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.Combinatul chimic Tîmăvonî. Hala do încărcare a plăcilor do faianță pentru arderea în cuptoare.
(Foto : R. Costln)

în 
fo
o
ds

• Cititorii scriu „Scînteii’’ 
(pag. 2-a).

• Căminul nostru (pag. 2-a)..
• încheierea lucrărilor celui 

de-al VIII-Iea Congres al P.M.SJJ. 
(pag. 4-a).

PE TOATE SUPRAFETEIE- 
ARÄTURI ADÎNCI DE TOAMNĂ

După terminarea însămînțărilor, 
colectiviștii, mecanizatorii din S.M.T. 
și G.A.S. au trecut cu toate forțele 
la executarea arăturilor adinei de 
toamnă.

Din datele comunicate de regiuni 
Consiliului Superior al Agriculturii 
reiese că cele mai bune rezultate la 
executarea arăturilor adinei s-au ob
ținut în regiunile Galați, București, 

Oltenia și Bacău. In regiunea Galați arăturile s-au ter
minat pe cele 305000 hectare, iar în celelalte trei re
gi- H fruntașe, această lucrare s-a făcut în proporție de 
79-93 lă sută. ,De asemenea, în multe raioane din 
celelalte regiuni și îndeosebi din Dobrogea, Banat, Ar
geș, Ploiești .și Suceava, arăturile sînt pe terminate.

Dar, alături de regiunile fruntașe, sînt regiuni — Ma
ramureș, Iași, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov, Cluj, 
Hunedoara — unde suprafețe însemnate de teren încă 
nu au fost arate.

Experiența unităților agricole din toate regiunile do
vedește cu prisosință că arătura adîncă de toamnă este 
lucrarea de bază, care asigură recolte sporite la hectar 
Ia culturile care se însămînțează primăvara. Peste tot 
unde porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, car
tofii și celelalte culturi au fost semănate în terenuri 
arate adine din toamnă, producția a depășit cu sute de 
kg la hectar, iar în multe cazuri chiar de două ori pe 
aceea de pe terenurile arate primăvara. Recolte și mai 
bune s-au obținut acolo unde odată cu arătura adîncă 
de toamnă s-au îngropat sub brazdă îngrășăminte.

Ținînd seama de aceasta, este necesar ca în aceste 
zile oamenii muncii din agricultură, conducerile unită
ților agricole socialiste să-și îndrepte atenția spre exe
cutarea arăturilor adinei, transportul îngrășămintelor 
la cîmp. Sînt condiții ca în toamna aceasta, prin folosi
rea judicioasă a numărului sporit de tractoare, să se 
execute arături adinei pe toate terenurile care se vor 
însămînța în primăvară.

Deoarece timpul se poate înrăutăți de la o zi la alta, 
este necesar ca în toate regiunile și raioanele rămase 
în urmă să se ia măsuri operative pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoarelor. Să se organi
zeze înlăturarea rapidă a defecțiunilor care se ivesc 
la tractoare. La grăbirea arăturilor poate contribui în 
mare măsură folosirea tractoarelor din unitățile unde 
această lucrare s-a terminat sau se apropie de sfîrșit.

Pe terenurile situate în pantă, unde nu pot fi folosite 
tractoarele, conducerile gospodăriilor colective să orga
nizeze executarea arăturilor pe curba de nivel, cu ate
lajele.

Pe unele terenuri se mai găsesc răzoare, pilcuri de 
mărăcini etc. Acum, odată cu executarea arăturii a- 
dînci, este momentul cel mai bun pentru a distruge 
aceste focare de răspîndire a diferitelor boli și dăună
tori ai culturilor. Prin aceasta vor fi cîștigate pentru 
culturi noi terenuri, se vor asigura condiții mai bune 
pentru executarea lucrărilor cu mijloace mecanizate.

Folosind fiecare zi bună de lucru în cîmp pentru gră
birea arăturilor adinei și transportul îngrășămintelor, 
oamenii muncii din agricultură pun temelie trainică 
recoltei 'din anul .viitor.

IAȘI (coresp. „Scîn
teii"). — De curînd s-a 
terminat și dat în folosin
ță un nou local de școală 
ridicat prin contribuția 
bănească și munca pa
triotică a cetățenilor din 
satul Siliștea, comuna To- 
direști, raionul Negrești. 
Acesta este 
6-lea local de

struit în comuna Todlrești. 
In satele regiunii Iași 
acest an s-au dat în 
losință 51 școli noi cu 
proape 150 de săli 
clasă. în ultimii 4 ani nu
mărul localurilor 
școală construite în re
giune se ridică la peste 
800.

locuitori *La doi 
un depunător la G E. G

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
în regiunea Dobrogea crește an de an nu
mărul depunătorilor la CEC. De la începu
tul acestui an numărul lor a crescut, cu 14 
la sută față de aceeași perioadă a anului 
trecut, iar valoarea depunerilor cu 32 la 
sută; In prezent, în regiunea Dobrogea, 
din 2 locuitori unul e depunător la CEC. 
Cele mai mari depuneri au fost realizate 
în raioanele Hirșova și Adamclisi. în ca
drul săptămînii economiei, în orașele Con
stanța și Tulcea a fost organizat un con
curs de vitrine prin care se popularizează 
avantajele ce le prezintă depunerile la 
CEC, iar la casa’ raională CEC din Bă- 
neasa a fost organizat pe aceeași temă un 
concurs „Cine știe, cîștigă“.

30.000 Turiști
SUCEAVA (coresp. 

„Scînteii“). — Ieri 
dimineață au plecat 
din Suceava, cu au
tocarele O.N.T. Car- 
pați, 200 de turiști, 
care timp de 3 zile 
vor vizita obiectivele 
industriale și monu
mentele de artă din 
localitățile Bacău, O- 
nești, Sinaia, Dofta- 
na, Brașov și Bucu
rești. Azi ei vor asis
ta la meciul interna
țional de fotbal R. P. 
Romînă — Spania, 
după care vor pleca 
la Giurgiu unde vor 
participa la o re
uniune tovărășească 
organizată pe vasul 
„Oltenița“. De la în
ceputul anului și pînă 
acum peste 
de turiști din 
nea Suceava 
zitat diferite 
tăți, stațiuni balneo
climaterice și monu
mente de artă din

30 000 
regiu- 
au vi- 
locali-

Caliîîcarea 
muncitorilor 

lorestîeri
SIGHET (coresp. 

„Scînteii“). — La 
centrul școlar fores
tier din Sighet au 
terminat cursurile de 
calificare de 4 luni 
pentru meseria de 
sortatori 30 muncitori 
forestieri din regiu
nile Maramureș și 
Suceava.

Absolvenții cursu
lui de calificare și-au 
luat în primire postu
rile.

Pentru a informa cititorii noștri despre 
mersul vremii în următoarele zile, ne-am 
adresat tov. N. Topor, șeful serviciului 
de prevedere a timpului din cadrul Insti
tutului meteorologic, care a relatat unui 
redactor al ziarului nostru următoarele :

Ninsorile căzute la 17-18 noiembrie în 
Transilvania și Moldova, precum și crivă
țul care începuse să sufle în Bărăgan, a- 
nunțau un început de iarnă timpurie. Spre 
surpriza tuturor, în zilele următoare, 
19-21 noiembrie, vremea ia aspect de pri
măvară datorită valului de căldură care 
străbate țara. In aceste zile temperatura 
urcă în zona de șes la peste 20 grade (la 
umbră), atingînd la Giurgiu 24 grade in 
ziua de 20 noiembrie. Față de valorile 
normale, aceste temperaturi erau cu 10-13 
grade mai ridicate. Ele s-au apropiat de 
valorile record înregistrate în luna noiem
brie 1926.

Cerul însorit, norii agitați, ploile calde 
și manifestările electrice care au însoțit 
aceste averse, au imprimat vremii carac
teristici de început de vară. Ploile căzute

ORADEA (coresp. „Scînteii"). 
Artiștii secției maghiare a Teatru
lui de Stat din Oradea au prezentat 
sîmbătă seară o nouă premieră cu 
piesa „Scurte convorbiri” de Valen
tina Levidova. Regia artistică este 
semnată de Iosif Gabor, iar sceno
grafia de Alexandru Nagy. Din dis
tribuție fac parte actorii Elisabeta 
Holosy, Andrei Danoky, Ernest Gal, 
Clara Iehas, Palocy Frigyeș și alții.

Consfătuire a cercurilor literare
Sîmbătă la Lipova și-a început lucră

rile o consfătuire a membrilor cercurilor 
literare din regiunile Banat, Hunedoara 
și Oltenia. Consfătuirea este organizată 
de Uniunea Scriitorilor din R.P. Romînă 
în colaborare cu Casa centrală a crea
ției populare.

După referate și discuții parlicipanjii 
la consfătuire se întrunesc în cadrul unor 
seminarii pe genuri de creație conduse 
de scriitorii Marcel Breslașu, Eusebiu Ca- 
milar, Ion Brad, Al. I, Ghilia, Tiberiu Utan, 
Alexandru Andrifoiu, Alexandru Jebelea- 
nu, Petru Vintilă, Paul Everac și alții.

(Agerpres)
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în noaptea spre 21 noiembrie au 
fost atît de abundente, încît ele au lăsat 
cantități de apă mai mari decît cele care 
cad, în mod normal, în tot cursul lunii 
noiembrie. în unele raioane din nordul 
Moldovei (Ceahlău) au căzut în noaptea 
menționată peste 60 litri/m.p. In munți a 
nins și s-a depus un strat de zăpadă în 
grosime de 4 -r- 10 cm.

In aceste zile, cînd primăvara sudului 
se rătăcise pe meleagurile noastre și cînd 
noi respiram aerul cald al Africii, în ju
mătatea de vest a Europei se instalase o 
iarnă aspră și anormal de timpurie; Tem
peraturile scăzute, vînturile tari și reci, 
ninsorile abundente și viscolite se propa
gaseră pînă în Franța, Italia și Austria. La 
Viena ningea, iar la București oamenii 
renunțaseră și la pardesie.

Intre 22 — 24 noiembrie s-a produs și 
Ia noi o pătrundere de aer rece, care a 
pricinuit scăderea trecătoare a tempera
turii și ceață groasă dimineața și seara. 
Vremea și-a reluat aspectul caracteristic 
de toamnă.

In mal puțin de 7 zile țara noastră a 
trecut prin gama celor patru anotimpuri ; 
asemenea salturi climaterice sin1? carac
teristice regiunilor noastre, numai că de 
data aceasta ele au fost mai accentuate.

CARE VA FI STAREA VREMII I

După situația aerologică din troposfera 
mijlocie (5 000 m altitudine), și cea din 
stratosfera (16 000 m altitudine), putem 
trage concluzia că circulația maselor de 
aer se va face și în zilele următoare din 
sectorul sud-vestic, fapt ce va determina 
o vreme liniștită și umedă, cu cer noros 
dimineața și însorit la amiază și după-a- 
miază. Seara și dimineața se va produce 
ceață. Ploi slabe și izolate vor cădea în 
Banat și Oltenia. Temperatura va urca 
ziua peste 10 grade. Vîntul va bate slab 
din sud-est, pricinuind burnițe pe litoral. 
Acest timp călduț și cețos va dura pînă 
aproape de sfîrșitul lunii, cînd va deveni 
din nou ploios.

Actualii centri de acțiune atmosferică 
în Europa nu indică o vreme aspră pen
tru luna decembrie, ci, dimpotrivă, după 
toate probabilitățile, o lună ceva mai cal
dă decît normal și cu precipitații mai 
mult, sub formă de ploaie, decît sub formă 
de ninsoare.

Colectivul combinatu- (fjâ 
lui nostru se pregătește J
să încheie cu succes un 
nou an de muncă. Pentru anul în 
curs, la producția globală s-a prevă
zut să realizăm, față de anul trecut, 
o creștere de 18,9 la'sută — și aceas
ta în primul rînd pe baza sporirii 
productivității muncii, prin ridicarea 
nivelului tehnic al producției și mai 
buna utilizare a mașinilor și insta
lațiilor.

Analizîndu-și temeinic posibilită
țile, colectivul nostru s-a angajat, 
la începutul anului, să depășească 
cu 1,77 la sută sarcinile anuale de 
plan și să realizeze economii la pre
țul de cost în valoare de 1 500 000 
de lei. Aceste angajamente se rea
lizează. în primele 10 luni ale anu
lui, planul a fost îndeplinit la pro
ducția globală în proporție de 101,9 
la sută, la productivitatea muncii cu 
100,7 la sută, iar economiile se ri
dică la circa 1 100 000 lei.

Care au fost factorii care au con
tribuit la obținerea acestor reali
zări ? în primul rînd, ele se dato- 
resc preocupării permanente a co
lectivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprindere de a fo
losi cît mai rațional capacitățile de 
producție. în toate secțiile combina
tului — la secțiile policl.orură de 
vinii, chimică, produse clorosodice, 
bicromat de sodiu, faianță-gresie 
etc. — s-au luat, în cursul acestui 
an, pe baza planului MTO și a pro
punerilor făcute de muncitori și 

’tehnicieni,' numeroase măsuri teh
nico-organizatorice care au asigurat 
folosirea mai rațională a utilajului.

Produsul nostru cel mai important 
este carbidul, care este cerut în 
cantități tot mai mari. în acest 
an indicele de utilizare a cup
toarelor de carbid a crescut cu 7 
la sută, în bună măsură datorită 
preocupării colectivului de a îmbu
nătăți continuu procesul de produc
ție. La cuptorul nr. 1, de pildă, 
prin montarea unui transformator 
de 45 000 de amperi și modificarea 
cuvei s-au obținut indici înalți de uti
lizare, ceea ce a contribuit la creș
terea producției și productivității 
muncii, la reducerea prețului de 
cost.

în acest an colectivul nostru a 
pus mai bine în valoare experiența 
fruntașilor, s-a preocupat mai intens 
de răspîndirea metodelor și inițiati
velor valoroase. La noi cele mai 
bune rezultate în producție le-a ob
ținut brigada condusă de maistrul 
Octavian Chinciușan. Această bri
gadă supraveghează cu mare aten
ție poziția electrozilor, 
lungirea lor în raport 
tehnice de funcționare 
și instalației. Acordînd 
ție operațiunilor de
funcție de calitatea materiilor pri
me, scurgerii la timp și complete a

carbidului din cuptor, brigada a 
putut asigura o folosire intensă și 
rațională a cuptorului, o sporire a 
randamentului acestuia. Această bri
gadă a adus și aduce o contribuție 
deosebită la realizarea angajamen
tului secției de carbid de a da pînă 
la sfîrșitul anului 1 500 tone de car
bid peste sarcinile de plan. Pînă în 
prezent s-au dat aici aproape 1 300 
tone de carbid în plus față de plan. 
Organizația de partid și comitetul 
sindicatului au popularizat rezulta
tele și metodele acestei brigăzi, au 
luat măsuri ca experiența dobîndită

DIN EXPERIENȚA COMBINATULUI 
CHIMIC —TÎRNĂVENI

aici să fie larg răspîndită în sec
ție.

Drapelul de secție fruntașă în în
trecerea socialistă pe combinat este 
deținut în prezent de secția de poli- 
clorură de vinii. Aici s-a asigurat 
o mai bună folosire a capacităților 
de producție, printr-un complex de 
măsuri tehnico-organizatorice și prin 
răspîndirea experienței fruntașilor. 
Față de anii trecuți, în această secție 
timpul de reparare a agregatelor- a 
fost redus la jumătate.

Pentru a mări cantitatea de în
grășăminte necesare agriculturii, fa
bricile producătoare de superfosfat 
au nevoie de cantități mereu sporite 
de acid sulfuric. Ințelegînd bine a- 
ceastă cerință, colectivul secției chi
mică din cadrul combinatului nostru 
a depus eforturi și a obținut — cu 
aceleași instalații, pe baza perfecțio
nării procesului tehnologic, — o 
creștere importantă a producției de

acid sulfuric, mari economii de acid 
azotic și o simțitoare reducere a pre
țului de cost. Măsura luată în secția 
chimică de a se construi încă un 
cuptor de prăjire, s-a dovedit a fi 
pe deplin justificată. Pe această bază 
producția la acid sulfuric a crescut 
în acest an față de 1959 cu 30 la 
sută, iar prețul de cost s-a redus, 
comparativ cu aceeași perioadă, cu 
12,08 la sută.

Colectivul nostru dispute încă de 
mari rezerve, are posibilitatea sa 
obțină rezultate și mai bune în anul 
viitor. în acest scop, ne pregătim de 
pe acum intens. Noi vom putea rea
liza, în continuare, sporuri mari de 
producție ca urmare a măsurilor 
tehnice și organizatorice pe care le 
vom lua pentru a elimina unele 
„locuri înguste" care se mai faß în 
prezent simțite în diferite verigi ale 
procesului de producție. Printr-o or
ganizare superioară a producției vom 
asigura, de asemenea, condiții pentru 
realizarea unei mai bune ritmicități 
a funcționării utilajelor în toate 
secțiile combinatului. Am prevăzut 
de pe acum măsuri concrete în a- 
cest sens.

La secția carbid, odată cu repara
țiile generale, vom inversa transfor
matorii cuptoarelor nr. 1 și 3 — 
măsură ce va duce, după calculele 
noastre, la obținerea în anul 1963 a 
unui spor de producție de 2 500 tone 
de carbid.

Experiența acumulată pînă acum 
constituie pentru colectivul nostru 
o armă prețioasă în lupta pentru 
dobîndirea de noi succese în anul 
viitor.

Ing. DAVID I. IOAN 
director general al Combinatului 

chimic-Tîrnăveni

IP T

dirijînd pre- 
cu condițiile 
a cuptorului 

o mare aten- 
corectare, în

Mecanizatori! de la G.A.S. Țe- 
peș Vodă, raionul Medgidia, re
giunea 
treaga 
lor la 
adinei.

- tul Ion 
iașii gospodăriei.

(Foto : Ä. Cartojan)

Dobrogea, folosesc in
capacitate a tractoare- 

executarea arăturilor 
în fotografie : Tractorls- 
Gîrbă, unul dintre frun-

GUVERNUL R.D. GER
MANE a dat publicității 
o declarație adresată 
Adunării Generale a 
O.N.U. în care se epune 
printre altelo : „Guver
nul R. D. Germane spri
jină întrutotul eforturile 
guvernului U.R.S.S. și 
ale guvernelor celorlal
te țări care urmăresc 
încheierea cît mai ur
gentă a unui trataf cu 
privire la dezarmarea 
generală și totală sub 
un strict control inter
național". Guvernul R. 
D. Germane subliniază 
necesitatea creării unei 
zone denuclearizate în 
Europa centrală, din 
care să iacă parte 
ambele etate germane. 
El subliniază încă o 
dată necesitatea impe
rioasă a lichidării ră
mășițelor celui de-al

goii generale în legă
tură cu eșecul serios 
suferit de partidul con
servator la recentele 
alegeri suplimentare 
pentiu parlament.

GUVERNUL UNIUNII 
SOVIETICE a oferit în 
dar Republicii Arabe 
Siria 100 000 de doze 
de vaccin antipoliomie- 
litic.

DEȚINUȚII POLITICI

doilea război mondial, 
a încheierii Tratatului 
de pace cu Germania 
și a normalizării pe a- 
ceastă bază a situației 
din Berlinul occidental, 
prin transformarea lui 
dintr-o bază a N.A.T.O. 
într-un oraș neutru, li
ber.

ÎN FRANȚA are loc 
azi cel de-al doilea 
tur de scrutin al 
alegerilor parlamenta
re. Populația metropo- DE PE INSULA EGINA, 

au adresat președinte
lui parlamentului grec 
o telegramă în care cer 
parlamentului să se 
pronunțe pentru amnis
tia tuturor deținuților 
politici greci. Telegra
ma a fost semnată de 
Manolis Glezos, 
ferat recent la o 
soare din Atena.

lei urmează să aleagă 
369 de deputați din cei 
892 de candidați, ră
mași nealeși după pri
mul tur de scrutin.

JOHN GOLLAN, secre
tarul general al P.C.. 
din Marea Britanie, a 
cerut guvernului Mac
millan să-și dea imediat 
demisia și să fie. orga
nizate de îndată ale-

trans, 
închi-

întrajutorare tovărășeasca
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

— Șefii de brigadă Dumitru Pop IV, 
și Vasile Onea de la exploatarea 
minieră „7 Noiembrie" din Baia 
Mare au bătut palma la începutul 
lunii și s-au înțeles asupra angaja
mentului : „Peste 100 m l de ga
lerie pe lună“.

Fronturile de lucru ale celor două 
brigăzi erau apropiate. Pușcăturile 
se auzeau de patru ori pe zi, aproa
pe simultan. Rezultatele se asemă
nau ; 4—5 m l de galerie săpată pe 
zi, în loc de 1—2 m cît se realizase 
pînă atunci. Intr-o zi, la frontul de 
lucru al brigăzii lui Onea nu a mai 
fost auzit la timpul așteptat zgomo
tul exploziei. Ce se întîmplase ?

In drumul lor spre inima munte
lui, minerii au dat peste o viitură de 
apă. La început se scurgea din stîn- 
că un firicel de apă. El devenise a- 
poi un adevărat șuvoi. Apa creștea 
văzînd cu ochii. Printre primii so
siți la fața locului au fost minerii 
vecini, ortaci din întrecere, minerii 
lui Pop. Ei le-au ajutat tovarășilor 
lor să pună imediat în funcțiune 
pompele suplimentare și să întăreas
că armarea galeriei. După cîteva ore 
de muncă îndîrjită, pericolul a fost 
înlăturat. Minerii celor două brigăzi 
și-au strîns mîna, reluîndu-și lucrul.

Așa se întrec și se ajută între ei. 
minerii.

de muncă, locui- 
safelor vor, cum e și firesc, să-și petreacă 
de odihnă înfr-un mod cîf mai instructiv și 
plăcut la căminul cultural. Tocmai în aceste 
cînd la acțiunile lor pot lua parte un număr 
mai. mare de oameni decît în mod obișnuit,

Duminică... După o jăpfămînă 
lorii 
ziua 
mai 
zile, 
mult 
căminele culturale sînt chemate să organizeze ma
nifestări variate și interesante, legate de viața sa
tului, a gospodăriei colective, menite să lărgească 
orizontul de cunoștințe al colectiviștilor, să răs
pundă setei lor de cunoaștere în toate domeniile.

Duminica trecută, un grup de redactori și cores
pondenți ai ziarului nostru au vizitat mai multe 
cămine culturale din diferite regiuni ale țării, lată 
constatările lor.

lată

Aici oamenii vin cu plăcere
Ne aflăm în comuna Vinga din raionul Arad. E 

ora șase seara. Cîie unul sau în grupuri, colecti-. 
viștii se îndreaptă spre clădirea căminului cultural. 
Unii se duc la cinema să vadă filmul „La începu
tul secolului", alfii se strîng în jurul meselor unde 
se joacă șah și biliard, mulji frec pe la bibliptecă 
să cerceteze nouläfhe care au mai apărut, nume
roși tineri iau parte la repetițiile formajiilor artistice.

Peste vreo oră, pe cei mai mulji i-am întîlnit 
în sala mare a căminului, unde s-au adunat să as
culte o conferinjä despre folosirea judicioasă a te
renurilor agricole, prezentată de agronomul Radu 
loan. Conferința a fost urmărită cu viu interes de
oarece vorbitorul a folosit un șir de exemple grăi
toare, ilustrînd felul cum este rezolvată această 
problemă în gospodăriile colective din comună.

După terminarea conferinței, o bună parte dintre 
participanfi au rămas în sală. A urmat o seară de 
dans. în acest timp tineretul nu numai că s-a dis
trat, dar a luat parte și la o discufie instructivă des
pre bun gust, ținută vestimentară, reguli de com
portare în societate.

Prin sălile căminului cultural din Vinga s-au pe-

rindaf, în această zi, aproape opt sute de oameni, 
care și-au petrecut ziua de odihnă după placul 
Inimii.

Educativ și atractiv
In numeroase cămine culturale s-au organiza) în 

această duminică manifestări vii, interesante, cu un 
profund conținut educativ, consacrate populariză
rii realizărilor regimului nostru, menite să facă cu
noscute marile construcții de pe întinsul patriei. 
De pildă, la căminul din comuna Bradu de Jos, 
raionul Pitești, a avut loc o „călătorie pe hartă" 
cu tema : „Țara întreagă, un imens șantier". In 
Sînmihaiul Almașului, raionul Huedin, brigada ar
tistică de agitație a căminului a pregătit un pro
gram intitulat „Din inimă îți mulțumim, partid I". 
După ce înfățișează un tablou al înfăptuirilor po
porului muncitor condus de partid, brigada se re
feră și la construcțiile de interes obștesc ridicate 
în comună în anii puterii populare — căminul cul
tural, sfatul popular.

O zi plină și pentru artiștii amatori

Interpretată de echipa artistică a căminului, lau
reată a celui de-al ll-lea festival bienal de teatru 
„Caragiale". De altfel, aici duminică de duminică 
se prezintă programe artistice de către formajiile 
căminului — cor, echipa de dansuri, brigada de 
agitație — care reunesc peste 200 de artiști ama
tori.

Uși închise

„Parcă mai cu drag vii 'a cămin cînd știi că, 
pe lîngă conferință sau film, asiști și la un specta
col prezentat de artiștii amatori din sat” — spun 
colectiviștii din Topraisar, raionul Negru-Vodă. A- 
ceastă dorință a tost exprimată pretutindeni în 
satele vizitate.

La Topraisar, în această duminică, brigada artis
tică de agitație a prezentat un spectacol viu, ti
neresc, intitulat „Viajă nouă, bucurie, la noi în gos
podărie". Oglindind munca și preocupările colecti
viștilor, îndeosebi în ce privește dezvoltarea sec
torului zootehnic, programul brigăzii a evidențiat 
munca harnică a unor fruntași ca Eugen Țîrcovnicu, 
Gani Beradin și a satirizat pe unii codași, cum o 
îngrijitorul de animale Gheorghe Bratu, care, pre
cum spune cupletul, „ajungînd în grajd, măi Nae /, 
face dormitor din paie".

La Dolhasca, raionul Fălticeni, colectiviștilor li 
$-a înfățișai un spectacol cu piesa „îndrăzneala”,

Am frecut și 
foarea clădiră 
diată de mulfi 
ceni — era pustie, cu ușile închise.

Întrebată care va fi activitatea culturală în aceas
tă duminică, tovarășa Maria Crăciun, directoarea 
căminului a răspuns :

— Mare lucru n-am ce să vă spun. Pentru as
tăzi am fost anunțați' că vine brigada din Dolhasca 
să prezinte un program. După-amiază poate să fie 
un film, dar precis nu știu...

Nici în alte zile, la căminul din Dolheșfi, activi
tatea nu e la înăljime. Chiar cînd se țin anumite 
manifestări, ele au un caracter mai mult formal. 
De la 1 la 18 noiembrie s-au ținut 4 conferințe — 
dintre care 3 pe teme medicale — o recenzie la o 
carte și prezentarea unui film. Lipsa de varietate 
a programelor și insuficienta popularizare a ma
nifestărilor au făcut ca participarea locuitorilor co
munei să fie slabă.

Uși închise au găsit redactorii și corespondenții 
noștri și la alte cămine culturale și biblioteci : la 
Orțișoara, raionul Arad (unde noul director, Ștefan 
Sîrbovan, tot „preia" de două săptămîni condu
cerea căminului de la fosta directoare), Albofa, 
raionul Pitești (unde căminul servea ca... magazie 
de cereale), Podu-Broșfeni, raionul Costeșfi (unde 
nu s-a făcut încă aprovizionarea cu lemne), Basa- 
rabi,. raionul Medgidia (unde zeci 
așteptau, 
tecă, ale 
ziua).

prin comuna Dolheșfi. Aici, impunS- 
a căminului — apreciată și invi- 
acfiviști culturali din raionul Fălti-

de colectiviști 
la ora 11, să-și schimbe cărfile la biblio- 
cărei uși au fost închise, de fapt, toată

(Continuare în pag. III-a)

Pentru studenții centrului universitar Timișoara au fost date de curînâ 
în folosință 7 cămine noi cu o capacitate totală de cazare pentru 3 000 de 
studențl. In fotografie : vedere exterioară a noului complex studențesc.

(Foto : Agerpres)
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Lucrez Ia baza raională de re
cepție Slatina. Acum cîteva luni, 
în urma unei decizii de imputație 
venite din partea centrului regio
nal de recepționare Argeș, mi s.-a 
reținut din salariu suma de 125 
■Iei. Motivul ? N-aș fi încărcat un 
vagon în timpul stabilit. Am ară
tat imediat conducerii bazei de 
recepție Slatina că decizia de im
putație provine, probabil, dintr-o 
greșeală, cerînd restituirea bani
lor. Mi s-a spus că trebuie să mă 
las păgubaș : „nu ne arde nouă 
să îndreptăm greșelile celor de la 
C.R.R. Argeș. Să și le îndrepte ei. 
Noi trebuie să-ți reținem banii“.

Am făcut contestație la comisia 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă. Pentru judecarea acestui 
caz, am fost chemat de trei ori la 
Pitești, cheltuind numai cu trenul 
120 lei. Comisia pentru soluționa
rea litigiilor de muncă de pe lîngă 
C.R.R. Argeș a hotărît anularea 
deciziei de imputare și restituirea 
sumei de 125 lei. Dar baza raiona
lă de recepție Slatina refuză să 
îndeplinească hotărîrea comisiei 
de litigii.

PETRE COSTACHE 
muncitor

No’a redacției. Am cerut părerea 
Consiliului local al sindicafelor-Slatina. 

. In răspunsul primit la redacție, se ara
tă că activistul sindical care a cerce
tat sesizarea a constatat că, intr-ade
văr, conducerea bazei raionale de re
cepție a tărăgănat fără nici un motiv 
restituirea sumei. lonifă Constantin, 
șeful bazei, și Moldoveanu Ion, con
tabilul șef, invocă acum un alt motiv 
n-au primit ,,dispoziție in scris“ de la 
C.R.R. Argeș pentru restituirea bani
lor I Și acest motiv este neîntemeiat, 
deoarece aveau datoria să execute 
hotărîrea comisiei de litigii,

în răspuns se menfionează de ase
menea că vinovat de toată această 
încurcătură este Centrul regional de 
recepționare Argeș, care a dat cu 
ușurință o decizie de imputație, iar 
.ulterior a purtat omul pe drumuri. Este 
cazul ca la C.R.R. Argeș să fie trași la 
răspundere cei vinovaji de această 
manifestare de birocratism.

/

Din activitatea femeilor
Comitot de sprijin

pentru bolnavi. Aurelia 
Alexandrina Popescu, 

Trăistar.u, Niculina Sin- 
și altele au muncit zeci

Pe lingă Spitalul unificat din 
Rm. Vîlcea există un comitet de 
sprijin, format din 30 de gospo
dine. Ele înlesnesc legăturile în
tre bolnavi și familiile lor, su
praveghează întocmirea meniului, 
se duc după.anumite.cumpărături 
în oraș 
Clevac, 
Teodora 
gureanu
de ore voluntar la repararea len
jeriei spitalului sau la confecțio
narea unor obiecte noi. S-au fă
cut 150 de cămășuțe de copii 
pentru secția pediatrie etc. In a- 
ceastă secție, în special, ele ză
bovesc mai mult, li ajută pe 
copii să fie la curent cu ceea ce 
se învață la școală în timpul in
ternării lor, se străduiesc să 
creeze micilor pacienți un cadru 
plăcut, familiar. In celelalte secții 
membrele comitetului citesc bol
navilor ziarele sau diferite cărți. 
Activitatea lor este un sprijin 
pentru personalul medical și ad
ministrativ al spitalului. .(’De la 
Alexandru Rezea, muncitor).

Instruirea activului

Comitetul raional al femeilor 
din Buhuși a organizat instruirea 
activului voluntar al femeilor. 
S-au prezentat referate de către 
medici, ingineri, șefi de secție de 
la sfatul popular raional etc. 
Comisiile : economică-obștească, 
culturală, cu cele 4 colective ale 
sale, social-sanitară au fost in
formate asupra problemelor ac
tuale ale activității economice

»ÎS
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și social-culturale din raion, pen
tru ca în munca lor comisiile și 
comitetele de femei din unitățile 
economice și comunele raionului 
să țină seama de ele. Cu această 
ocazie au fost alese, din rîndul • 
celor mai harnice activiste ob
ștești, responsabilele acestor co
misii. (De la Virginica Pintilie, 
muncitoare).

cooperatoarelor

Multe din realizările economice 
ale cooperativei orășenești din 
Tg. Neamț se datoresc activității 
depuse de comisia de femei, con
dusă de Elena Lazăr. Coopera
toarele de aici au achiziționat 
peste 50 000 de ouă, peste 5 000 
kg deșeuri metalice ș.a. Un nu
măr însemnat de cooperatoare 
au fost antrenate în activitatea 
formațiilor artistice. Din cele o 
sută de persoane care activează 
în aceste formații, mai mult de 
jumătate sînt femei. (De la N. D. 
Kamaziu, funcționar).

Intr-o casă cu ascensor, întreținerea 
lui in stare de funcționare și repararea 
la timp cînd se defectează sînt obliga
ții de prim ordin ale întreprinderilor 
care au în grija lor întreținerea fondu
lui de locuințe.

La București, numărul ascensoarelor 
crește odată cu darea în folosință a 
unor noi blocuri, Firește, și volu
mul de mundă necesar întreținerii lor 
este tot mai mare. în numeroase blocuri 
ascensoarele funcționează bine, sînt în
treținute în condifii bune, ceea ce mic
șorează numărul de reparații. Cu toa
te acestea, despre felul cum funcționea
ză aceste instalații, cetățenii Capitalei 
au destule de spus. In repetate rînduri 
ei au semnalat tărăgănări și muncă ne
corespunzătoare la repararea ascensoa
relor. Comitetul executiv al Sfatului' 
popular al Capitalei a analizat în cursul 
anului această problemă. Și-a dat con
cursul și comisia permanentă de gospo
dărie locativă. Cum stau lucrurile î

Răspunderea pentru întreținerea mare
lui număr de ascensoare din oraș revine 
întreprinderilor raionale de administra
ție locativă (I.A.L.). Ele nu au însă nici 
pînă azi o evidență dară a situației as
censoarelor, Din această cșuză reparațiile 
nu pot fi planificate judicios spre a se 
preîntîmpina uzura prematură a instala
țiilor. Or, deseori, numai cînd ascenso
rul devine inutilizabil, la insistențele lo
catarilor, sînt trimiși specialiști la fața ' 
locului. De multe ori, reparații ce s-ar 
fi putut efectua cu cheltuieli minime fă-

Sis
La Teatrul de păpuși din Pitești a început repetiția piesei „Jocul 

de-a mușchetarii" de Lizica Mușatescu. în fotografie : scenă din tabloul II. 
(Foto : M. Cioc)

cute la timp, costă în asemenea situații 
sume considerabile.

Lucrările propriu-zise sînt executate de 
întreprinderea metalurgică de întreținere 
și reparajii (I.M.I.R.) a industriei locale. 
Aceasta ar trebui să fie organizată astfel 
incit să răspundă operativ solicitărilor. 
Dar lucrurile nu stau așa, Reparațiile se 
fac de multe ori cu întîrziere. Din 
scrisorile unor cetățeni, aflăm că de mul
tă vreme nu funcționează ascensoarele 
de la scările A și B ale blocului cu 7 
etaje clin Calea Griviței nr, 152—156, 
iar cel de la blocul P-3 clin Calea Gri
vijei s-a oprit la cîteva zile după darea 
in funcțiune, fără a se ști cînd va fi re
parat. In acest' ultim caz, se pune între
barea : cum a fost recepționat ascen- 

■ sorul î
Ca în oricare alt sector, lucrările de 

reparajii reclamă simt de răspundere ; ele 
trebuie să fie trainice, de bună calitate. 
Cîteodată, numai la cîteva zile după 
plecarea echipei de lucrători de la 
I.M.I.R., ascensorul rămîne din nou imo
bilizat.

Deficientele existente în activitatea în
treprinderii decurg nu numai dintr-un scă- 

\ zut spirit de răspundere sau din slaba 
calificare' a unor lucrători. Ele rezultă 
și dintr-o situație '. organizatorică neco
respunzătoare, Aprecierea 
conomiçe a întreprinderii 
baza îndeplinirii planului 
aici, pe de o parte goana 
mari, și, implicit, de lungă , durată, 
dauna lucrărilor mărunte, care n-au va-

acfivităfii e- 
se face pe 
valoric. De 

după lucrări 
în

ÎN EDITURA POLITICĂ
AU APĂRUT :

SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIA 
SOCIALISTĂ

în ajutorul celor care studiază 
în învățămîntul politic U.T.M. 

de la sate
338 pag. 4,50 lei

AL Ivancenco : PROGRESUL 
TEHNIC ÎN R.P. ROMÎNĂ

1,80 lei

Combinatul pentru Industriali
zarea lemnului — Reghin, secția 
instrumente muzicale. Se lucrează 
Ia iinisajul unui nou lot de viori. 

(Foto : R. Costin)

Propuneri ale eitâtoriSor
E. Ivan — București: 

Pentru ca în timpul 
iernii caloriferele sä 
nu înnegrească pereții 
sau perdelele, aș pro
pune să se confecțio
neze apărătoare spe
ciale, care să poată fi

montate deasupra ra
diatoarelor și pe care 
să le cumpărăm din 
comerț. Ar mai fi de 
mare folos locatarilor 
din noile blocuri, dacă 
în timpul lucrărilor de 
construcție s-ar fixa în

pereți și cuie-tip pen
tru galerii.
Z. Emil — Tr. Severin: 
Propun să se pună în 
vînzare emailuri pen
tru vopsit de diferite 
culori și în ambalaje 
mai mici, 100—
150 gr.
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loare mare, dar ar permite punerea în 
funcțiune a numeroase ascensoare. Mai 
trebuie arătat că o parle din capacitatea 
întreprinderii este folosită în alte 
scopuri, că este nevoie de mai multe 
cadre de specialitate și că trebuie re
zolvată problema asigurării pieselor de 
rezervă.

In multe din noile construcții sînt in
stalate ascensoare fabricate de I.F.M.A. 
Întreprinderea este abia la începutul. ac
tivității ei și mai are de învins greutăți. 
De ce, totuși, pe lingă ascensoare bine 
realizate din punct de vedere tehnic, se 
montează încă destule de slabă calitate ? 
Unele piese se uzează nepermis de re
pede, aparatele de protecție nu funcțio
nează deseori. Din cauza acestor defec
țiuni, ascensoarele au nevoie de repara
ții la puțin timp după instalarea lor. 
O exigență mai mare a întregului co
lectiv față de producția întreprinderii ar 
scuti de multe neplăceri pe cetățeni.

Comitetul executiv al Sfatului popular 
al Capitalei știe cum stau lucrurile în ceea 
ce privește între/inerea ascensoarelor. Cu 
prilejul analizei amintite mai sus s-au și 
hofărît unele măsuri ; îndeplinirea lor ar 
înlătura multe din neajunsurile semnala
te, Au trecut însă de atunci aproape cinci 
luni, iar înfăptuirea măsurilor avansează 
in ritm de melc. Recent a început să fie 
întocmită o evidență a ascensoarelor, se 
face întrucîtva simțită grija pentru cali
ficarea lucrătorilor, Dar n-au fost duse 
la îndeplinire acfiuni importante, hotărîte 
și prevăzute în plan — introducerea 
unor îmbunătățiri organizatorice în acti
vitatea acestui sector, reprofilarea 
I.M.I.R. etc.

Membrii comisiei permanente de gos
podărie locativă sînt gata să sprijine, ca 
și pînă acum, orice acțiune a comitetu
lui executiv în direcția traducerii în 
viață a măsurilor hotărîte.

MCOLAE GH. MIHAIL 
deputat în Sfatul popular al Capi
talei, președintele Comisiei perma

nente de gospodărie locativă

Vasile Bălan, cunos-

vinge pe tehnicieni și pe 
cei care se ocupă cu 
recepția, echipa a con
struit o balustradă pentru 
un șlep. Tehnicienii au 

venit la fața locului, pe
cercetat balustrada și au apro-

Rudolf Lang, personajul care își tiune de onoare executarea plină de 
povestește viața în „Moartea e me- zel a voinței superiorilor săi, în pri- 
seria mea" — 
francez Robert 
din generația 
hitlerismului, e 
care au urcat 
hiei militare naziste, inclusiv pe a- 
ceea a spînzurătorii unui tribunal 
popular, în 1947.

Cartea este istoria concentrată în- 
tr-un singur personaj a promoției de 
asasini cu trese de generali în care 
se pot recunoaș- ____________
te și alte figuri, '----------------------
cum sînt 
del, Foertsch 
Heusinger, 
norocoși decît 
roul“ cărții,

roman al scriitorului ' mul rînd a șefului siguranței hitle- 
Merle — face parte 
adepților înfocați ai 
unul dintre parveniții 
toate treptele ierar-

SS RECE 
mai —__________ 
„e-
unii dintre ei avînd 

astăzi drepturi de 
N.A.T.O., alții drepturi 
Germania federală...

Procedeul „caietului 
personale" i-a folosit foarte bine lui 
Robert Merle pentru a face procesul 
crimeloi fără precedent care au cu
tremurat istoria deceniilor 4 și 5 ale 
secolului nostru. Romanul realizează 
totodată o investigație psihologică 
pătrunzătoare, reconstituind fiziono
mia pe cit de unilaterală, pe atît de 
monstruoasă a unui reprezentant 
tipic al spiritului militarist prusac, 
în expresia Sa fascistă.

Asemenea criminalilor de război 
achitați de tribunalele vest-germane 
pe motivul că represiunile de care 
s-au făcut vinovați au fost comise 
din ordine ale superiorilor în grad, 
Rudolf Lang consideră ca o ches-

comandâ în 
la pensie în

Pentru 
din

gospodinele
Timisoara
industriei locale din

cremele 
ars, 
că- 
pot. 
sînt

închise,

Combinatul
Timișoara a început producția unor 
noi preparate alimentare : 
proaspete de cacao, cafea, zahăr
portocală și lămîie. cu ajutorul 
rora doar în cîteva minute se 
pregăti torturi și prăjituri, 
ambalate în cutii ermetic 
din material plastic.

Noilș produse au cîștigat
timp aprecierea consumatorilor.

L. DUNAJECSZ 
coresp. voluntar

Ele

în scurt

riște. Rezultatele acestei activități se 
întind de la asasinatul individual 
la asasinatul în masă, de la sălbă
ticia cu care „cămășile brune“ s-au 
năpustit asupra comuniștilor din 
mișcarea revoluționară germană, 
pînă la minuțioasa punere în io’ - 
sință șl perfecționarea cu sin ga 
rece a abatoarelor de la Auschwitz, 
Este cu atît mai interesantă descrie-, 

____________ Tea vieții acestui,
„erou", cu cit ea1

Kl 7 I p demonstrează că
nu „onoarea“, ci 

.........  — o seamă de alte 
trăsături persona- 

ie l-au dus în brațele național-sot 
cialismului.

încă din adolescență, Lang și-ă 
format spiritul prusac de disciplină. 
Aceasta însemna pentru el să se de
voteze slugarnic unul stăpîn puternic., 
îl găsește — hotărîtor pentru întrea
ga sa viață — în persoana arr^ctei 
wilhelmiene. In campanii de cp./c-' 
pire își cultivă gustul pentru crimă' 
și distrugere. Infrîngerea Germaniei 
în primul război mondial constituie și ' 
pentru el un scurt reflux. Intră apoi 
în grația huliganilor care au încro- ' 
pit primele detașamente naziste de'’ 
asalt. De aici înainte, împăcînd de 
minune fanatismul cu carierismul, 
Lang se afirmă prin „calități“ cotate 
la mare preț în partidul național-so-1 
cialist : execută însărcinări care ce
reau o lipsă totală de scrupule, a- 
vînd „talentul" de a organiza și con-) 
duce represalii sîngeroase.

Robert Merle trezește un profund 
dezgust pentru „eroul'* cărții, de4 
scriind zelul acestuia 
cirea celor mai cumplite și, totodată, 
cit mai puțin costisitoare mijloace 
de exterminare în masă în cuptoa
rele de la Auschwitz. Sînt paginile 
în care Lang își analizează con
tribuția la înfiorătoarea batjocorire 
a deținuților, „emoționat“ de arderea 
diabolică a sute de mii și milioane, 
de gazați. Judecat de un tribunal 
popular după infrîngerea Germaniei 
hitleriste, el nu are nici o tresărire 
de conștiință, socotindu-se un om al 
datoriei împlinite. Sarcasmul auto* 
rului atinge aici punctul culminant.

înțelegi odată mai mult, citind 
cartea lui Robert Merle, cit d© pe-1 
riculos e revanșismul fraților de 
crime ai lui Lang, scăpați cu viață, 
și atît de agreați in saloanele ofi
ciale de la Bonn.

EMIL MANDRIC

în născo-1.

RADIO, duminică 25 noiembrie • Mu
zică populară rominească cerută de as
cultători — ora 9,00 — II 0 'Teatru la 
microfon pentru copii ,,Q prietenie ade
vărată“ de Virgll Stțrenescu — ora 9,30
— I ® „Patria socialistă, în creația ro- 
mînească de cîntcce“ — ora 10,30 — I 
o Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Encscu“. Dirijor Mircea Basarab. In 
program : Două capricii pentru orches
tră de Theodor Rogalskl ; Concertul nr. 
3 în sol major pentru vioară și orches
tră de Mozart — solistă Dina Schneider
mann (R. p. Bulgaria) ; Simfonia a IX-a 
de Bruckner -- ôra 11,00 r- II o Muzică 
din opere — ora 12,25 — I o Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor — ora 13,ou
- II » Melodii populare romînești ce
rute de ascultători — ora 14,oo — I 
• Cîntă Luis Alberto del Parana — ora

In

II • „Satira șl umorul“ -r ora 
14,30 — II o Concert din operete — ora 
15,15 — II « Concert simfonic — ora 16,30 

II o „ț,a șezătoare“ — ora 17,00 — I 
Muzică ușoară cerută de ascultători 
ora 17,25 — II » Concert de valsuri 
ora 18,00 —Io „Almanah muzical", 
program : Din muzica popoarelor

ora 18,30 — I » Pagini alese din muzica 
de operetă — ora 19,05 — I • Album de 
romanțe — ora 19,30 — II e Teatru la 
microfon : „Țărăncuța din Getafe“ de 
Lope de Vega — ora 20,00 — I ® Muji
că de dans — ora 20,30 — II o Lectură 
ghicitoare : Din antologia umorului — 
ora 21,45 - II « Ciclul „George Enescu 
— compozitor" — Sonata a Il-a opus 26 
în do major pentru violoncel șl pian — 
ora 22,25 — II o Muzică de dans — ora 
23,10 — II.

Cffedw® Cinematografe)

Curs de pregătire a bibliotecarilor
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Comitetul de cultură și artă de pe 
lingă Sfatul popular regional Plo
iești a organizat un curs de per
fecționare a bibliotecarilor de la 
căminele cultural© sătești din re
giune. Cursul durează 5 zile.

Ieri bibliotecarii au participat la 
o seară literară pe tema : „Scrii
torii noștri despre frumusețile pa
triei", organizată la biblioteca din 
comuna Dărmănești, raionul Plo
iești. în zilele următoare cursanții 
vor participa la activitatea unui 
cerc de citit și a unei biblioteci de 
casă ?i vor vizita biblioteca vo
lantă organizată la sectorul zooteh
nic de la G.A.C. Știubej, raionul 
Rm. Sărat.

Creșterea rețelei 
de așezăminte culturale

Rețeaua așezămintelor culturale 
înființate în mediul rural se dez
voltă an de an. Numai în ultimii 
cinci ani au fost ridicate la sate 
1 500 cămine culturale ; acum, în 
toate comunele și în marea majori
tate a satelor se pot întîlni aseme
nea lăcașuri de cultură.

Aici își desfășoară activitatea a- 
proape 28 000 de formații artistice 
de amatori, în care sînt antrenați 
peste 600 000 de interpreți, față de 
80 de coruri și 70 de echipe de dan
suri existente în satele țării noas
tre în anul 19384 (Agerpres)

reme îndelungată 
se dovedise de ne

întrecut. Nu era prilej în 
care cei din jur să nu-și a- 
rate, înfr-un fel sau altul, 
considerajia pentru acest
om destoinic. Șeful de echipă 
cut fruntaș în producție de la șantierele navale brăi- 
lene, reprezintă colectivul la diferite schimburi de 
experienfă. I se cere părerea în multe probleme 
tehnice și de organizare a muncii în întreprindere. 
Fire întreprinzătoare, acest șef de echipă de lăcă
tuși obține mari economii de metal, iar tot ce-i iese 
din mînă este făcut cu migală și meșteșug.

Așa sfî.nd lucrurile, vom aprecia cu atît mai mult 
valoarea altui șef de echipă care a cîștigat, în vre
mea din urmă, întrecerea dintre lăcătuși, situîn- 
du-se în centrul atenției colectivului șantierelor de 
pe malul Dunării. Se numește Ion Sloată.

Se spune că Bălan l-ar fi înfîmpinaf astfel pe 
învingător : „E rece pe Dunăre, toamna. Dar parcă 
e mai cald cînd ai alăturea un asemenea tovarăș".

Ion Sloată i-ar fi răspuns : „Da, va trebui să adu>- 
cem lîngă noi cîf mai mulți tovarăși. Așa ne va fi 
și mai cald".

Acestea nu sînt numai vorbe. Sloafă a calificat 
de-a lungul anilor mai mult de douăzeci de lăcătuși. 
Pe deasupra, Sloată este și un inovator activ, un om 
care merge pe drumul creației tehnice, 
cîștigat un concurs de inovații ‘ organizat 
iar Sloafă a fost declarat primul inovator 
prindere, Și aici sînt fot alături.

La drept vorbind, Bălan este mulțumit 
rășul cu care se află în întrecere. E om cu presti
giu. Ceea ce nu știu încă mulți oameni de la șantie
rele navale, este că între Bălan și Sloată au fost 
menținute mereu, în timpul întrecerii, legături de 
întrajutorare tovărășească, de împărtășire reciprpcă 
a experienței. Avînd aceeași meserie și realizînd 
același fel de lucrări, cei doi șefi de echipă au 
discutat în repetate rînduri probleme de interes 
comun, căutîndu-le împreună rezolvarea.

Echipele acestor doi constructori de nave se re
marcă — după spusele tehnicienilor — mai ales 
prin spiritul inovator al oamenilor, prin tendința 
de a ridica permanent productivitatea muncii. 
Lăcătușii folosesc în munca lor diferite dispozitive 
concepute și executate de ei, fără nici o cheltuială. 
Oriunde ar lucra — la balusfrăzi, la mecanisme de 
rulare, la porțile laterale ale navelor sau la con
strucții metalice — Bălan și Sloafă își construiesc 
mai întîi unele dispozitive mecanice pe care le con-

Bălan a 
pe 
pe

oraș, 
între-

de tova-

sideră necesare. Deseori, în consfătuirile de pro
ducte, maiștrii și tehnicienii îndeamnă pe ceilalți 
muncitori să se inspire și să ia exemplu de la cele 
două echipe de lăcătuși.

Bălan și Sloafă au venit într-o zi la Comitetul 
sindicatului. Președintele, tovarășul Vasile Coceanu, 
care îi știa că se află în întrecere unul cu celălalt, 
se întreba ce vînt îi aducea aici împreună pe cei 
doi fruntași,

Cînd Bălan începu să vorbească, lucrurile se lămu
riră.

— Și o echipă și cealaltă au obfinuf pînă acum 
mari economii de metal — spuse Bălan. Eu și to-

Oameni ai zilelor noastre
varășul Sloată ne-am gîndit să dăm întrecerii noas
tre un caracter și mai concret. Vrem să preluăm 
din experiența altor întreprinderi inițiativa „Să lu
crăm două zile pe lună din materiale economisite".

Președintele asculta cu interes. Așadar, cei doi 
fruntași se gîndesc să dezvolte întrecerea, să ob
țină economii. Sînt în întrecere, dar tot împreună 
chibzuiesc lucrurile și se ajută.

— Propunerea voastră vine la vreme — spuse 
președintele. O vom discuta în comitet și o să vă 
creăm condiții bune de la început. Convocam co
mitetul chiar astăzi.

— în cazul ăsta, adăugă Bălan, Sloată 
personal propunerea noastră. Nu-i așa, 
Doar ești membru în comitet.

ÂJk ici lucrează echipa lui Sloată ?
Tînărul de pe puntea vasului se 

din mijloc.
— A lui.
— Să vină șeful echipei la serviciul tehnic, spuse 

omul de pe mal.
Sloată se duse. Știa pentru ce era chemat. Pro

pusese modificarea tehnologiei la balustrada șlepu
rilor, indicînd un sistem nou de rabafare. în loc 
de o balustradă fixă, greoaie și costisitoare, Sloată 
a propus una mobilă și practică. Este mai bună și, 
în afară de caFtăfile ei funcționale, se realizează și 
economii de cîteva zeci de mii de lei. Spre a con-

va susține 
tovarășe ?

îndreaptă

puntea vasului, au 
baf-o.

Acum, șefuî echipei este chemat la serviciul teh
nic.

— Ce părere ai, echipa dumitale poate lucra așa, 
pentru toate șlepurile ? Puteți să vă luați obligația ?

Sloafă surîde. Da, poate. Altminteri, de ce și-ar 
mai fi bătut capul ?

— Atunci totul este în ordine. Mergem cu ba- 
lustrăzi mobile. Avantajul e limpede.

După ce ieși de la ' „tehnic", un inginer spuse:
— Om de inițiativă. Are pînă acum zece ino

vații.
Nu l-a întrebat nimeni despre cine vorbea. Se 

știa. Muncitorii de la Șantierele navale din Brăila 
folosesc în munca lor multe dispozitive concepute 
și construite de Ion Sloafă.

BFj”afa care se ocupă cu evidența întrecerii din- 
fre echipele de lăcătuși a trimis comitetului 

sindical de secție, pentru popularizare, următoarea 
notă : „Echipa tovarășului Ion Sloată a cîștigat în
trecerea pe luna trecută. Și-a realizat planul lunar 
cu două zile înainte de termen. Economii de ma
teriale în valoare de 26 000 de lei. La recepția lu
crărilor — calificativul „foarte bine".

...De sus, de pe puntea vasului aflat pe cală, la 
apa Dunării, tinerii Frigioiu. Bratosin și Boroș pri
veau la șeful lor de echipă, care se grăbea spre 
șlep. Sînt trei muncitori care s-au calificat în echipă, 
sub mîna lui Sloafă. Doi dintre ei s-au înscris la 
cursurile de ridicare a calificării. „Noi, aici, v-am 
arătat tot ce știam — le-a spus șeful echipei. — 
Acum este vremea să învățaț’ și din experiența 
altora, M-am înscris la cursuri ți eu. învățăm lao
laltă".

Frigioiu strigă de sus :
— Știm rezultatul I Lucrăm cu balusfrăzi mobile, 

nu-i așa ? Văd asta pe fața dumitale.
Sloafă întinse mina tovarășilor săi, să urce pe 

punte. Spuse doar :
— Da, așa lucrăm.
Pe apa domoală plutea în susul fluviului un șlep 

încărcat. Sloată urinări un timp cu privirea șlepul, 
la care a lucrat ți el, cu luni în urmă, apoi se în
toarse la treburile gilei.

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 11); Rigoletto — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Văduva ve
selă — (orele 10,30); Lyslstrata — (orele 
19,30). Filarmonica dc stat „George E- 
nescu« (Ateneul R.P.R.) : Concert sim
fonic — Dirijor : Mircea Basarab — 
(orele 11); Concert de muzică populară 
romînească dat de orchestra ,,Barbu 
Läutaru“ — (orele 20). Teatrul Național 
„I, L. Caragialc“ (Sala Comedia) : Mac
beth — (orele 10); Vicleniile lui Scapin
— (orele 15,30); Poveste din Irkutsk — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Siciliana — 
(orele 10); Mașina de scris — (orele 15): 
Fiicele — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Ciocîrlia — 
(orele 10); Pygmalion — (orele 15,30); 
Steaua polară — (orele 19,30) (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 10,30); Scan
daloasa legătură dintre domnul Kcttlé si 
doamna Moon — (orele 16); Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu 1) : Sfînta Ioana — (orele 10) ; Mena
jeria de sticlă — (orele 15); Costache și 
viața interioară — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Ațex. Sahia nr. 76) : Fotbal
— (Orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 10); Oameni și umbre — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : De Pretore Vin
cenzo (orele 20). (Sala Dobrogeanu 
Gberea) : Doi Ja aritmetică — (orele 10); 
O felie de lună — (orele 20). Institutul de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" (bd. Schitu Măguteanu 1) : 
Spectacol Shakespeare .— (orele li); 
Mutter Courage — (orele 20). Teatrul 
Evreiesc de Stat București : Șelecțiuni... 
Selecțiuni — (orele 20), Teatrul Regional 
București : îndrăzneala — (orele 11); 
Șapte inși într-o căruță — (orele 20). 
O.S.T.A. (Sala Palatului R, P. Romîne) : 
Concert extraordinar de muzică ușoară 
dat de Domenico Modugno (Italia) și In- 
gela Brander (Danemarca) — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Vorba reviștei — (orele 20). 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Balada pa
triei — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Doctorul Aumădoare — 
(orele 11); Un băiețel, o paiață și o mai-

(orefe’20,30)'.
(orele 

Apolodor — (orele 19). 
Ansamblul „Deutsche 
din R. D. Germană —

muță și Rochița cil figuri — (orele 17);
Mîna cu cinci degete 
(Sala Academiei) : narau Alb 
11); Cartea cu ------ -
Circul de stat : 
Zirkusarena" — 
(orele 20).

ȘT. ZIDARIȚA

CINEMATOGRAFE. Cartouche - cine
mascop : Republica — Bd. Magheru 2 
(8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20; 22,15), 
Elena Pavel — Bd. 6 Martie 14 (8,15; 
10,30; 12,45; 15: 17.15; 19,45; 22,15), 1 Mai
— Bd. 1 Mai 322 (9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45), Gh. Doja - Cal. Grivlței 80 
(10; 12,15; 14,30; 17; 19.30: 21,45). 23 August
— Bd. Dimitrov J18 (8.30; 10,45; 13: 15,10; 
17,30; 20; 22,15), Floréasca — Str. ï. S. 
Bach 2 (11,45; 16,15; 18,30; 21), G. Coșbuc
— (9,30; 11,45; 14: IG,15; 18,30: 21). Misterul 
celor doi domni „N“ — rulează la cine
matografele Magheru rr- Bd. Magheru 29 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), București
— Bd. 6 Martie 6 (10: 12,15: 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Volga - Șos. Ilie Pintilie 61 
(10: 12: 14,15: 16.30; 18,45; 21), Libertății
— Str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16,30; 18.30; 
20,30). O slujjbă sigură — rulează la cine
matografele V. Alecsandrl — Str. Gri- 
gorescu 24 (10; 12; 15: 17: 19; 21), I. C. 
Frimu — Bd. 6 Martie 16 (9; 11; 13; 15; 17;

19; 21), V. Roaită - Bd. 1 Mai 57 (17; 19; 21). 
Mongolii — cinemascop : Victoria s- Bd.
6 Martie 7 (10; 12,15: 14,30; 10,45; 19; 21,15). - 
Moartea are o față — cinemascop : Lu
mina — Bd. 6 Martie 12 (rulează in con
tinuare de ,1a orele 10 pînă la orele 14 
după-amiază 16; 18.30; 20,30), înfrățirea 
între popoare — Bd. Bucureștli-Noi 
(11,30; 16: 18; 20). Permisie pe țărm : Cen
tral — Bd. 6 Martie 2 (9.45; 12; 14.15; 
16.30; 18,45; 21), Moșilor - Cal. Moșilor 
221 (11; 16: 18; 20). Aurel Vlaicu - Șos. 
Cotroceni 9 (15; 17; J0; 21). 10 0C0 de scri
sori ; 13 Septembrie — str. Doamnei 9 
(orele 10). ' . ' " '
serii : 13 Septembrie — Str. Doamnei 9 
(11,30; z. .:. zl.
Văcărești 21 (9; 12,45; 16,30; 20.15), Alo ! 
ați greșit nuinaruț ; Timpuri Noi — Bd.
6 Martie 18 (rulează în continuare de 
Ja orele 9,15 pînă la orele 15). Program 
de filme documentare — rulează de Ia 
oreje 17 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi — Bd. 6 Martie .18. 
713 cerc aterizarea : Maxim Gorki —'13 
Decembrie 5-?7 (11; 16; 18,15; 20.30). Unde 
nu ajunge diavolul : Cultural — Cal. 
Griviței 196 (16; 18,15; 20,15). Vîrsta de 
aur a comediei — Cînd comedia era rege
— rulează la cinematograful Alex. Po
pov — Cal. Griviței 137 (în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 20,30). Lu
pii la ștînă : 8 Martie — Str. Buzești 9—11 
(11; 15; 17; 19; 21), Flacăra — Cal. Du- 
dești 22 (12; 15: 17; 19; 21), Donca Simo
— Str. Avrig 1 (15; 17; 19; 21). Bită... ieși 
din sac ! : Grivlța — Piața IJie Pintilie 2 
(16; 16,15; 20,30). Flăcări și flori : C-tin 
David — Șos. C.rîngași 42 (15,30; 18: 20.30). 
Tintin și misterul „Linei de aur" : Uni
rea — Bd. 1 Mal 143 (10; 12; 16: 18.15; 
20,30). Omul amfibie — rulează la cine
matograful T. Vladimirescu — C'al. Du- 
dești 97 (15: 17; 19; 20,45). Petre cel Isteț : 
Miorița — Cal. Moșilor 127 (10; 12: 14: 16; 
18,15; 20.30), B. Delavraneea 
bertăti.i 70—72 (11 : 14; 16: 18: 20). 
dragostei : Munca — Șos. Mihai 
221 (12; 15; 17; 19: {îl), Contele de 
Cristo — cinemascop (ambele 
Popular — Str, Mătăsarl 31 (10,30; ...
Nouă zile dintr-un an . Arta — Cal. Civ 
lărași 153 (16: 13,1.5: 20,30). Secretul cifru- 
Jui ; 16 Februarie — Bd- 30 Decembrie 
89 (10,30: 16; 18: 20). Cavalerii teutoni — 
cinemascop (ambele serii) : M. Eminescu
— Str M. Eminescu 127 (11,30; 16; 19.15). 
Celebrul 702' : Iile Pintilie — Șos. Colen- 
tina 84 (9; 11: 15; 17; 19: 21), 30 Decem
brie — Gaj. Ferentari 86 (16; 18,15; 20.30). 
Casa de la răscruce : 8 Mal — Ștr. Li- 
zeanu 19 (15,30; 18; 20,30). Prietenul nos
tru comun : Luceafărul — Cal. Rahovei 
118 (10.30; 16: 18,15: 20.30). Olga Bancic — 
Cal. 13 Septembrie 196 (15,30: 18: 20,30). 
O viață : Drumul Serii — Str. Drumul 
Serii 30 (H; 15; 17.05; 19,10; 21,15).

T eleviziune
Orele 

vlorare 
siunea 
Iar. 10,30 . B
siunea pentru sate. ____  ___ __
transmisie de la stadionul ,,23 August“ :

Str. Doamnei 9
Oameni și fiare — ambele

15,30; 19,15), Alex. Sahia - Cal. , ... .. Alo ,

Bd. Lir.
Vîrsta
Eravu
[Wollte 
serii) : 
lß; 201

8,50 — Gimnastica de In
ia domiciliu. 9,00 — Eml-

pentru copii și tineretul șco- 
— Rețeta gospodinei. 11 =- Emi- 

. .--.- r ..In . turul orei 14uau9iu»ic ùc: ie, ùidùiuiiul ,,23 Auguai” 1 
întîlnirea internațională de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale R. P. Romine 
șl Spaniei. 18,00 — Varietăți — Emisiune 
cu prilejul Săptămînii economiei. Trans
misiune de la Teatrul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,15 — Partea a Il-a a emi
siunii de varietăți 20,30 — Filmul artis
tic ..Start către necunoscut“ — .o pro
ducție a Studiourilor ,,Lenfilm". în în
cheiere : Buletin de știri.
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Așa arată acum cartierul „Ana Ipătescu“ din SuceavaSESIUNEA SFATULUI POPULAR Al REGIUNII BUCUREȘTI
Ieri a avut loc cea de-a Vil-a se

siune de lucru a Sfatului popular al 
regiunii București. Au fost prezen
tate : raportul Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii 
București cu privire la executarea 
lucrărilor din investiții, contribuție 
voluntară și electrificări pe anul 
1962, precum și măsurile ce trebuie 
luate pentru anul 1963 ; coraportul 
comisiei permanente pentru inves

Finala concursului 
de matematică, mecanică 

și fizică
Sîmbătă a început finala con

cursului de matematică, mecanică 
și fizică, organizat anual de Minis
terul învățământului, Societatea de 
matematică și fizică și U.A.S.R., 
pentru studenții din universități, 
institute politehnice și tehnice și in
stitutele pedagogice de 3 ani din în
treaga țară.

La etapa finală participă peste 
500 de studenți clasificați pe pri
mele locuri în etapa organizată în 
primăvara acestui an în fiecare din 
instituțiile de învățămînt superior 
din țară. Cei mai buni studenți cîș- 
tigătorl ai etapei finale vor fi pre- 
miați. Concursul durează pînă la 27 
noiembrie. - ■

(Agerpres)

Închiderea 
sesiunii științifice 

a cadrelor didactice 
de la I. M. F.-SBucurești

Sîmbătă după-amiază s-au înche
iat lucrările celei de-a VlII-a se
siuni științifice a cadrelor didactice 
din Institutul medico-farmaceutic 
din București.
' Cele 75 de comunicări prezentate 
au dezbătut probleme privind fizio
logia șl patologia cardio-vasculară, 
fiziologia și patologia profesională 
și alte probleme actuale ale ocroti
rii’sănătății publice, precum și con
tribuția adusă în această direcție de 
cadrele didactice de la I.M.F.-Bucu
rești. (Agerpres)

INFORMAȚII
® Sîmbătă dimineața a »oait In Capi

tală, Ja invitația U.A.S.R., o delegația a 
Uniunii Studenților din R. P. F. Iugoslavia, 
condusă de Ia.nis Semazar, secretar al C.C. 
al Uniunii Studenților Iugoslavi, care ur
mează să viziteze țara noastră timp da 12 
zile.

în cadrul clubului muncitoresc al 
Combinatului siderurgic Hunedoara se țin 
cu regularitate cursuri de balet caro sint 
frecventate de peste 30 de fii ai siderur- 
giștilor. Cursuri de balet pentru cel mici 
funcționează șl la Casa pionierilor "din 
Deva șl in alte localități din regiunea 
Hunedoara. Pentru dezvoltarea aptitudini
lor artistice ale copiilor, la Hunedoara, 
Petroșeni și Deva există școli de muzică 
și arte plastice și numeroase cercuri artis
tice.

(Agerpres)

într-o zi de
(Urmare din pag. I-a)

Nu se poate vorbi însă de o adevă
rată activitate nici la acele cămine unde 
oamenilor nu li s-au oferit altceva de- 
cît jocurile de șah, biliardul, remiul sau, 
în cel mai bun caz, un film. Un ase
menea „program" am găsit în această 
duminică la căminele culturale din 
Leordeni, raionul Găeșfi, Șagu, raio
nul Arad. în alte locuri directorii de 
cămine au considerat că și-au făcut 
datoria programînd cîte o singură ma
nifestare adresată unei categorii ex
trem de limitate de particlpanfi. „E 
bine că la căminul nostru cultural — 
ne-a scris postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii" din comuna Poiana 
Mare, regiunea Oltenia — a avut loc 
în această duminică un matineu pen
tru copii. Dar oare aceasta e deajuns ? 
Mulji colectiviști ar fi vrut să asculte 
o conferinfă interesantă legată de pro
blemele noastre, ale gospodăriei co
lective. La noi sînf așteptate cu mult 
interes conferințele de șfilnjă popu
larizată, serile de întrebări ți răspun
suri, programele artistice".

Preocuparea pentru buna desfășu
rare a activității culturale la safe în 
zilele de odihnă trebuie să se exprime 
ți în grija pentru varietatea acțiunilor. 
Nu seamănă oare a formalism faptul 
eă în raionul Pitețfi, de pildă, aproape 

tiții și construcții și raportul comi
siei permanente pentru învățămînt 
și cultură.

Din dezbaterile sesiunii a reieșit 
că anul acesta volumul investițiilor 
în regiunea București a fost cu 48 
la sută mai mare ca anul trecut. 
Cu ajutorul dat de stat, în orașele 
și satele regiunii au fost ridicate 
numeroase construcții. Așa, de 
exemplu, au fost date în folosință 
localurile școlilor medii din Urzi- 
ceni, Gțurgiu și Alexandria, podul 
peste rîul Vedea de la Roșiorii de 
Vede și altele. în discuțiile purtate 
deputății au criticat lipsurile exis
tente încă în proiectarea și execu
tarea unor construcții.

Sesiunea a adoptat o hotărîre cu 
privire la îmbunătățirea activității 
în domeniul investițiilor și construc
țiilor în regiune.

Astăzi pe stadionul „23 August“

R. P* Romînă — Spania
Arbitrul G. Pelomis (Grecia) va da 

astăzi la ora 14 semnalul de înce
pere a celei de-a doua întîlniri din
tre reprezentativele de fotbal ale 
R. P. Romîne și Spaniei) din ca
drul „Cupei Europei“. Orice comen
tariu despre interesul stîrnit in rîn- 
dul publicului nostru de acest joc 
este inutil. Pe , lîpigă zecile de mii 
de spectatori ce var urmări la sta-' 
dion acest meci, numărul telespecta
torilor și al celor din jurul aparate
lor de radio va fi desigur de ordinul 
milioanelor...

Ceea ce așteaptă iubitorii fotbalu
lui de la reprezentativa națională 
este un joc ofensiv, combativ și 
eficace. în jocul retur cu Spania ne 
prezentăm cu o formație mai ma
tură, alcătuită din fotbaliști care, în 
marea lor majoritate, au stagii în
delungate în lotul național și expe
riența multor întîlniri internaționa
le. Fiecărui jucător i se cere să de
pună toate eforturile pentru a pres
ta un joc cu adevărat la nivelul 
maxim al posibilităților sale, să pă-

In o î t © v a rîndurl
Âproapo 5 000 de spectatori au urmărit 

aseară la patinoarul artificial din parcul 
„23 August” întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre echipele select 
ționate ale R. P. Romîne ți Franțoi. Ho- 
chelștll romîni au controlat tot timpul Jo
cul, obținînd victoria cu categoricul scor 
de 18—3 (4—O, 8—3; 6—0).

Astăzi, de la ora 18,30, cele două echi
pe susțin meciul revanșă.

■fc
Federația internațională de baschet a- 

mator (F.I.B.A.), întrunită în ședință ex
traordinară la München, a hotărît ca vii
toarele campionate mondiale masculine 
de baschet să se desfășoare între 10 și 25- 
mai 1963 la Rio de Janeiro. După cum se 
știe, inițial această competiție fusese pro
gramată în luna decembrie a acestui an 
la Manilla. Autoritățile filipineze au refu

odihnă, la căminul cultural
la toate căminele culturale era pre
văzut pentru această duminică un pro
gram șablon : conferinfă și film? Fără 
îndoială că, dacă ar fi existat un mi
nimum de spirit de initiative — și nu 
numai din partea conducerilor cămi
nelor, ci și a casei raionale de cultură 
și a comitetului raional pentru cultură 
și artă — s-ar fi putut eviia această mo
notonie, organizîndu-se manifestări 
variate: seri de calcul, seri de între
bări și răspunsuri, jurnale vorbite, că
lătorii pe hartă, simposioane, con- 
cursuri-ghicitoare, serbări închinate 
fruntașilor gospodăriei ți multe altele.

★
Anotimpul în care ne aflăm și lunile 

care vor veni sînf deosebit de priel
nice înfejirii activității culturale la 
sate, iar aceasta trebuie să se simtă 
mai ales în zilele de odihnă. Și e de 
la sine înjeles că programul dumini
cal al căminelor culturale are un con
tinui bogat, este prezentat în forme 
atractive, înainte de toate în satele 
unde această activitate nu e lăsată la 
voia întîmplării, ci constituie o preo
cupare a organelor și organizajiilor de 
partid, a sfaturilor populare.

Pe instructorul teritorial de partid 
Vasile Turdeanu trimisul nostru l-a 
găsit luînd parte la manifestările de 
duminică ale căminului cultural din 
Sînmihaiul Almașulul, raionul Huedin. 

Plecarea delegației C.C.S. 
ia Congresul Sindicatelor 

din R« P« Polonă
Sîmbătă a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Varșovia, delega
ția Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă, condusă de 
tovarășa Elena Lascu, vicepreședin
te al C.C.S., care va participa la lu
crările celui de-al V-lea Congres al 
Sindicatelor din R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Vasile Mușat, vicepreședin
te al C.C.S., Aurel Ardeleanu, se
cretar al C.C.S;, membri ai Prezi
diului C.C.S., activiști sindicali.

(Agerpres)

șească pe terenul propriu cu încre
dere în propriile forțe, să lupte cu 
vigoare, din toate puterile, din pri
ma pînă în ultima secundă a jocu
lui, să dovedească că poate purta cu 
cinste tricoul național. ;

Desfășurînd un joc colectiv, omo
gen, cu Spirit de luptă și în același 
timp cu calm, manifestîndu-și cu 
însuflețire voința de a șterge impre
sia penibilă a jocului anterior, fot
baliștii noștri vor fi susținuți cu 
căldură de zecile de mii de specta
tori.

Echipele vor alinia următoarele 
formații : R. P. Romînă : Voinescu 
— Popa, Nunioéiller III, Ivan — 
Petru Emil, Koszka — Pîrcălab, 
Constantin, Manolache, Ghergheli, 
Tătaru. Spania : (formația probabi
lă) : Vicente — Rivilla, Rodri, Calle- 
ja — Paquito, Glaria — Collar, Ade- 
lardo, Veloso, Amancio, Gento.

După cum s-a mai anunțat, me
ciul de astăzi va fi televizat și trans
mis în întregime de posturile noas
tre de radio și televiziune.

I

zat însă acordarea vizelor da IntraTe echi
pei Iugoslaviei ți în consecință F.I.B.A. a 
ridicat federației filipineze dreptul la or
ganizare.

★
Partidele din runda a 2-a a campiona

tului de șah al U.R.S.S. s-au disputat sub 
semnul unei lupte foarte dîrze. în centrul 
atenției s-a situat întîlnirea dintre fostul 
campion mondial Mihail Tal și maestrul 
Bannik (Kiev). S-a jucat o variantă a ,,a- 
părăril Steinitz“. Tal a obținut victoria la 
mutarea a 28-a. Aronin a cîștigat la Novo- 
pașcin, iar Korolev l-a învins pe Mnața- 
kanian. Remiză s-au încheiat partidele : 
Taimanov — Holmov, Mikenas — Suetin 
și A. Zaițev — Savon. Partida Stein — 
Spasski s-a întrerupt. Albul are o supe
rioritate evidentă.

(Agerpres)

La Vinga, raionul Arad, secretarul 
comitetului comunal de partid l-a 
ajutat activ pe directorul căminului în 
organizarea și pregătirea’ programului 
duminical. Ar fi bine ca un număr cît 
mai mare de activiști ăi comitetelor 
raionale de partid, ai sfaturilor popu
lare să se ocupe direct de organiza
rea zilei de odihnă în căminele cultu
rale.

Un rol deosebit în această direcfle 
revine comitetelor pentru cultură ți 
artă, chemate să antreneze inte
lectualii la munca culturală de la 
safe ; cu atîf mai mulf ele trebuie 
să se preocupe ca, în fiecare 
duminică, un număr cît mai mare de 
intelectuali — în calitate de confe
rențiari ori constituai în brigăzi 
știinjifice — să fie prezenfi în mij
locul colectiviștilor spre a satis
face setea lor de cunoștințe, spre a 
sprijini căminele culturale în desfășu
rarea unei acfivită|i bogate. Totodată, 
teatrele, filarmonicile, ansamblurile 
artistice profesioniste pot să organizeze 
o mai bună deservire a satelor și în 
zilele de odihnă.

Prinfr-o astfel de unire a eforturilor 
se poate obfine ca în fiecare dumi
nică, la toate căminele culturale, făranii 
colectiviști să poată petrece o zi de 
odihnă Instructivă șl plăcută.
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TELEGRAME EXTERNE
Plenmi C. C. ăl P. C. U. S.Ședințe ale Comisiilor permanente 

C.A.E.R. pentru energia electrică 
șl agricultură

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — în
tre 12 și 16 noiembrie 1962 la Var
șovia a avut loc ședința ordinară a 
Comisiei permanente pentru energia 
electrică a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc. Au participat de
legațiile : R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. — țări meprbre ale Consi
liului.

Comisia a analizat o serie de pro
bleme legate de lucrările ce se e- 
fectuează în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc în legătură cu în
tocmirea balanței de combustibil-e- 
nergie a țărilor de democrație popu_ 
Iară pe perioada perspectivei gene
rale pînă în anul 1980, a analizat o 
serie de alte probleme, în special 
legate de raționalizarea alimentării 
cu energie electrică a agriculturii și 
reducerea costului rețelelor electrice 
rurale.

Comisia a aprobat planul lucrări
lor sale pe anul 1963.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de unitate frățească și înțelegere re
ciprocă.

★

SOFIA 24 (Agerpres). — între 
15—19 noiembrie 1962 a avut loc la 
Boroveț, regiunea Sofia, a XlI-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru agricultură.

La ședință au luat parte dele
gații din : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

La ședință au participat în cali
tate de observatori reprezentanți ai 
R. D. Vietnam.

Comisia a pregătit pentru anali
zare la a XVII-a sesiune a C.A.E.R. 
referatul cu privire la mersul înde
plinirii recomandărilor celei de-a 
XIII-a sesiuni a Consiliului în le
gătură cu mărirea în țările membre 
C.AiE.R. a producției agricole și cu 
privire la măsurile pentru dezvol
tarea continuă a producției agricole 
în aceste țări. De asemenea, a fost 
analizat referatul cu privire la dez
voltarea și specializarea producției 
de tractoare, șasiuri autopropulsate 
și a celor mai importante mașini 
agricole, pregătit de Comisia pentru 
construcția de mașini cu participa
rea Comisiei pentru Agricultură în 
vederea analizării la a XVII-a Se
siune a Consiliului.

Comisia a stabilit modul și terme
nele de întocmire a lucrărilor în le
gătură cu coordonarea planurilor de 
dezvoltare a agriculturii țărilor 
membre C.A.E.R. în perioada 1966— 
1970, precum și modul și termehele 
de întocmire a lucrărilor în legătură 
cu coordonarea planurilor de dez
voltare a agriculturii pe perioada de 
perspectivă generală.

La ședință a fost precizat planul 
de luer.u al Comisiei pe 1963 în con
formitate cu hotărîrile ședinței a 
II-a a Comitetului Executiv al Con
siliului.

Comisia a adoptat recomandările 
în legătură cu colaborarea în dome
niul problemelor veterinare și pro
tecției pădurilor.

Ședința Comisiei s-a desfășurat în 
spirit de colaborare frățească și aju
tor reciproc. I

Astăzi, alegeri în Uruguay Proiectul de program al P.S.U.G.
MONTEVIDEO 24 — Coresponden

tă specială pentru Agerpres de la 
Hernan Piriz :

La 25 noiembrie, în Uruguay au 
loc alegeri generale. Ultimele ale
geri, care au avut loc în noiembrie 
1958, au adus la putere partidul 
Blanco, după 93 de ani de neîntre
ruptă guvernare a partidului colo
rado. Cele două partide burgheze — 
Blanco și Colorado — domină de 
altfel viața politică a țării. Ambele 
partide duc pe plan extern o poli
tică favorabilă Washingtonului, iar 
pe plan intern ele sînt tributare 
grupurilor economice dominante : 
oligarhia latifundiară și bancară.

Bilanțul celor patru ani de guver
nare a partidului Blanco este cu 
totul pasiv : deficitelo succesive ale 
comerțului exterior reprezintă, acu
mulate, considerabila sumă de 500 
milioane de dolari; costul vieții a 
cresout cu peste sută la sută; peso-ul 
Uruguayan s-a devalorizat cu peste 
60 la sută; indicii producției agri
cole scad neîncetat; în indus
trie — numai în 1962 șl-au în
chis porțile la Montevideo 1 500 de 
fabrici, ateliere și mici întreprinderi 
comerciale, lăsînd pe drumuri peste 
120 000 de salariați și muncitori. Gu-

CteibateFH furtunoase m parlamentul 
congolez

Adoptarea unor rezoluții care condamnă măsurile excepționale 
aplicate în provincia Leopoldville

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres). — 
Agenția Reuter transmite că la 23 
noiembrie, Camera deputaților a 
parlamentului congolez a declarat 
ilegală, și anticonstituțională guver
narea militară a provinciei Leo
poldville. După cum- se știe, săptă
mâna trecută, printr-un decret al lui 
Kasavubu, președintele Republicii 
Congo, s-a declarat stare excepțio
nală în provincia Leopoldville.

Condamnînd măsurile excepțio
nale aplicate în provincia Leopold
ville, Camera deputaților a parla
mentului congolez a adoptat în una
nimitate o rezoluție prin care se 
cere guvernului central congolez să 
înlăture în timp de 24 de ore gu
vernarea militară a provinciei Leo-

MOSCOVA 23 (Agerpres).—TASS 
transmite :

La 23 noiembrie Plenara C.C. al 
P.C.U.S. a adoptat în unanimitate o 
hotărîre pe marginea raportului lui 
N. S. Hrușciov „Dezvoltarea econo
miei U.R.S.S. și conducerea de către 
partid a economiei naționale”. Ple
nara a aprobat măsurile cu privire 
la reorganizarea conducerii de către 
partid a economiei naționale, elabo
rate de Prezidiul C.C. și expuse în 
raportul lui N.S. Hrușciov.- .'/■

S-a considerat necesar să se re
organizeze organele de conducere 
alê partidului de jos în sus, punîn- 
d’u-se la bază principiul locului de 
producție și asigurîndu-se implicit 
o conducere mai concretă a produc
ției industriale și agricole.

în hotărîrea plenarei se arată că 
formele organizatorice' de conducere 
a economiei naționale, care s-au sta
tornicit în trecut și care au avut la 
timpul lor un rol pozitiv, nu mai 
permit astăzi să se conducă în mod 
planificat și concret toate ramurile 
industriei și agriculturii.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a subli
niat că reorganizarea conducerii de 
către partid după principiul locului 
de producție creează condiții priel
nice pentru transpunerea cît mai 
grabnică în viată a hotărîrilor Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale și creșterea nivelului de trai 
al poporului.

Plenara a subliniat că, în anul 
care a trecut de la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., Uniunea So
vietică a dobîndit mari succese în 
viața internă și pe arena internațio
nală. înfăptuind hotărîrile congre
sului, partidul a obținut o nouă 
creștere a rolului de avangardă al 
comuniștilor, a lărgit și întărit le
găturile cu oamenii muncii, s-a îm
bogățit cu o nouă experiență în con
ducerea politică a maselor.

Industria a îndeplinit în propor
ție de 104,5 la sută planul pe primii 
patru ani ai septenalului, sub ra
portul producției globale. In acești 
ani, sporul producției va reprezenta 
45 la sută în loc de 39 la sută, cît 
prevedeau cifrele de control. Volu
mul global al investițiilor va fi cu 
aproape 6 miliarde de ruble mai 
mare decît se prevedea.

în pofida unor condiții de climă 
neprielnice, în 1962 în țară s-au 
produs 9 miliarde puduri de ce
reale, s-au achiziționat, peste 3,4 
miliarde puduri de cereale. A cres
cut producția bunurilor de larg 
consum. în decurs de patru ani, s-au 
construit în orașe și așezări munci
torești 8 800 000 de apartamente, în 
mediul rural 2 400 000 case de locuit.

Subliniind că în ultimii ani par
tidul a. desfășurat o vastă activitate 
pentru înlăturarea lipsurilor din 
conducerea economiei și pentru 
perfecționarea conducerii economiei 
naționale pe baza principiilor leni
niste, hotărîrea arată :

„în prezent este necesar să _ se 
pună în concordanță cu cerințele 
vremii, de asemenea, conducerea; de 
către partid a industriei, construe- ■ 
țiilor și agriculturii. în condițiile 
construcției comuniste desfășurate, 
cînd rolul partidului crește nemă
surat de mult, restructurarea orga
nizatorică a conducerii economiei 

vernul bianco a încercat să comba
tă serioasele greutăți economice 
adoptînd politica de „austeri
tate", care i-a fost prescrisă de 
Fondul monetar internațional. Cea 
care a profitat însă de pe urma 
reformei monetare introdusă de gu
vern în cadrul acestei politici a fost 
tot oligarhia importatorilor, latifun
diarilor și bancherilor care, în a- 
cești patru ani, a realizat venituri 
ce se cifrează la 18 miliarde pesos, 
reprezentând de patru ori suma .ve
nitului național.

Impotriva celor două partide ale 
marii burghezii prezintă candidați în 
alegeri Frontul de stingă al elibe
rării — Fidel — alcătuit din parti
dul comunist, Mișcarea revoluționa
ră, grupurile „Avanzar", „14 Octo
bre' și „Izquierda", precum șl co
rnițele alcătuite din profesori uni
versitari, liber-profesioniști, artiști, 
intelectuali, muncitori și alții. Peste 
o mie de lideri sindicali au lansat 
un manifest, chemând dasa munci
toare să voteze pentru Fidel, ca 
singura forță politică care poate a- 
duce schimbări radicale în viața 
țării pe baza unei politici antiimpe- 
rialisté și antifeudale.

poldville. calificată de unii deputați 
drept „regim fascist“.

într-o altă rezoluție, adoptată tot 
în unanimitate,. deputății congolezi 
cer ca -în termen de 24 de ore să 
fie puși în libertate patru deputați 
arestați recent de autoritățile con
goleze, Printre cei a căror eliberare 
se cere se numără și Christoph 
Gbenye, conducătorul partidului lui 
Lumumba „Mișcarea națională con
goleză“. Rezoluția subliniază faptul 
că arestările s-au făcut în mod ar
bitrar și sub acuzații false.

Agențiile occidentale de presă re
latează că rezoluțiile amintite au 
fost’ adoptate în urma unor discuții 
furtunoase și că votarea lor a fost 
primită cu aclamații puternice. 

naționale are o mare însemnătate 
politică.

Alcătuirea organelor de partid 
după principiul locului de producție 
va face cu putință să se asigure o 
conducere mai concretă și mai pla
nificată a industriei, construcțiilor și 
agriculturii, să se concentreze princi
pala atenție asupra problemelor 
producției“, se spune în hotărîre.

O asemenea reorganizare va con
tribui la intensificarea activității 
partidului, sub toate aspectele, va 
lega și mai strîris muncă organiza
torică și ideologică de sarcinile creă
rii bazei tehnice-materiale a comu
nismului și ale educării omului nou.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a găsit 
necesar să se reorganizeze condu
cerea organizațiilor de cercetări 
științifice și de proiectări-construc
ții, să se lichideze paralelismul și 
caracterul disparat al activității lor, 
să se înfăptuiască măsuri pentru 
centralizarea conducerii politicii în 
domeniul tehnicii.

în hotărîre se scoate în evidență 
necesitatea de a se îmbunătăți plani
ficarea economiei naționale, de a se 
încheia reorganizarea care a început 
a activității organelor de planificare, 
de a se reglementa proiectările cons
trucțiilor, de a se face un nou pas 
în domeniul comasării consiliilor 
economice pentru a se valorifica șl 
mai deplin posibilitățile, și avanta
jele oferite de orînduirea socialistă.

Plenara a atras atenția asupra ne
cesității de a se dezvolta mai de
parte principiile democratice ale 
participării oamenilor muncii la con
ducerea producției.

Plenara a constatat că „în pe
rioada construirii desfășurate a so
cietății comuniste cresc nemăsurat 
de mult rolul și însemnătatea con
trolului de partid, de stat și obștesc“.

Măsurile adoptate de partid pe 
linia lichidării urmărilor cultului 
personalității au permis să se îmbu
nătățească întrucîtva activitatea or
ganelor de control, dar nu a fost 
încă ■ pe deplin restabilită structura 
organizatorică a controlului de partid 
și de stat, așa cum înțelegea Lenin.

Plenara a hotărît ca în cadrul ți
nutului, regiunii să se formeze, de 
regulă, două organizații de partid de 
sine stătătoare. în regiune sau în 
ținut se creează respectiv un comitet 
de partid pentru conducerea produc
ției industriale și un comitet de 
partid pentru conducerea producției 
agricole.

S-a considerat utilă formarea în 
cadrul Comitetului Central al 
P.C.U.S., al C.C. ale partidelor co
muniste din republicile unionale a 
unor Birouri ale C.C. pentru con
ducerea producției industriale și a 
unor Birouri ale C.C. pentru condu
cerea producției agricole. Pentru re
zolvarea problemelor de importanță 
republicană și pentru coordonarea 
activității Birourilor pe ramuri de 
producție, în Comitetele Centrale ale 
partidelor comuniste din republicile 
unionale vor fi alese Prezidiuri ale 
C.C.

Pe baza comasării raioanelor să
tești se formează direcții de produc
ție cOlhoznico-șovhoznică și vor fi 
create comitete de partid ale aces
tor direcții în locul comitetelor ra
ionale de-partid din mediul sătesc.

S-a ho.tărît să se înființeze, comi
tete de partid zonale (de grup) pen

BERLIN’ (Agerpres). — La Berlin 
a fost dat publicității proiectul de 
program al Partidului Socialist 
Unit din Germania. Proiectul a fost 
adoptat la planara C.C. al P.S.U.G. 
și este prezentat discutării tuturor 
membrilor partidului, întregii popu
lații d'in R.D.G., precum și din Ger
mania occidentală.

în istoria poporului german a în
ceput o epocă nouă — epoca so
cialismului, se spune în introduce
re. Alături de popoarele numeroa
selor țări din diferite continente, oa
menii muncii din R.D.G. au pășit în 
această nouă epocă socialistă. Me
ritul cel mai mare al P.S.U.G. este 
înfăptuirea revoluției și victoria re
lațiilor de producție socialiste în 
R.D.G. Socialismul este viitorul în
tregului popor german.

în prima parte a proiectului de 
program se subliniază legitatea is
torică a trecerii de la capitalism la 
socialism și inevitabilitatea apusului 
imperialismului german, se vorbește 
despre lupta P.S.U.G. pentru trans
formări antifasciste democratice și 
crearea primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor, despre tre
cerea de la transformările antifas
ciste democratice la cele socialiste 
și despre începutul construirii so
cialismului în R.D.G.

Un capitol special este consacrat 
problemelor politicii P.S.U.G. în cele 
mai importante probleme internațio
nale. Partidul Socialist Unit din 
Germania este călăuzit în politica 
sa de principiile leniniste ale co
existenței pașnice a statelor cu sis
teme sociăJe diferite.

P.S.U.G este convins de faptul, se 
subliniază în proiect, că- încheierea 
tratatului de pace german, lichida
rea bazelor N.A.T.O. și a regimului 
de ocupație în Berlinul occidental, 
cu transformarea lui ulterioară în- 
tr-un oraș liber, ar crea premize fa
vorabile pentru o apropiere între 
cele două state germane. P.S.U.G,

La 9 decembrie Tanganica va deveni republică
DAR ES SALAAM. Comisia a- 

loctorșlă specială a dat publicifăfii 
rezultatele oficiale ale votului în ale
gerile prezidenjiale din Tanganica. 
Președinte al Tanganicăi a fost ales 
Julius Nyerere cu 1 127 978 de vo

tru sectorul producției industriala 
menite să conducă organizațiile de 
partid din întreprinderile și șantie
rele situate pe teritoriul direcțiilor 
de producție sătești.

Pentru alegerea noilor organe de 
conducere — în decembrie 1962 și 
în ianuarie 1963 vor avea loc con
ferințe ale organizațiilor de partid.

Plenara C.C. a considerat necesar 
să reorganizeze conducerea organi
zațiilor de cercetări științifice și de 
proiectări-construcții în. scopul. pro
movării unei politici unice în do
meniul tehnicii în economia națio
nală. Principalele institute științifi
ce și de proiectări-construcții, bi
rourile de proiectări ale uzinelor cu 
baze experimentale se transferă în 
subordinea comitetelor de stat pen
tru ramurile industriale. Acestor co
mitete li s-a încredințat răspunde
rea pentru introducerea în produc
ție a tehnicii și tehnologiei noi, pen
tru nivelul tehnic al dezvoltării ra
murii de producție respective și 
pentru specializarea producției in
dustriale.

Comitetul de Stat pentru proble
mele construcțiilor al U.R.S.S. se 
transformă într-un organ unional- 
republican ; în subordinea lui se vor 
afla organizațiile de proiectări și de 
cercetări științifice în domeniul con
strucțiilor.

Au fost aprobate măsurile pentru 
comasarea și pe viitor a consiliilor 
economiei naționale. în legătură cu 
aceasta Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost însărcinat să revi
zuiască situația juridică a consiliilor 
economice, să elaboreze și să pre
zinte spre aprobare Sovietului Su
prem al U.R.S.S. proiectul de lege 
cu privire la întreprinderea socia
listă.

Au fost delimitate funcțiile între 
organele de planificare. Funcțiile 
Comitetului de Stat al Plani
ficării al U.R.S.S., care în prezent 
înfăptuiește defalcarea pe ani a 
planurilor de perspectivă, sînt tran
sferate noului organ — Consiliului. 
Economiei Naționale al U.R.S.S. 
Consiliul Economic și Științific de 
Stat a fost transformat în Comite
tul de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., încredințîndu-i-se planifi
carea de perspectivă.

Plenara a hotărît să reorganizeze 
sistemul de control al U.R.S.S., pu- 
nînd la baza lui învățătura leninistă 
cu privire la îmbinarea controlului 
de partid și de stat, cu privire la 
crearea unui sistem de control unic, 
permanent, cu participarea maselor 
largi ale oamenilor muncii.

A fost înființat un organ unic al 
controlului de partid și de stat 
Comitetul controlului de partid și de 
stat al C.C. al P.C.U.S. și al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. — și 
organe corespunzătoare pe plan 
local. Sarcina principală a organelor 
controlului de partid și de stat este 
de a adorda ajutor partidului și sta
tului la îndeplinirea Programului 
P.C.U.S., la organizarea verificării 
sistematice a îndeplinirii directive
lor partidului și guvernului, la per
fecționarea continuă a conducerii 
construcției comuniste, la respecta
rea disciplinei de partid și de stat 
și a legalității socialiste. Actualul 
Comitet al controlului de partid de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S. se trans
formă în Comisia de partid de pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S.

consideră că cea mai potrivită for
mă a coexistenței pașnice în Ger
mania este o Confederație a celor 
două state, care șă se bazeze pe su
veranitatea și egalitatea în drepturi 
a celor două state și a orașului li
ber Berlinul occidental.

P.S.U.G. consideră că internațio
nalismul, prietenia trainică cu Uniu
nea Sovietică, întărirea continuă a 
unității statelor socialiste, solidari
tatea cu tinerele state naționale, 
respectarea suveranității și egalita
tea în drepturi a statelor sînt prin
cipiile nestrămutate ale politicii ex
terne a R.D.G.

După cum se subliniază în partea 
a doua a proiectului de program, 
după victoria, relațiilor de producție 
socialiste conținutul principal al ac
tivității clasei muncitoare și a tutu
ror oamenilor muncii este construi
rea desfășurată a socialismului în 
R.D.G., ceea ce va constitui desă- 
vîrșirea perioadei de trecere de la 
capitalism la socialism.

înfăptuind construcția desfășurată 
a socialismului în R.D.G., Partidul 
Socialist Unit din Germania se si
tuează pe fundamentul trainic al 
marxism-leninismului, ținînd seama 
totodată de condițiile istorice con
crete din Germania. In document 
sînt expuse sarcinile partidului în 
domeniul dezvoltării industriei, a- 
griculturii, științei, în opera de per
fecționare a activității organelor de 
stat și de partid.

în partea finală a acestui docu
ment se subliniază că, o dată cu 
adoptarea la Congresul al XXH-lea 
a] P.C.U.Ș. a programului construirii 
desfășurate a comunismului în 
Uniunea Sovietică, a început o pe
rioadă nouă în dezvoltarea nu nu
mai a Uniunii Sovietice, dar și a 
întregului sistem mondial al socia
lismului. Comunismul este țelul 
măreț și nobil spre care năzuiește 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, conducînd construirea desfășu
rată a socialismului în R.D.G.

turi în timp ce candidatul opoziției 
Mtemvu a primit doar 21 276 de 
voturi. Nyerere își va lua postul în 
primire la 9 decembrie, dată de la 
care Tanganica va deveni republi
că în cadrul Commonwealfhulul.
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Intervenții ale reprezentanților 
R. P. Romîne la O. N. U.

NEW YORK. 24. (Agerpres). La 
23 noiembrie în Comitetul nr. 2 au 
continuat dezbaterile asupra conse
cințelor economice și sociale ale de
zarmării pe baza raportului a zece 
experți ai O.N.U. și a proiectului 
sovietic de declarație asupra pro
gramului economic al dezarmării, 
în numele delegației R. P. Romîne 
a vorbit tov. Titus Sinu. El a subli
niat că R. P. Romînă acordă o im. 
portantă deosebită problemelor eco
nomice și sociale ale dezarmării, 
care ar deschide perspectiva asigu
rării bunăstării pentru toate popoa
rele lumii. Elaborarea unui program 
economic al dezarmării în 
propus de delegația sovietică 
pune cu necesitate.

R. P. Romînă, în care nu
forțe sociale interesate în producția 
militară, este în întregime de acord 
cu transferarea urgentă a resurselor 
devenite disponibile în urma dezar-

sensul 
se im-

există

Conferința generală
ILN.E.S.CO,

mării în vederea folosirii lor în sco
puri pașnice.

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
23 noiembrie, în cadrul Comitetului 
nr. 5, la punctul „examinarea prin
cipiilor de drept, international, a re
lațiilor prietenești 
dintre state 
Carta O.N.U.” 
R. P. Romîne, 
Cristescu.

Vorbitorul a subliniat că Repu
blica Populară Romînă militează în 
favoarea principiilor 
pașnice, care constituie 
ticil sale externe.

Principiile de drept 
pe care trebuie să se 
țiile internationale și pentru a căroi 
elaborare se pronunță delegația ro
mînă, a spus în continuare A. Cris
tescu, sînt cele referitoare la men
ținerea păcii și securității interna
ționale, la lichidarea colonialismu
lui, respectarea dreptului popoare
lor la autodeterminare și a suvera
nității statelor și cele referitoare la 
colaborarea pașnică între state.

și colaborării 
în conformitate cu 
în numele delegației 
a luat cuvîntul A.

coexistentei 
pivotul poli-

internationa1 
bazeze rela-

încheierea lucrărilor ce foi de-al VIM-foa 
Congres el P. M S. I/.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
Congresul al VIII-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și-a 
încheiat lucrările.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de tovarășul Jânos Kădâr, prim-se- Nemes, 
cretar al C.C. al P.M.S.U.

Delegații au aprobat în unanimi
tate raportul de activitate al C.C. al 
P.M.S.U., raportul Comisiei Centrale 
de Revizie, tezele Congresului al 
VIII-lea, modificările și completările 
la Statutul P.M.S.U.

în încheierea ședinței de diminea
ță, delegații au ascultat și aprobat 
raportul Comisiei de apel.

întrunit într-o ședință închisă, 
congresul a ales apoi organele con
ducătoare ale P.M.S.U. Comitetul 
Central este format din 81 de mem
bri și 39 de membri supleanți.

A fost ales Biroul Politic al C.C. 
al P.M.S.U. format din 13 membri 
și 6 membri supleanți. Ca membri 
ai Biroului Politic au fost aleși 
Antal Apro, Béla Biszku, Lajos 
Fehér, Jenö Fock, Sandor Gâspâr, 
Jânos Kădâr, Gyula Kâllai, Zoltân 
Komocsin, Ferenc Münnich, Dezsö 
Nemes, Sândor Ronai, Miklos Somo- 
gyi, Istvân Szirmai, iar ca membri 
supleanți Miklos Ajtai, Jânos Bru-

tyo, Lajos Czinege, Lajos Cseterki, 
Pâl Ilku, Rezsö Nyers.

Comitetul Central a ales secreta
riatul. Prim-secretar a fost ales 
Jânos Kădâr, iar Béla Biszku, Dezsö 

Kâroly Németh, Rezsö 
Nyers, Istvân Szirmai — secretari.

Comitetul Central a hotărît să 
prezinte Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare propunerea de a-1 
elibera pe Béla Biszku din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare și a-1 numi 
pe Lajos Fehér în această funcție. 
In același timp, Comitetul Central 
propune Consiliului Prezidențial 
să-1 elibereze pe Rezsö Nyers din 
funcția de ministru al finanțelor și 
să-1 numească în această funcție pe 
Matyas Timar.

S-a hotărît să se înființeze pe lîngă 
Comitetul Central un comitet eco
nomic condus de Rezsö Nyers și un 
comitet de agitație și propagandă, 
condus de Istvân Szirmai.

Președinte al Comisiei Centrale 
de Revizie a fost ales Andrâs Hor- 
vâth, iar președinte al Comisiei Cen
trale de Control Sândor Nogrâdi.

După alegerea organelor condu
cătoare, tovarășul Jânos Kâdâr a 
rostit cuvîntul de închidere.

Apelul P. C. Francez 
adresat alegătorilor
PARIS. Votați pentru candidații 

forțelor republicane pentru a-i In
fringe pe adepții regimului puterii 
personale 1 — se spune în chemarea 
adresată la 23 noiembrie alegători
lor de către Partidul Comunist Fran
cez. P.C. Francez îi cheamă pe ale
gători, ca la 25 noiembrie, cînd are 
Ioc al doilea tur de scrutin în 
Adunarea Națională, să-și dea votul 
comuniștilor, socialiștilor și celor
lalți republicani, pentru a bara 
lea dictaturii și aventurilor, să 
teze pentru democrație, progres 
cial, pace și dezarmare.

ca- 
vo- 
so-

in Adunarea Națională
ALGER 24 (Agerpres) — Des

chizînd dezbaterile de politică ex
ternă în Adunarea Națională Con
stituantă a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, ministrul 
afacerilor externe, Mohammed- 
Khemisti, a reafirmat intenția gu
vernului algerian de a respecta a- 
cordurile de la Evian și a menține 
relații bune cu Franța. în măsura 
în care sînt aplicate într-un spirit 
ce va exclude orice urmă de colo
nialism și neocolonialism, a spus el, 
acordurile de la Evian constituie un 
cadru care nu va frîna dezvoltarea 
economiei și mersul înainte al re
voluției algeriene.

în declarațiile sale, ministrul a- 
facerilor externe al Algeriei a sub
liniat însă că „unele dispoziții ale 
acordurilor și în special dispozițiile 
referitoare la menținerea de baze 
strategice străine pe teritoriul al
gerian sînt incompatibile cu poli
tica de nealiniere a Algeriei". Khe-

miști a scos totodată 
cesitatea de a se elucida 
aspecte ale acordurilor privind
schimburile comerciale între Fran
ța și Algeria, în așa fel îneît să nu 
fie împiedicată lărgirea piețelor Al
geriei. Referindu-se la relațiile cu 
țările arabe vecine, Khemisti a de
clarat că unitatea Maghrebului re
prezintă „un imperativ categoric al 
politicii algeriene“.

Un alt principiu de bază al po
liticii algeriene, a arătat Khemisti, 
îl constituie contribuția activă la 
lichidarea definitivă a colonialis
mului sub orice formă.

*
PARIS. Luni vor începe la Paris 

tratative la nivelul experților între 
Algeria și Franța în vederea defi
nirii noilor relații dintre cele două 
țări în domeniul comercial și finan
ciar. Convorbirile vor dura pînă la 
mijlocul săptămînii.

PARIS 24 
cuvîntul în 
mîne la 
U.N.E.S.C.O. 
crările la Paris, acad, 
linschi a arătat că proiectul de 
program de activitate a U.N.E.S.C.O. 
pe anii 1963—1964, proiect supus 
discuțiilor, cuprinde alături de pro
bleme importante și unele teme mi
nore, neactuale.

Acad. Vasile Malinschi a cerut ca 
U.N.E.S.C.O. să abordeze cu precă
dere problemele coexistenței paș
nice, ale cooperării internationale 
științifice și culturale, ale lichidării 
urmărilor colonialismului în țările 
care și-au cîștigat independența. 
Vorbitorul a declarat că delegația 
R. P. Romîne cere ca la toate lu
crările și manifestările științifice și 
culturale inițiate sau sprijinite de 
U.N.E.S.C.O. să fie asigurată o largă 
prezență 
tilor din 
ferite.

(Agerpres). — Luînd 
numele delegației ro- 
Conferința Generală 
care își desfășoară lu- 

. Vasile Ma- 
proiectul

și participare a specialiș- 
țări cu sisteme sociale 6'i-

ROMA. Agenția Reuter anunță că 
politia a folosit gaze lacrimogene și 
jeep-uri pentru a împrăștia un mi
ting al muncitorilor constructori 
greviști care se adunaseră lîngă Co- 
liseum-ul din Roma pentru a ma
nifesta în sprijinul revendicărilor 
lor. 175 de muncitori, printre care și 
deputatul comunist Claudio Cianca, 
au fost arestați. Un purtător de 
vînt al poliției a declarat că 10 
lițiști au fost răniți.

înipc sud-vîctnamczc
pe teritoriul

ao pătruns din nou
CamDodgiei

cu-
po-

PNOM PENH 24 (Agerpres) — 
Intr-un comunicat, al comandamen
tului suprem al forțelor regale cam
bodgiene se arată că la 18 noiem
brie trupe sud-vietnameze trans
portate în vehicule amfibii au pă
truns pe o adîncime de două mile 
în teritoriul Cambodgiei, în regiu
nea Kongmau, deschizînd focul a- 
supra locuitorilor pașnici și d'istru- 
gînd culturi de orez pe o suprafață 
de mai multe hectare.

In comunicat se protestează cu 
hotărîre împotriva acestui act ostil 
al forțelor diemiste și se subliniază 
că întreaga răspundere pentru ur
mările ce decurg din acest act re
vine autorităților de la Saigon.

Aceasta nu este prima acțiune a- 
gresivă a diemiștilor. După cum se 
știe, la sfîrșitul lunii octombrie a- 
vioane sud-vietnameze au bombar
dat două sate cambodgiene, ucigînd 
sau rănind 22 de locuitori.

Adenauer intervine în favoarea 
lui Strauss

MOSCOVA. La 24 noiembrie, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
ambasadorul Indiei la Moscova, Tri- 
loki N. Kaul, la cererea acestuia și 
a avut cu el o convorbire priete
nească.

Declarația R. P. Chineze
examinată cu atenție la Delhi

DELHI. Primul ministru Nehru a 
explicat la o ședință a comitetului 
de lucru al partidului Congresul na
tional indian cuprinsul 
guvernului R. P. Chineze 
la încetarea focului și la

trupelor chineze. După terminarea 
ședinței, Șah, secretar general al 
Comitetului pe întreaga Indie al 
partidului Congresul național indian, 
a declarat unor corespondenți de 
presă că propunerile chineze merită 
să fie examinate cu seriozitate. El a 
adăugat că astăzi nu se pune pro
blema acceptării sau respingerii pro
punerilor R. P. Chineze, deoarece în 
momentul de fată guvernul exami
nează cu atenție toate aspectele ini
țiativei chineze.

se opună represiunilor puse la cale 
de autoritățile vest-germane împo
triva antifasciștilor.

SOFIA. La 24 noiembrie, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, a primit pe 
Mihai Marin, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în legătură cu apropiata sa 
plecare din țară și a avut cu el o con
vorbire cordială.

Bal-

Pe banca acuzaților
Ea Koblenz (R. F. 

Germană) a început, 
sub presiunea opiniei 
publice, procesul unui 
grup de foști naziști 
vinovați de masacrul 
de la Minsk, din anii 
celui de-al doilea 
război mondial. Ei au 
făcut 70 000 de victi
me. Acuzatul princi
pal, Georg Heuser, 
fost ofițer SS, s-a fă
cut personal vinovat 
de omorîrea a 30 356 
de oameni.

Pînă la arestarea sa, 
în 1959, Heuser a fost 
șeful poliției crimi
nale din landul Rhein
land-Pfalz. Ca și 
el, ceilalți 11 acu
zați s-au aciuat des
tul de confortabil în 
viața civilă. Cel mai 
„ingenios” a fost Ar
thur Wilke (3 000 de

crime) care, schimbîn- 
du-și la sfîrșitul răz
boiului uniforma SS 
pe un veston Luft
waffe (aviația milita
ră a R.F.G. — n.r.), a 
luat numele fratelui 
său mort Walter, s-a 
recăsătorit cu propria 
sa soție și și-a adop
tat copiii, procedeu 
folosit de altfel și de 
Eichmann.

Ziarul englez „Gu
ardian”, comentînd 
procesul, se îndoiește 
însă de dorința auto
rităților vest-germane 
de a-i pedepsi pe vino- 
vați : „Recentele ho- 
tărîri ale curților ju
decătorești vest-ger
mane — scrie ziarul 
menționat — sînt în
grijorătoare. Se ob
servă o tendință cres- 
cîndă de achitare”.

declarației 
cu privire 
retragerea

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a numit pe Piotr 
Lomako președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., pe Veniamin 
Dîmșiț președinte al Consiliului 
conomiei Naționale al U.R.S.S., 
Ignati Novikov vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Problemele Construcțiilor al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

E- 
pe 
al
Și

englezCotidianul 
are intr-adevăr moti
ve să fie sceptic : In 
ultima vreme, în 
R.F.G din 58 de păr
tași la pogromuri 
provocate în cel de-al 
„3-lea Reich”, 28 de 
persoane au fost achi
tate ; din 57 de călăi 
ai gestapoului care 
au participat activ la 
torturi și omucideri, 
37 au fost achitați ; 
din 37 de foști naziști 
acuzați de crime îm
potriva umanității au 
fost achitați 25.

Nici nu-i de mi
rare că justiția nu se 
grăbește să-i condam
ne pe criminalii de 
război naziști. Doar în 
tribunalele vest-ger
mane se află destui 
judecători... foști co
legi ai acestora.

N. A.

Sosirea Ia Geneva a delegației 
R.P. Romîne care participă 
la Conferința celor 18 state

GENEVA. La 23 noiembrie a so
sit la Geneva delegația R. P. Romîne 
condusă de George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, care participă la Conferința 
celor 18 state pentru dezarmare.

BERLIN. Tribunalul administrativ 
vest-german care își desfășoară în 
mod ilegal activitatea în Berlinul 
occidental urmează să înceapă la 
29 noiembrie judecarea procesului 
înscenat Uniunii persoanelor per
secutate de naziști din Germania 
occidentală. Guvernul R.D.G. a adre
sat unui număr de 28 de state, care 
au făcut parte din coaliția antihi- 
tleristă, note în care le cheamă să

Ca să poată studia
Jacques B. este student 

la facultatea de fizică din 
Paris. Tinărul este dornic 
de Învățătură, dar este 
lipsit de mijloace bă
nești. Ca și el, 35 la 
sută din studenții francezi 
sînt nevoifi să-și cîștige, 
In afara orelor de curs, 
banii necesari pentru 
plata taxelor universita
re șl pentru Întreținere.

Jacques B., ca și
mulfi din colegii lui, se 
„descurcă" dind lecții
particulare, Înlocuind u-
neori in marile magazi
ne vlnzăfori absen/i, de
venind paznic de noap
te, telefonist in hoteluri, 
distribuitor■ de prospecte, 
guvernantă cu ora.

— „învăfăminful supe
rior este de fapt accesi-_

bil tinerilor provenifi 
familiile înstărite, dar 
și celor provenifi din 
milii de muncitori și 
răni" — a declarat Jac
ques B. unui redactor al 
săptămînalului burghez 
„L’Express".

Jacques B. a sfat la 
coadă toată noaptea pen
tru ca dimineața să poa
tă primi autorizația de 
intrare anuală la una din 
cantine, deși mlncarea 
servită acolo este insufi
cientă și lipsită de gust.

„Cînd ne ducem la ci
nematograf, cu banii e- 
conomisiți din renunțarea 
la una din mesele zilni
ce, a declarat el redacto
rului publicației mai sus- 
amintite, ne considerăm 
bogați.

din 
nu 
fa- 
(ă-

— „Pentru a vă da 
seama de condițiile de 
învăfăfură, a spus în con
tinuare Jacques B., tre
buie să vedeți sălile 
noastre de cursuri. Ca să 
pot intra la cursuri, eu 
vin cu o oră mai devre
me. In unele săli, unde 
nu încap decît optzeci 
de studenji, stau înghe- 
suiți cite două sute".

lată de ce Jacques B., 
ca și colegii săi, a luat 
parte la greva de protest 
a studenților și profeso
rilor împotriva condiții
lor de studiu din univer
sitățile franceze, a nu
mărului insuficient de 
burse și a proastei sala
rizări a cadrelor didac-

NEW YORK. Continuîndu-și cu 
succes turneul în Statele Unite, 
ansamblul „Rapsodia Romînă” a 
prezentat un spectacol în orașul 
Huntington. în cronica sa muzi
cală ziarul locul „The Herald 
Dispatch”, după ce subliniază că 
asemenea spectacole pot constitui 
„o punte între Est și Vest” face 
aprecieri elogioase asupra calită
ților ansamblului pe care îl cali
fică drept „superb și spiritual”. 
Ansamblul „Rapsodia Romînă” 
se îndreaptă acum spre New 
York, unde își va încheia turneul 
de 11 săptămâni prin Statele 
Unite.

SANAA. în cadrul unui discurs 
rostit vineri la Sanaa, generalul As. 
Sallal, președintele Republicii Ara
be Yemen, a anunțat că guvernul 
yemenit a hotărît să ridice salariile 
funcționarilor publici și să acorde 
pensii persoanelor în vîrstă, infirmi
lor și altor categorii ale populației.

CEREPOVEȚ. Constructorii au stăvi
lit fiul Șeksna în regiunea hidrocentralei 
de la Cerepoveț pe lacul de acumulare 
Ribinskoe (nord-vestul părții europene a 
R.S.F.S.R.). Astfel s-a terminat o etapă 
importantă a lucrărilor de construire a 
căii de apă Volga—Marea Baltică, care 
va uni înlr-un singur sistem de trans-

port pe apă Marea Albă și Marea 
fică cu Marea Caspică, Marea de Azov 
și Marea Neagră. Calea de apă Volga— 
Marea Baltică este una din cele mai 
mari construcții hidrotehnice din lume.

WASHINGTON. A.F.P. anunță că 
pe nava cosmică americană „Mari
ner—2", lansată în direcția planetei 
Venus la 27 august, s-au produs din 
nou defecțiuni în sistemul de ali
mentare cu energie electrică. în a- 
celași timp s-a înregistrat o creștere 
a temperaturii în interiorul navei.

JOHANNESBURG. Poliția rasistă 
sud-africană continuă să efectueze 
percheziții și razii în cartierele afri
cane ale orașului Paarle, unde au 
avut loc zilele trecute mari mani
festații ale populației de culoare și 
ciocniri sîngeroase între populație și 
poliție. în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă încă 43 de africani au 
fost arestați astfel că, relatează a- 
gențiile de presă, numărul aresta- 
țîlor depășește acum 350.

TAȘKENT. O delegație economică 
guvernamentală a Laosului condusă 
de generalul Fumi Nosavan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru de finanțe al Laosului, 
a sosit în U.R.S.S. pentru a duce 
tratative în probleme economice 
comerciale.

BONN 24 (Agerpres). — Eveni
mentele politice din R. F. Germană 
se desfășoară în aceste zile sub 
semnul alegerilor care au loc du
minică, 25 noiembrie pentru land- 
tagul din Bavaria, unde partidul lui 
Strauss a deținut pînă acum majo
ritatea. într-un discurs transmis de 
posturile de radio și televiziune de 
la Bonn, cancelarul Adenauer, 
s-a ocupat exclusiv de „cazul 
Spiegel”, nu a urmărit decît să 
cîrpească prestigiul lui Strauss, 
continuă să se destrame pe zi ce 
trece. Adenauer a afirmat din nou, 
în pofida faptelor îndeobște cunos
cute, că guvernul nu este implicat 
în „cazul Der

deși 
Der 
mai 
care

•ssxsxaa

LONDRA. Referindu-se la știri 
transmise de postul de radio Mekka, 
agenția Reuter a anunțat că la 
Jidda (Arabia Saudită) au sosit 
două bombardiere aparținînd forțe
lor aeriene militare ale S.U.A. Săp- 
tămîna trecută în Arabia Saudită 
au sosit șase avioane de vînătoare 
supersonice ■ cu reacție de tipul 
„Sabre“, aparținînd forțelor aeriene 
militare americane.

DJAKARTA. La 24 noiembrie pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, s-a 
înapoiat la Djakarta după vizita pe 
care a făcut-o în Japonia.

Spiegel“, acest

fiind inițiat și cercetat exclusiv de 
Parchetul general.

Un purtător de cuvînt al parti
dului social-democrat a declarat, 
după discursul lui Adenauer^ că a- 
cesta „nu a urmărit decît să inter- 
vină în alegerile din Bavaria”.

între timp, turneul electoral al 
lui Strauss prin Bavaria întîmpină 
opoziția tot mai ostilă a publicului. 
,.într-o sală destul de tumultuoasă“ 
din München, relatează France 
Presse, Strauss a cerut alegătorilor 
„să nu se lase antrenați de lipsa 
de rațiune și de isteria populară”, 
în fața impopularității cr.escînde a 
guvernului Adenauer, Ludwig Er
hard, ministru al economiei din gu
vernul demisionat, a declarat la

Adenauer : Știți, eu sînt pentru o întinerire radicală 1...
(Desen de V. TIMOC)

Hamburg că „gu
vernul federal ar 
trebui să-și schim
be complet atitu
dinea dacă vrea să 
recîștige încrede
rea populației”. 
Guvernul, a spus 
el, trebuie „să 
spună totul” în le
gătură cu „cazul 
Der Spiegel” și să 
nu lase să subziste 
„nici un fel de lu
cruri neclare”.

*
După cum anun

ță agenția A.D.N., 
tribunalul vest- 
german din Karls
ruhe a respins 
plîngerea redac
ției revistei „Der 
Spiegel” care a 
protestat în legă
tură cu perchezi
ția făcută la sediul 
redacției din Ham
burg, cu confisca
rea materialelor 
redacției, interzi
cerea accesului la 
acest sediu etc.

de aproape esie lumea
Luni 26 noiembrie își reia lucrările la

18 state pentru dezarmare. Opinia publică 
evenimentele prin care a trecut recent omenirea în legătură cu criza 
din Marea Caraibilor au subliniat și mai mult necesitatea urgentă a 
înfăptuirii dezarmării generale și totale, caiea sigură de întărire a 
păcii. Încheierea unui acord în problema interzicerii experiențelor 
nucleare, lichidarea bazelor militare străine, crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale lumii corespund intereselor tuturor 
popoarelor lumii.

în legătură cu tratativele ce vor avea loc la Geneva în aceste 
probleme, în presa occidentală se exprimă diferite păreri cu privire 
la posibilitățile de rezolvare a acestora. Publicăm astăzi largi ex
trase dintr-un articol apărut cu titlul de mai sus în publicația lon
doneză „Tribune” sub semnătura

Geneva, Comitetul celor 
mondială consideră că

lui Raymond Fletcher.

E. S.

Rhodesia
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Așa arată „locuința" unei familii africane din Bulawayo, 
de sud.

„S-ar putea ca anul acesta lumea 
să capete un cadou de sărbători 
pentru care a așteptat peste un de
ceniu. Declarația postului de radio 
Moscova că „pozițiile Uniunii Sovie
tice și puterilor occidentale în pro
blema încetării experiențelor nucle
are sînt foarte apropiate" a încura
jat pretutindeni speranțe.

Totuși, speranțe similare fuseseră 
deșteptate de conferința de la Ge
neva a experților din 1958, care pă
rea să fi redus divergențele dintre 
Est și Vest la cîteva probleme teh
nice. Oare istoria nu se va repeta ?

Există posibilități mari ca ea să 
nu se repete — și din trei motive. 
Primul îl constituie ultima serie de 
experiențe, care au pus într-o lu
mină dramatică noile pericole ce ai 
putea proveni din aplicarea rezul
tatelor lor.

Cursa înarmărilor este în prezent 
un proces cvasi-automat, care cre
ează arme și mecanisme noi aproa
pe sfidînd hotărîrile politice. Rezul
tatul final al acestui proces ar putea 
fi o planetă transformată într-o uria
șă mașină a dezastrului. Acesta este 
primul și cel mai stringent motiv 
pentru care giganții nucleari ar pu
tea fi antrenați să încheie un acord

în vederea încetării cursei înarmă
rilor.

Al doilea motiv este criza cubană. 
Deși nu s-a spus încă totul despre 
criză, un lucru este clar : dacă Uni
unea Sovietică și S.U.A. nu ar ii per-

Răsfoind presa străină

mis ca considerentele politice să 
precumpănească asupra celor stra
tegice, atunci cînd ciocnirea era 
iminentă, ciocnirea s-ar fi produs.

Părerile lui Hrușciov cu privire la 
evitarea ciocnirii au fost juste. Uma
nitatea a fost cea care a cîștigat bă
tălia nedesfășurată a Mării Caraibi
lor. Dar ea nu a cîștigat decît un 
răgaz. Așa cum a spus Kennedy . în
suși, acordul de a nu lupta trebuie 
tradus într-un acord mai larg cu pri
vire la mijloacele de luptă. în mo1- 
mentul crizei, ambii conducători au 
folosit cam același limbaj. Ei ar pu
tea să continue să facă acest lucru, 
prin reprezentanții lor, la Geneva.

Aceasta va necesita mai puțin e- 
fort decît în 1958 din cauza recen
telor progrese științifice înregistrate

în domeniul detectării experiențe
lor. *) în prezent, oamenii de știință 
sovietici afirmă că au produs instru
mente capabile să înregistreze ex
plozii subterane de 5 kilotone la dis
tanțe de peste 6 000 de mile — și 
să facă deosebirea între explozii 
nucleare și cutremure.

Nu există motive eă se pună la 
îndoială această afirmație. In cursul 
ultimilor doi ani s-au efectuat mul
te lucrări și în Marea Britanie și 
S.U.A., care au dus la perfecțio
narea treptată a instrumentelor de 
detectare.

Dr. I. Maddock, unul din seismo
logii răspunzători pentru noul cen
tru de detectare din Eskdalemuir, a 
declarat la 30 martie săptămânalului 
„Tribune" că sistemul constă într-o 
serie de seismografe dispuse în for
mă de cruce. Imaginea obținută pe 
măsură ce undele seismice trec prin 
cruce ne va da informații mai e- 
xacte atît pentru detectarea expe
riențelor și cutremurelor, cît și pen
tru a face deosebirea dintre ele".

In continuare, ziarul se referă la 
un alt mijloc automat de înregistra
re și diferențiere a exploziilor nu
cleare de cutremure — așa numi
tele black-boxes (cutiile negre).

„Cei 200 de oameni de știință din 
35 de țări care au asistat la ultima

*) După cum se știe, motivul invocai 
de puterile occidentale in calea în
cheierii acordului privitor la înce
tarea experiențelor cu arme nucleare 
este acela al dificultăților tehnice de a 
detecta exploziile nucleare subterane, 
care n-ar putea fi deosebite de cutremure; 
ele susțin că in acest caz mijloacele na
ționale de detectare n-ar fi suficiente și 
controlul n-ai putea fi realizat în acesl 
caz fără inspecții la fața locului. După 
cum reiese și din acest articol, rezultatele 
obținute de oamenii de știință demonstrea
ză că motivul invocat n-are nici o susți
nere.

conferință Pugwash de la Londra 
au căzut de acord asupra unei pro
puneri care nu reclamă infailibilita
tea absolută a stațiilor de detecta
re naționale. Aceste stații, au ară
tat ei, ar putea fi înlocuite de cu
tiuțele negre.

Cutiuțele sînt seismografe auto
mate în miniatură, care ar putea fl 
instalate pe teritoriul 
natare ale tratatului 
zicerea experiențelor 
mod efectiv. în mod 
ar fi trimise, sigilate 
unei comisii Internaționale care ar 
aprecia informațiile înregistrate de 
instrumentele seismice.

Acești inspectori mecanici, susțin 
rușii, previn necesitatea Inspecții
lor obligatorii la fața locului. De a- 
ceea, principalul obstacol în calea 
unei interziceri a experiențelor a 
fost înlăturat. Occidentul obține o 
formă de inspecție înăuntrul Uniunii 
Sovietice, iar Uniunea Sovietică își 
menține principalul avantaj strate
gic — secretul instalațiilor ei mi
litare. Totuși, în Occident nu s-a 
manifestat un entuziasm asemănător 
pentru sistemul cutiuțelor negre".

In continuare în articol se arată 
că în timp ce unii savanți americani 
sînt de acord că există suficiente 
garanții pentru detectarea experien
țelor prin mijloace naționale, există 
și unii oameni de știință reacționari, 
în primul rînd atomistul Teller, gata 
să furnizeze pretexte „științifice" 
pentru continuarea experiențelor.

„Unii oameni de știință occiden
tali, în special dr. Hans Bethe, care 
a analizat pentru președintele Ken
nedy rezultatele ultimelor experien
țe sovietice, sînt de părere că ex
periențele nucleare mici, dintre care 
unele ar putea -să scape de detec
tare, nu au o semnificație militară, 
în urmă cu doi ani, dr. Bethe a 
declarat că „este realizabilă din 
punct de vedere tehnic elaborarea 
unui sistem de stații de detectare 
și inspecții, care să dea asigurări 
rezonabile împotriva experiențelor 
clandestine" Dr. Edward Teller, 
așa-zisul „părinte al bombei cu hi
drogen", nu a fost de acord. „Nu e- 
xistă metode tehnice pentru a con-

păr|ilor sem- 
pentru inter- 
și sigilate în 
periodic, ele 

în continuare.

trola aplicarea unui acord penfiu 
interzicerea experiențelor", scria el 
într-un memorandum particular. El 
argumenta că o asemenea interzi
cere nu numai că este imposibilă, 
dar și inoportună".

în încheierea articolului autorul 
se referă la hotărîrea Angliei de a 
efectua tocmai acum o nouă experi
ență nucleară subterană, ceeace 
poate decît dăuna 
tative.

„Acum, cînd cei 
cleari păreau gata 
acord, un pigmeu nuclear 
prins acțiuni pentru a împiedica a- 
cordul. Refuzul încăpățînat al guver
nului britanic de a opri apropiata 
experiență din Nevada va provoca 
în mod inevitabil neîncredere din 
partea guvernului sovietic.

Orice îmbunătățiri ale focoaselor 
nucleare britanice la care ar putea 
duce experiența nu vor transforma o 
putere nucleară minoră într-o mare 
putere nucleară... Deși experiența nu 
are semnificație militară, ea este fu
nestă din punct de vedere politic“.

Referindu-se la unele motive poli
tice ale acestei hotărîri, autorul 
scrie :

„Macmillan a hotărît deja să ofere 
francezilor prețul pentru admiterea 
Angliei în Piața comună. Au fost fă
cute planuri pentru contopirea forțe
lor nucleare britanică și franceză, și 
experiența din Nevada este menită 
în mod evident să furnizeze guver
nului Oarecari cunoștințe nucleare 
suplimentare care vor îmbunătăți o- 
ferta. De fapt, chiar și înainte de in
trarea în Piața comună, efectele ei 
nocive asupra politicii noastre ex
terne sînt vizibile. Pentru a intra în 
această organizație, conservatorii 
sînt dispuși să sabotezo dinainte 
perspectivele încotării experiențelor 
și frînării cursei înarmărilor".

După cum rezultă și din acest ar
ticol, deși există premise bune pen
tru a se ajunge la o înțelegere în 
problema încetării experiențelor, 
deși pozițiile părților s-au apropiat 
substanțial, realizarea acordului va 
depinde de faptul dacă puterile oc
cidentale se vor situa pe pozițiile 
rațiunii sau vor persevera pe o po
ziție obstrucționistă.
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