, luînd măsurile necesare 
pentru executarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de care depinde 
recolta. Astfel, am făcut o instruire 
temeinică a inginerilor agronomi, 
președinților de gospodării colective 
și brigadierilor din gospodăriile 
colective. Cu acest prilej li s-a ară
tat, pe baza recomandărilor institu
telor de cercetări și a experienței 
locale, ce metode trebuie aplicate 
pentru obținerea unei recolte mari, 
subliniindu-se îndeosebi necesitatea 
executării la timp a prașilelor și a- 
sigurării densității optime a plan
telor. Apoi, membrii consiliului a- 
gricol, specialiști și președinți 
gospodării colective 
înfăptuirea acestor 
membrii comitetului executiv, mer- 
gînd pe teren, au exercitat un con
trol și o îndrumare permanentă. 
Rezultatele, mai ales dacă ținem 
seama de faptul că nu am fost fa
vorizați de climă, au fost bune. Pe 
raion am obținut o producție de 
porumb de 2 522 kg jn medie la 
hectar de pe o suprafață de 22 000 
hectare cit au cultivat cu această 
plantă gospodăriile colective.

Multă atenție am dat și măsurilor 
necesare în vederea asigurării în 
1963 a unor recolte bogate de po
rumb.

Cu multe luni în urmă noi am for
mat colective de specialiști, membri 
ai consiliului care au studiat cei mai 
buni hibrizi de porumb care se cul
tivă în raionul nostru. Aceste colec
tive au recomandat consiliului agri
col, hibrizii cei mai valoroși, care se 
comportă cel mai bine în condițiile 
noastre naturale.

Acum, în centrul atenției consi
liului agricol se află grăbirea arătu
rilor adînci de toamnă și fertilizarea 
unor suprafețe cît mai întinse de te
ren cu gunoi de grajd și îngrășămin
te chimice. Pînă acum, cu toate con
dițiile nefavorabile din această toam
nă, în raion s-au executat arături a- 
dînci pe cea mai mare parte din 
suprafața ce se va însămînța cu 
culturi de primăvară, s-au transpor-

tat la cîmp zeci de mii de tone de 
gunoi de grajd.

Recolte bune am realizat și la ce
lelalte culturi. La grîu, de pe 35 000 
ha cultivate s-au obținut în medie 
1 982 kg la ha, la floarea-soarelui 
de pe 6 240 ha — 1 528 kg la hectar.

Desigur, acestea sînt producții 
bune care dovedesc că nu factorii 
naturali, ci modul cum știi să lu
crezi pămîntul determină recoltele 
ce se obțin la ha. Dar noi am con
statat din experiența acestui an că 
în aceleași condiții de sol și climă, 
producțiile sînt foarte ; diferite. Ală
turi de gospodării colective ca cele
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Cu arăturile adînci
de toamnă terminate

Mecanizatorii din S.M.T. și gos
podării de stat din regiunea Bucu
rești grăbesc în aceste zile execu
tarea arăturilor adînci de toamnă. 
Pînă în prezent au -fost -făcute 
turi adînci pe o suprafață 
814500 ha, din cele 895 800 ha 
nificate. Gospodăriile colective 
raioanele Alexandria, Slobozia,
șiori de Vede și Lehliu au terminat 
arăturile de toamnă, iar în cele din 
raioanele Zimnicea și Turnu-Mă- 
gurele se ară ultimele suprafețe.

Odată cu această lucrare s-au în
corporat sub brazdă peste 600 000 
tone de gunoi de grajd.
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în regiunea Crișana se desfășoară 
o largă acțiune de punere în va
loare a terenurilor slab productive. 
Comisiile de specialiști organizate în 
acest scop au identificat împreună 
cu colectiviștii aproape 8 000 ha te
renuri ocupate cu mărăcinișuri, livezi 
părăginite, izlazuri slab productive, 
drumuri nefolosite care pot fi arate 
și cultivate. După calculele specia
liștilor, prin punerea în valoare a 
acestor terenuri se poate obține a- 
nual un plus de cereale de aproape 
900 de vagoane.

Sprijinite de ingineri agronomi, 
gospodăriile colective din raioanele 
Marghita, Șimleu, Oradea și Ineu au 
executat pînă acum lucrări de defri
șări de terenuri prin care suprafața 
arabilă a fost mărită cu aproape 
3 000 ha. Aproape. 500 de ha au și 
fost cultivate încă din toamna aces
tui an. Pe celelalte terenuri meca
nizatorii execută arături adînci în 
yederea însămînțărilor de pi măvară.
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din Comana, Tătaru, Pelinu șl To- 
praisär care au obținut în medie în
tre 2 560—2 700 kg grîu la ha, sînt 
altele care au realizat recolte 
mult mai mici.

Iată, de ce, după strîngerea 
coltei la fiecare cultură, noi
studiat cauzele care au determinat 
aceste diferențe și am organizat 
popularizarea experienței unități
lor fruntașe, astfel ca în anul viitor 
în toate gospodăriile colective să se 
obțină recolte bogate, pe măsura 
posibilităților mari de care dispun.

Sub îndrumarea comitetului raio
nal de partid, am organizat pe gru
pe de gospodării cu aceleași condiții 
dar cu rezultate diferite, schimburi 
de experiență unde președinții și in
ginerii din unitățile fruntașe au a- 
rătat cum au realizat producții 
mari, iar cei din gospodăriile care 
au obținut rezultate mai slabe au 
vorbit despre cauzele care au făcut 
ca recoltele să nu fie pe măsura po
sibilităților. Cît de importantă a fost 
această măsură pentru răspîndirea 
experienței înaintate rezultă din ur
mătorul exemplu. Gospodăriile co
lective din Comana, Plopeni și Chir- 
nogeni au condiții de sol și climă 
asemănătoare. Dar, la Comana, s-a 
realizat o recoltă — 2 701 kg grîu 
la ha — mult superioară celei ob
ținute la celelalte două gospodării. 
De ce ?

In schimbul de experiență orga
nizat la Chirnogeni, la care au parti
cipat reprezentanți din aceste 3 gos
podării, inginerul agronom al gos
podăriei din Comana, tov. Paciulea 
Constantin, a arătat că aici griul a 
fost pus după plante bune premer
gătoare, în teren bine îngrășat cu 
gunoi sau cu cite 200 kg superfosfat 
la ha. Pămîntul a fost arat adine și 
lucrat cu polidiscul ori de cite ori a 
fost nevoie pînă la semănat. Semă
natul s-a făcut la timp, cu semințe 
de înaltă productivitate, tratate din 
vreme.

In celelalte gospodării însă, s-au

d,at mai puține îngrășăminte, terenul 
nu a fost la fel de bine pregătit, se
mănatul ș-a făcut cu întîrziere.

Pe baza concluziilor desprinse din 
aceste consfătuiri s-a stabilit în fie
care gospodărie ce terenuri să se 
semene cu grîu, ce lucrări trebuie 
să se execute, cînd anume etc.

Pe baza constatărilor lor și 
discuțiilor purtate ulterior în 
drul consiliului agricol, noi am 
bilit acele soiuri care trebuie 
tivate în acest an în fiecare 
podărie colectivă. Toate aceste
suri, precum și controlul executat 
pe teren în timpul desfășurării lu
crărilor agricole de toamnă, pentru 
a vedea cum sînt traduse în viață 
hotărîrile luate, au dat rezultate 
bune. Cu toate că în multe locuri 
din cauza uscăciunii a fost nevoie 
să se lucreze terenul înainte de se
mănat de mai multe ori cu polidis- 
cul, noi am reușit să însămînțăm 
cele peste 30 000 de ha cultivate cu 
grîu la timp, în teren bine pregă
tit și îngrășat, să folosim pe în
treaga suprafață numai sămînță de 
înaltă productivitate, lucru care nu 
s-a mai întîmplat pînă acum în 
raion.

In munca noastră de zi cu zi pri- 
mim un sprijin prețios din partea 
comitetului raional de partid, a co
mitetului executiv al sfatului popu
lar raional. Biroul comitetului raio
nal analizează periodic activitatea 
noastră, măsurile pe care le stabilim, 
felul cum ele sînt traduse în viață.

Cu sprijinul concret al organelor 
raionale de partid și de stat consi
liul nostru se străduiește să dezvol
te experiența dobîndită pînă acum, 
astfel ca 
producții 
colective 
tărească

din an în an să se obțină 
tot mai mari, gospodăriile 
să se dezvolte și să se în
continuu,

Simpozion: Din realizările 
școlii romîneșii 
de matematică

Consiliul pentru răspîndirea 
noștințelor cultural-științifice — 
toratul central — în colaborare cu 
Casa de cultură a studenților „Gri
gore Preoteasa” din Capitală au or
ganizat joi după amiază un simpo
zion pe tema :„Din realizările școlii 
romînești de matematică” din ciclul 
„Tradiții și realizări actuale ale ști
inței și tehnicii romînești”. Cu acest 
prilej au 
C. Moisil
Mihoc.

S-a încheiat 
campania 

de împăduriri
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii”). — In re
giunea Ploiești s-au 
terminat lucrările de 
împădurire prevăzu
te pentru anul 1962. 
De la începutul anu
lui și pină acum s-au 
executat împăduriri 
pe o suprafață de 
6 172 ha, din care a- 
proape 2 000 hectare 
în terenurile degra
date din bazinul Slă- 
nicul Buzăului și Si- 
biciului, raionul Cis-

Azi începe „Sâptămîna 
--------economiei" ----------

Incepînd de azi, In întreaga țară 
se desfășoară „Săpfămîna econo
miei". In perioada 23—30 noiembrie 
vor avea loc în centrele regionale și 
raionale conferințe despre „Săptă- 
mîna economiei", convorbiri, dife
rite manifestări cultural-artistice, con
cursuri ș.a.

Vor fi acordate distincții de „Frun
tași în acțiunea de economisire", 
precum și unele avantaje suplimen
tare depunătorilor la C.E.C. La tra
gerea la sorți a obligațiunilor C.E.C, 
din 31 decembrie 1962, în afara cîș- 
tigurilor obișnuite în 
milioane lei, se vor 
ciștiguri suplimentare 
lei și cite 10 000 lei.

Tineri actori și regizori 
se pregătesc pentru concurs

Pentru concursul tinerilor actori șl 
regizori din teatrele de stat care va 
avea loc în luna decembrie, un co
lectiv de tineri de la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" repetă piesa 
„Cercul de cretă caucazian" de 
Bertold Brecht, în regia lui Lucian 
Giurchescu.

Tinerii de la Teatrul „Constantin 
Nottara" se vor prezenta la concurs 
cu „Prima zi de libertate' de scriito
rul polonez Leon Kruczkowsky. Re
gizor : Sanda Manu.
C.F.R. Giulești tinerii au pus în 
scenă pentru apropiatul concurs 
„Antigona" de Peter Karwaș în regia 
lui Mihai Dimiu,

SUCEAVA (coresp. „Scinteii"). — Odată cu darea 
în folosință a cinematografelor eăteștl din comu
nele Poiana Micului, Noguleasa și Doroteia (raionul 
Gura Humorului), numărul cinematografelor sătești 
din regiunea Suceava a ajuns la 230. Aoum, în flecare 
comună din această regiune există cinematograf, Su
ceava fiind prima regiune din țară complet cineficată.

Filmele prezentate pe ecranele cinematografelor su
cevene au fost vizionate, de la începutul anului și 
pînă acum, de aproape 2 000 000 de spectatori.

Restaurarea unui 
străvechi monument istoric

In parchetul forestier Valea Tisei, regiunea Ma
ramureș, lucrează și brigada complexă condusă de 
fruntașul în producție C. Fătu. Brigada își depă
șește în medie sarcinile de producție cu pesto 25 
la sută, realizînd un înalt indice de folosire a ma
sei lemnoase. In fotografie : C. Fătu mînuind fie
răstrăul „Drujba“.

(Foto : A. Cartojan)
BAIA MARE (coresp. „Scînteii”). 

— Vechiul centru al orașului Baia 
Mare este străjuit de un turn de 
piatră înalt de peste 50 de metri, cu
noscut sub denumirea de „Turnul lui 
Ștefan”. Construcția lui a început 
acum 6 secole și a durat aproape 100 
de ani. De curînd au fost terminate 
lucrările de restaurare a acestui 
turn. Băimărenii și turiștii vor putea 
vizita într-o încăpere a turnului si
tuată la 50 de metri înălțime, o ex
poziție cuprinzînd un bogat mate
rial muzeistic privind istoricul ora
șului Baia Mare și al acestui stră
vechi monument istoric.

In primele 10 luni ale acestui an, colectivul atelierului de ringuri de la întreprinderea 
F.R.B. din Capitală a dat peste plan 53 741 kg fire cardate. în fotografie, Veronica Ghiță 
și Joița Ghiță, două din fruntașele atelierului.

Consumări specifice mici
(Jn obiectiv important ai întrecerii

Un obiectiv important al 
întrecerii colectivului nostru 
a fost în acest an reduce
rea consumurilor specifice. 
Eforturile depuse pentru 
micșorarea consumurilor spe
cifice de piele, talpă și alte 
materiale au dat rezultate, 
în primele 10 luni ale anu
lui, colectivul fabricii noa
stre a economisit, prin re
ducerea consumurilor speci
fice, 4 904 m p piele pentru 
fețe, 1 446 m p meșină pen
tru căptușeli, 2 269 m p pîn- 
ză și aproape 5 000 kg 
talpă, ceea ce reprezintă o 
creștere de 25 la sută a e- 
conomiilor de materii prime 
față de 
trecut.
materie 
se pot 
37 000 
țăminte.

Ce metode am folosit 7
Pentru utilizarea judicioa

să a pieilor, în fabrică s-au 
asigurat un șir de condiții 
care să permită croirea 
combinată a diferitelor mo
dele. Atunci cînd am con
tractat produsele cu benefi
ciarii, am ținut seama de 
propunerile și observațiile 
făcute de croitori și ștanța
tori privind linia modei și 
posibilitățile de croire ra
țională și combinată. în or
ganizarea procesului de 
producție, am căutat să pro
filăm și să specializăm p- 
croitori și ștanțatori pentru 
executarea unui anumit sor
timent sau piese componen
te. Ținînd seama că între
prinderea noastră produce 
încălțăminte în 6 sisteme di
ferite, s-au luat măsuri ca 
fiecare croitor să se specia-

realizările anului 
Din cantitățile de 
primă economisită 
confecționa în plus 
perechi de încăl-

llzeze și să croiască numai 
piese pentru un singur sis
tem de încălțăminte.

La fel s-a procedat și în 
secția ștanță. Aici, muncito
rii s-au specializat, unii în 
ștanțarea pieselor pentru 
.talpă, alții în ștanțarea 
branțurilor sau a altor re
pere. Datorită acestor mă
suri, fiecare muncitor din 
secțiile croit și ștanță aduce 
un aport însemnat la redu
cerea consumurilor specifice 
de piele și talpă. Mai mult, 
unii muncitori, printre care 
Iosif Farkaș, Ana Kiss, Ida 
Buzaș, care anul trecut de
pășeau consumurile planifi
cate, au economisit anul a- 
cesta cite 3 000—6 000 dm p 
de piele.

Grija pentru reducerea 
consumurilor specifice s-a 
împletit strîns cu lupta pen
tru continua îmbunătățire a 
calității produselor. Pentru 
îmbunătățirea calității încăl
țămintei, muncitorii au evitat 
defectele de calitate 
pieilor, printr-o studiere 
o croire cît mai atentă.

Succesele obținute în 
trecerea pentru economii se 
datoresc și altor factori. 
Furnizorii noștri, printre care 
Industria romînă de piele Ti
mișoara, Fabrica „Drum 
nou“-Satu-Mar$, fabricile din 
Ploiești și altele, ne-au li
vrat materii prime de calita
te mai bună decît în anii 
trecuți. De asemenea, în fa
brică s-a asigurat o produc
ție ritmică, fără „asalturi" 
de sfîrșit de lună. Astfel, 
croitorii și ștanțatorii au pu
tut munci cu mai multă gri
jă, înlăturînd pierderile.

Desigur, rezultatele obți-

nute în realizarea de eco
nomii se datorase în mare 
măsură și muncii politice 
desfășurate de organizația 
de partid care a inițiat, îm
preună cu comitetul sindica
tului, numeroase acțiuni — 
schimburi de experiență în
tre brigăzile de croitori și 
ștanțatori cu cele de la con
fecții, organizarea unei 
guroase evidențe a 
miilor etc.

în întreprinderea 
mai sînt însă multe
nefolosite. Combinarea tipa-

ri-
econo-

noastră
rezerve
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Și
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Consfătuire privind desfășurarea

școlile forestiereînvățămîntului în

Ministerul Economiei Fo
restiere a organizat in 'zilele 
de 21 și 22 noiembrie la 
Rimnicu-Vîlcea o consfătuire 
în cadrul căreia s-a analizat 
modul cum se desfășoară 
învățămîntul profesional teh
nic în școlile din această ra
mură.

Delegați de la toate cen
trele școlare forestiere 
țară au 
bună a centrului școlar 
restier 
fruntaș în pregătirea cadre
lor de muncitori și tehni
cieni.

din 
studiat experiența 

fo- 
din Rimnicu-Vîlcea,

(Agerpres)

T
PENTRU A PATRA OARĂ fn ultimul timp 

s-au adunat la Tokio mineri din Japonia 
pentru a protesta împotriva politicii guver
namentale practicată in industria carboni
feră, care prevede închiderea unui număr 
mare de mine, ceea ce, amenință cu conce
dierea 76 000 de mineri. Minerii au început 
greve în fața clădirilor Ministerului Muncii 
și Ministerului Comerțului Exterior și Indus
triei.

ÎN LOCALITATEA PAARL (Republica Sud- 
Africană) au avut loc ieri dimineață ciocniri 
sîngeroase între rasiști și populația africană. 
Agenția Reuter relatează că în urma acestor

economii mari
C« • v u grija

îmbunătățirea calității în
călțămintei și reducerea 
consumurilor specifice de 
materii prime și materiale 
constituie o preocupare de 
seamă a fiecărui muncitor, 
inginer și tehnician din în
treprinderea noastră. în pri
mele 10 luni ale anului în 
curs, ca urmare a eforturi
lor depuse de întregul 
colectiv, s-au economisit 
160 200 dmp piele, din care 
se pot croi 6 150 
fețe bocanci și 6 697 
pă, din care se pot

perechi 
kg tal- 
confec-

Experiența anului 1962 — 
la baza pregătirilor pentru 1963

relor mari cu cele mici poa
te fi și mai mult extinsă 
printr-o sincronizare mai 
perfectă a lansării produc
ției, în funcție de culorile 
materiei prime, semifabrica
telor etc. S-ar putea apro
funda etudiul tiparelor pen
tru ca noile sortimente care 
vor fi trimise spre contractare 
să fie mai economicoase.

Ținînd seama de posibili
tățile pe care le avem, sin
tern încredințați că în anul 
viitor colectivul nostru va 
obține rezultate și mai bune 
în economisirea materiei 
prime.

ALEXANDRU ORBAN, teh
nician dispecer ; PAUL DRI- 
ENYOVSKI, maistru șef la 
secția croit ; GRIGORE 
POP, maistru șef la secția 
ștanță, Fabrica de încăl

țăminte „Solidaritatea”- 
Oradea

ționa tălpi pentru 13 400 pe
rechi bocanci.

La noi secțiile cu ponde
rea cea mai mare în reali
zarea de economii sînt cele 
de croit și ștanță. De price
perea muncitorilor din secția 
croit de a îmbina tipare mari 
cu tipare mici depinde în 
primul rînd reducerea con
sumurilor specifice. Dar pen
tru aceasta este necesar ca 
fiecare muncitor să aibă o 
înaltă calificare. în această 
secție lucrează muncitori, ca 
Gheorghe Jitaru, Dumitru 
Nichita, loan Isepciuc și al
ții, fruntași bine cunoscuți în 
întreaga întreprindere. Pri
ceperea lor a fost folos.’iă 
pentru ridicarea măiestriei 
profesionale a tuturor mun
citorilor din secție. Munci
tori cu o pregătire mai sla
bă, ca E. Cucoș, E. Popescu, 
A. Hladiuc au fost dați în 
grija muncitorilor fruntași.

Rezultatele unei asemenea 
acțiuni eint evidente. Dacă 
în anii trecuți erau muncitori 
care abia se încadrau în 
normele de consum specific 
sau erau chiar -sub normă, 
acum toți muncitorii din sec
ția croit obțin economii ; în 
același timp s-au îmbunătă
țit mult și indicii de calitate.

La rezultatele din secția 
croit o mare contribuție a a- 
dus munca politică de1 masă 
desfășurată de organizația 
de partid. în munca lor agi
tatorii au folosit o serie de 
calcule din care reiese în
semnătatea economiilor. 
Printr-un astfel de calcul s-a 
arătat că dacă la fiecare 
pereche de bocanci se eco
nomisesc numai cite 0,5 dmp 
piele zilnic, pe secție se rea
lizează o economie de 56,5 
decimetri pătrați piele, lu
nar — 1 441,8 dmp piele. 
Pornind de la acest calcul, 
muncitorii și-au luat un an
gajament : „La fiecare pe
reche de bocanci croită, cel 
puțin 0,5 dmp piele econo
misită“. Angajamentul a de
venit. faptă.

Organizația 
conducerea 
au vegheat ca
secției de croit 
tinsă și în alte 
deosebi în secția

O zicală din bătrîni spu
ne : „cine nu prețuiește pa
raua nu va număra leul". A- 
ceastă zicală se potrivește 
cum nu se poate mai bine 
în multe din secțiile între
prinderii noastre. Unii mun
citori consideră că un tex 
aruncat pe jos, o bucățică 
de ață lăsată mai lungă la

de partid și 
întreprinderii 

experiența 
să fie 
secții, 
ștanță.

ex- 
în-

ciocniri au fost ucise 11 peisoane. Poliția a 
deschis focul în mai multe rînduri împotriva 
africanilor care demonstrau pentru eliberarea 
unor antirasiști arestați de autorități.

ÎN NUMEROASE CIRCUMSCRIPȚII ELECTO
RALE DIN FRANȚA, organizațiile partidelor 
comunist și socialist au ajuns la înțelegerea 
de a-și uni forțele pentru înfrîngerea candi- 
daților reacțiunii, în cel de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor parlamentare care va 
avea loc duminică.

ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. a adoptat 
cu 84 de voturi o rezoluție care reafirmă

necesitatea încheierii cit mai grab
nice a unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală. Ea te- 
comandă comitetului celor 18, care 
își va relua lucrările la 26 
brie să ducă tratative în 
unui compromis constructiv 
se va realiza acest acord.

noiem- 
spiritul 
pînă ce

Lecții*** pe ecran

încă 
con- 
au-

luat

capătul cusăturii nu-i mare 
pagubă. Experiența a dove
dit însă că economiile mari 
încep de la lucruri mărunte, 
în secția de finisaj, de la 
începutul anului și pînă a- 
cum au fost economisite 222 
kg vopsea pentru talpă, 601 
kg pastă de lipit. 228 m p 
pînză etc., a căror valoare 
se ridică la peste 31 000 lei. 
Cu toate acestea există 
rezerve de reducere a 
sumurilor de materiale 
xiliare.

Colectivul nostru a
recent măsuri pentru redu
cerea în continuare a con
sumurilor specifice și îmbu
nătățirea, odată cu aceasta, 
a calității produselor. Astfel, 
la tăbăcărie s-a introdus me
toda întinderii bizonului pe 
plăci de sticlă, în locul ra
melor de lemn, uscarea bi
zonului făcîndu-se sub ten
siune. Introducerea acestei 
metode, pe lingă faptul că 
aduce anual o economie de 
264 000 lei, prezintă și avan
tajul că îmbunătățește ca
litatea semifabricatelor de 
bizon.

Pregătindu-ne pentru noul 
an de muncă, sintern hotărîți 
să punem și în viitor în cen
trul • preocupărilor noastre 
reducerea continuă a con
sumurilor specifice și îmbu
nătățirea calității produselor, 
dezvoltînd continuu experien
ța obținută.

OLARU VASILE, maistru în 
sectorul încălțăminte ; TRA
IAN GHERASIM, muncitor 
în secția finisaj ; VASILE 
DURA, muncitor în secția 
croit, Fabrica de încălțămin
te „Străduința” din Suceava

Sala e plină. Peste 600 de elevi 
din raionul Tudor Vladimirescu aș
teaptă începerea lecției. Fără caie
tul de notițe, fără profesor.

Lumina se stinge și pe ecranul 
cinematografului „Flacăra" rulează 
lecția : „Circulația sîngelui". Crai
nicul completează cu explicații un 
bogat material intuitiv. Iată inima 
pompînd sîngele în artere, iată cum 
primesc celulele corpului oxigenul 
atît. de necesar vieții. Elevii privesc 
cu atenție, nu le scapă nici un a- 
mănunt.

Pentru însușirea temeinică de 
către elevi a cunoștințelor, între
prinderea cinematografică-București 
și secția de învățământ a Sfatului 
popular 
Arhivei 
ganizat 
cicluri
lecții, care rulează de două ori pe 
săptămână, la 12 cinematografe din 
Capitală.

Pînă la 30 decembrie vor rula 8 
cicluri de filme, pe obiecte, bună
oară, documentarele : „Ce știu des
pre lumină", „Palatul minunat", „A- 
nimalele vor trăi", „Leul Simba", 
„Din Piatra Craiului în Făgăraș" 
etc.

Inițiativa organizării unor lecții 
pe ecran este binevenită și intere
sul cu care a fost primită este pe 
deplin justificat.

al Capitalei, cu concursul 
naționale de filme, au or- 
în anul școlar 1962—1963 
de filme documentare-

V. T.
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O PROPUNERE GOSPODĂREASCA
„Știm cît de necesar este 

fierul vechi oțelăriilor. In în
treprinderi, pe șantiere, oa
menii muncii string cu grijă 
fiecare bucată de metal neîn
trebuințată ; gram cu gram, 
adunate zilnic, sute și sute de 
tone de metale vechi iau dru
mul oțelăriilor patriei.

Locuim într-un imobil ad
ministrat de sectorul I al 
I.A.L. 30 Decembrie. In blocul 
nostru, ca și în altele, există 
mult metal vechi — la subsol, 
în pod, prin curte. Dar nimeni 
nu se îngrijește 'să-l colecteze 
și să-l predea I.C.M. Dacă de

★

NOTA REDACȚIEI : După 
primirea scrisorii, am vizitat, 
împreună cu un salariat al 
I.A.L., această clădire și alte 
cîteva. Au perfectă dreptate 
semnatarii scrisorii. La subsolul 
Imobilului stau nefolosife, de 
peste 20 de ani, un rezervor 
metalic de 2 500 I șl altul de 
100 I. în hol, la Intrare, rugi
nesc cîteva piese grele prove
nite de la vechiul ascensor. în 
pod sînf o grămadă de țevi,

la fiecare bloc mare s-ar a- 
duna, să zicem, 400—500 kg 
fier vechi, închipuiți-vă cît 
s-ar strînge de la toate imo
bilele din Capitală. In legă
tură cu aceasta am propune 
ca sfaturile populare raionale 
să întreprindă prin organele 
lor, o acțiune de depistare a 
cantităților de fier vechi din 
imobilele proprietatea statului 
și să ia măsuri în vederea va
lorificării lor prin I.C.M".

Un grup de locatari ai 
imobilului din str. Ion 
Vidu nr. 12, raionul 30 
Decembrie.

★

prin curte — multe resturi me
talice, fier-beton etc. Pînă acum 
nimeni de la I.A.L, nu s-a gîn- 
dif să aleagă ce mai poate fi 
folosit din (oale acestea, iar ce 
nu — să fie predat centrelor de 
colectare a fierului vechi.

în clădirea din strada Dionlsie 
Lupu nr. 2, mecanicul blocului, 
crezîndu-ne de la I.C.M., ne 
invită politicos să ne arate ce 
ne poate oferi : un cazan de 
spălătorie complet uzat, un ele

ment de cazan în greutate de 
cirrc 200 kg, aparataje de as
censoare — toate degradate, 
maldăre întregi de resturi de 
tablă depozitate în pod ș.a.

— Și de ce n-ați cerut pînă 
acum să fie ridicate ? — îl în
trebăm mirați.

— Ba am cerut de cîteva ori 
tehnicianului I.A.L. să ne scape 
de această fierărie veche, care 
ne încurcă locuj. Dar, precum 
vedeți, n-am fost ascultați.

O situație asemănătoare am 
găsit și în clădirile din str. Ba- 
tiștei 11, N. Fiiipescu 14, ca și 
în multe alte imobile. Cîte ca
zane. rezervoare, radiatoare, 
țevi șl alte piese metalice de 
mult ieșite din uz nu se găsesc 
în aceste clădiri 1

Socotim prețioasă propunerea 
cuprinsă în scrisoarea de mai 
sus și considerăm de datoria 
Sfatului popular al Capitalei s-0 
studieze și să freacă neîntîrziat 
la înfăptuirea ei. Un sprijin în
semnat în această acțiune ar 
putea da deputății, comitetele 
de bloc și grupele de partid 
din blocuri.

Din poșta de ieri 

în întreprinderile 
și pe șantierele Olteniei
Un maistru destoinic

Tînărul Virgil Ciocoiu 
este de cîțiva ani mais
tru la parcul nr. 10 din 
schela de extracție Ți- 
cleni.

Repartizarea sondelor 
pe grupuri și trepte de 
presiune, urmărirea cu 
multă atenție a funcțio
nării sondelor, munca 
conștiincioasă a operato
rilor din parc sînt pro
bleme de care tînărul 
membru de partid Virgil 
Ciocoiu se ocupă în per
manență.

Muncitorii conduși de 
el au reușit să extragă, 
peste Sarcina planificată, 
o însemnată, cantitate de 
țiței. (De la Gh. Lupu, 
coresp. voluntar).

Cu 15 zile mai 
devreme

Constructorii de pe 
șantierul din Cărbunești 
au dat zilele trecute în 
folosință — cu 15 zile 
înaintea termenului sta
bilit — două blocuri de

locuințe care cuprind 16 
apartamente. .

Pe șantierul celor două 
blocuri s-au economisit 
materiale de construcția 
în valoare de 15 000 lei. 
(De la Const. Georgescu, 
coresp. voluntar).

Atenție deosebită
protecției muncii
Conducerea fabricii de 

confecții Porțile de Fier 
din Tr. Severin și comi
tetul sindicatului de aici 
se preocupă de. respecta
rea cu strictețe a măsu
rilor de tehnica securită
ții muncii.

Au fost ținute cu re
gularitate, de către per
sonalul tehnic, instructa
je detaliate pentru pre
venirea accidentelor. 
Instructajele se fac la lo
cul de muncă, fiind în
soțite de demonstrații 
practice

De la începutul anului 
și pînă in prerent nu s-a 
produs în fabrică nici 
un accident de muncă. 
(De la Alex. Roată, co
resp. voluntar).

Tot șapte copii...
Am citit scrisoarea „Avem copii..." 

publicată în „Scînteia" nr. 5685 sub 
semnătura lui Dinu Nistor din co
muna Vlădeni, raionul Ploiești. Nu
mică mi-a fost mirarea cînd am vă
zut că, din cei 7 copii pe care i-au 
crescut, nici unul nu se mai intere
sează de bătrînețile părinților.

Și noi tot șapte copii sîntern — 
o fată și șase băieți. Părinții ne-au 
ajutat cît am fost mici ; am învă
țat meserii, toți avem acum dife
rite preocupări legate de munca și 
familiile noastre, dar nu uităm de 
părinții noștri. Acum, cînd sînt bă- 
trîni, îi ajutăm fiecare cu cîte ceva. 
Oare poate fi ceva mai firesc ?

E dureros că frații Nistor și-au 
uitat datoria. Cum e Cu putință să 
nu se gîndească la părinții lor ? M-a 
mișcat mult amărăciunea părinților 
părăsiți. Cred însă Că frații Nistor 
își vor da seama de greșeala pe 
care au săvîrșit-o și își vor schimba 
atitudinea.

DIMI MUȘAT
comuna Grojdibod, raionul Corabia

e i eui't
DIN TOATĂ ȚARA

Pentru ridicarea calificării
în întreprinderile orașului Brăila aii fost organi

zate numeroase cursuri pe profesii, specifice locului 
de muncă și gradului de pregătire a cursanțiloi. 
La șantierul naval „1 Mai", de pildă, au fost orga
nizate 16 asemenea cursuri de ridicare a calificării, 
la care s-au înscris mai mult de 600 de muncitori. 
Și la uzina de utilaj greu „Progresul* au fost or
ganizate în fiecare secție cursuri de ridicare a cali
ficării. Numai în secția mecanică grea funcționează 
10 cursuri, la oare iau parte aproape 700 de mun
citori.

Noi servicii cardiologie©
In acest an au fost create servicii de cardiologie In a- 

proape toa’e orașele reședință de regiune șl în 25 de 
localități — centre muncitorești și raionale — printre 
care Turda, Cîmpina, Buzău, Moineștl, Cîmpulung, Beiuș 
etc.

Pentru efectuarea fn bune condiții a consultațiilor au 
fost trimise unităților de specialitate din țară zeci de apa
rate moderne printre care electrocardiografe, cardioscoape 
vectocardiografe etc.

In scopul lărgirii activltă(ii metodologice de specialitate 
In centrele universitare au luat ființă servicii de cardiolo
gie unde lucrează cadre cu o bună pregătire.

Descoperirea unor peșteri
O echipă de specialiști de la Institutul de speolo

gie „Emil Racoviță” din Cluj a cercetat în ultima 
vreme și a prospectat regiunea munților Pădurea 
Craiului din regiunea Crișana. Cu acest prilej au 
fost descoperite 20 de peșteri care urmează să fie 
explorate sistematic.

Aviația sanitară se pregătește de Iarnă
Pentru a se asigura în timpul iernii condiții bune 

activității aviației sanitare, locurile de ateriza
re din regiunea Ploiești au fost amenajate din 
timp și pregătite pentru aterizarea avioanelor pe 
orice vreme. Stațiile au fost înzestrate cu parașute 
sanitare pentru transportul medicamentelor în locu
rile unde nu se poate ateriza în timpul iernii. Mo
toarele care permit pornirea în cel mai scurt timp 
a avioanelor ău fost revizuite, iar avioanele au fost 
dotate cu schiuri necesare aterizării pe terenurile 
acoperite cu zăpadă.

Expoziția tînărulul frezor
în sala de cultură a sectorului uzinaj-șaslu de la 

Uzinele de tractoare din Brașov s-a deschis ieri expo
ziția de pictură a tînărului frezor fruntaș Ion Olteanu, 
care lucrează la atelierul de axe și pinioane. La des
chiderea acestei originale expozijii a participat întreg 
schimbul I,

Noi cămine culturale
De curînd în comunele Topalu, raionul Hîrșova, 

Ceamurlia 'și Mihai Bravu, raionul Istria, și altele 
s-au dat în folosință noi Cămine culturale. De la 
începutul anului și pînă în prezent au fost termi
nate în întreaga regiune 20 de noi cămine cultu
rale.

Calendarul 
„Scînteia“ 1963 

începînd cu data de 1 decembrie 
se pune în vînzare la unitățile Coo
perației de consum și la librăriile 
din țară calendarul de perete „Scîn
teia" pentru anul 1963. Prețul ca
lendarului este de 1 leu.

Recent, muncitorii de la Uzinele mecanice din Tr. Severin au lansat la apă cel de-al 8-lea șlep din 
acest an. în fotografie vă prezentăm șlepul do 1 000 tone în momentul cînd primește botezul Dunării.

In cabanele din Bucegi
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

La cabanele din munții Bucegi s-au 
luat măsuri în vederea asigurării 
unor condiții bune de cazare pentru 
excursioniștii și sportivii care vor 
sosi aici în cursul iernii. La caba
nele Caraiman și Omul s-au făcut 
reparații generale, iar la Piatra 
Arsă s-a terminat introducerea ilu
minatului electric. Cabana Padina 
à fost reparată capital.

în -scopul ușurării accesului 
excursioniștilor spre cabane, mar
cajele turistice din masivul Ciucaș- 
Muntele Roșu și. de pe Valea Ialo- 
micioarei au fost refăcute.

Pe ecranele cinematografelor
CARTOUCHE

Eroul acestui film este un personaj 
real. A trăit în Franța, la începutul 
secolului al XVIII-lea. Un fel de hai
duc foarte popular și iubit pen
tru îndrăzneala și inima lui 
largă, și, mai cu seamă, pentru 
loviturile pe care le dădea aris
tocrației vremii, în rîndurile că
reia se făcuse temut. Devenite ade
sea legendare, personajele de tipul 
lui Cartouche pot fi întîlnite în lite
ratura multor popoare șl au inspirat 
numeroase filme, între care „Fanfan 
la Tulipe" a .rămas, în amintirea pu
blicului nostru, ca o reușită a ge
nului.

Filmul despre Cartouche nu se ri
dică, poate, la înălțimea celui citat 
mai înainte, asupra căruia s-a răs- 
frînt și farmecul regretatului actor 
Gérard Philippe. Dar se poate afirma 
că realizarea regizorului Philippe de 
Broca întrunește o seamă de calități 
ce justifică succesul de care se 
bucură „Cartouche“, Filmul are 
umor, este dinamic, iar vizionarea 
lui prilejuiește două ore de destin
dere. Este drept că în film 
există clișee, repetări de situații în
tîlnite șl în alte filme de același gen, 
rezolvări artificiale. Insă autorii fil
mului nu fac în general concesii 
vulgarității, așa cum s-a întîmplat 
în unele filme occidentale de „mare 
montare". Merită relevate scenele 
satirice la adresa nobilimii și auto
rităților vremii, scena cînd Cartou
che acoperă cu bijuterii trupul iubi
tei sale ucise de poliția regală etc. 
Filmul a fost creat cu colaborarea 
unul operator înzestrat (Christian 
Matras) și are o distribuție în gene
ral corespunzătoare, în frunte cu un 
tînăr actor de talent, Jean-Paul 
Belmondo, interpretul lui Cartouche.

tafea subversivă pînă în zilele 
noastre. Filmul aduce pe ecran 
personaje bine conturate, opu- 
nînd criminalilor o serie de oa
meni adevărați, animați de patrio
tism, cum ar fi temerarul ofițer Ja
nek sau lucrătorii din organele de 
securitate. Ni se pare interesant con
ceput personajul spionului, care se 
ascunde sub masca unui cetățean 
onorabil șl acționează la adăpost de 
orice bănuieli. în ansamblul său, 
filmul este captivant, întîmplările 
iau întorsături neașteptate, asigurînd 
„suspensia" cerută de acest popu
lar gen cinematografic.

0 SLUJBĂ SIGURĂ

Este vorba despre un tînăr aflat 
la prima sa întîlnire mai serioa
să cu viața : momentul ocupării unei 
slujbe de impegat. Acțiunea se pe
trece la Milano, în zilele noastre, 
constituind, pentru cineaști, prilejul 
de a dezvălui — în imagini care îm
bină poezia adolescenței cu satira 
plină de amărăciune — orizontul li
mitat al existenței unor mărunți func
ționari dintr-o mare întreprindere ca
pitalistă. Autorii filmului creionează, 
cu economie de mijloace, portretele 
unor oameni striviți de mașinăria bi
rocratică a acestei întreprinderi și 
pentru care efemera „slujbă sigură" 
înseamnă, în cel mai bun caz, per
manentizarea unei vieți lipsite de 
perspectivă. Protestul cineaștilor 
este implicit — filmul limitîndu-se 
să consemneze realitatea, fără a

aduce. în acțiune, elemente capabile 
să sugereze lupta forțelor înaintate 
ale societății împotriva situației pre
zentate pe ecran.

Filmul este dublat în limba romînă. 
E o operație delicată, dificilă, la care 
au colaborat numeroși actori și teh
nicieni. Merită spus că, în multe sec
vențe, s-a izbutit o bună sincronizare 
a dialogului — ceea ce e remar
cabil cu atît mal mult cu cît ci* 
nematografia noastră nu are încă 
experiență în acest domeniu. Fireș
te că pe viitor trebuie să se acor
de atenție lichidării unor lipsuri —• 
supărătoare în acest film și care-i 
alterează autenticitatea. Astfel, dia
logul în limba romînă are în unele 
secvențe o anumită monotonie, re
plicile sînt citite plat, fără expre
sivitate, neinterpretate în concor
danță cu rolurile de către unii din
tre actorii cate au colaborat la 
dublaj. Ar fi fost necesară mai mili
ta atenție în această privință, ca șl 
în traducerea unor expresii tipice 
limbii italiene și care au fost 
tălmăcite neinspirat.. Pot fi semna
late, de asemenea, neajunsuri de 
ordin tehnic — de pildă, de multe 
ori vocile se aud la fel de tare șl 
atunci cînd personajele vorbesc de 
la distanță etc.

Procedeul dublajului se poate do
vedi util în cazul unor filme menite 
unei largi difuzări. Evident însă că 
dublajul trebuie folosit cu măsură 
și, în orice caz, prezentarea unui 
film dublat nu trebuie să excludă 
prezentarea concomitentă a acelu
iași film în versiune originală.

M. POP

MISTERUL
CELOR DOI DOMNI „N"

Film polonez (scenariul și regia — 
Tadeusz Chmielnewski). Acțiunea, 
dramatică, are la origine o întîmpla- 
re reală — demascarea unei rețele 
de spionaj, organizate încă în tim
pul ocupației hitleriste a Poloniei 
și care și-a desfășurat activi-

Vineri 23 noiembrie o — Ope
ra „Portretul vorbitor" de Grétry — ora 
9,30 — Io Muzică instrumentală — ora 
10,15 — Io Cvartetul nr. 5 pentru coarde 
de Heino Eller — ora 11,05 — I o Scene 
vesele din operete — ora 11,30 — Io Rap
sodii și suite de compozitori romîni — 
ora 12,15 — II o Muzică populară romî- 
nească din Moldova — ora 12,20 — I 
• Ciclul de 12 concerte pentru orgă și 
orchestră de Haendel interpretate de 
Karl Richter : Concertul nr. 5, opus 4, 
în fa major — öra 12,40 — I o Uverturi 
și dansuri din opere — ora 13,25 — II 
■ Concert de prînz — ora 14,00 — Ie Din 
viata muzicală a orașelor patriei — ora 
14,10 — II • Din muzica popoarelor — 
ora 15,00 — II o Actualitatea în țările 
socialiste — ora 15,35 — II e Simfonia 
în la major de George Stephănescu — 
ora 15,45 — I ® Cîntece și marșuri pa
triotice — ora 16,30 — II a Sfatul me

dicului — ora 17,50 — II • Fragmente 
din opereta „Pericola" de Offenbach — 
ora 18,00 — le Ciclul „Mari dirijori"
— Willem Van Otterloo : Uvertura „Car
navalul roman" de Hector Berlioz — ora 
18,05 — II e Jurnalul satelor — ora 19,00
— Ie Concert de muzică ușoară roml- 
nească — ora 19,25 — I ® Teatru la mi
crofon „Familia Hamilton“ de Mona 
Brand — ora 19.50 — II e Cîntă corul 
casei raionale de cultură din Piatra 
Neamț — ora 20,15 — I ® Muzică de dans
— ora 20,40 — I o Tarantella dé Liszt — 
ora 21,06 — He Muzică populară romî- 
ncască cerută de ascultători — ora 21,30
— Io Trio în mi bemol major de Franz 
Schubert — ora 21,45 — He Serenade
— ora 22,20 — Ie Moment poetic Ra
bindranath Tagore — ora 22,30 — II 
o Fragmente din opera „Boris Godunov" 
de Mussorgskl — ora 22,35 — I.

Cflw.te® Cinematografe)

în primăvara acestui an, în satul 
Novăcești, din comuna Păunești, ra
ionul Adjud, s-a pus temelia gospo
dăriei colective „Victoria Socialis
mului”. După cum s-a arătat în adu
narea de dare de seamă și alegeri, 
a organizației de bază, care a avut 
loc recent, încă în primele zile de 
la înființare a fost constituită și or
ganizația de partid. Erau atunci nu
mai 7 comuniști, oameni hotărîți și 
harnici. De la început ei au primit 
sprijinul comitetului raional de 
partid, și îndeosebi al tovarășilor 
Nicolae Bogdan, Vasile Oprină, se
cretari ai comitetului raional de 
partid. A fost pregătită temeinic o 
adunare de partid, la care au fost 
invitați și membrii consiliului de 
conducere. La ordinea de zi a fost 
stabilirea măsurilor politice și or
ganizatorice necesare pentru a se 
asigura desfășurarea în bune con
diții a muncii în G.A.C. Atenția 
trebuia îndreptată mai întîi spre 
organizarea muncii, asigurarea unor 
producții vegetale mari, punerea ba
zelor unui sector zootehnic puternic.

Consiliul de conducere a trecut 
apoi operativ la organizarea brigă
zilor și echipelor. Membrii de par
tid au fost repartizați în fieca
re brigadă și în locurile de muncă mal 
importante. Biroul organizației de 
bază a fost ajutat de activiștii co
mitetului raional de partid să 
întocmească un plan de muncă ju
dicios. Trebuiau rezolvate sarcini 
mari și de aceea o atenție deosebită 
s-a acordat muncii politice de masă 
în rîndul colectiviștilor pentru dez
voltarea continuă a atitudinii socia
liste față de muncă și avuția ob
ștească.

Consiliul de conducere a organi
zat demonstrații practice privitoare 
la aplicarea unor metode agroteh
nice înaintate. S-au găsit forme in
teresante de popularizare a cerințe
lor agrotehnice. Iată cîteva inscrip
ții concrete : „Folosind 20—25 tone 
gunoi de grajd la hectar vom ob
ține în plus la hectar : 7 000 kg sfe
clă de zahăr, 600 kg porumb, 400 
kg flo'area-soarelui etc”. „Cheltuie-

Adunări de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile 

de bază sătești

Iile de întreținere pentru o vacă cu 
lapte (furaje și munca îngrijitorilor) 
se ridică la 2 297 lei, iar veniturile 
(lapte și vițelul) se ridică la 3 480 lei. 
Deci se obține un venit net de 1183 
lei“. S-au organizat pentru colecti
viști și multe conferințe, audiții co
lective la radio și televiziune, avînd 
ca temă sporirea producției agricole. 
Toate acestea au avut o influență 
pozitivă în munca de zi cu zi.

Exercitînd controlul de partid 
sistematic asupra activității consiliu
lui de conducere, organizația de bază 
a urmărit în permanență cum se 
înfăptuiesc prevederile planului de 
producție și hotărîrile adoptate. în 
cadrul unor adunări de partid, pre
ședintele gospodăriei, tov. Victor 
Novac, și inginerul agronom Petre 
Avrămoaie au prezentat informări 
șl referate despre mersul treburilor 
în gospodărie. în total s-au execu
tat 3 prașile mecanice și 3 manuale. 
Cu toate că a fost secetă s-au re
coltat cîte 2 300 kg porumb boabe

la hectar pe cele 300 hectare culti
vate.

în adunarea de alegeri mulți co
muniști au arătat că producția de 
porumb putea fi mult mai mare 
chiar și în condițiile puțin prielnice 
din acest an. Pe tarlaua de la „Spini” 
a brigăzii I-a s-au realizat cîte 
5 100 kg porumb la hectar, în timp 
ce pe tarlaua de la „Dealul Morii” 
abia s-au obținut peste 1 000 kg la ha. 
„Iată, tovarăși — spunea brigadierul 
Simion Ariton — ce înseamnă ogo
rul de toamnă, îngrășămintele, să- 
mînța hibridă. Recolta a fost mică 
acolo unde s-a arat abia în primă
vară și s-a folosit sămînța locală. 
Asta să ne fie de învățătură. Nici un 
petec de pămînt să nu fie nearat a- 
dînc și neîngrășat”.

Din darea de seamă și din discuții 
a reieșit că organizația de partid s-a 
preocupat de dezvoltarea uneia din 
ramurile de producție aducătoare de 
mari venituri — zootehnia. Au fost 
organizate vizite ale colectiviștilor în 
gospodăriile vecine cu sector zoo
tehnic puternic, „seri de întrebări 
și răspunsuri“, „seri de calcul" pri
vitoare la veniturile mari ce se pot 
obține din creșterea vitelor. Colecti
viștii au înțeles atest lucru. Consi
liul de conducere a format o comi
sie de colectiviști pricepuți, care să 
cumpere numai animale bune. De 
unde la început gospodăria avea 
cîțiva boi de muncă, acum sectorul 
zootehnic numără 103 bovine, din 
care 43 de vaci și juninci, 270 oi, 
112 porci, din care 35 scroafe, 300 
păsări matcă.

Organizația de bază a acordat 
mare atenție asigurării unei puter
nice ț>aze furajere șl îndeosebi a 
furajelor însilozate. „Drept să spun

— arăta la discuții brigadierul zoo
tehnic Vasile Banciu — cînd am fost 
anunțat că se va discuta în organi
zația de bază planul de asigurare 
a furajelor, încă nu vedeam cum 
vom realiza furajele necesare. Vă 
amintiți însă ce socoteli gospodărești 
am făcut cu ajutorul tov. inginer și 
cîte posibilități am identificat”. în- 
tr-adevăr, acum în gospodărie sînt 
asigurate în întregime furajele : po
rumb siloz, borceag, sfeclă, dughie. 
Au fost însilozate mari cantități de 
coceni cu frunze de sfeclă, coceni 
cu lăstari de vie, coceni cu borhot, 
melasă.

Gospodăria colectivă nu are nici 
un an de activitate, totuși au fost 
ridicate multe construcții gospodă
rești : un grajd pentru 100 capete, 
maternitate pentru scroafe, o îngră- 
șătorie pentru porci etc. Cum a reu
șit ? „Trebuie arătat — spunea co
lectivistul Gheorghe Pintilie din 
echipa de construcții — că organi
zația de bază ne-a îndrumat în per
manență să folosim la maximum 
resursele locale. Comuniștii au dat 
primii exemplu la confecționarea în 
gospodărie a unui număr de 50 000 
chirpici și cărămizi. Pentru a econo
misi materialul lemnos, grajdul a 
fost făcut fără tavan“.

Munca politico-organizatorică des
fășurată de comuniști și strădania 
celorlalți colectiviști au dat roade. 
Veniturile realizate s-au ridicat la 
peste 3 000 000 lei.

Dezbaterile din adunarea de dare 
de seamă și alegeri au fost pătrunse 
de spirit combativ, de dorința fermă 
a comuniștilor, a tuturor colectiviș
tilor de a obține succese și mai 
mari. Tovarășa Elena Vișan, îngriji
toare la ferma de păsări, a criticat 
consiliul de conducere că nu s-a o- 
cupat îndeajuns de dezvoltarea 
creșterii păsărilor. In luna septem
brie au fost aciuși în gospodărie 500 
de pui de o zi. Consiliul de condu
cere al gospodăriei n-a asigurat 
condițiile necesare creșterii puilor, 
din care cauză s-au produs unei« 
pagube.

Tovarășele Viorica Asavi și Chița 
Neagu au arătat că evidența muncii 
în gospodăria colectivă nu e bine 
pusă la punct. Pentru cele 5 brigăzi 
există un singur socotitor, care în
deplinește și funcția de casier. Or
ganizația de bază nu s-a ocupat su
ficient de aceste probleme, n-a ce
rut consiliului de conducere să ia 
măsurile cuvenite.

In adunare s-a arătat că biroul 
organizației de bază, călăuzindu~se 
după indicațiile plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie a.c., s-a îngrijit în 
permanență de întărirea rînduri- 
lor organizației de bază prin pri
mirea de noi candidați șl membri 
de partid. S-a urmărit să existe o 
cît mai bună repartizare a forțelor 
organizației în sectoarele principale 
ale producției. Au fost primiți 18 
candidați și 2 membri de partid din
tre colectiviștii cei mai buni, ca bri* 
gadierii Simion Ariton, Gh. Pătrăș- 
canu, șefii de echipe Dumitru Aca- 
trinei, Constantin V. Ignat, Radu 
Iacovachi, vicepreședinte al gospo
dăriei, Chița Neagu, contabilă. Elena 
.Vișan, îngrijitoare de păsări, și alții.

întărirea organizației de partid 
depinde în mare măsură de crește
rea nivelului politic al mem
brilor săi și de aceea biroul s-a în
grijit ca toți membrii și candi- 
dații de partid să fie cuprinși în 
învățămîntul de partid, a organi
zat pentru ei conferințe și expu
neri pe teme politice, economice, 
culturale. Toate acestea au mărit 
competența organizației de bază în 
rezolvarea problemelor economice, 
au făcut să crească spiritul de răs
pundere și inițiativa comuniștilor. In 
adunarea de dare de seamă și a- 
legeri au participat la discuții 15 
tovarăși. Propunerile lor valoroase 
pentru continua îmbunătățire a 
muncii au fost incluse în hotărîrea 
adoptată de adunare.

CORNEL OANCEA 
instructor de partid

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 
al R. P Romine : Simfonia fantastică, 
Bolero și Șeherazada — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini 
(premieră) — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caraglalc“ (Sala Comedia) : 
Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Siciliana — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Frații 
Karamăzov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Patru sub un acoperiș — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Sfînta Ioana — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Cred în tine — (orele
19.30) Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Măria sa bărbatul — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile) : Cine a ucis — (orele 20). (Sala 
Dobrogeanu Gherëa) : Băiatul din banca 
doua — (orele 17). Teatrul Evreiesc de 
Stat : O seară de folclor muzical evreiesc
— (orele 20). Teatru) regional București : 
Mielul turbat — (orele 20). O.S.T.A. (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de 
Domenico Modugno (Italia) șl Ingela 
Brander (Danemarca) — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Tănase și revista — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o paia
ță și o maimuță și Rochița cu figuri — 
(orele 15) (Sala Academiei) : Harap Alh
— (orele 16). Circul de stat : Ansamblul 
„Deutsche Zirkusarena“ — din R. D. 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Cartouche — cine
mascop : Republica (8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20; 22,15), Elena Pavel (8,15; 10,30; 
12,45; 15; 17,15; 19,45; 22.15), 1 Mai (9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45), Gh. 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 (0,30; 11,45; 16,15; 18,30: 21), G.
Coșbuc (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). 
Misterul celor doi domni ,,N“ — rulează 
la cinematografele : Magheru (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), București (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), 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 (17; 19; 21), 
V. Alecsandri (11; 15; 17; 19; 21), I. C. 
Frlmu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Sosește 
circul : Tineretului (19; 12). Petre cel 
isteț : Tineretului (14,39; 16,30; 18,30; 20.30). 
Miorița (10: 12; 14; 16; 18,15: 20,30), B. De- 
lavrancea (16: 18: 20). Culisele varieteu- 
lui : V. Roaită (10: 11.40; 13.20; 15). Mon
golii — cinemascop : Victoria (10; 12.15; 
14,30; 16,45: 19; 21,15). Moartea are o față
— cinemascop : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amlază 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 (18: 18: 20). Aurel Vlaicu 
(15: 17; 19: 21); 10 000 de scrisori î 13 Sën- 
tembrie (1Ô). Omul amfible — rulează la 
cinematograful T. Vladlmirescu (15; 17;

19; 20,45). Oameni și fiare — atîibele 
serii : 13 Septembrie (11.30: 15,30; 19,15), 
Alex. Sahia (9; 12.45; 16,30; 20,15). Pro
gram de filme documentare — rulează 
la cinematograful Timpuri Noi în conti
nuare 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 (10; 18,15: 20,15). Vîrsta 
de aur a comediei — Cînd comedia era 
rege : Alex. Popov (rulează în continua
re de la orele 9.30 pînă la orele 20.30). 
Lupii la stînă : 8 Martie (11; 15; 17; 19; 
21), Flacăra (15; 17; 19; 21), Donca SImo 
(15; 17; 19; 21). Bîtă... ieși din sac ! ; ru
lează la cinematograful Grivița (16; 18,15;
20.30) . Flăcări șl flori — rulează la cine
matografele : C-tin David (15,30; 18; 20,30). 
Secretul cifrului : 16 Februarie (16; 18; 
20). Tintin și misterul „Linei de aur“ : 
Unirea (16; 18,15; 20,30) Vîrsta dragostei : 
Munca (11; 15; 17; 19: 21). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop (ambele se
rii) : Popular (10,30: 16; 20). Nouă zile 
dintr-un an : Arta (16: 18,15: 20.30). Ca
valerii teutoni — cinemascop (ambele 
serii) rulează la cinematograful M. Emi- 
nescu (16; 19,15) și Maxim Gorki (10.30;
15.30) . Celebrul 702 — rulează la cinema
tografele Ilie Pintilie (15: 17: 19: 21). 30 
Decembrie (16; 18,15: 20.30). Casa de lâ 
răscruce : 8 Mai (15.30; 18; 20,30). Priete
nul nostru comun : Luceafărul (16: 18,15;
20.30) , Olga Banele (15,30; 18: 20.30). Doi 
sub cer — rulează la cinematograful G. 
Bacovia (16; 18; 20). O viață : Drumul 
Serii (15; 17,05; 19,10; 21,15).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă și relativ rece. Cerul a 
fost schimbător, mal mult noros în Ar
deal și Moldova unde dimineața a 
plouat local. în prima parte a zilei, în 
jumătatea sudică a țării vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări pînă la tare, 
predomlnînd din sud-vest. Temperatura 
aerului la orele 14 înregistra valori cu
prinse între 2 grade la Baraolt și 10 
grade la Mangalia. Un București : Vre
mea a fost frumoasă și relativ rece. 
Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a 
suflat potrivit pînă la tare. în prima 
parte a zilei, din sud-vest. Temperatura 
la orele 14 era de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24. 
25 și 2G noiembrie a.c. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer noros. Vor cădea 
ploi locale mai ales în vestul țării. Vint 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade. Local 
ceață dimineața. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer noros. Temporar 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în general staționară. Ceață 
dimineața.
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Fabrica de mobile din Arad. Se lucrează la asamblarea unul nou 
lol de garnituri de mobilă. (Foto : Agerpret)

Scrisoare dintr-o asociație sportiva

Cum organizăm activitatea turistică
în întreprinderea noastră turismul 

bucură de o tot mai mare atenție 
partea muncitorilor, La sfîrșitul aproape 
al fiecărei săpfămini se organizează 
excursii pe trasee dintre cele mai dife
rite. Salariafii noștri, împreună cu fami
liile lor, au făcut excursii pe Valea Oltu
lui, Valea Prahovei, la Brașov, Făgăraș și 
în alte locuri pitorești din fără sau de 
peste hotare. Recent, circa 100 de mun
citori și funcționari din întreprinderea 
„Dîmbovița" au fost in R. P, Bulgaria, 
vizitind orașele Ruse, Tîrnovoi Plevna, 
stațiunea climaterică Kailîc etc.

Comisia de turism din cadrul asocia
ției noastre sportive stabilește de fiecare 
dată itinerarlile. Firește, după o prea
labilă consultare a amatorilor de drume
ție. Pentru popularizarea acțiunii turistice 
pe care vrem s-o organizăm, folosim 
stația de amplificare, afișele, gazeta tu
ristica, Articolele de prezentare a obiec
tivelor turistice ce vor fi vizitate, impre
siile culese de iubitorii drumeției tre
zesc interesul muncitorilor și uneori or
ganizăm două și chiar trei deplasări în 
același loc, pentru a putea satisface toa
te cerințele.

Cu prilejul fiecărei excursii, noi cău
tăm să alcătuim și un program instructiv- 
educativ. Cînd am fost pe Valea Oltului, 
'de pildă, s-a făcut o prezentare a loca
lităților vizitate, pentru a îmbogăți cu
noștințele excursioniștilor cu date istorice, 
geografice și chiar economice legate de

se 
din

acesfe locuri, La cabanele sau la vilele 
unde sintern cazafl organizăm seri dis
tractive,' în cadrul cărora au mare succes 
concursurile-ghicitoare pe teme turistice. 
Amatorii de fotografii înregistrează 
peliculă imagini diferite și, la 
cele mai bune fotografii sînt 
gazeta turistică sau la gazeta 
derii.

Un sprijin serios primim

pe 
Întoarcere, 
afișate la 

înfreprin-

din partea 
Clubului sportiv raional „Unirea“. In sec- 
fia de turism-alpinism a clubului sînt 
riști sau alpiniști consacraji. Sfatul 
ne-a fost înto*deauna de folos, mai 
seamă la organizarea concursurilor 
orientare turistică. Rezultate bune în 
ceste întreceri au obfinut tinerii C. 
mionescu, V, Mizileanu, Ana Petrescu, 
Gabriela Simionescu, Liliana Mănăilă, V. 
Diaconu. La un concurs de traversare 
alpină, echipa noastră mixtă (formată din 
G. Pană, V. Diaconu și Maria Găină) a 
primit „Cupa tinereții“ din partea aso
ciației sportive organizatoare.

Excursiile muncitorești le organizăm, 
cel mai adesea, în colaborare cu agen
ția O.N.T.-Carpați. Ar fi bine ça tovarășii 
de la O.N.T. să programeze asemenea 
excursii și pe trasee noi și să nu se limi
teze

fii
lor 
cu 
de 
a-

Si-

mèreu la aceleași drumeții.

GHEORGHE ILIE 
președintele 

Consiliului asociației sportive 
„Dîmbovița“-București

Lucrările Congresului al VIII-lea 
al P.M.S.U.

(Agerpres). — 
agéntiâ M.T.I., 
Budapesta au

BUDAPESTA 22 
După cum transmite 
joi 22 noiembrie la 
continuat lucrările Congresului al
VIII-lea al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

La dezbaterile pe marginea ra
portului Comitetului Central al 
P.M.S.U., prezentat de tovarășul 
Jânos Kădâr, au luat cuvîntul : 
Lâjos Feher, membru âl Biroului 
Politic al C.C. ai Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Tivadar Ne- 
meslakl, prim-secretar al Comitetu-

lui județean al P.M.S.U. din Koma- 
rom, dr. Ilona Villanyi, delegată din 
județul Csongräd. Florian Sinko, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din Gyöngyöstarjan, 
general-maior Karoly Csemi, Gyula 
Kallai, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.Ü.

Au salutat Congresul reprezen
tanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești din Austria, Cuba, R.F. 
Germană, S.U.A., japonia, Anglia, 
Indonezia.

Ungară

Declarația guvernului R. P. Chineze

Iert 8-a disputat la Brașov meciul res
tantă dintre Steagul Roșu șl Farul Con
stanța, contînd pentru campionatul repu
blican. Fotbaliștii brașoveni au cîștigat 
cu scorul de 4-2 (3-0).

★
Echipa bulgară de fotbal Spartak Plov

div și-a început turneul In tara noastră, 
Intîlnlnd joi la Ploiești echipa Petrolul. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul de 
2-1 (2-0). Simbătă la Constanța, Spartak 
Plovdiv se Intîlnește cu Farul.

, *
Lotul reprezentativ de fotbal al țării 

noastre a susținut joi, pe terenul Voința 
din Capitală, ultimul antrenament la două 
porți, înaintea meciului cu echipa Spa-

BAL
niel. Selectionabllii au întrecut cu 4-0 (2-0) 
pe Metalul București prin punctele în
scrise de Manolache (2) șl Constantin (2) 
dintre care unul din 11 m. A jucat urmă
toarea formație : Voinescu, Popa, Nun- 
weiller III, Ivan, Petru Emil, Koszka, Pir- 
călab, Constantin, Manolache, Ghérgheli 
și Tătarii.

*'
Joi au fost programate ultimele meciuri 

din turul campionatului cat. B la fotbal. 
C.S.O. Galati și Crișul Oradea sînt cam
pioni de toamnă in seria I și respectiv 
seria a IlI-a. In ce privește seria a II-a, 
fruntașa clasamentului va fi cunoscută 
după disputarea meciului C.S.M. Sibiu — 
Metalul București, care a fost amînat.

BUDAPESTA 22 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Delegația 
P.M.R., condusă de tovarășul Ale
xandru Drăghlci, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
care participă la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al P.M.S.U. 
a vizitat joi marele combinat me
talurgic din orașul Dunaujvaros, 
fiind însoțită de Csergo Janos, mi
nistrul industriei siderurgice și con
structoare de mașini.

La combinat delegația a fost pri
mită de Zavodi Imre, directorul fa
bricii, Libor Istvan, secretarul comi-

tetdlui de partid, și de alți membri 
ai conducerii fabricii. A. Borovszky, 
locțiitor al ministrului industriei si
derurgice și constructoare de ma
șini, a făcut oaspeților romîni un 
scurt istoric al fabricii.

Membrii delegației s-au interesat 
de procesul de producție șl de con
dițiile de viață ale muncitorilor. Ei 
au semnat apoi în carnetul brigăzii 
..Prietenia ungaro-romînă”.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, orașul, - două cămine 
muncitorești și o școală.

Ședința Comisiei C. A. E. R, 
în domeniul industriei carbonifere

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Intre 
13 și 17 noiembrie a.c. a avut loc 
la Varșovia ședința a XIII-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. în dome
niul industriei carbonifere.

La ședință au luat parte delega
țiile țărilor membre ale Consiliului : 
Republicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Repu
blicii Democrate Germane, Republi
cii Populare Polone, Republicii 
Populare Romîne, Uniunii Republi- 
ciloi’ Sovietice Socialiste, Republicii 
Populare Ungare.

A participat la ședință, în calitate 
de observator, O delegație à Repu
blicii Populare Chineze.

Comisia a examinat linele proble
me în legătură cu balanța de com
bustibil și energie pe perioada per
spectivei generale a țărilor europe
ne de democrație populară, a exa
minat și aprobat recomandările în 
legătură cu o serie de probleme de 
colaborare tehnico-știintifică, în spe
cial în legătură cu problemele de

ex-mecanizare și automatizare în 
ploatâreă Subterană,și în cariere a 
cărbunilor, precum șî în legătură cu 
îmbunătățirea în viitor a securității 
și igienei 
boniferă.

Comisia
ma de . _____ ___ __
(extraordinară) a Consiliului — pla
nul de lucru al Comisiei pé anul 
1963 Care prevede coordonarea pla
nurilor de perspectivă de dezvoltare 
a industriei carbonifere a țărilor 
membre C.A.E.R., accelerarea pro
gresului tehnic și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale minerilor.

Comisia a aprobat, de asemenea, 
planurile de coordonare â activității 
de cercetări științifice și proiectări 
ale organizațiilor din industria car
boniferă a țărilor membre C.A.E.R. 
și a luat o serie de alte hotărîri.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă.

muncii în industria car-

a aprobat — ținînd sea- 
hotărîrile sesiunii XVÏ

Consfătuirea astronomilor din țările socialiste
LENINGRAD 22 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Consfătuirea astronomilor din ță

rile socialiste 
noiembrie la 
grad, discută 
fotografice a 
PămîntulUi.

Dr. Alla 
prezentat la __ .
în care arată că în prezent 23 de 
stații din U.R.S.S. efectuează obser
vații fotografice asupra a 20 de sa
teliți artificiali. Au fost primite ă- 
proximativ 15 000 de negative. Pen
tru ca acestea să fie prelucrate mai 
repede, calculele au fost programate 
cu ajutorul mașinilor electronice de 
calculat.

care s-a deschis la 21 
Pulkovo, lingă Lenin- 
problèmele observării 

sateliților artificiali ai

Masevici (U.R.S.S.) a 
consfătuire un raport

Alla Masevici a spus că observa
rea simultană a satelitului balon 
„Ecoul-1“ de către patru stații so
vietice, inițiată în acest an de ob
servatorul din Pulkovo, reprezintă o 
experiență prețioasă pentru colabo
rarea între stații.

Consfătuirea va dura șase zile. 
Participanții vor lua cunoștință în 
special de metodele de fotografiere 
și de mijloacele pentru măsurarea și 
prelucrarea negativelor, folosite la 
stația de observări optice din Pulko
vo. Apoi ei vor vizita stația expe
rimentală de fotografiere care apar
ține Consiliului astronomic din 
Zvenigorod (de lîngă Moscova).

PEKIN 22 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la 20 noiem
brie, guvernul R.P. Chineze a dat 
publicității o declarație în legătură 
cu conflictul de frontieră chino-in
diân. Redăm mai jos textul inte
gral al acestei declarații, transmis 
de Agenția China Nouă :

în ultimii doi ani, trupele indiene 
trecînd linia controlului real dintre 
China și India, întîi în sectorul 
vestic și apoi în sectorul estic al 
frontierei chino-indiene, au ocupat 
treptat porțiuni din teritoriul chi
nez, au creat puncte întărite pentru 
agresiune și au provocat în repetate 
rînduri ciocniri la frontieră.

Bizuindu-se pe pozițiile militare 
favorabile pe care le-au ocupat și 
după ce au făcut pregătiri suficien
te, trupele indiene au lansat în cele 
din urmă lâ 20 octombrie 1962 un 
atac armat masiv pe toată linia îm
potriva detașamentelor de grăniceri 
chineze.

Acest conflict de frontieră, pro
vocat în mod deliberat de India, 
continuă de o lună.

Guvernul chinez a avertizat în 
repetate rînduri cu privire la cioc
nirile și provocările tot mai serioase 
din partea indienilor și a subliniat 
gravitatea consecințelor lor. Detașa
mentele chineze de grăniceri au 
păstrat tot timpul o atitudine do 
rezervă și răbdare, pentru a evita 
un conflict de frontieră.

Toate eforturile depuse de China 
s-au dovedit însă zadarnice, iar ac
tele indiene de agresiune s-âu in
tensificat fără încetare.

împinse dincolo de limitele răb
dării și nemaiputînd să se retragă, 
detașamentele chineze de grăniceri 
nu au aVut altă alternativă decît să 
contraatace în mod hotărît, în scopul 
autoapărării. După ce actualul con
flict de frontieră pe scară mare a 
izbucnit, guvernul chinez a luat rapid 
inițiative pentru a stinge flăcările 
conflictului.

La 24 octombrie, adică patru zile 
după izbucnirea actualelor ciocniri 
de frontieră, guvernul chinez a pre
zentat trei propuneri rezonabile în 
vederea încetării lor, a reluării 
ta'tivelor pașnice și rezolvării 
blemei frontierei chino-indiene. 
trei propuneri sînt :

1) Ambele părți să afirme că 
blema frontierei chino-indiene 
buie rezolvată pe cale pașnică, 
tratative. Pînă Ga o reglementare 
pașnică, guvernul chinez speră că 
guvernul indian va consimți ca cele 
două părți Să respecte linia contro
lului real al celor două părți de-a 
lungul întregii frontiere chino-in- 
dlêhë Și forțele armate ale fiecărei 
părți să fie retrase cu cîte 20 de km 
de la această linie pentru a evita 
contactele între ele.

2) în câzUl în care guvernul in
dian va accepta propunerea de mai 
sus, guvernul chinez este dispus ca, 
după consultări între cele două părți, 
să-și retragă detașamentele de gră
niceri din sectorul estic ăl frontierei 
la nord de linia reală de control ; în 
același timp, atît China cît și India 
se angajează să nu treacă liniă con
trolului real, adică linia stabilită pë 
bază de tradiție, în sectoarele cen
tral și vestic ale frontierei.

în problemele legate de dezanga
jarea forțelor armate ale celor două 
Dărți și de încetarea conflictului ar
mat reprezentanți desemnați de gu
vernul chinez și de guvernul indian 
vor duce tratative.

3) Guvernul chinez consideră că, 
pentru a se realiza o soluționare 
prietenească a problemei frontierei 
ching-indiene, trebuie să aibă loc 
din nou o întîlnire între premierul 
Chinei și primul ministru al Indiei. 
Într-un moment considerat potrivit 
de ambele părți, guvernul chinez ar 
saluta sosirea la Pekin a primului 
ministru al Indiei ; dacă aceasta nu 
va conveni guvernului indian, pre
mierul chinez ar fi gata să plece la 
Delhi pentru a duce tratative.

Guvernul indian s-a grăbit să res
pingă cele trei propuneri ale guver
nului chinez chiar în ziua în care

tra- 
pro- 
Cele

pro- 
tre- 
prin

O mostră a crizei ideologiei 
föürglfeze contemporane

„din punctul de vedere al puterii 
fe- economice și politice, al cuantumu

lui salariilor plătite șl al numărului 
celor ocupați, cîteva sute de corpo- 

,Cu< ajutorul unei rații uriașe dețin poziții strategice 
dominante în economia americană 
contemporană“.

Numărul ideologilor burghezi ca- 
re-și pun pana în slujba înfrumuse
țării ou orice preț a capitalismului 
pare a crește în Taport direct cu 
adîncirea putrefacției acestei orîn- 
duiri condamnate de istorie, iar lu
crările lor apologetice sînt arun
cate pe piață în tiraje tot mai 
mari. Un exemplu in această 
privință îl constituie manualul, 
printre ultimele la modă în 
S.U.A., al economistului burghez a- 
merican Paul Samuelson * (unul din
tre inspiratorii programului econo
mic al actualei administrații). Acest 
manual, editat și reeditat într-un 
număr sporit de exemplare, a dè- 
venit un fel de etalon didactic al 
economiei politice vulgate contem
porane, după caie învață majorita
tea studenților din Occident.

De la aprecierea făcută teoriei 
economice, care ar fi „o disciplină 
ce se află la mijloc între știință și 
artă" (este vorba, probabil, d9 
,,arta" denaturării realității obiec
tive) și pînă la procedeele și rețe
tele propuse incurabilelor maladii 
ale capitalismului, întregul cuprins 
al manualului reprezintă de fapt 
„crezul" unei noi „școli“ eclectice, 
care a adoptat fără alegere di
verse amestecături din arsenalul 
concepțiilor apologetice înmormîn- 
tate, începînd cu cele ale lui Mal
thus șl Say și terminînd cu Böhm— 
Bawerk și Schumpeter.

Autorul afirmă că „nu există o 
teorie economică separat pentru 
republicani și democrați, pentru 
muncitori și patroni"; Este drept, el 
nu păcătuiește cu nimic împotriva 
adevărului atunci cînd ‘vorbește 
despre identitatea teoriei republica
nilor cu aceea a democraților ; afir
mația după care muncitorii și pa
tronii ar avea aceeași teorie econo
mică constituie însă o încercare

* Paul Ä. Samuelson, Economics. An 
Introductory Analysis — New York.

vădită de a nega caracterul de cla
să al economiei politice. Dar, 
vrînd-nevrînd autorul își arată din 
plin poziția sa de clasă acolo 
unde expune, mai bine zis denatu
rează, teoria și practica socialismu
lui științific. Anticomunismul deșăn
țat — caracteristic ideologiei bur
gheze contemporane — figurează în 
manualul lui Samuelson atît în pri
vința încercărilor de negare a suc
ceselor socialismului, cît și în ceea 
ce privește terminologia „emoțio
nală“ (adică injurii) la adresa mar
xismului. pe care autorul sfătuia la 
începutul cărții pe cititorii săi să nu 
o folosească.

Nu puține pagini consacră autorul 
încercării de a șterge deosebirile 
radicale existente între relațiile de 
producție capitaliste și cele socia
liste. în acest scop, el construiește 
o schemă idealistă, denaturată a is
toriei economice a societății după 
care orice societate rezolvă proble
ma ce, cum și pentru cîne se pro
duce, fie cu ajutorul „dictatului", 
fie „prin conducerea centralizată 
democratică“, fie pur și simplu „prin 
tradiții". Pornind de la această 
schemă absurdă el ajunge la con
cluzia de același calapod științific 
că în condițiile actuale există nu 
două sisteme sociale — socialismul 
în plin avînt și capitalismul în de
clin — ci patru 1 : capitalismul, „co
munismul marxist*, „socialismul la
burist" și fascismul. Aceste sisteme 
s-ar deosebi doar prin formele de 
conducere deoarece ele ar avea 
aceeași bază în forma „economiei 
contemporane' (caracterizată prin 
folosirea mașinilor, diviziunea mun
cii și existența banilor). Ce urmă
rește Samuelson prin schemele Iul 
este cît se poate de limpede : el 
vrea să substituie categoriei obiec
tive — mod de producție — noțiu
nea total confuză de „economia 
contemporană1', iar luptei pentru 
înlocuirea capitalismului prin socia

lism, problema „alegerii celor mal 
bune forme de conducere".

Eșecurile sistemului capitalist sînt 
prezentate în manual drept eșecuri 
ale capitalismului „vechi“, „neregle
mentat", iar falimentul economiei 
politice vulgare — drept falimentul 
apologeticii vechi, „clasice". Critica 
de fațadă a „vechiului“ capitalism 
stihinic și lăudarea capitalismului 
„înnoit“ — capitalismul monopolist 
de stat — constituie de fapt „marele 
secret“ al teoriei lui Samuelson ca 
și al teoriilor oportuniste și refoî- 
miste contemporane.

Recunoscînd că „într-adevăr ca
pitalismul nu a rezolvat problemele 
economice acute ca șomajul, crize
le, inflația", Samuelson, Ca și Key
nes, face numeroase propuneri de 
„reglementare a economiei cu aju
torul statului capitalist și à pîrghii- 
lor sale“. Elaborînd o „rețetă* 
„de preîntîmpinare a depresiu
nii", autorul își pune o mare speran
ță în formula „magică“ a finanțărilor 
directe făcute de stat. După el, prin
cipala condiție a menținerii echili
brului între cerere și ofertă constă 
în asigurarea unei situații în care 
partea „economisită" din venitul na
țional să fie folosită îndeosebi pen
tru consumul neproductiv și cheltu
ieli militare.

Dar deși statul american a băgat 
adînc mîna în venitul național al 
țării, în special în veniturile oame
nilor muncii, „reglementarea", în 
sensul ocupării concrete a brațelor 
de muncă, a capacităților de pro
ducție etc.. întîrzie să se arate. Nu-i 
nimic, Samuelson dispune încă de 
propuneri : de pildă, sporirea credi
telor care ar permite patronilor să 
vîndă și să cumpere pe datorie mai 
multe mărfuri, stimulînd astfel ce
rerea însă creditul poate stimula 
în mod artificial conjunctura doar în 
perioada de înviorare și avînt, de
venind neputincios în perioada cri
zei și depresiunii. Deci nici el nu

poate fi un instrument al „reglemen
tării". Conducătorii sistemului 
deral al rezervelor au exprimat 
această experiență ’amară în două 
fraze plastice:
frînghli poți să tragi, dar nu poți să 
împingi“ și „calul poate să fie dus 
la adăpat dar nu poți să-l faci să 
bea“. Rămîne... ca prin inflație să 
se realizeze ceea ce nu s-a putut 
realiză prin investițiile deficitare de 
stat și prin credite, deoarece, după 
calculele lui Samuelson, în condi
țiile inflației capitaliștilor le va 
fi mai rentabil să facă inves
tiții decît să depoziteze în bănci 
bani care se depreclază. Cum însă 
nici inflația nu a îndreptățit în 
practică pronosticurile teoretice fă
cute de autor, acestuia nu-1 rămîne 
altceva decît să recurgă la... pioa
se ap&luri sufletești. Ceea ce șl face, 
cerînd populației „să nu strîngă 
cureaua în perioada depresiunii", 
iar capitaliștilor „să nu caute spo
rirea profitului cu orice preț". Cum 
„să nu strîngă cureaua’ populația 
muncitoare, aceasta nu o arată au
torul care „uită" că tocmai în pe
rioada depresiunii, șomajul de masă 
și inflația duc la scăderea catas
trofală a puterii de cumpărare a 
populației. în urma unei asemenea 
„analize economice... competente“ 
nu este de mirare că autorul ajun
ge la concluzia : „singurul lucru 
pe care-1 știm despre soarta noas
tră este că ea trebuie să se schim
be".

Vorbind despre structura capita
lismului contemporan, autorul reia 
concepțiile antiștiințifice ale lill F. 
Chamberlain și J. Robinson, pottivit 
cărora este declarat monopolist orice 
producător de mărfuri și negustor 
care folosindu-se de „preferințele 
cumpărătorilor", de poziția bună a 
întreprinderii sale etc. poate spori 
prețurile la mărfuri, limitîndu-le pro
ducția. Pentru a semăna confuzie, a- 
runcînd de-a valma trusturi Uriașe, 
ateliere și prăvălii din cele mâi mici, 
autorul folosește termenul de „mixt" 
și aoreciază că sistemul american 
ar fi un sistem mixt. Dar în fața ci
frelor încăpățînate, Samuelson con
trazice propria sa concepție asupra 
economiei mixte, recunoscînd că

Samuelson nu poate să treacă cu 
vederea problema situației dificile 
a maselor de oameni ai muncii și 
cu toate încercările de a prezenta 
într-un coloiit idilic faimosul „mod 
de viață american" el citează date 
din care rezultă că acesta „este 
inaccesibil pentru 90 la sută din po
porul american", și că o șesime a 
americanilor nu dispune nici măcar 
de minimum de existență. în ciuda 
acestei situații însă, el nu se sileș
te să propună ca măsură de acce
lerare a ritmului lent de dezvoltare 
economică a S.U.A., reducerea ace
lei părți din venitul național care 
este destinată consumului, calcu- 
lînd cu cinism că pentru a spori 
ritmul cu 1 la sută, consumul, și 
așa restrîns, trebuie neapărat redus 
cu aproximativ 8 la sută.

Numeroase sînt explicațiile dificul
tăților economiei americane găsite 
de Samuelson și multiple propunerile 
făcute pentru remedierea lor. Este 
semnificativ însă că despre rolul 
nefast al proprietății privat-capita- 
liste asupra mijloacelor de producție, 
despre contradicția fundamentală 
dintre muncă și capital, pe baza 
căreia Ia un pol al societății se 
acumulează bogății fabuloase, în 
timp ce pentru masele populare 
continuă lipsurile, șomajul, — despre 
toate acestea autorul nu suflă o 
vorbă. Dimpotrivă, el caută pe tot 
parcursul să convingă că menține
rea proprietății private și a profitu
rilor ridicate ar constitui chezășia 
eficienței maxime în folosirea resur
selor sociale ale producției. Prin a- 
ceastă prizmă scopul de clasă al 
manualului de economie politică al 
lui Samuelson apare clar : apărarea 
cu înverșunare a proprietății priva
te a monopoliștilor asupra mijloa
celor de producție — „sfînta sfinte
lor" capitalismului.

(După recenzia apărută In revista 
„Kommunist" nr. 15/1962).

I i-au fost prezentate șl a insistat 
■ ca guvernul chinez să accepte să 

restabilească situația de la frontieră 
așa cum a existat pînă la 8 septem
brie 1962. Această înseamnă că India 
intenționează să ocupe din nou por
țiuni largi din teritoriul chinez, ast
fel ca trupele indiene să aibă posibi
litatea să lanseze în orice moment 
atacuri armate masive împotriva de
tașamentelor de grăniceri chineze, 

în răspunsul adresat premierului 
Ciu En-lai la 14 noiembrie, primul- 
ministru Nehru a prezentat cereri 
și mai nerezonabile. Pe de o parte, 
el cere ca guvernul chinez să ac
cepte ca trupele indiene să revină 
la pozițiile lor anterioare datei de 
8 septembrie, iar pe de altă parte, 
ca detașamentele de grăniceri chi
neze să se retragă nu numai pe po
zițiile lor de la 8 septembrie, ci și 
mai mult în sectorul vestic, pe așa- 
numitele poziții de la 7 noiembrie 
1959, precizate în mod unilateral de 
India pentru detașamentele de fron
tieră chineze. Cu alte cuvinte el cere 
Chinei să cedeze din teritoriul său 
încă o suprafață de 5 000—6 000 mile 
pătrate (13 000—15 000 km pătrați). 

între timp, guvernul indian, ba- 
zîndu-se pe ajutorul militar masiv 
al S.U.A., a lansat din nou atacuri 
puternice în sectoarele estic și ves
tic ale frontierei chino-indiene, ex- 
tinzînd în mod deliberat conflictul 
de frontieră.

Nu este deloc întîmplător faptul 
că guvernul indian a adoptat o ati
tudine atît de nerezonabilă. Pentru 
a satisface necesitățile politicii sale 
interne și externe, guvernul indian 
duce de multă vreme o politică de 
nerezolvare deliberată a problemei 
frontierei chino-indiene, 
jare continuă a forțelor armate ale 
celor două țări și de menținere a 
încordării de-a 
chino-indiene. 
că momentul 
vernul indian 
tuàtië pentru 
provocări armate la frontiera chino- 
indiană, mergînd pînă la dezlănțui
rea unor conflicte armate. Iar în 
momentele care nu-i sînt favora
bile el folosește această situație 
pentru a duce un război rece împo
triva Chinei. Experiența anilor în
delungați arată că guvernul indian 
încearcă întotdeauna prin toate 
mijloacele, să blocheze calea des
chisă de guvernul chinez pentru so
luționarea pe cale pașnică a proble
mei frontierei chino-indiene. Aceas
tă politică a guvernului indian este 
diametral opusă intereselor funda
mentale ale popoarelor chinez și in
dian și dorinței comune a tuturor 
popoarelor lumii și slujește doar in
teresele imperialismului.

Cele trei propuneri ale guvernu
lui chinez Sînt cît se poate de echi
tabile și rezonabile. Ele sînt singu
rele propuneri menite să evite cioc
nirile de frontieră, să asigure liniș
tea la frontieră și să aducă o solu
ționare pașnică a problemei 
tierei chino-indiene. 
nez insistă asupra 
propuneri. Totuși, 
dian a respins pînă 
trei propuneri și a continuat să ex
tindă conflictul de frontieră, agra- 
vînd astfel zilnic situația de la fron
tiera chino-indiană. Pentru a schim
ba această situație, guvernul chinez 
a hotărît să întreprindă din iniția
tiva sa măsuri care să contribuie la 
realizarea celor trei propuneri.

Guvernul chinez declară pe aceas
tă cale următoarele:

Ï) Cu începere din ziua urmă
toare publicării prezentei Declarații, 
și anume la 22 noiembrie 1962 ora 
0, detașamentele de frontieră chi
neze vor înceta focul de-a lungul 
întregii frontiere chino-indiene.

2) Cu începere de la 1 decembrie 
1962, detașamentele de frontieră 
chineze se vor retrage pe poziții si
tuate la 20 km de la linia contro
lului real care exista între China și 
India là 7 noiembrie 1959.

în sectorul estic, cu toate că de
tașamentele de frontieră chineze au 
dus pînă în prezent o luptă de auto
apărare pe teritoriul chinez, la nord 
de linia stabilită prin tradiție și 
obicei, ele sînt gata să se retragă 
de pe pozițiile lor actuale, spre nord 
de linia controlului real adică la 
nord de linia ilegală MacMahon și să 
se retragă cu încă 20 km de la a- 
ceastă linie.

în sectoarele central și vestic, de
tașamentele de frontieră 
vor retrage la 20 km de 
trolului real.

3) Pentru a asigura 
normală a locuitorilor în regiunea 
frontierei chino-indiene, pentru a 
împiedica activitatea diversioniștilor 
și a menține ordinea la frontieră, 
China va înființa posturi de fron
tieră într-un număr de locuri de 
partea chineză a liniei controlului 
real. Un anumit număr de membri 
ai poliției civile va fi repartizat la 
fiecare post de frontieră. Guvernul 
chinez va comunica guvernului in
dian, pe cale diplomatică, locurile 
unde vor fi înființate aceste posturi 
de frontieră.

Aceste măsuri, luate de guvernul 
chinez din proprie inițiativă, dove
desc marea sinceritate a dorinței

de anga-

lungul frontierei 
De cîte ori consideră 
îi este favorabil, gu- 
folosește această si- 
a săvîrși invazii și

fron-
Guvernul chi- 

acestor trei 
guvernul in- 
acum acesta

chineze se 
linia con-

deplasarea

sale de a pune capăt conflictului de 
I frontieră și de a soluționa problema 
i frontierei chino-indiene pe cale paș- 
. nică. Trebuie subliniat îndeosebi că, 

după ce se vor retrage, detașamen
tele de frontieră chineze se vor a- 
fla cu mult în spatele pozițiilor lor 
anterioare datei de 8 septembrie 
1962. Guvernul chinez speră că, în 
urma măsurilor sus-menționate, a- 
doptate de China din proprie Iniția
tivă, guvernul indian va ține sea
ma de dorința poporului indian șl 
popoarelor tuturor țărilor lumii, își 
va schimba poziția și va da un răs
puns pozitiv. Dacă guvernul indian 
va accepta să ia măsurile corespun- 
zătoare, guvernele chinez și indian 
vor putea să numească imediat re
prezentanți oficiali care să se întîl- 
nească în locuri acceptate de cele 
două părți, în diverse sectoare ale 
frontierei chino-indiene, pențru â 
duce tratative în problemele legate 
de retragerea cu 20 km a forțelor 
armate ale fiecărei părți, crearea li
nei zone demilitarizate și înființarea 
de posturi de frontieră de către fie
care dintre țări în partea respectivă 
a liniei controlului real, precum șl 
în problemele predării prizonierilor.

Cînd tratativele dintre reprezen
tanți oficiali ai celor două părți 
vor da rezultate și rezultatele vor fi 
puse în practică, vor putea avea loc 
tratative între primii miniștri al 
celor două țări în vederea găsirii u-< 
nei rezolvări prietenești a conflic
tului de frontieră chino-indiân. Gu
vernul chinez ar saluta sosirea pri
mului ministru al Indiei la Pekin. 
Dacă aceasta nu ar conveni guver
nului indian, premierul chinez ar 
fi gata să plece la Delhi pentru tra
tative.

Guvernul chinez speră în mod sin
cer că guvernul indian va da un 
răspuns pozitiv la propunerea sa. 
Chiar dacă guvernul indian nu va 
da un asemenea răspuns 13 timp, 
guvernul chinez va înfăptui la data 
fixată din propria sa inițiativă, mă
surile sus-menționăte.

Totuși, guvernul chinez nu poate 
să nu țină seama de următoarele e- 
ventualități : 1) ca trupele indiene
să-și continue atacul după ce deta
șamentele chineze de frontieră vor 
fi încetat focul și se vor afla în re
tragere ; 2) ca după retragerea deta
șamentelor chineze de frontieră cu 
20 de km pe întreaga lungime a li
niei de control real, trupele indiene 
să înainteze din nou în sectorul estic 
spre linia controlului real, adică li
nia ilegală MacMahon, iar în sectoa
rele central și vestic să rămînă pe li
nia controlului real, refüzînd să se 
retragă ; 3) ca, după retragerea de
tașamentelor chineze de frontieră cu 
20 de km de la întreaga linie a con
trolului real, trupele indiene să trea
că această linie și să-și restabilească 
pozițiile dinainte de 8 septembrie, 
adică în sectorul estic să treacă din 
nou linia ilegală MacMahon și să re
ocupe regiunea rîulul Kech Lang, si
tuată la nord de această linie, îh 
sectorul central să reocupe Uje, iar 
în sectorul vestic să-și restabilească 
cele 43 de puncte întărite pentru â- 
grêsiune situate pe teritoriul chinez 
în valea rîului Chip Chap, în valea 
rîulul Galwan, în regiunea lacului 
Pangon, și în regiunea Dèmchok, sau 
să-și stabilească acolo și mai multe 
puncte întărite în vederea agre
siunii Guvernul chinez declară cu 
toată seriozitatea că dacă eventuali
tățile menționate mai sus se Vor ivi, 
China își rezervă dreptul de a con
traataca în scopuri de autoapărare 
și guvernului indian îi va reveni în 
întregime răspunderea pentru toate 
consecințele grave ce vor decurge 
din aceasta. Popoarele lumii Vor Ve
dea atunci și mai limpede cine iubește 
pacea și cine vrea război; cine luptă 
pentru menținerea prieteniei între 
popoarele Chinei și Indiei și a solida
rității afro-asiatice și cine le sub
minează ; cine apără interesele co
mune ale popoarelor din diferite 
țări ale Asiei și Africii, în luptă lot 
împotriva imperialismului și colo
nialismului și cine încalcă și sub
minează aceste interese comune.

Problema frontierei chino-indiene 
este o problemă între două țări a- 
siatice. China și India trebuie să re
glementeze această problemă pe 
cale pașnică. Ele nu trebuie să-și 
încrucișeze săbiile pentru această 
problemă și cu atît mai puțin, să 
permită imperialismului american 
să se- amestece și să transforme ac
tualul conflict nefericit de frontieră 
într-un război în care asiaticii Să 
lupte împotriva asiaticilor. Pornind 
de la poziția sa fermă de apărare 
a intereselor fundamentale ale po
poarelor Chinei și Indiei, de întă
rire a solidarității afro-àsiaticè și de 
apărare a păcii îh lume, guvernul 
chinez, după cè a reflectat în repe
tate rînduri asupra problemei, â 
hotărît să se ia aceste măsuri im
portante. Guvernul chinez face apel 
îa toate țările afro-asiatice și 13 
toate țările și popoarele iubitoare 
de pace să depună eforturi și să in
fluențeze guvernul indian să ia mă
suri corespunzătoare pentru a puné 
capăt conflictului de frontieră, a re
lua tratativele pașnice și a regle
menta problema frontierei chino- 
indiene.

Declarația
DELHI 22 (Agerpres). — Biroul in

dian de informații a transmis textul 
următoarei declarații făcute la 21 
noiembrie de primul ministru Nehru 
în Camera Inferioară a parlamentu
lui indian, în legătură cu ultima 
propunere chineză :

După cum reiese din Informațiile 
radio, guvernul R. P. Chineze a 
anunțat că proclamă armistițiu în 
noaptea spre 22 noiembrie, iar la 1 
decembrie va începe retragerea tru
pelor sale de pe pozițiile pe care le 
ocupă. Aceasta este o declarație uni
laterală. Deocamdată nu am primit 
confirmarea ei oficială. Imediat ce 
vom primi comunicatul oficial din 
partea guvernului chinez, îl vom 
examina în amănunțime. Pînă a- 
tunci nu aș vrea să fac nici un fel de 
declarații asupra propunerilor chi
neze. Poziția noastră față de orice 
tratative rămîne aceeași și anume : 
situația existentă pînă la 8 septem
brie 1962 trebuie să fie restabilită. 
Noi vom căuta ca șl înainte să obțl-

lui J, Nehru
nem ajutor din partea țărilor prie
tene și să întărim apărarea țării 
noastre și a potențialului el econo
mic.

Am vrea să mulțumim încă o dată 
numeroaselor țări prietene care 
ne-au dat ajutor, care ne-au înțeles 
și ne-au sprijinit în momentele gre
le.

Am declarat în repetate rînduri 
și repetăm că nu tindem spre ex
pansiune teritorială în nici o direcție 
și scopul nostru este de ă trăi în 
pace și prietenie cu vecinii noștri. 
Răspunzînd la întrebările deputa- 

ților, Nehru a expus poziția Indiei 
în problemele privitoare la tratati
ve ca o „poziție justă și hotărîtă” și 
a adăugat : „Nu intenționăm să dis
cutăm problema tratativelor atîta 
timp cît nu va fi restabilită situația 
existentă pînă la 8 septembrie 1962; 
Vor exista cîteva stadii ale trata
tivelor. Primul stadiu trebuie să-i 
constituie crearea condițiilor care 
să asigure posibilitatea tratativelor”.
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După ridicarea blocadei S.U.A încetarea focului la frontiera

Plenara C. C

fată ele Cuba
Știrile despre noile evenimente în 

legătură cu reglementarea pașnică din 
zona Mării Caraibilor se află în centrul 
atenției cercurilor de la O.N.U. și a 
opiniei publice americane.

încetarea blocadei S.U.A. fa(ă de 
Cuba a fost anunfafä cu titluri mari 
pe primele pagini ale ziarelor. în co
mentarii este remarcat faptul că în- 
fr-o problemă afît de complexă, cum 
este criza din Caraibe, s-a putut ajun
ge la o înțelegere care a asigurat 
salvgardarea păcii, evifîndu-se cursul 
către o catastrofă termonucleară. Înce
pînd încă de mărfi 
seara, la terminarea 
ședințelor din co
mitetele O.N.U., de
legații erau la cu
rent cu evenimen
tele și primele lor 
nit cunoscute. După cum remarcă Tho
mas Hamilton, corespondentul zia
rului „New York Times", la O.N.U. „se 
așteaptă ca situația cu privire la Cuba 
să revină la aceea de dinainte de 
cuvîntarea televizată a domnului 
Kennedy din 22 octombrie, în care el 
anunfa blocada Cubei".

Faptele arată că inițiativele și măsu
rile luate de Uniunea Sovietică în 
scopul apărării păcii și, totodată, al a- 
sigurării independentei Cubei, își dau 
roadele. O contribuție însemnată la 
reglementarea prin înfelegete și tra
tative a conflictului, pe baza respec
tării dreptului inalienabil al poporului 
cuban la suveranitate și independentă 
și în interesul păcii generale, a adus 
guvernul eroicei Cube. Omenirea, care 
a trăit zile de adîncă îngrijorare pen
tru soarta păcii în perioada 
ximă încordare din zona 
bilor, își exprimă profunda 
fie fafă de noua evolufie 
nimentelor, considerînd-o ca 
rie a rafiunii și păcii. Desfășurarea a- 
cestor evenimente a arătat încă o dată 
că în zilele noastre tratativele consti
tuie singura cale rațională și eficientă 
pentru solufionarea celor mai acute li
tigii internationale.

Ieri, joi, presa new-yorkeză a anun- 
fat în primele pagini revenirea nave
lor militare americane care blocau 
Caraibele, retragerea unui număr de 
avioane și unifătl ferestre din sudul 
Floridei, precum și ordinul ministrului 
de război al S.U.A. de demobilizare a 
14 000 dp rezerviști din forjele mili
tare aeriene mobilizați acum o lună. 
Se consideră în general că

siunea militară a luat sfîrșif. „înțele
gerea dintre președintele Kennedy și 
premierul Hrușciov — scrie „New 
York Herald Tribune" — semnalează 
sfîrșitul celei mai primejdioase faze a 
confruntări' dintre Uniunea Sovietică 
și S.U.A."

Acum, opinia publică așteaptă ca 
posibilitatea care s-a conturat, de a se 
desăvîrși lichidarea urmărilor conflic
tului, să fie transformată în realitate. 
Esențial este ca S.U.A. să asigure în
făptuirea angajamentelor luate, în sen
sul că nici ele, nici alte țări din emis- I

dintre China și Bndia
(Agerpres). — După 
ziarul „Jenminjibao”, 
la 22 noiembrie 1962,

20 km de linia reală de control exis? 
tentă între China și India la 7 no
iembrie 1959.

Corespondentă 
din New York

de ma- 
Carai- 

safisfac- 
a eve- 

o victo-

fera occidentală nu 
vor invada Cuba. 

Acest lucru se 
impune cu afît mai 
urgent cu cît anumi
te cercuri influente 

din S.U.A., nemuljumife de cursul po
zitiv al evenimentelor, nu-și ascund in- 
tenjia de 
la adresa 
exista un 
scrie Tad
— S.U.A.
dreptate spre izolarea și eventual, spre 
doborîrea acestuia". Cu deosebită 
îndîrjire își exprimă nemulțumirea fată 
de siăbirea încordării în zona Caraibi
lor contrarevoluționarii cubani aflați în 
S.U.A. Astfel, unul din liderii acestora, 
Dagoberto Darias, într-o declarație re
dată de agenfia „France Presse" a 
spus că ridicarea blocadei S.U.A. față 
de Cuba constituie „o trădare" pentru 
contrarevoluționari, lată de ce, cu atît 
mai mult, după cum remarcă ziarul 
american „Christian Science Monitor"
— „ceea ce rămîne de rezolvat în 
viitorul imediat este exprimarea forma
lă a angajamentului asumat de pre
ședintele Kennedy de a nu efectua 
vreo invazie. Este clar că, dacă Statele 
Unite sînt pregătite să trăiască în a- 
ceeași emisferă cu Cuba lui Castro, o 
solufie negociabilă este posibilă și ea 
trebuie 
schimbul 
guverne

Opinia
din S.U.A. consideră că reglementarea 
pașnică definitivă a crizei din Caraibe 
trebuie asigurată neîntîrziat, iar aceas
tă reglementare să fie un început bun 
pentru abordarea în spirit constructiv 
și solujionarea altor probleme Interna
tionale litigioase.

a confinua politica agresivă 
Cubei. „Afîfa timp cît va 
regim comunist în Cuba — 
Szulc, în „New York Times* 
vor menfine presiunile în-

găsită pe linia trasată 
de scrisori’ (între șefii 

ai U.R.S.S. și S.U.A. — 
publică Iubitoare de

de 
de 

n.r.). 
pace

L. RODESCU

La Paris a avut loc o demonstrație a funcționarilor de bancă care 
cer majorarea salariilor.

A

Succesul ansamblului 
folcloric „Rapsodia 
Romînă" la Detroit

A-
TASS anunță că. la 22 no- 

■ 1962, Plenara Comitetului 
al P.C.U.S. a continuat dis- 
raportului prezentat de to- 
N. S. Hrușciov „Dezvolta-

PEKIN 22 
cum anunță 
începînd de 
detașamentele chineze de grăniceri
au încetat din proprie inițiativă fo
cul de-a lungul întregii linii a fron
tierei dintre China și India. Ziarul 
arată că peste nouă zile, adică la 1 
decembrie, va începe retragerea a- 
cestor detașamente la o distanță de

DELHI 22 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, J. Nehru, a de
clarat la 22 noiembrie în parlament 
că la frontiera dintre India și Chi
na a încetat schimbul de focuri.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Ziarul 
,,Detroit Free Press“ publică un articol 
entuziast consacrat spectacolului prezen
tat în orașul Detroit de ansamblul folclo
ric „Rapsodia Romînă“. „Dintre toate 
ansamblurile străine care s-au produs la 
Detroit în actualul sezon — scrie zia
rul — cel mai strălucitor și cel mai a- 
tractiv spectacol a fost prezentat de ro- 
mlni".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
genția ' ........................ "
iembrie 
Central 
cutarea 
varășul 
rea economiei și conducerea de că
tre partid a economiei naționale”.

Au luat cuvîntul, printre alții I. T. 
Novikov, (ministrul energeticii și e- 
lectrificării al U.R.S.S.), M. A. La
vrentiev (vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., președin
tele Filialei din Siberia a Acade
miei de Științe a U.R.S.S.), V. S. 
Feodorov (președintele Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru chimie), B. Ovezov 
(prim-secretar al C. C. al P. C. din

Turkmenia), L. E. Grafov (președin
tele Consiliului Economiei Naționa
le din Kemerovo), T. Usubaliev 
(prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Kirghizia), S. P. Pavlov (prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L.), N. V. Mel
nikov (președintele Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru industria combusti
bilului), A. I. Pelșe (prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Letonia), A. I. 
Snecikus (prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Lituania), V. E. Boiko (pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru siderurgie și metalurgia ne
feroasă).

Plenara C.C. al P.C.U.S. își conti
nuă lucrările.

Plecarea din Iugoslavia 
a delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
22 noiembrie delegația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne con
dusă de acad. prof. Ștefan Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, încheindu-și vizita pe 
care a făcut-o în R.P.F. Iugoslavia 
la invitația Skupșcinei Populare Fe
derative, a plecat cu trenul din 
Belgrad spre patrie. La plecare pe 
peronul gării se aflau Vladimir Si- 
mici, vicepreședinte al Skupșcinei 
Populare Federative Iugoslave, Pu- 
nișa Perovici, secretar al Comisiei 
pentru afacerile externe al Skup
șcinei, deputați, funcționari superi
ori ai Secretariatului de stat pentru 
afaceri externe și alte persoane ofi
ciale iugoslave, ziariști. Au 
prezenți, de asemenea, Ion 
ambasadorul R. P. Romîne în 
slavia, și membrii ambasadei.

fost 
Rab, 

Iugo-

Intre 2 și 7 decembrie va avea loc 
cel de-al X-lea Congres alP.C. Italian

ROMA 22 (Agerpres). — Secretaria
tul Partidului Comunist Italian a anun
țat că între 2 și 7 decembrie 1962 va 
avea loc la Roma cel de-al X-lea 
Congres national al Partidului Comu
nist Italian.

Strauss nu-și găsește liniștea 
nici in

BONN122 (Agerpres). — 
pondentul TASS, Vadim 
transmite :

în vederea apropiatelor 
pentru Landtagul bavarez 
mente selecționate — pedestre și 
motorizate — de polițiști înarmați 
cu bastoane de cauciuc au fost mo
bilizate pentru apărarea... ministru
lui de război Strauss care a pornit 
în turneu electoral. Securitatea sa 
personală este amenințată chiar și 
în Bavaria, locul său natal, de ale
gătorii cuprinși de indignare.

La unul din primele mitinguri 
electorale, ministrului i s-a făcut o 
primire „călduroasă“. Cei 1 200 de 
participant la miting au scandat 
„Strauss, demisionează I“, „Scoate- 
ți-1 din închisoare pe Augstein, edi
torul revistei „Der Spiegel“. Aceas
ta s-a întîmplat la Furth. Cei adu
nați au început să tropăie și să 
fluiere, agitînd revista „Der Spie
gel“ și cerînd ca Strauss să plece 
acasă.

Același lucru s-a petrecut la 
Straubing și în alte orașe unde mi
nistrul de război a trebuit să-și 
rostească discursurile electorale. 
Polițiștii erau disperați. Și, deoda
tă, s-a petrecut ceva neprevăzut : 
polițiștii au capitulat și au depus 
bastoanele de cauciuc. La mitingul 
care a avut loc la Augsburg, direc
ția poliției din München a adresat

Noi date despre poziția planetelor 
Marte, Venus și Mercur

Membri ai partidului comunist 
arestați în India

landul său natal
conducerii Uniunii creștin-sociale o 
scrisoare în care recomandă ca 
Strauss să fie exclus dintre partici- 
panții la campania electorală. Di
recția poliției scrie că după eveni
mentele furtunoase care au avut loc 
la Furth și în alte localități nu mai” 
poate garanta menținerea ordinii și 
liniștei în Bavaria dacă ministrul 
Strauss își va continua turneul elec
toral.

Cores- 
Ivanov

alegeri 
detașa-

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS : Oamenii de știință sovietici 
au obținut noi date precise despre 
poziția planetelor Marte, Venus și 
Mercur în fiecare moment al miș
cării lor.

Sistemul de calcul existent conți
nea o greșeală în determinarea po
ziției acestor planete în Univers. 
Inexactitatea era de ordinul miilor 
de kilometri. Oamenii de știință so
vietici au propus un 
cui care determină 
planete cu o precizie 
mai mare. Totodată 
poziția în Univers a 
ficiali ai Pămîntului

mîntului ca suprafață în mișcare 
pentru lansarea de rachete inter
continentale.

Aceste lucrări sînt necesare pen
tru zborurile viitoare ale rachetelor 
cosmice de pe Pămînt spre plane
tele sistemului solar.

sistem de cal- 
poziția acestor 
de circa 10 ori 
ei au precizat 
sateliților arti- 
și chiar a Pă-

In Adunarea Generală 
a 0. N. U.

DELHI 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum relatează toa
te ziarele de dimineață din Delhi, 
poliția a arestat la 21 noiembrie nu
meroși membri ai Partidului Comu
nist din India dintr-o serie de state 
în baza „Legii cu privire la apăra
rea Indiei” și à „Legii cu privire la 
detențiunea preventivă”. în total au 
fost arestați și puși sub pază peste 
350 de comuniști, printre care cîțiva 
activiști de frunte ai Partidului Co
munist din India. Printre cei arestați 
se află un deputat în Camera Popu
lară a Parlamentului, 30 de deputați 
în Adunările legislative ale statelor 
și ai Consiliilor legislative, 5 miniș
tri din fostul guvern al statului Ke
rala, și alții. în statul Madras au 
fost arestați aproximativ 100 de co
muniști, în statul Bengalul de vest 
47, în Gudjerat — 35, în Kerala — 
25, în Pundjab — 24, în Andhra — 
22. Anterior, la 8 noiembrie, 
harashtra fuseseră arestați 
comuniști.

Printre cei arestați la 21 
brie se află J. Basu, liderul opozi-

0__________________ ______________________________

în Ma-
40 de

noiem-

ției din Adunarea legislativă a Ben
galului de vest, P. Sundaraya și T. 
Naghi Reddi, liderpl și respectiv loc
țiitorul liderului opoziției din Adu
narea legislativă a statului Andhra, 
M. Malyanasurdaram, deputat în A- 
dunarea legislativă a statului Ma
dras, K. T. Thangamany, fost depu
tat în parlament, Harnam Singh 
Chemak, liderul grupului comunist 
din Adunarea legislativă a statului 
Pundjab, și alții.

După cum relatează agenția Press 
Trust of India, la 22 noiembrie a 
fost arestat la Delhi, Ems Nambu- 
diripad, secretarul general al Parti
dului Comunist din India.

Secretariatul Partidului Comunist 
din India a dat publicității o de
clarație prin care cere guvernului 
să elibereze neîntîrziat pe cei ares
tați. O delegație de comuniști — 
membri ai parlamentului — a avut 
o întrevedere la 21 noiembrie cu 
primul-ministru Nehru și a protes
tat împotriva arestării membrilor 
Partidului Comunist din India.

'SituaSla p&Htfct dla IlsSIa
în strategia sa îndreptată spre 

frînarea avîntului de luptă al ma
selor către o societate nouă, bur
ghezia italiană șl îndeosebi princi
palul ei exponent politic, partidul 
democrat-creștin, folosesc de la caz 
la caz diverse procedee tactice. Ani 
de-a rîndul oamenii muncii din Ita
lia au fost obligați să ducă lupte 
grele pentru a împiedica o orientare 
ultra-reacționară, de alunecare spre 
fascism, în evoluția țării. Este sufi
cient să ne amintim de linia guver
nului Scelba, sau de încercarea din 
1953 de a schimba situația politi
că printr-o lege electorală fraudu
loasă — care ar fi trebuit eă asi
gure partidului democrat-creștin 
o putere absolută în parlament. 
Această încercare a eșua) grație 
unității pe care au reușit s-o reali
zeze toate forțele de stînga din Italia 
în frunte cu P.C.I. în fața unității de 
luptă a maselor largi de oameni ai 
muncii care au ieșit în stradă pen
tru a demonstra împotriva reînvierii 
fascismului a eșuat și lovitura de 
stat din 
broni.

Lupta 
ticiparea 
încît partidul 
fost obligat să recurgă la o nouă 
tactică — și anume formarea 
așa-numitului guvern de „centru- 
stînga". Dar încă de la începutul 
funcționării acestui guvern, dirigui
torii săi au ținut să sublinieze că 
scopul principal este acela de a 
provoca o spargere a unității de 
luptă a mișcării muncitorești și de
mocratice și de a izola partidul co
munist. Pentru aceasta, de partea 
guvernului condus de Fanfani au 
fost atrase nu numai partidele so
cial-democrat și republican, cu 
vechi „state de serviciu” reacționa
re, cu care partidul democrat-creș
tin a mai colaborat și în trecut, dar 
și partidul socialist care, la presiu
nea liderilor aripei de dreapta a 
partidului, a acceptat să acorde 
guvernului sprijinul său în parla
ment. între aceste partide s-a stabi
lit un anumit program care trebuia

să fie realizat înaintea noilor ale
geri politice generale, ce vor a- 
vea loc în primăvara viitoare.

Partidul Comunist Italian a arătat 
că formarea acestui guvern, deși 
are obiective d9 scindare a forțelor 
democratice și de răspîndire a unor 
iluzii reformiste în mase, are totuși 
și unele laturi pozitive, întrucît a- 
cesta a inclus în programul său și 
cîteva revendicări spre înfăptuirea 
cărora masele tindeau de mulți ani. 
Cu toate acestea P.C.I. a votat în 
parlament împotriva quvernului, țl- 
nînd seama de linia generală a a-

Corespondentă 
din Roma

I960 a guvernului Tam-

a fost aspră, iar păl
mașelor atît de largă, 

democrat-creștin a

cestuia, linie a politicii „atlantice“ 
și anticomuniste.

In ce privește acele puncte cu ca
racter pozitiv, care au fost înscrise 
în programul prezentat în parlament 
de președintele Consiliului de Mi
niștri Amintore Fanfani, acestea 
constau în : „naționalizarea indus
triei energiei electrice”; „revizuirea 
politicii agrare prin lichidarea dij
mei și a celorlalte rămășițe feuda
le“, „reforma democrată a școlii" ; 
„respectarea prevederilor constitu
ționale în ceea ce privește organi
zarea regiunilor“; „o serie de pro
bleme privitoare la relațiile de pro
ducție”, și, ca fapt esențial, de fac
tură politică, ,,o nouă atitudine față 
de revendicările oamenilor muncii“. 
Timpul a arătat însă tot mai evi
dent că puține din aceste puncte 
vor fi realizate, în timp ce se în
făptuiește cu consecvență linia ge
nerală reacționară, în totală contra
dicție cu cerințele maselor.

1. Naționalizarea industriei elec
trice : după o îndelungată tărăgă
nare a guvernului, după o luptă 
largă împotriva rezistenței curente
lor de dreapta, legea a fost în cele 
din urmă aprobată cu mare majori
tate în Camera deputation în Se
nat însă, unde legea a fost discutată 
de curînd, au fost aduse o serie de

modificări, din care pricină legea 
so va întoarce din nou spre dezba
tere ’ ~

2.
zent 
dar, 
între partidele guvernamentale, mă
surile ce vor fi prezentate în parla
ment corespund din plin cu intere
sele monopolurilor agricole și ale 
marilor proprietari. Aceștia sînt de 
acord cu lichidarea dijmei ca 
formă economică înapoiată, care a 
ajuns să îngreuneze dezvoltarea 
marilor exploatații agricole capita
liste; urmărind să-i lipsească în con
tinuare pe dijmași de pămîntul pen
tru care aceștia luptă de ani de 
zile, măsurile preconizate nu ar face 
decît să-i 
agricoli.

3. Reforma 
învățămîntul 
aprobată. Dar reforma este de așa 
natură încît sprijină mai mult școlile 
particulare, care se află aproape în 
întregime în mîna instituțiilor cleri
cale, în dauna școlilor de stat.

4. Organizarea regională : și aici 
deocamdată nimic. Se vorbește de 
prezentarea unor legi cu privire la 
instituirea regiunilor, dar practic or
ganizarea regională este din nou 
amînată după alegeri.

5. Noua atitudine față de reven
dicările oamenilor muncii : așa cum 
era și de așteptat, lucrurile stau și 
aici ca și înainte. Este de ajuns, pen
tru a ilustra această „nouă atitu
dine“ să amintim reprimarea vio
lentă a unor demonstrații muncito
rești pașnice la Milano, Bari și alte 
localități, precum și asasinarea stu
dentului Giovanni Ardizonne, în 
cursul unui atac al poliției împotriva 
unei manifestații de solidaritate cu 
lupta poporului cuban.

Cu toate acestea, tocmai acum 
conducerea de dreapta a partidului 
socialist. în ciuda rezistenței opuse 
de cercurile de stînga din sînul par
tidului. a făcut un nou pas spre 
strîngerea colaborării cu guvernul 
zis de „centru-stînga“ în condițiile 
impuse de partidul democrat-creștin. 
La ultima ședință a Comitetului Cen-

în Camera deputation
Politica agrară : pînă în pre- 
n-a fost prezentată nici o lege, 
după ultimele acorduri stabilite

transforme în proletari

școlii : o lege privind 
obligatoriu a fost

trai al P.S.I. Pietro Nenni a propus 
partidului democrat-creștin „un a- 
cord global" de legislatură, pe o du
rată de cinci ani, adică o eventuală 
intrare în guvern a reprezentanților 
partidului socialist, oferind ca preț 
pentru aceasta angajamentul „de a 
considera ca imposibilă menținerea 
legăturilor dintre partidul socialist 
și cel comunist", chiar și în admi
nistrația locală și regională. Aceas
ta este o nouă concesie pe care 
Nenni și cercurile de dreapta gru
pate în jurul său o fac anticomunis
mului. potrivit orientării pe care se 
situează fățiș de cîțiva ani.

Partidul democrat-creștin încear
că, firește, să profite de prilejul pe 
care îl oferă Nenni pentru a atrage 
cît mal departe partidul socialist pe 
calea scindării forțelor democratice 
și abandonării intereselor clasei 
muncitoare. La reuniunea de săptă- 
mîna trecută a consiliului de con
ducere al acestui partid, Moro, 
secretarul partidului democrat-creș
tin, a rezumat în următoarele for
mule „condițiile participării la pu
tere" : „coerentă politică de fi
delitate față de alianțele inter
naționale (respectiv față de blo
cul agresiv N.A.T.O. etc.); aderarea 
la exigențele securității și ordinei 
publice (adică, mai clar, sprijinirea 
legilor și acțiunilor antlmuncitorești); 
„prețuirea reală a libertăților fără 
obsesia colectivistă“ (adică renun
țarea la orice tdei cu caracter so
cialist) și toate acestea Drintr-o po
litică de centru-stînga care urmă
rește să sparqă unitatea de luptă 
a mișcării muncitorești și să pro
voace dificultăți „extremei stingi“, 
(adică partidului comunist), Nimic 
de spus, irumos program pentru 
partidul socialist 1

Alunecarea continuă a aripei de 
dreapta a partidului socialist spre 
pozițiile social-democraților scizio- 
niști ai lui Saragat a suscitat o 
vie îngrijorare în rîndul oameni
lor muncii și chiar în rîndul par
tidului socialist. După cum se știe 
în partidul socialist există o puter
nică aripă de stînga condusă de 
remarcabili fruntași ai mișcării 
muncitorești italiene, ca Vecchietti, 
Basso, Valori, Lussu și alții- Această 
aripă se pronunță pentru coeziunea 
clasei muncitoare șl a tuturor for
jelor democratice în lupta pentru o

NEW YORK 22 (Agerpres). — Ä- 
dunarea Generală a O.N.U. continuă 
dezbaterile pe marginea raportului 
prezentat de Comitetul celor 17 în 
legătură cu aplicarea declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

In ședința din dimineața zilei de 
21 noiembrie, luînd cuvîntul din 
partea delegației R.P. Romîne, prof. 
Mircea Nicolaescu, a arătat că opo
ziția puterilor coloniale față de pu
nerea în aplicare a declarației și 
față de dezvoltarea mișcării de eli
berare îmbracă formele cele mai 
diverse, mergînd de la acțiuni mi
litare represive pînă la manevre 
politice și economice.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
subliniat că abolirea totală a siste
mului colonial sub toate formele și 
manifestările sale constituie o ches
tiune urgentă a cărei soluționare nu 
poate suferi amînare.

I

departe 11...Urcați vă rog să va conduc eu mal
(Desen de NIC. NICOLAESCV)

NEW YORK. în ședința din 21 
noiembrie a Comitetului politic al 
O.N.U., V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S., a propus să se pună în 
discuția Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare de la Geneva punctul 
introdus pe ordinea de zi de dele
gația sovietică „Cu privire la con
damnarea propagandei războiului 
nuclear preventiv”, supus anterior 
examinării celei de-a 17-a sesiuni 
Adunării Generale.

a

Doborîrea unui avion 
american în Laos

XIENG KUANG. La 8 noiembrie, 
trupele patriotice din Laos au do- 
borît un avion american care a vio
lat spațiul aerian al regiunii elibe
rate Xieng Kuang și a efectuat 
acolo zboruri de recunoaștere. După 
cum anunță postul de radio „Vocea 
Laosului”, în ultimul timp S.U.A. 
trimit avioane de la bazele lor ae
riene din Tailanda pentru a lansa 
alimente, armament și muniții des-

adevărată transformare democratică 
a societății. În fața situației creata 
de Nenni, aripa de stînga și aripa 
de centru din partidul socialist ac
ționează adeseori în comun, ca un 
curent unit.

Pozițiile dreptei socialiste sînt cu 
atît mai dăunătoare pentru intere
sele mișcării muncitorești și demo
crate din Italia, cu cît ele sînt 
contrazise de înseși realitățile lup
telor politice în 
mal în această 
dă, au înregistrat 
portante șl unitare 
centele greve ale metalurgiștilor (la 
care cru luat parte 1 200 000 de mun
citori), luptele de la sate (1 500 000 
de zilieri și aproape 400 000 familii 
de dijmași), s-au desfășurat sub sem
nul unității și cu participarea ac
tivă nu numai a C.G.I.L.-ului (orga
nizația sindicală condusă de comu
niști), dar și a U.I.L. (organizația sin
dicală social-democrată) și C.I.S.L. 
(organizația democrat-creștină). Du
pă marile manifestații de solidaritate 
cu poporul cuban, în prezent se 
desfășoară în Italia numeroase 
manifestații ca răspuns la apelul 
pe care un grup de intelectuali prin
tre care : Carlo Levi, Guido Piovene, 
Carlo Bo, Mario Soldați, Salvatore 
Quasimodo, Alberto Moravia și 
alții l-au adresat guvernului Italian 
cerînd ca pericolul pe care-1 repre
zintă pentru italieni bazele aflate pe 
teritoriul național al țării să fie 
înlăturat.

In această situație complexă și 
dificilă, cînd pe de o parte se înre
gistrează o contraofensivă a curen
telor de dreapta, inclusiv a condu
cerii de dreapta a partidului socia
list, și pe de altă parte, o tot mai 
largă mișcare a maselor pentru o 
schimbare efectivă în politica țării, 
capătă o importanță deosebită a- 
propiatul congres al Partidului Co
munist Italian. în discuțiile care se 
desfășoară în organizațiile de partid 
în întîmpinaiea congresului se a- 
cordă o deosebită atenție probleme
lor unirii tuturor forțelor democrate 
din Italia într-o mare mișcare capa
bilă să impună o schimbare reală 
în viața politică a țării în favoarea 
intereselor păcii, democrației și pro
gresului.

GIORGIO PASTORE

curs, care, toc- 
ultimă perioa- 
manifestări im- 

ale maselor. Re-

Și

al

nii creștin-democrate la care vor fi 
discutate problemele legate de criza 
guvernamentală de la Bonn.
Val de teroare în Republica

tinat'e agenților înarmați care 
ascund în localitățile Hop-Muong 
Fu-Kut din provincia Sam-Neua.

CAIRO. Consiliul prezidențial
R.A.U. s-a întrunit într-o ședință de 
trei ore pentru a discuta situația 
din Yemen. El a luat în discuție, 
de asemenea, raportul It. col. An
war Sadat, membru al Consiliului 
prezidențial, care s-a întors recent 
dintr-o vizită de 10 zile în Yemen.

ATENA. La 21 noiembrie, 55 000 
'de studenți și elevi din Atena nu 
s-au prezentat la cursuri, protestînd 
împotriva refuzului guvernului de a 
le satisface revendicările cu privire 
la sporirea C 
voile învățămîntului.

BONN. Conducerea Uniunii sindi
catelor din Germania occidentală a 
adresat tuturor primilor miniștri din 
laenderele R.F.G. un apel de a res
pinge proiectul elaborat de guvern 
cu privire la legislația excepțională, 
atunci cînd va fi discutat în Bundes
rat.

revendidinle cu privire 
cheltuielilor pentru ne-

Proteste împotriva proiectatei 
experiențe nucleare britanice

LONDRA. Hotărîrea guvernului 
conservator de a reîncepe experien
țele nucleare în Nevada este o ne
bunie, a declarat Grimond, liderul 
partidului liberal din Anglia, într-o 
cuvîntare ținută la Woodside (Glas
gow). împotriva noilor experiențe 
nucleare au protestat la 21 noiem
brie „Asociația cooperatistă a arse
nalului regal“ care numără aproxi
mativ 370 000 membri, precum și fi
liala din Liverpool a Uniunii sin
dicatului muncitorilor constructori.

PARIS. Foștii membri ai brigăzi
lor internationale care au luptat în 
Spania împotriva fascismului au or
ganizat un miting consacrat aniver
sării a 26 de ani de la apărarea Ma
dridului. Ei au adoptat o rezoluție in 
care înfierează pe călăii franchiști și 
cer să înceteze teroarea, să fie eli
berați din închisori definufii politici, 
să fie amnistiafi republicanii spanioli 
care se află în emigrație. Rezoluția 
a fost înaintată Ambasadei spaniole 
din Paris.

BEIRUT. La 22 noiembrie, în 
Liban se sărbătorește cea de-a 19-a 
aniversare a independenței naționa
le. Potrivit agenției France Presse, 
generalul Fouad Chehab, președin
tele Republicii Liban, a dat publi
cității un mesaj adresat poporului 
libanez chemînd la unitatea națio
nală.
Nava ,,Viteaz” și-a îndeplinit

programul de cercetări

MOSCOVA. După cum s-a comunicat 
prin radio de pe bordul navei „Viteaz”, 
programul de cercetări științifice al a- 
cestei nave a fost îndeplinit. După o ac
tivitate științifică desfășurată timp de 
cinci luni în Oceanul Indian, nava „Vi
teaz” se întoarce la Vladivostok. 
In această cursă — cea de-a 35-a la 
număr — a navei de cercetări științifice 
„Viteaz“, împreună cu oamenii de știin
ță sovietici au participat specialiști din 
Indonezia, India, Ceylon, R.A.U., Austra
lia, S.U.A. și Japonia.

BERLINUL OCCIDENTAL. La 
noiembrie, cancelarul Adenauer 
sosit în Berlinul occidental unde
participa la ședința conducerii Uniu-
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Dominicană
NEW YORK. Comitetul emigran- 

ților dominicani din New York a 
dat publicității o declarație în care 
se condamnă urmărirea partidelor 
și grupărilor politice de opoziție 
din Republica Dominicană. Consi
liul de stat care guvernează în Re
publica Dominicană, se spune în 
declarație, a dezlănțuit în țară un 
nou val de arestări și represalii. 
Zeci de muncitori, studenți, liber 
profdsioniști, ziariști, politicieni au 
fost arestați sau expulzați din țară. 
Poliția percheziționează locuințele 
liderilor politici din opoziție.

PARIS. Funcționarii de la patru 
bănci din capitala Republicii Mal- 
gașe au declarat grevă la chemarea 
sindicatelor lor. Greva a avut loc în 
urma refuzului directorilor de ban
că de a satisface revendicările sin
dicatului ca funcționarilor malgași 
să li se acorde drepturi egale cu ale 
europenilor.

TOKIO. Președintele Indoneziei, 
Sukarno, a părăsit la 21 noiembrie 
Japonia, unde a întreprins o vizită 
de 17 zile. înainte de a ajunge la 
Djakarta, președintele Sukarno s-a 
oprit la Manila și Bangkok.

NEW YORK. După cum transmi
te corespondentul agenției U.P.I., la 
21 noiembrie forțele aeriene mili
tare au lansat cu ajutorul unei ra
chete „Blue Scout” un nou satelit 
artificial al Pămîntului de pe baza 
Arguello (din 
este destinat 
superioare ale

Critici Ia

California). Satelitul 
studierii straturilor 

atmosferei.
adresa politicii

engleze față de Africa

LONDRA. Guvernul englez trebuie 
să-și revizuiască politica în Africa Cen
trală și să dizolve Federajia Rhode- 
siei și Nyassalandului — se cere în 
rezolufia prezentată în Camera Comu
nelor de liderul 
Gaitskel, și de alfi 
tui partid.

ROMA. Joi a
congresul Partidului social-democrat 
italian. Congresul urmează să se 
pronunțe asupra liniei politice a 
partidului și asupra participării sale 
la_ așa-numitul guvern de centru- 
stînga condus de Fanfani.

ANKARA. Joi președintele Repu
blicii Cipru, arhiepiscopul Makarios, 
a sosit într-o vizită oficială în 
Turcia.

DAR-ES-SALAM. La 21 noiembrie 
au sosit la Dar-Es-Salam 28 stu
denți din Republica Sud-Africană. 
Acești studenți au fugit din Repu
blica Sud-Africană în Tanganica din 
cauza politicii sălbatice de apartheid 
promovate de guvernul rasist Ver- 
woerd.

SAIGON. 600 de soldați diemiști 
transportați cu elicoptere ameri
cane au desfășurat un larg raid în 
mai multe centre din provinciile 
Rach Gia și Ca Mau. în provincia 
Rach Gia forțele patriotice care au 
venit în ajutorul populației au 
respins atacul diemist, doborînd un 
elicopter și avariind alte trei. Ele 
au ucis și rănit peste 150 de soldați 
și ofițeri diemiști și americani. 
___________________  : «

partidului 
cinci lideri

început la

laburist, 
ai aces-

Roma

»


