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s-a făcut pe toateceasta lucrare 
suprafețele care se însămînțează 
în primăvară. La cîmp, în multe 
locuri lucrează și acum un mare 
număr de tractoare. O serie de u- 
tilaje sînt folosite pentru stropi
rile în livezi. Restul de mașini și 
unelte agricole : semănători, grape, 
batoze, combine etc. au fost adu
se fie la sediul brigăzilor fie la 
atelierele din S.M.T. și G.A.S.

Experiența mecanizatorilor și a 
unităților fruntașe dovedește că în 
perioada de iarnă, atenția trebuie 
îndreptată spre revizuirea, repara
rea și stocarea în cele mai bune 
condiții a tractoarelor și mașini
lor agricole. Numai așa, odată în
ceput lucrul în cîmp, utilajele pot 
fi folosite fără întrerupere și cu 
întreaga capacitate de lucru. Este 
un lucru cunoscut de mulți meca
nizatori că mașinile nestocate cum 
trebuie se degradează mai mult 
decît atunci cînd funcționează.

în numeroase unități se 
cordă atenția cuvenită acestei pro
bleme. La S.M.T. Florești, regiunea 
Galați, deși planul lucrărilor agri
cole de toamnă este realizat, au 
fost menținute la cîmp toate trac
toarele în bună stare de funcțio
nare pentru executarea în conti
nuare a ogoarelor astfel îneît nici 
un petec de pămînt să nu rămînă 
nearat. Restul mașinilor agricole 
au fost transportate la sediul S.M.T. 
>— unde, curățite, unse, și stocate 
în bune condiții își așteaptă rîndul 
la reparat. O parte din mașini și 
utilaje ca sape, grape cu discuri 
etc., care necesită doar mici revizii, 
au fost stocate la sediile permanen
te ale brigăzilor de tractoare. întru- 
cît parcul de tractoare și mașini 
al stațiunii a crescut mult față de 
anul trecut, conducerea stațiu
nii a luat măsuri pentru mă
rirea spațiilor de reparații prin a- 
menajarea unor remize. Atelierul 
mecanic și celelalte spații au fost 
pregătite în așa fel îneît muncitorii 
să aibă condiții bune de lucru : s-a 
extins rețeaua de încălzire centrală, 
au fost confecționate rafturi și 
bancuri de lucru, dispozitive ajută
toare.

Zilele trecute la S.M.T. Adjud, 
regiunea Bacău, a avut loc un 
schimb de experiență cu celelalte 
S.M.T. din regiune unde s-au dis-

a-

cutat probleme legate de buna în
grijire a mașinilor agricole.

Realizări însemnate în această di
recție au obținut și alte S.M.T. și 
G.A.S. Mașinile care nu sînt folo
site în cîmp au fost stocate cu 
grijă. Nu peste tot se acordă însă 
atenția cuvenită păstrării utilajului 
agricol. în unele unități din re
giunea Banat, de pildă, zăpada a 
surprins pe cîmp utilaje care nu 
erau folosite. Ținînd seama că 
timpul este înaintat, trebuie luate 
măsuri pentru ca toate utilajele 
care nu sînt folosite la executarea 
arăturilor adînci sau la alte lu
crări să fie aduse de pe cîmp la 
centrul S.M.T., G.A.S. ori la sediul 
brigăzilor permanente de tractoare.

O mare atenție trebuie acordată 
stocării mașinilor în parcuri spe
cial amenajate ca și în spațiile de 
adăpostire pentru a se evita degra
darea utilajelor, respectîndu-se în
tocmai instrucțiunile Consiliului 
Superior al Agriculturii și normele 
tehnice în vigoare. Cauciucurile, 
furtunele de la tractoare, curelele 
de la combine și batoze, acumula
torii, magnetourile, bujiile etc. sînt 
piese delicate care se păstrează 
bine numai în spații corespunză
toare, ferite de umezeală, de ac
țiunea înghețului și dezghețului etc.

în această perioadă se desfășoară 
și lucrările de reparații la tractoare 
și mașini agricole. Nu de mult, 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
trimis instrucțiuni privind organi
zarea și executarea de către 
S.M.T.-uri a reparațiilor. Organi- 
zînd cît mai bine munca, folosind 
din plin timpul de lucru, conduce
rile S.M.T. și G.A.S., toți mecaniza
torii au datoria să se ocupe cu cea 
mai mare răspundere de termina
rea la timp și de calitatea repara
țiilor.

Este necesar să se respecte indi
cațiile date cu prilejul schimbului 
de experiență organizat la S.M.T. 
Urziceni cu reprezentanți ai tutu
ror stațiunilor de mașini și trac
toare din țară, privind organizarea 
procesului de reparații în ateliere.

Organizațiile de parfid din G.A.S. 
și S.M.T. sînt chemate să desfă
șoare o intensă muncă politică 
pentru educarea tractoriștilor în 
.spiritul grijii față de mașinile care 
le-au fost încredințate, îndemnîn- 
du-i să se preocupe de repararea la 
timp și de calitate, a întregului 
utilaj, de buna lui păstrare pe 
timpul iernii. Cu tractoare și ma
șini agricole bine puse 
lucrările se vor face la 
bine, ceea ce va asigura 
bogată.

la punct, 
vreme și 
o recoltă

La Consiliul agricol regional Ploiești

Consfătuire privind
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Consiliul agricol regional a organi
zat la Ploiești o consfătuire privind 
măsurile care trebuie luate pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor în 
gospodăriile de stat și colective din 
regiune. Au luat parte peste 200 
ingineri și tehnicieni zootehnici 
din gospodăriile colective și de stat, 
medici veterinari, președinți de gos
podării colective.

Anul acesta planul cumpărărilor 
'de animale în unitățile agricole so
cialiste din regiunea Ploiești a fost 
îndeplinit și depășit. Gospodăriile 
colective au cumpărat pînă acum 
19 307 vaci și vițele, peste 36 000 oi. 
Efectivul de taurine prevăzqt pînă 
la sfîrșitul acestui an va fi depășit 
simțitor. A fost scoasă în evidență 
experiența gospodăriilor de stat 
Răzvad, Dulbanu, Cindești, a gos
podăriilor colective din Amaru, 
Baba Ana, Bogza, Rubla, Smeeni și 
din alte comune care au obținut

creșterea animalelor
succese importante în dezvoltarea 
creșterii animalelor și sporirea pro
ducției de lapte, carne și ouă.

Pe baza discuțiilor partic.ipanți- 
lor la consfătuire a fost întocmit un 
plan de măsuri. S-a hotărît ca în 
fiecare gospodărie să se întocmea
scă pe baza furajelor existente, ra
ții judicioase care să fie aplicate 
de către toți crescătorii de animale. 
S-au prevăzut măsuri pentru termi
narea grabnică a adăposturilor de 
animale, pentru curățirea și îngră- 
șarea pășunilor și fînețelor.

Curs de perfecționare 
în fabrică

La fabrica de antibiotice din Iași 
s-a deschis zilele acestea un curs de 
perfecționare cu o durată de 7 luni. 
Cursul va fi frecventat pe serii de 
întregul personal tehnico-ingineresc 
al întreprinderii. Prima serie este 
alcătuită din 30 de tehnicieni și in
gineri. Lecțiile, predate de medici, 
biologi, chimiști și farmaciști din 
învățămîntul superior din Bucu
rești și Iași, au menirea să infor
meze pe cursanți asupra celor mai 
noi metode folosite în domeniul fa
bricării antibioticelor și folosirii lor 
în terapeutică.

Bilanț rodnic
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Uzina de 

mecanică fină din Capitală au încheiat primele 11 
luni cu însemnate depășiri de plan. în cursul aces
tui an, metalurgiștii uzinei au obținut bune rezultate 
în îmbunătățirea calității produselor. Unele sorti
mente cum ar fi tensiometrul arterial, comparatoa
rele etc. au fost realizate la un înalt nivel calitativ.

în urma tipizării reperelor de la mecanismele 
mai multor tipuri de manomètre, înlocuirii opera
țiilor de presare a unor repere prin turnarea lor în 
cochile sub presiune, a fost redus simțitor consumul 
specific de materiale la fabricarea manomeîrelor ; 
prețul de cost al acestor produse este în acest an cu 
circa 18 la sută mai mic față de 1959.

O nouă policlinică
DOROHOk (coresp. „Scîn- 

feii"). — La Dorohoi, con
structorii au dat în folosință 
un nou local pentru poli
clinică. Policlinica are 10 
cabinete : interne, chirur
gie, stomatologie, radiolo
gie, fizioterapie și altele. 
Este înzestrată cu mobilier 
și aparatură modernă. Noua 
unitate sanitară are o ca-

paritate zilnică de consul
tare de 500—600 pacienți 
și va contribui la îmbună
tățirea asistenței medicale 
din orașul și raionul Doro- 
hoi. în ultimii 3 ani au mai 
fost date în folosință poli
clinici noi în orașele Su
ceava, Gura Humorului și 
în comuna Săveni.

(Agerpres)
Depunători la C«E*C

Noi cămine culturale
VIȘEU (coresp. „Scînteii"). — In co

muna Săcel, raionul Vișeu, a fost dat In 
folosință un nou cămin cultural. Căminul 
are o sală de spectacole cu 500 locuri, 
un club, bibliotecă și o sală de repetiții 
pentru artiștii amatori. Construcția cămi
nului s-a făcui prin contribuția voluntară 
a cetățenilor. Recent în raionul Vișeu 
au mai fost date în folosință alte trei 
cămine culturale în comunele Ruscova, 
Vișeu de Jos, Vișeu de Mijloc.

Scrisori din
ARĂTURI ADÎNCI PE ÎNTREAGA

SUPRAFAȚĂ

Gospodăriile colective din raionul Fe
tești, ajutate de mecanizatorii de la 
S.M.T. Jăndărei, Făcăeni și Jegălia, au 
terminat arăturile adînci pe Întreaga su
prafață planificată, de aproape 54 000 ha. 
La gospodăria colectivă din Săveni au fost 
arate peste 3 200 ha, iar la cea din Su- 
difi — 2 300 ha. Odată cu arăturile 
adînci, colectiviștii au încorporat sub 
brazdă, pe o mare suprafață de teren ce 
va fi însămînțată în primăvară cu po
rumb, mari cantități de gunoi de grajd.

Fruntașe la această lucrare sînt și gos
podăriile. de sfat Bordușani, Bărăganu, 
Fetești etc., care au terminat de arat 
suprafețele planificate.

PETRE DIMA 
activist de partid

COLECTIVIȘTI! ÎNVĂȚĂ
Consiliul agricol raional Rm. Vîlcea a 

luat măsuri din timp pentru pregătirea și 
buna desfășurare a învăfămîntului agro
zootehnic. In gospodăriile colective din 
raion s-au organizat 42 de cercuri. In 
cadrul căminelor culturale se vor ține 23 
de cicluri de conferințe. La cercurile 
pentru cultura plantelor de cîmp, legu
micole și pomicole sînt înscriși 1954 de 
cursanți. Pînă la data de 16 noiembrie 
s-au deschis toate cercurile, iar la unele 
s-au predat 4 și chiar 5 lecții.

La cercul de cultura plantelor de cîmp 
din gospodăria colectivă din comuna Bu- 
leta s-au predat un număr de 4 lecții, iar 
la cercul pomicol — 3 lecții.

ALEXANDRU REZEA 
muncitor

PENTRU BUNĂ IERNĂRE
A ANIMALELOR

dinGospodăria colectivă „23 August“ 
comuna Foeni, raionul Timișoara, a dez
voltat mult în acest an sectorul zooteh
nic obținînd pe această cale venituri mari.

TELEGRAMĂ
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. 

Coreene, Țoi En Ghen, și președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, au trimis o telegramă de răspuns tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, prin care mulțumesc pentru felicitările ce le-au fost a- 
dresate cu prilejul realegerii lor în posturile de președinte al Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene și președinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Coreene.

U THANT A FOST DESEMNAT SECRETAR GENERAL 
AL O.N.U. La recomandarea unanimă a Consiliului de 
Securitate Adunarea Generală a O.N.U. a numit pe 
U Thant ca searetar general al O.N.U. pînă în noiem
brie 1966. (Telegrama la pag. VI-a).

• Teatrul „C. I. Nottara“a pre
zentat în premieră spectacolul cu 
piesa „Am fost fiul lui" de N. Ru- 
sev. Regia aparține Sandei Manu, 
iar scenografia este semnată de 
Tody Constantinescu.

*
® Pe scena Teatrului Național 

din Cluj a fost prezentată comedia 
„Generalul și nebunul" de Angelo 
Vagenstein. Regia aparține lui 
Victor Tudor Popa.

Iubitori de drumeție
Tot mai mulți mineri din Valea Jiu

lui au îndrăgit turismul. Iubitorii de 
drumeție își petrec zilele de odihnă vi- 
zitînd diferite orașe sau făcînd excursii 
în locuri pitorești din țară. De la în
ceputul anului și pînă acum, peste 6 000 
de mineri din acest bazin carbonifer au 
plecat în excursii organizate în gru 
puri. Ei au vizitat, printre altele orașe
le București, Brașov, Timișoara, 
iești și Hunedoara.

gru-

Plo-

MINISTRUL DE RĂZBOI VEST-GERMAN, Strauss, a de
clarat la 30 noiembrie că a hotărît să renunțe de a 
participa la viitorul guvern. „Renunțarea“ lui Strauss 
și faptul oă'fraoțiunea bavareză a partidului lui Ade
nauer s-a declarat de acord să participe la guvern 
fără a mai încerca să-și impună ca ministru pe liderul 
compromis reprezintă o înfrîngere pentru .politica dusă 
pînă acum de cancelarul Adenauer și de oamenii săi.

COMISIA BALCANICĂ A U.N.E.S.C.O. a aprobat pro
punerea R. P. Romîne de sprijinire de către U.N.E.S.C.O. 
a activităților culturale balcanice și crearea unei aso
ciații internaționale de studii balcanice.

NOI ARESTĂRI DE ZIARIȘTI ÎN COREEA DE SUD. 
Autoritățile militare au arestat pe Cian Ki Ian, editorul 
ziarului „Hanguk Ilbo“ și pe trei colaboratori ai acestui 
ziar. Arestații sînt acuzați că au publicat materiale ca
lomnioase la adresa guvernanților militari ai țării.

Ei sînt amenințați cu 10 ani de închisoare.

CAMERA DEPUTAȚILOR din Italia a adoptat un de
cret care instituie o comisie pentru anchetarea activi
tății asociației teroriste „Mafia“.

IN ORAȘUL MARRAKESH (Maroc) se va întruni la 17 
decembrie comisia politică a țărilor membre ale Cartei 
de la Casablanca. Reuniunea, care se va desfășura la 
nivelul șefilor de state, urmează să discute situația 
internațională actuală și problemele luptei de elibe
rare din Africa.

BÎRLAD (coresp. „Scînteii”). In 
săptămîna economiilor, peste 500 
de salariați de la fabrica de rul
menți din Bîrlad au devenit depu
nători la C.E.C. In felul acesta, pes
te 90 la sută din numărul muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor fabricii sînt posesori 
ai libretelor C.E.C.

agricultură
Gospodăria are acum peste 563 bovine, 
(din caro 200 vaci cu lapte) 1 500 oi, 
1 156 porci (din care 182 scroafe pen
tru prăsită) și peste 2 700 păsări. Anul 
acesta gospodăria a realizat din secto
rul zootehnic un venit de 700 000 lei.

Pentru buna iernare a animalelor, bri
gada de constructori muncește de 
zor fa ridicarea unui nou saivan 
penfru oi, pe care îl va da In curînd 
în folosință. De asemenea, se curăță 
grajdurile, maternitățile pentru scroafe, 
îngrășătoriile pentru porci, reparîndu-șe 
ușile, geamurile, jgheaburile din interio
rul grajdurilor. Pe lingă aceste lucrări au 

amenajate- o- lăplărie și o cameră? 
penfru păstrarea preparatelor veterinare. 
In vederea pregătirii hranei animalelor, 
se amenajează o moară cu ciocane.

IONEL BOGDAN 
colectivist

Instalația de distilare atmos
ferică în vid de la Rafinăria 
Teleajen.

La recoltatul st ului
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — In toate punc

tele Deltei se desfășoară campania de recoltare a 
stufului. Pînă acum au și fost recoltate peste 26 000 
tone stuf. întreprinderile stuficole Sulina, Pardina și 
Rusca au recoltat cele mai mari cantități. Pentru 
creșterea productivității muncii în toate punctele de 
recoltare au fost luate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice. Bunăoară la întreprinderea Rusca 
s-a organizat o coloană specială prin care au fost 
mecanizate toate lucrările începînd de la tăiere și 
pînă la depozitare. Pentru grăbirea lucrărilor de 
presare au fost introduse 3 prese mecanice.

MS’«!

ORGANELE SECURITĂȚII DIN YEMEN au arestat 50 
de persoane din rețeaua de spionaj a Arabiei Saudite, 
a autorităților engleze din Aden și a autorităților fran
ceze din Djibouti (Somalia franceză).

CONGRESUL BRAZILIAN a acordat la 29 noiembrie 
votul de învestitură guvernului condus de primul mi
nistru Hermes Lima.

ÎN IRAK a sosit primul grup de specialiști sovietici 
pentru acordarea de ajutor tehnic în efectuarea lucră
rilor de prospectări și proiectări, reconstrucția sisteme
lor de irigații și de drenaj a pămînturilor irigabile din 
Irakul de sud, pe o suprafață de aproximativ 1 milion 
hectare.

„LUNA CADOURILOR"

Din experiența constructorilor de locuințe din Constanța

Construim cu
In ultimii ani, pe unele șantiere de locuințe din 

Constanța, București, Onești, Cluj au început să 
fie folosite la construcția blocurilor înalte, cofrajele 
glisante. Această metodă și-a dovedit în scurt timp 
eficacitatea, fapt care face ca și alte colective de 
constructori să se intereseze de avantajele ei, de 
modul cum este folosită. Recent, un grup de con-

cofraje glisante
structori din Hunedoara și Reșița ne-au solicitat să 
redăm în ziar experiența unei întreprinderi care 
execută construcții de locuințe cu ajutorul cofra- 
jelor glisante. Ne-am adresat conducerii întreprin
derii nr. 1 a Trustului de construcții edilitare și 
hidrotehnice din Constanța.

Construcția blocurilor prin turna
rea pereților de beton cu ajutorul 
cofrajelor glisante a început în ora
șul nostru în 1961. Această metodă 
a dus la creșterea productivității 
muncii, a creat posibilități mai largi 
pentru mecanizarea lucrărilor. Pri
mul bloc glisat în Constanța a fost 
blocul turn cu 11 nivele (B 5) din 
cartierul gării. Ridicarea structurii 
lui de rezistentă a durat 19 zile. Ul
terior, ca urmare a măsurilor luate, 
a specializării cadrelor tehnice și e- 
chipelor de muncitori, acest 
s-a redus — la celelalte 
blocuri asemănătoare — la 
14 zile. Prin folosirea co
frajelor glisante am reușit 
să asigurăm un ritm de lu
cru mai susținut, să scur
tăm. durata de execuție ; 
numărul de ore pe apar
tament efectuate de mun
citori este mai redus decît 
în cazul aplicării altor so
luții de construcție, 
blocurile ridicate pînă 
cum timpul de execuție pe 
un apartament este în me
die, cu aproape 400 de ore 
mai mic față de sistemul 
„fagure“.

Ce măsuri am luat pen
tru aplicarea cu succes a 
acestei metode avansate de 
construcție ? Ca orice me
todă nouă, ea trebuia stu
diată, însușită temeinic. Am 
cercetat documentația de 
specialitate și, pe baza ei, 
am construit un bloc ex
perimental cu 5 nivele, îă- 
cînd cum s-ar spune o 
„școală“ de însușire a noii 
metode. Ne-am dat astfel 
seama mai bine despre ceea 
ce trebuie făcut.

Pentru a obține pe șan
tiere o productivitate a 
muncii mai ridicată, am dat 
în primul rînd atenție or
ganizării muncii, avînd în 
timp grijă de pregătirea anumitor 
condiții cerute de folosirea cofraje
lor glisante. Locurile de muncă au 
fost organizate în așa fel îneît să nu 
existe întreruperi în procesul tehno
logic — întreruperi care, în cazul 
folosirii cofrajelor glisante, nu sînt 
admise. S-au organizaț două schim
buri, fiecare condus de cîte un mai
stru ca șef de tură și cu un inginer, 
bine pregătit din punct de vedere 
profesional. Am format echipe mari 
din cei mai buni muncitori. In-,

timp

tr-un schimb au lucrat aproximativ 
30 betoniști, 25 fierari, 15 dulgheri, 
15 zidari, mecanici pentru utilaje, e- 
lectricieni etc. (în prezent numărul 
lor e mai redus). Aceste echipe au 
fost împărțite pe sectoare de lucru 
stabilindu-se concret ce au de făcut.

Pentru coordonarea activității ce
lor două schimburi, la fiecare bloc 
există un caiet în care se trec zil
nic realizările. înălțimea glisată pe 
schimb, numărul muncitorilor pe e- 
chipe. Pe baza acestor însemnări se 
stabilesc lucrările pe care le are de

rea glisării au fost organizate con
ferințe, discuții, s-au Ținut lecții 
privind noua metodă. La glisarea tu
turor blocurilor a fost folosit ace
lași personal tehnico-ingineresc și 
aceleași echipe de muncitori, fapt 
care a dus la specializarea lor în 
executarea diferitelor operații.

Mecanizarea lucrărilor a stat în a- 
tenția noastră. Am folosit o macara 
turn ZB 45 și două seturi de insta
lații de glisare fabricate de Trustul 
de utilaj greu din Capitală. La ter
minarea

La
a-

I

Se apropie de sfîrșit glisarea unui nou bloc.
(Foto : M. Andreescu)

același executat schimbul următor. Se asi
gură astfel o continuitate în muncă, 
sé evită anumite scăpări de la un 
schimb la altul. în timpul glisării 
se urmărește îndeaproape presarea 
betonului în cofraje și mai ales ver
ticalitatea cofrajului pentru reduce
rea la maximum a grosimii tencuie
lilor. în această privință putem spu
ne că datorită specializării persona
lului tehnic și a muncitorilor, aba
terile de la verticală au scăzut sub 
limitele admise. înainte de începe-.

glisării unui bloc macaraua 
este mutată la următorul 
bloc, folosindu-se drumul 
cel mai scurt. Ridicarea 
pe verticală a materiale
lor după glisare și în 
timpul finisajelor s-a efec
tuat cu ajutorul unui bob, 
și, uneori, pentru a asigura 
o productivitate mai ridi
cată, cu două boburi. A- 
cestea sînt prevăzute și cu 
scări de acces la etaje, 
împrejmuite cu plasă de 
sîrmă, respectîndu-se toa.- 
te normele de tehnica secu
rității muncii.

Betoanele sînt preparate 
la o stație centrală a șan
tierului, după rețete date 
de laboratorul întreprinde
rii în funcție de probele 
preliminare de constatare 
a rezistenței betonului.

La construcția blocurilor 
cu ajutorul cofrajelor gli
sante s-au putut utiliza pe 
scară mai largă diferite e- 
lemente prefabricate și ma
teriale noi. în felul acesta 
s-a scurtat și durata de e- 
xecuție a diferitelor lu
crări. Planșeele la blocurile 
glisate s-au executat din 
dulapi de beton armat pre- 

comprimat, peste care s-a turnat 
un strat de beton slab armat de 3 
cm. Montarea dulapilor precompri- 
mați, suprabetonarea lor se execută 
în circa o lună de zile. S-a redus 
totodată cu mult și consumul de

Iarna a poposit în Capitală, 
lăsîndu-și deocamdată primii 
fulgi doar în... vitrinele magazi
nelor. De ieri, fulgii de vată care 
împodobesc și vestmintele lui 
Moș Gerilă, sînt prezenți în vi
trinele magazinelor. 
Tradiționala „Lună 
lor".

Rețeaua comercială 
a făcut pregătiri deosebite în a- 
cest scop. Magazinele vor oferi 
cumpărătorilor o mare varietate 
de sortimente, aeordînd, firește, 
atenție articolelor de 
sute de mii de globuri 
brad, de luminări și clame, be
teală, steluțe-artificii și altele. Li 
se adaugă cantități sporite 
dulciuri.

Cei 180 000 de brazi — care 
luna decembrie vor fi puși 
vînzare printr-un număr de 
proape 200 de centre — vor avea 
astfel la dispoziție cantități 
destulătoare de podoabe și 
duri.

Magazinele Bucureștiului 
pregătit, ușurînd sarcina < 
părătorilor, pachete gata amba
late cu cadouri. Ele cuprind, mai 
ales, •articole de 
galanterie, tricotaje, 
și cosmetică. 51 de 
mentare pregătesc 
cadouri cu dulciuri, 
colată, etc.

Expozițiile cu vînzare, care au 
fost apreciate de public, vor fi 
mult mai numeroase în această 
lună. Ele vor fi organizate în 41 
de unități cu produse industriale, 
în 26 de unități cu produse ali
mentare, în 80 de cofetării șl pa
tiserii și în 60 de restaurante și 
bufete.

In încheiere, o veste mult 
așteptată de cei mici : orășelele 
copiilor își vor deschide din nou 
porțile în Piața Republicii, în 
Parcul Obor, în fața cinemato
grafului „înfrățirea între po
poare" și în alte locuri din Ca
pitală. Odată cu ele se vor ame
naja, în diferite puncte ale ora
șului 6 bazare destinate micilor 
cumpărători : pe străzile Lip
scani și Izvor, în grădinile res
taurantelor „Rustica", „Grădi
nița", terasa „Primăverii" etc. A- 
ceste bazare, în care copiii vor 
găsi de la articole de îmbrăcă
minte, la cărți, jucării și dulciuri, 
își vor începe activitatea în a 
doua decadă a lunii decembrie.

Ca de obicei, „Luna cadouri
lor" va fi și anul acesta luna sur
prizelor. Moș Gerilă și-a început 
activitatea.

Motivul ? 
a cadouri-

a Capitalei

sezon : 
pentru

HORAȚIU CONSTANTINESCU
inginer șef al întreprinderii nr. 1 

a T.C.E.H. — Constanța

(Continuare în pag. II-a)

în- 
dul-

i au 
cum-

marochinărie, 
parfumerie 

unități ali- 
coșulețe de 
băuturi, cio-

D. M.

Tn regiunea Bacău

36 944 000 lei economii 
peste plan

BACÄU (red. 
roșu"), -r- Colectivele de muncă din 
regiunea Bacău și-au luat la începu
tul acestui an însuflețite angaja
mente privind realizarea de econo
mii și beneficii peste plan. Măsurile 
tehnico-organizatorice, cit și entu
ziasta întrecere socialistă desfășu
rată, au făcut ca la capătul celor 10 
luni din acest an pe întreaga regiune 
Bacău să se realizeze peste plan e- 
conomii însumînd 36 944 000 lei, pre
cum și 39 674 000 lei beneficii 
plan.

Rezultatele cele mai bune 
obținut colectivele de muncă 
fabrica de țevi din Roman, uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești, rafi
năria Onești, fabrica de postav din 
Buhuși, I.C.H. Bistrița, întreprinde
rea regională de electricitate, Termo- 
centrala Borzești și altele.

ziarului „Steagul

peste

le-au 
de la
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ïntr-o secție a labricil de produse lactate de la Cristurul Secuiesc.

INSTRUIREA
NOILOR BIROUR5 

ALE 
ORGANIZAȚIILOR 

DE BAZĂ

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii"). — în organizațiile de 
bază din gospodăriile colec- 

.JL.Tj de stat și S.M.T.-urile din raionul 
fost deschise 188 de cercuri și cursuri de

Consfătuire cu lucrători din comerț

Ziua institutului"

PETROȘENI (coresp. „Scîn
teii“). — La Petroșeni a în
ceput instruirea noilor bi
rouri ale organizațiilor de 
bază și comitetolor de 
partid din întreprinderile și

instituțiile Văii Jiului. Instruirea se face pe baza unui 
plan elaborat de Comitetul orășenesc de partid Pe
troșeni. Pentru secretarii organizațiilor de bază și ai 
comitetelor de partid de la exploatările miniere șl 
celelalte întreprinderi sînt prevăzute 7 teme privind 
politica partidului nostru în domeniul industrializării 
socialiste a țării, rolul muncii politice de masă în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor economice.

Alte teme se referă la problema ale vieții interne 
de partid. Printre acestea sînt : munca organizațiilor 
de bază pentru întărtrea rîndurilor partidului și edu
carea marxist-leninistă a membrilor și candidaților 
de partid, conducerea organizațiilor de masă de 
către partid, planificarea muncii birourilor organi
zațiilor de bază etc. In fața noilor organe alese 
se vor face expuneri legate de sarcinile organiza
țiilor do bază pentru realizarea planului de pro
ducție pe 1983, despre exercitarea dreptului de 
control al organizațiilor de partid asupra condu
cerii tehnico-administrative, întărirea disciplinei în 
producție, ridicarea calificării minerilor și altele.

Instruirea se va face diferențiat pe ramuri de pro
ducție. Expunerile vor fi ținute de secretari și alțl 
membri ai comitetului orășenesc de partid, de spe
cialiști bine pregătiți.

ÎNVĂTĂMÎNTUL
DE PARTID LA SATE

five, gospodăriile 
Galaji au I— ----- —
învăjămînt de partid. în ele au fost cuprinși toji mem
brii și candidajii de partid. De asemenea, au fost în
cadrați 1 470 de tovarăși din activul fără de partid.

Cabinetul de partid a pregătit temeinic și din timp 
pe propagandiști. La primele lecții au fost prezenji 
aproape toji cursanfii. Lecfiile finufe la cursurile serale 
din G.A.C. Vameș și G.A.C. Unirea din comuna Piscu 
au fost strîns legate de sarcinile concrete care stau 
în fafa acestor unifă|i. Propagandiștii au insistat asu
pra problemelor mai grele din lecții, ajufîndu-i pe 
cursanfi să le înțeleagă cît mai bine.

CU SPRIJINUL 
GRUPEI 

DE PARTID

SUCEAVA (coresp. „Scîn
teii“). — La punctul Cire
șul din sectorul de exploa
tare forestieră Voroneț al 

brigada complexă condusă deI. F. Frasin lucrează 
comunistul Vasile Ungureanu. în cadrul brigăzii a 
fost organizată o grupă de partid compusă din 6 
membri și candidați de partid.

Zilele trecute la propunerea grupei de partid a 
avut loc o consfătuire cu toți muncitorii din brigadă, 
unde s-au purtat discuții pe tema: cum să gos
podărim mai bine masa lemnoasă. Cu acest prilej 
s-au scos în evidență unele aspecte din primele 
zile de muncă. S-a constatat că unii muncitori nu 
acordă suficientă atenție respectării normelor teh
nice de exploatare. Pe baza unui calcul întocmit 
s-a arătat că numai la un arbore care în loc să fie 
doborît pe curba de nivel este doborît la vale și 
capătă o ruptură, se pierd circa 20 —40 dm c.

In urma calculelor făcute și a discuțiilor purtate, 
muncitorii din brigada de la Cireșul s-au angajat 
să îmbunătățească indicele de utilizare la rășinoase 
cu 0,8 la sută, iar la fag cu 2 la sută, și să dea în 
plus, din aceeași masă lemnoasă, 120 m c bușteni de 
rășinoase și foioase.

CRESC RÎNDURILE 
ORGANIZAȚIEI 

DE BAZĂ

SLOBOZIA (trimisul 
„Scînteii”). — Organizația 
de bază din gospodăria co
lectivă „Timpuri Noi” Co- 

sîmbești, raionul Slobozia, și-a sporit rîndurile. Con
stantin Bo.toșaru, Stan P. Mihail și Constantin Ste- 
rian, din brigăzile de cîmp, Ștefan Cristian, unul din 
cei mai buni mulgători, Nița Paraschiv și Iosif Pa- 
raschiv, îngrijitori de viței, Neli Movilă, conductor 
de atelaje și alți 4 colectiviști fruntași au fost pri
miți, în ultimul timp, în rîndul candidaților de 
partid.

întărirea organizației de bază a influențat în 
bine activitatea ei în conducerea treburilor din 
gospodărie. Comuniștii repartizați în toate locu
rile de muncă au contribuit la creșterea rolului or
ganizației de bază în antrenarea colectiviștilor la 
lupta pentru obținerea de producții sporite. Co
lectiviștii din Cosîmbești au realizat în acest an 
un venit bănesc de peste 3 400 000 lei.

Un buchet de lumini portocalii, 
roșii, verzi lunecă pe mătasea înflo
rată și ultimele ecouri ale sălii se 
sting odată cu ridicarea cortinei,..

Participăm la o nouă formă de 
activitate a Casei de cultură a stu
denților din Cluj : „Ziua institutu
lui". Cu acest prilej studenții unui 
institut oferă colegilor invitați spec
tacole susținute de formațiile artis
tice proprii, organizează întreceri 
sportive, de șah. tenis de masă, pre
gătesc un program de audiții muzi
cale. Seara are loc o reuniune. O a- 
semenea „zi a institutului" au pre
gătit recent studenții Institutului pe
dagogic de 3 ani. Pregătesc manifes
tări asemănătoare studenții Institu
tului medico-farmaceutic, Institu
tului politehnic, Facultății de filolo
gie din cadrul Universității „Babeș- 
Bolyai" etc.

Casa de cultură a studenților din 
Cluj, prin întregul său program va
riat și atractiv, se străduiește să-și 
aducă contribuția la educarea co
munistă a studenților, la îmbogăți
rea activității culturale a tineretului 
universitar clujean. Studenții parti
cipă cu interes la conferințele și 
simpozioanele consacrate profilului 
moral al tînărului înaintat al epocii 
noastre, la conferințele pe teme de 
istorie a cinematografiei, la cursu
rile de cultură muzicală, la specta
colele de teatru susținute atît de for
mațiile profesioniste din Cluj, cît și 
de cele studențești. Medalionul lite- 

Agîrbiceanu", conferința

„Activitatea științifică a lui Emil 
Racoviță", audițiile muzicale din 
ciclul simfoniilor lui Beethoven, 
concertul dat de orchestra de ca
meră a Conservatorului „Gh. Dima", 
concursul de recenzii cu privire la 
filmul „9 zile dintr-un an" sau ser
bările organizate cu prilejul majo
ratului unor colegi sînt doar cîteva 
dintre manifestările înscrise în pro
gramul ultimelor săptămîni și cara 
s-au bucurat de succes.

Periodic se organizează expoziții 
de picturi, sculpturi, fotografii ale 
artiștilor amatori. în cadrul Casei 
de cultură a studenților din Cluj își 
desfășoară activitatea un cor mixt 
de peste 100 persoane, o echipă de 
dansuri populare, orchestre de mu
zică populară și ușoară, o formație 
de teatru. Aceste formații au susți
nut de la începutul anului univer
sitar numeroase spectacole, pe care 
le-au aplaudat tineretul clujean, 
muncitorii fabricii de ciment din 
Turda, ca și colectiviștii din Romi- 
nași, Panticeu și Feleac — regiunea 
Cluj — unde Casa de cultură a stu
denților a prezentat spectacole.

Și pentru că arta cinematografică 
e mult îndrăgită, iată prezentată, pe 
ecran activitatea studenților clujeni 
în laboratoare și săli de lectură, în 
cadrul formațiilor artistice, la mun
că patriotică, în vacanță la munte 
sau la mare. Sînt jurnalele de „ac
tualitate studențească” realizate de 
cineclubul casei de cultură.

M. IORDÄNESCU

„D© rade să coledăm fies- vecha ?"
In legătură cu nota „De unde să 

colectăm fier vechi?" apărută în zia
rul „Scînteia” nr. 5706, Direcția re
gională a navigației civile — Con
stanța ne răspunde următoarele:

„Au fost luate imediat măsuri de 
verificare în teren a celor semna
late. S-a întocmit un plan 
țiune cu responsabilități și 
precise pentru colectarea 
vechi găsit și de predare 
I.C.M.

Astfel, în perioada 1—20 noiem
brie a.c. s-a predat la I.C.M. — Con-

de ac- 
termene 
fierului 

a lui la

stanța cantitatea de 103 tone fier 
vechi provenit din colectări și ran
fluări de epave.

In ceea ce privește locotractorul a- 
mintit, s-au făcut imediat forme de 
casare care au fost înaintate forului 
nostru tutelar, urmînd ca la sosirea 
aprobării să fie imediat predat.

Au fost luate măsuri ca responsa
bilul cu colectarea fierului vechi, Itu 
Ion, să centralizeze situațiile pe Di
recție și să raporteze zilnic la Di
recția navigației, civile cantitățile de 
fier vechi ce se predau I.C.M.

x/ArtEwi© gBŒïra ©opis"
în urma publicării în ziarul „Scîn

teia“ nr. 5 700 a unui articol cu titlul 
de mai sus, în care .erau criticate 
unele deficiențe din sectorul produ
selor pentru copii, Direcția generală 
a industriei tricotajelor și confecții
lor din M.I.U. ne răspunde între 
altele : Producția articolelor pentru 
copii constituie pentru Direcția noas
tră generală o preocupare permanen
tă, care se reflectă în creșterea volu
mului producției, lărgirea sortimen
telor și a numărului de modele puse 
în fabricație, precum și în îmbună
tățirea calității produselor. Astfel, 
în anul 1962 întreprinderile au pro
dus peste 1 000 modele noi de con
fecții și tricotaje pentru copii, iar 
colecțiile elaborate numai pentru 
semestrul 1.1963 cuprind 494 mode
le noi de confecții și 753 modele noi 
de tricotaje“.

în răspuns se mai arată : „în ge
neral, comenzile la paltoane pentru 
copii s-au axat pe țesături groase, 
deși industria a prezentat la con
tractare și alte țesături. E adevărat 
că pentru această grupă de produse 
țesăturile nu sînt suficient de va
riate; spre a înlătura această defi
ciență s-a organizat o consfătuire 
la care au participat creatori din 
sectorul de confecții și lînă, în ca-

drul căreia s-a hotărît ca în activi
tatea de creație a țesăturilor tip 
lînă să .se acorde o atenție deose
bită lărgirii gamei de articole pen
tru copii ; ea se va reflecta în pro
ducția anului 1963. întocmai cum se 
arată . în articol, și tehnicienii noștri 
au constatat în producție unele de
ficiențe privind folosirea garnituri
lor, ceea ce 
pectul produselor firlite. Pentru 'eli
minarea acestor deficiențe se vor 
lua măsuri ca pentru contractările 
pentru semestrul 1.1963 să se întoc
mească o cartelă cu combinațiile de 
culori adecuate între garnituri și 
culoarea țesăturii de fond. Conside
răm că problemele ridicate în arti
col constituie un sprijin și vor servi 
la îmbunătățirea activității de viitor 
a sectorului nostru".

A răspuns ziarului și conducerea 
Fabricii de confecții din Craiova, 
care arată, între altele : „Socotim cu 
totul justificată critica privind com
binațiile de culori la paltoanele de 
fete. Pentru înlăturarea deficiențe
lor semnalate, conducerea fabricii 
a luat o serie de măsuri cum 
sînt : întărirea compartimentului de 
recepție, înființarea unui colectiv 
tehnic care să avizeze asupra -defi
nitivării creației atît sub aspectul

influențează negativ as- 
iselor fin'' ~

confecției, cît și al armonizării cu
lorilor între stofă și garnituri, pre
cum și al materialelor auxiliare : 
nasturi, căptușeli, catarame etc.”.

La redacție s-a primit și răspun
sul conducerii fabricii de tricotaje 
din Oradea. Recunoscînd justețea 
criticilor aöuse cu privire la colo
ritul nepotrivit al unor costumașe 
pentru copii, fabrica sesizează, în a- 
celași timp, faptul că întreprinde
rile „Industria lînei“-Timișoara și 
filatura „Dorobanțul"-Ploiești li
vrează fire filate neomogen. Din a- 
ceastă cauză, firele nu pot fi întot
deauna vopsite în culori potrivite, 
mai ales deschise. în concluzie se 
arată că „se vor lua măsuri ca fi
rele de lînă în amestec ce pot fi vop
site în asemenea culori să fie între
buințate pentru articole de copii”.

Au mai răspuns. redacției : Direc
ția generală industrială pielărie, în
călțăminte și cauciuc din M.I.U., 
întreprinderea comerțului cu ridi
cata pentru textile-încălțăminte- 
București, I.C.S. „Romarta". Prin a- 
cest din urmă răspuns sîntem infor
mați, între altele, asupra următoa
relor măsuri a fost trimis un de
legat la fabrică "dih Craiova pentru 
a urgenta livrarea mărfurilor res
tante, îndeosebi la paltoane în cu
lorile solicitate. în același timp, s-a 
dat sarcină colectivului care con
tractează mărfuri
le pentru 1963 să 
dea o atenție deo
sebită articolelor 
de copii, punîn- 
du-se un accent 
deosebit pe cali
tatea și coloritul 
acestora. „Con
siderăm însă — se 
arată în încheie
re — că este nece
sar ca fabricile de 
țesături să acorde 
o mai mare atenție 
producerii , unor 
modele potrivite 
pentru copii”.

Con

înirecerea 
artiștilor 
amatori

PLOIEȘTI (co
resp. „Scînteii“).— 
în regiunea Plo
iești se desfășoară 
cel de al doilea 
concurs regional 
al formațiilor ar
tistice de amatori 
din întreprinderi, 
cooperația mește
șugărească și de 
la sate. La faza fi
nală care a în
ceput ieri partici
pă cele mai bune 
formații artistice 
— echipe de dan
suri, brigăzi artis
tice de agitație, 
orchestre, forma
ții corale — se
lecționate în eta
pa anterioară. în
trecerile finale se 
desfășoară în mai 
multe centre: Pu- 

’cioasa, ‘Breaza, 
Tîrgoviște, Rîmni- 
cul Sărat, Buzău 
și Ploiești.

BRĂILA (coresp. „Scînteii”). — 
Pentru continua îmbunătățire a 
deservirii populației, Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular orășe
nesc Brăila a organizat o consfă-

tuire cu lucrători din 
membre ale comisiilor de 
membri ai echipelor de 
obștesc din oraș.

comerț, 
femei și 
control

Un proiectant și colaboratorii săi
Informația, sau mai 

bine spus aprecierea, a- 
vea o sursă sigură și 
autorizată. Cei trei oa
meni — un strungar, un 
maistru și un tehnician 
— care se aflau la se
cretarul comitetului de 
partid al uzinelor „In
dependența” din Sibiu 
declarară, împreună cu 
proiectant Nicolae Acli

lingă suluri de pro- 
tehnice de speciali- 
De bună seamă un

secretarul, că inginerul 
este unul dintre cei mai buni și mai statornici 
prieteni ai tehnicii, noi și că nu-i altul mai po
trivit pentru un interviu, dintre cei ce lucrează 
în lumea planșetelor și a foilor de calc.

Nicolae Acli... Numele acesta ne reamintea un 
inginer între două vîrste, trimis de uzina sibia- 
nă, ca reprezentant al său, la o consfătuire a cî- 
torva proiectanți, constructori de mașini și uti
laje, organizată la Brașov în toamna anului tre
cut. Erau de față atunci și oameni vîrstnici, în
cărunțiți cu rigla de calcul în mină, care au gă
sit cu cale să ridice capul și să asculte atent 
ce spune oaspetele din Sibiu. Vorbind despre 
rolul și răspunderea proiectantului azi, în con
dițiile producției moderne, ale avîntului tehnicii 
și științei, acest inginer își expunea amănunțit 
părerile în legătură cu modalitatea îmbunătăți
rii muncii de proiectare în întreprinderile con
structoare de mașini din regiune.

Acum îl vedeam pentru a doua oară. De data 
aceasta în uzină, în lumea preocupărilor lui.

Alături, pe colțul mesei, 
iecte, stau felurite reviste 
täte, cu semne între file, 
proiectant, un om care muncește intr-un sector 
de concepție atît de important ca acesta, trebuie 
să fie mereu la curent cu realizările tehnicii. 
Tovarășul Acli studiază neîncetat. La fabrică și 
acasă. Este unul dintre acei ingineri care au 
susținut cu pasiune ideea de a se întocmi și di
fuza periodic în uzină un buletin de informare 
tehnică. Acum este un fapt împlinit : pe masă, 
la îndemîna oricărui proiectant, stă „Buletinul 
de informare tehnică" nr. 12, cuprinzînd „Dis
pozitive care se pot aplica în cadrul atelierelor 
noastre“.

*

— încep prin a face o observație — spune to
varășul Acli. — Cred că proiectantul trebuie să 
fie mai înainte... tehnolog. Recunosc, la început 
nu am înțeles aici necesitatea. Cînd am venit în 
uzină, în 1954, am fost trimis să lucrez ca teh- 
nolog în secția'mecanică. - Asta m~a ajutat mai 
tîrziu, la planșetă. Cunoșteam bine posibilitățile 
tehnologice ale uzinei și puteam să stabilesc so
luția constructivă în raport cu condițiile de fa
bricație pe care le aveam.

După cum se vede — adăugă el, arătîndu-mi 
un proiect în care chiar și un ochi neformat pu
tea deosebi cazane și un păienjeniș de conducte 
— lucrăm la proiectarea unor utilaje chimice. 
Este un sector în care uzina noastră face pro
grese mari de la an la an. In 1960, doar 15 pro- 
iectanți lucrau pentru chimie. Acum, sîntem 35 
și tot nu-s de ajuns. Uzina mai are încă nevoie 
de cadre cu pregătire superioară.

★

Pe ușa biroului de proiectări intră tehnologul 
cazangeriei.

— Sînt unele deficiențe în producție — spune 
tehnologul. E cam anevoioasă munca la forja
rea flanșelor înalte pentru recipienți. Oare nu 
s-ar putea face prin construcție sudată ?

Inginerul ACU îl privește lung.
— Spune-mi, unde sînteți voi mai aglomerați 

cu lucrările acum : la sudură sau la strunguri ?
— Tocmai asta e, dacă le 

strucție sudată, mai eliberăm 
și așa supraîncărcate.

— Bine — spune inginerul, 
astăzi calculul. In cel mult două-trei zile să vii 
după desenul de execuție.

După ce plecă tehnologul, inginerul Acli a- 
dăugă, arătînd cu capul în direcția ușii :

—r Sporește mereu numărul celor din produc
ție care vin să colaboreze cu noi. Nu 
să nu avem aici musafiri. E multă 
cap, dar ai și multe satisfacții.

Cu aceste puține cuvinte, inginerul 
puizat o problemă pentru care el, poate fără 
știe, este foarte apreciat în uzină. Cu puțin timp 
mâi'.înainte? secretarul comitetului de partid 
spusese „Pe tovarășul Acli îl cucerești repede. 
Vorbește-i de tehnica nouă și este al tău. Pre
țuiește mult pe oamenii cu idei. Și-a făcut un 
adevărat colectiv de colaboratori din rîndurile 
personalului de la ateliere. El îi ajută bucuros 
să-și realizeze propunerile. Despre lucrul ăsta 
au vorbit mult oamenii cu cîteva luni 
cînd tovarășul Acli ă fost 
partidului".

— Cu introducerea noii, 
arc-aer cum a fost ? l-am

Știam că el este „autorul", omul care a luat 
inițiativa de a introduce la uzina „Independen
ța" această metodă tehnologică modernă.

facem prin con- 
strungurile. Sînt

Am să fac chiar

trece o zi 
bătaie de

Acli a

primit în

metode de 
întrebat.

e- 
să

în urmă, 
rîndurile

craițuire

— De fapt, lucrurile s-au petrecut așa : îm
preună cu un alt inginer din uzină, tovarășul 
Cornel Romoșan, am citit în revista „Tehnica 
nouă" o informație care aducea la cunoștință 
că în Uniunea Sovietică se aplică o nouă me
todă de craițuire, așa-zisa metodă arc-aer. Fi
rește, ideea ne-a cucerit. Am scris la Institutul 
de documentare tehnică 
documentar. Ne-a sosit 
în baza lui am proiectat 
nem port-electrod. Apoi 
la o uzină din Sibiu și am început experimenta
rea pînă cînd lucrurile s-au pus la punct. Așa 
a fost.

Nu, n-a fost numai atît. Probabil, din modes
tie, inginerul a trecut și de astă dată peste u- 
nele momente. Părea ceva de neînțeles : metoda 
nouă se dovedise de la început superioară în ce 
privește productivitatea și calitatea. Ușura și 
munca. Cu toate acestea s-au găsit cîțiva crai- 
țuitori care să țină parte metodei clasice, vechi. 
Cei doi ingineri n-au dezarmat. Continuară să 
demonstreze superioritatea noii tehnologii. S-a 
ajuns pînă acolo îneît comitetul de partid a tre
buit să ia hotărîri în privința aplicării și extin
derii noii tehnologii de craițuire. Și lucrurile au 
fost duse cu bine la capăt. Zgomotul, asurzito
rul zgomot cunoscut1 din cazangerie, a dispărut. 
Doar din cînd în cînd se mai aude bătînd cîte 
un ciocan pneumatic, protestînd ca un om îndă
rătnic.

La scurtă vreme după aceea au sosit la uzină, 
în schimb de experiență, reprezentanți din cî
teva întreprinderi metalurgice. Acum metoda se 
aplică la uzinele „23 August" și la „Progresul” 
Brăila, la Uzinele de utilaj petrolier din Ploiești 
și tu alte întreprinderi.

★
In biroul de proiectări atrage atenția pre

zența multor tineri.
— Sînt vreo zece tineri proiectanți, numai în 

biroul nostru — spune inginerul. Au terminat 
școala tehnică de proiectanți a uzinei. Ne creș
tem singuri cadrele.

Venind parcă întocmai ca un răspuns la o în
trebare, unul dintre acești tineri proiectanți se 
ivi de după o planșetă :

— Tovarășe Acli, sînteți bun, o clipă...
Acli n-a așteptat să fie chemat a doua oară. 

S-a ridicat și s-a dus. L-am auzit întrebînd : 
„Dar voi, tovarăși, ce 
vreme a rămas acolo, 
tovarăși de muncă.

să ne trimită material 
un material de studiu, 
un clește — noi îi spu- 
am comandat electrozi

părere aveți ?" Șl multă 
înconjurat de tinerii lui

ȘTEFAN ZIDĂR1ȚA

în urmă cu 
un an, bibliote
ca regională 
din Pitești a 
primit o mași
nă electrică de 
multiplicat ma
teriale metodi
ce de îndru
mare, conferin
țe, afișe etc. 
Dar mașina nu 
este folosită. 
De ce ? Pen
tru că bibliote
ca nu s-a în
grijit, iar sfatul 
popular regio
nal nu a spri
jinit-o să gă
sească un teh
nician care să 
pună mașina 
în funcțiune și 
s-o mînuiască..

struim cu cofraje glisante
(Urmare din pag. î-a)

cherestea, deoarece înainte planșeele 
se turnau monolit. în prezent, la 
construcțiile din noua etapă, din car
tierul gării, unde executăm blocuri 
cu 8 nivele tot cu ajutorul cofraje
lor glisante, în locul dulapilor de 
beton armat precomprimat s-a ex
perimentat folosirea planșeelor pre- 
tumate și montate prin liftare, me
todă care a dat bune rezultate.

La finisajul acestor blocuri s-au 
folosit de asemenea o serie de ma
teriale noi : plăci de granulit pen
tru izolarea termică și fonică a pe
reților exteriori (acestea se montea
ză în cofrajul glisant odată cu turna
rea betonului), vinacet la vopsit, 
praf hidrofob pentru izolarea tera
selor. rumbeton. tuburi din material 
plastic pentru instalații electrice și 
altele.

Folosirea elementelor prefabricate 
și a materialelor noi a dus la redu
cerea timpului destinat finisajelor. La 
primul bloc glisat, cu 65 de apar
tamente, finisajul a fost scurtat cu 
circa o lună, și chiar mai mult, față 
de cît dura înainte. Dezvoltînd ex
periența de la acest bloc, luînd noi 
măsuri la următoarele blocuri turn 
(B 2, B 3, B 4), durata de execuție 
totală a fiecăruia s-a scurtat cu 
încă 15 zile.

Pentru a micșora durata de execu
ție la finisaje — în această privință 
mai există încă largi posibilități — 
s-au luat o serie de măsuri. Tencuia
la de terasit se aplică direct în cofra- 
jul glisant, iar cea exterioară driș- 
cuită se execută odată cu glisarea, 
de pe schele suspendate. Inițial, la 
golurile ușilor și ferestrelor se mon
tau niște rame de lemn care erau 
scoase după glisare și în locul lor se 
monta tîmplăria. Pentru economisi
rea materialului lemnos s-au elimi
nat ramele, tîmplăria montîndu-se 
odată cu glisarea (la exterior). De 
asemenea, s-a trecut la turnarea bal
coanelor în cofraje confecționate pe 
loc după glisare, înlăturîndu-se ast
fel o serie de refaceri.

Unele îmbunătățiri au fost aduse 
și la lucrările de instalații. Coloane
le verticale și orizontale ale insta
lațiilor electrice au fost montate o- 
dată cu glisarea, cîștigîndu-se ast
fel un timp prețios. Celelalte ope
rații necesare la montajul instalații
lor s-au executat în timpul finisării, 
conform unui grafic întocmit de 
constructori și instalatori.

Pînă în prezent au fost glisate 5 
blocuri cu 11 etaje și 3 blocuri cu 
8 etaje. Dintre acestea au fost date 
în folosință 4 blocuri, iar pînă la 
sfîrșitul anului vom mai da blo
cul B 1 și o scară la A 1. în con-

tlnuare glisăm alte 5 blocuri cu 8 
nivele.

în tot timpul lucrului proiectanți! 
au fost prezent! în mijlocul con
structorilor colaborînd cu ei la de
finitivarea și completarea detaliilor 
de execuție. Pe parcurs ei au venit 
cu sugestii prețioase. Totuși uneori 
am avut și dificultăți. Parte din do
cumentația tehnică prezenta omi
siuni, uneori destul de importante, 
care au influențat negativ nu numai 
ritmul de execuție ci și prețul de 
cost pe apartament.

In prezent Comitetul executiv al 
Sfatulyi. popular orășenesc Con
stanța a luat măsuri în vederea unei 
mai bune coordonări a activității 
proiectanților cu a constructorilor.

Propria noastră experiență ne-a 
dovedit că prin folosirea cofrajelor 
glisante la construcțiile de locuințe, 
se scurtează cu mult timpul de exe
cuție, se obțin economii însemnate 
de material lemnos. Colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
cadrul întreprinderii noastre se stră
duiește în continuare să perfecțio
neze această metodă, să ia noi mă
suri care să ducă în anul viitor la 
scurtarea timpului de execuție, mai 
ales la finisaje, să îmbunătățească 
calitatea lucrărilor și să reducă co
stul pe apartament.

T1ÉÆTO1Ë • (g 3m® cm æ • ‘Te/ev/zii/ne ■
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Cio Cio-San — (orele
19.30) ; Teatrul de stat de operetă : 
Lăsați-mă să cînt — (orele 19,30); Filar
monica de stat „George Enescu“ (Ate
neul R. p. Romîne) : Concert simfonic. 
Dirijor ; George Georgescu — (orele 20); 
Teatrul Național „I. L. Caragiaie" (Sala 
Comedia) : Macbeth — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Mașina de scris — (orele 19,30): 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Steaua polară — (orele 19,30). (Sala Stu
dio): Bucătăreasa — (orele 20); Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu 1): Sfînta Ioana — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr 
76): Tache, Ianke și Cadîr — (orele
19.30) ; Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
Iești : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30); Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile): De n-ar fi iubirile
— (orele 20). (Sala Dobrogeanu Gherea) : 
Emil și detectivii — (orele 17); Institutul 
de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiaie (bd. Schitu Măgureanu nr. 1); 
Costache și viața interioară — (orele 20): 
Teatrul Evreiesc de stat : Selecțlunl... 
Selecțiunl... — (orele 20); Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
Vorba revistei — (orele 20). (Sala Victo
riei); Ocolul pămîntulul în 30 de melodii
— (orele 20); Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu) ; Doi la zero pentru noi — (orele
20.30) . (Sala Academiei) : Cactus întîiul 
și ultimul — (orele 16). Umor pe sfori — 
(orele 19); Circul de stat : Ansamblul — 
„Deutsche Zirkusarena" — din R. 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Chermesa : Repu 
blica (9,45; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21)
București (9,15; 11,30: 13,45; 16,45: 19; 21) 
V. Roattă (10; 12; 14,15; 16,30; 10,45: 21). 
Alex. Sahia (9.45; 12; 14,15: 16,30; 18,45: 
21). Vară romantică — rulează la cinema
tografele : Magheru (10.15; 12: 15; 17; 19; 
21) sl Tineretului (.14,30; 16,30; 18,30: 20,30) 
Călătoriile lui Gulliver : Tineretului (10: 
12). Moărtea în Insula de zahăr : Elena 
Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Cartouche

n

— cinemascop : v. Alecsandri (12; 14,15;
16.30) , înfrățirea între popoare (10; 16; 
13,30; 21), Arta (11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), 
23 August (10; 12,30; 14,45; 17; 19,30; 21,45), 
16 Februarie (11; 14; 16; 18,15: 20,30), Dru
mul Serii (13,15; 15: 17,30; 19,45; 22), B. 
Delavrancea (11; 14; 16,15; 18.30; 20.45). 
Seară „Prietenii filmului“ : v. Alec- 
sandri (19). Oameni și fiare — ambele 
serii : victoria (orele 19), 8 Martie (15,30;
19.30) . Jucătorul : Victoria (10,15: 12,30: 
14,30; 10,30). Culisele varietcului : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Lupii la stîuă: 
Central (9,45: 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21), 
Grivița (10,30; 12,30; 15: 17; 19: 21), M. 
Eminescu (15; 17; 19; 21), Olga Bancic 
(15; 17; 19; 20,45). Program special pentru 
copii : 13 Septembrie (orele 10). Tintin și 
misterul „Linei de aur" : 13 Septembrie 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare — rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. De la Ape- 
nini la Anzi : Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . Mongolii — cinemascop : 1 Mai
(10; 12,15; 16,30; 18; 20,30). Omul amflbie : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Misterul celor 
doi domni „N“ ' ‘
grafele : Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) , Flacăra (16; 18,15: 20,30). Prietenul
nostru comun . .1____
graful Alex. Popov în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21. Vîrsta dragos
tei — rulează la cinematograful C-tin 
David (15; 17; 19; 21). Umbre albe : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Celebrul 702: Unirea 
(15; 18,15; 20,30). O viață - rulează la
cinematograful T Vladimirescu (15; 
19; 20,45). Flăcări și flori: “ 
18,15: 20.30). Iile Pintille 
Moartea are o față - 
ajunge — rulează ia
I. C. Frimu (10; 12- 14,30: 16.45; 19: 21.15). 
Floreasca (16,15: 18.30: 20.30). G Coșbue 
(10; 12; 15; 17; 19: 21). Petre cel Isteț • 
Donca Simo (16: 18,15; 20,30). Libertăți! 
(10; 12; 14), Volga (10; 12). Haiduci) din 
Rto-Frio ; Volga (15; 17; 19; 21). Raze pe

rulează la cinemato- 
22; 1 

12; 14;
rulează la clnemato-

17: 
Munca (16: 
(18; 18: 20) 

cinemascop : 30 
Decembrie (16: 18.15: 20.30). Alibiul nu 

cinematografele

gheață; Molilor (16, 18; 20). Permisie pe 
țărm : 8 Mai (15; 17; 19; 21). învierea — 
ambele serii : Luceafărul (15,30; 19,30).
Casa de la răscruce : G. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). Aurel Vlaicu "" 
Carmen de la Ronda : 
18,30: 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele ___ _____
televiziunii. 19,15 — Pentru copii ; „Tre
nul accelerat" — adaptare după Zoltâ'rt 
Veress. 19,30 — Transmisiune din stu
dioul dc concerte al Radiotelevizlunil. 
„Concertul orchestrelor de muzică de 
estradă și populară ale Radloteleviziunil. 
Dirijori : Constantin Bîrsan și Radu 
Voinescu. In pauză : In fața hărții. In 
jurul orei 21,30 — Actualitatea cinema
tografică. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
1er! în țară : Vremea s-a menținut 

umedă, cu cerul variabil în Moldova și 
acoperit în celelalte regiuni. Burniță și 
ploi Intermitente au căzut local în Tran
silvania șl sudul țării, iar în Banat a 
nins. In regiunea de munte șl în Mol
dova s-a produs ceață locală. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între minus 1 grad la Oravița 
și 12 grade la Mangalia. In București : 
Vremea a fost umedă și închisă. Tem
porar a căzut burniță șl ploaie. Tempe
ratura maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 decembrie ; Vreme umedă șl în ră
cire ușoară. Cerul va fl mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații sub formă 
de lapoviță șl ninsoare în nordul țării 
și sub formă de ploaie șl lapoviță în 
sud Vînt potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 6 și plus 4 gra
de, Iar maximele între minus 2 șl plus 
8 grade. In București : Vreme umedă 
și în răcire ușoară. Cerul va fl mal mult 
acoperit. Temporar ploaie și lapoviță. 
Vînt potrivit din sectorul nordic. Tem
peratura în scădere.

19,30). 
,22,30; 

(15; 17; 19; 21). 
Libertății (16.30;

19,00 — Jurnalul
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scrierea sa în gospodăria colectivă e urmarea unui proces 
determinat de succesele grăitoare ale politicii partidului

SCÎNTEIA

și bombănind. N'crm înțeles, dintru-ntîi,

Pe platoul Bucegllor

Se repeta...

frag

Romanul „Cordovanii' — în curs de apariție la Editura pentru literatură — reflectă 
schimbările structurale survenite în viața satului în anii noștri. înfăptuirea reformei 
agrare, începuturile muncii colectivizării, lupta dusă împotriva unor elemente carieriste 
și oportuniste, consolidarea și dezvoltarea succeselor obținute in transformarea socialistă a 
agriculturii — sînt cîteva din etapele pe care le parcurge acțiunea. Tema romanului o 
constituie de fapt înnoirea adusă de revoluția socialistă în felul de a gîndi al țăranu
lui^ desprimăvărarea pe fundalul căreia au loc o seamă de înfruntări și de limpeziri, ase
mănătoare celor din fragmentul pe care îl publicăm. Lae ajunge printre cei din urmă la 
o înțelegere superioară a lucrurilor, iar aderarea sa la noua formă de conviețuire, în

suflețesc înnoitor și profund 
la sate.

Primăvara următoare a venit pe neașteptate 
peste mine. Și tot așa a și trecut, ca o fulguire. 
S-au topit întîi zăpezile, în grabă, repede, parcă 
le-ar fi zorit cineva din urmă, și-au înverzit și-au 
înflorit apoi, brusc, toate grădinile și toate po- 
noarele. S-au întors și păsările călătoare și-n 
Murăș au poposit și s-au bălăcărit cîrduri de 
rațe sălbatice. Iar rîndunicile au umplut văzdu
hul cu panglicile moi ale zborurilor și cu măr
gelele acelea albe șl cunoscute, ale ciripituri
lor. Murășul s-a tulburat și s-a învolburat de 
vreo două ori, cînd cu dezghețurile și mai odată, 
apoi s-a liniștit și s-a limpezit, pardosindu-și 
adîncurile cu nouri și cu lumină, ducîndu-se 
nepăsător la vale, în pas cu vremea, dacă nu 
chiar mai repede decît ea. Florile pomilor au 
căzut și s-au înnegrit, — s-au topit prin ierburi 
de parcă nici n-ar fi fost — iar poamele au 
prins a se împlini, căpătînd altă față, mai stră
lucitoare. Rusaliile au trecut fără ploi și fără 
vremuieli, dar de Sînpetru, în vară, au căzut 
peste sat, și nu numai peste sat, niște ploi mari 
și aspre. De vreo cîteva ori s-a surpat zarea, 
cînd într-o parte, cînd într-altă parte, curgînd pe 
dealuri, șuroind învălmășit și cenușiu. Pînă și 
soarele s-a mirat și s-a speriat, cînd s-a uitat 
peste lume, după ce B-a înseninat. Luminile 1 
s-au domolit apoi și pămîntul a început să abu
rească sub alintările lui, iar grînele, — holdele 
și cucuruzăle — au prins a se împlini, văzînd 
cu ochii. A venit și toamna, pe nesimțite, repede, 
și tot așa a și trecut, 
cum a venit, lăsînd în 
urma ei o aburire părel
nică, de vis. Iarna a fost 
mai lungă și mai grea, 
dar mie tot așa mi s-a 
părut, scurtă și urîtă.

„Prea iute trec toatei 
spuneam eu în răstim
puri. Prea s-au pornit 
toate 1... Prea se duc 1... 
Prea-s nu știu cum!... La 
urma urmei omul e om 
și nu trăiește decît o 
singură dată!... Și dacă 
nici atunci nu se poate 
bucura de viață, ce rost 
mai are el pe lume?... 
De ce se mai naște?... 
Așa, numai ca să fră- 
mînte pămîntul cu pum
nii?...“

Mereu mi se părea, și 
noaptea în somn și-n 
vis, — mai ales în somn 
și-n vis — că rămîn 
undeva în urmă și că 
vremea, — Timpul 1 —
trece peste mine și pe 
lîngă mine, netemător și 
neșovăitor, așa cum trec apele pe lîngă cîte-un 
ciot întăciunat și-mbătrînit.

„Așa se duc și-așa trec toate 1* — spuneam 
eu cînd mă culcam.

Și cînd mă sculam tot așa spuneam, ștergîn- 
du-mi fruntea de-o sudoare închipuită, încercînd 
să-mi limpezesc privirea, să fiu cît se poate de 
liniștit, să nu-mi mal fac gînduri din nimica, fără 
rost. Nu reușeam însă, cu toate că recunoscu
sem tot ceea ce era de recunoscut, — și asta 
încă din seara cînd m-am fost întors de la Al- 
șeldul de sus — cu toate că le dădusem drep
tate la toți, Iul Gheorghe, lui Dieu, lui Iulian șl 
lui Avram Bebeșelea, lui Mitru și lui Indreiu. Tu
turor celor de care mă ciocnisem pînă atuncea 
le dădusem dreptate, în gîndul meu și-n cuge
tul meu. O făcusem însă în așa fel. de parcă 
lucrurile astea, recunoașterea asta nu m-ar fi 
privit și pe mine.

„Așa-i, cum ziceți voi, mă 1 spusesem eu, cam 
de sus, ce-i drept, și cam în dușmănie, parcă 
i-aș fi făcut cuiva o înlesnire. Că dacă n-ar fi 
așa, nu s-ar obține rezultatele care se obțin, 
din pămînt, șl nu s-ar statornici între oameni altă 
rînduială, altfel de trai 1..."

In sat, — și nu numai în sat la noi, dar și în 
celelalte sate, din împrejurimi și din tară — lu
crurile mergeau într-un anumit fel și-ntr-o anu
mită direcție. De-acum chiar dac-ar fi vrut ci
neva, cu tot dinadinsul, să le întoarcă din drum, 
ori să le deie alt curs, ori să le încurce cumva, 
tie și pentr-un timp oarecare, mai lung sau mai 
scurt, n-ar fi izbutit, ori ce-ar fi făcut, ori cum 
ar fi luat-o. Oamenii își vedeau de treburile lor, 
în liniște, de parcă ar fi trăit așa de cînd îi lu
mea și pămîntul. Colectiviștilor, mai ales, nici că 
le păsa. celoT mai mulți dintre ei. Unii își fă
ceau case noi. alții și le lărgeau pe cele vechi. 
Se îmbrăcau mai bine și-și cumpărau fel de fel 
de lucruri, trebuincioase sau nu. Unora, măcar, 
nu le mai ajunqea cooperativa de la noi și se 
duceau pe la Bălgrad și pe la Șighiș și pe la 
Sibiu, să aibă de unde alege. Vreo cîțiva. doi 
sau trei inși, Gligoru lui Ghiuț, teoreticianul, 
și-a lui Moisă, Ion, își luaseră mobilă nouă. Se

întîmplase ceva acolo, la gospodărie. Cum-ne- 
cum, cu greu și cam pe ocolite, cu discuții și 
fără discuții, dar de pornit se pornise ceva la ei, 
și lucrurile începuseră să meargă și mai bine. 
Oamenii se duceau altfel la muncă, cu mai mul
tă tragere de inimă. Se desfășuraseră și se pu
seră în mișcare, cu toții. Iși înălțaseră încă două 
grajduri și-și făcuseră, încă din iarnă, un fel de 
seră, pentru răsaduri. Apoi, în primăvară, tîrziu, 
i-au dat drumul la grădina de zarzavat și-au 
vîndut și răsaduri celorlalți oameni, de la noi 
și din celelalte sate, din împrejurimi, din Dunga 
de jos și din Dîrja. In afară de asta, în răstim
puri și printre altele, mai de clacă, mai cu zile- 
muncă, și-au făcut și vreo cîteva cuptoare de 
cărămidă, pentru gospodărie, în primul rînd, și 
pentru propriile lor trebuințe.

In toamnă, după ce am isprăvit cu lucrul, 
m-am dus și eu la gospodărie, să le ajut la că
ratul cucuruzului. Le-am dat boilor de mîncare, 
i-am adăpat, i-am prins la jug și-am plecat.

„Mă plătesc de ei c-un car-două 1 am mai 
spus eu pe drum. Și după aceea mă duc și mă 
hodinesc pe undeva 1... Dau drumul la boi la 
iarbă și mă culc 1’

Am uitat apoi de toate planurile, după ce am 
intrat între oameni. Și-am lucrat pe. ruptele, toa
tă ziua. Pe la amiază doar am 
scurtă. Le-am dat ceva la boi,

făcut o pauză 
niște trifoi ori

(Desen de IULIAN OLARIU)

zu

niște lucernă și-am îmbucat și eu ceva. Pe urmă 
am pornit-o mai departe, la lucru, cu și mai 
multă tragere de inimă. Plecam pe hotar și mă 
întorceam apoi, o dată cu ceilalți, car după 
car. Tocmai asta îmi plăcea, că acolo, la ei, 
lucrul mergea strună, cînd se pornea. Oamenii 
munceau de zor, mai schimbau cîte-o vorbă în
tre ei, se mai îndemnau cu cîte-o glumă și parcă 
sporul era mai mare și parcă treaba mergea 
mai bine.

— Da merge treaba la ăștia, mă 1 mi-a spus 
unul de-a lui Mîndrei, unul care venise acolo 
ca și mine, s-ajute. — Ca pe roate merge !... 
Și-au o recoltă nemaipomenită !... Tii. fir-ar să 
fie 1...

Veneam de către Bălătuci, pe calea popii, și 
el era maf înaintea mea și-acuma rămăsese în 
urmă, să-mi spună vorbele astea. Dar eu n-am 
zis nimica. M-am uitat la boi, — la boii mei, 
care eu îi crescusem și 
fot eu îi învățasem să 
tragă în jug — și mi-a 
părut bine, parcă m-ai 
fi uns cineva la inimă, 
cînd i-am văzut cum 
țineau ei jugul, cum 
pășeau și cum tră
geau ei, fără să se o- 
pintească.

„Păi eigur că mer
ge ! am zis eu, fără să 
stărui asupra vorbelor 
pe care le spusese o- 
mul. Dacă-i dai dru
mul merge !..- Așa-i cu 
toate 1 Cît privește re
colta !... Ei, da, recol
ta-! bună 1... Adică nu-i 
rea !...'

Seara, însă, după 
ce am descărcat ulti
mul car de cucuruz, 
m-am desumflat și 
m-am scofîlcit. Și m-am 
îndîrjit, totodată, m-am 
răsvrătit din nou, îm
potriva oamenilor, îm-

„PERIFERIE- — acuarelă, 1935. Din lucrările prezentate la expo
ziția B’Arg (Ion Bărbulescu) deschisă recent la Galeriile de Artă ale 
Fondului Plastic din str. S. M. Kirov.

potriva întregului sat. S-a întîmplat 
c-am mai stat o leacă da o parte, 
la urmă de tot, lîngă grămada de 
cucuruz pe care o făcuseră ei lîngă 
coșerci. îmi aprinsesem o țigară 
și-mi tocmeam pînă una alta lesele 
carului și-mi făceam niște socoteli 
de moment, mă gîndeam să le spun 
lor, lui Indreiu ori lui Mitru, că dacă 
mai au nevoie la ceva, eu unul îi 
ajut din inimă. Și-apoi, cînd m-am 

stingă, am văzut un om care strîngea șiuitat în
arunca pe grămadă ciucalăii de pe jos, bodo
gănind și bombănind. N-am înțeles, dintru-ntîi, 
ce zicea omul, iar mai apoi, după ce am înțe
les, am tresărit și-am rămas locului, lîngă car.

— S-o isprăvit 1 spunea omul, așa ca pentru 
sine, dar destul de tare. — Mă scriu și gata 1... 
Chiar în seara asta !... Și cu Iștină văd eu ce 
fac 1... S-o terminat, ce mai 1... S-o isprăvit 1

Nu m-am apropiat și nici n-am încercat să 
ghicesc cine-i omul acela care-și spunea gîn- 
durile cu glas tare, ca să se convingă de ceea 
ce nu se convinsese pînă atunci. Nici locului 
n-am mai stat însă prea mult. Am pus un ceglău 
în car, încet, mi-am luat biciul din leucă și-am 
îndemnat boii către drum, pe ocolitele, ca să 
nu mai dau față cu nimeni.

în drum, după ce m-am suit pe ceglău, m-am 
mai uitat o dată în stînga, către grămada aceea 
de cucuruz, de lînqă care plecasem. Am pocnit 
apoi din bici, după ce am văzut că omul era 
tot acolo, lîngă qrămada aceea mare, de cucu
ruz, — și-am strigat la boi, să meargă mai 
iute.

— Cea, Piscule 1 am spus eu tare. Cea, fir-ar 
să fie 1 Și-a cui o făcut-o de lume 1... Cea, măi 
tată, cea !...

To[ drumul am bodogănit și-am bombănit, bi
ciuind boii, ca un nesocotit. Iar acasă tot cam 
așa am făcut, mai încet, ca să nu mă vadă 
Parasca, ca să nu mai ajungem la cine știe ce 
discuții.

„Cu ea n-am nimica 1 am spus eu. Cu oamenii 
am eu ce am 1... Cu nesocotiți! ăștia, care dacă 
o iau într-o parte, apoi nu se mai știu opri !... 
Auzi vorbă : au recoltă bună 1... S-o terminat și 
s-o isprăvit 1..."

De nenumărate ori i-am ocărit pe ceilalți, 
atunci, în seara aceea de toamnă tîrzie șl după 
aceea. începeam cu omul care căzuse pe gîn- 
duri, lîngă grămada aceea mare, de cucuruz, 
și-ajungeam apoi la alții.

„Voi, mă, spuneam eu, sînteți niște negînditi 
și niște proști 1... Știți una și bună !... Da’ dacă 
ați sta și vați gîndi mai bine !... Dacă n-ați fi 
cum sînteți 1..."

Ziceam ce-mi venea la îndemînă, îi beșteleam 
P® toți în fel și chip, dar de scăpat tot nu scă
păm de simțămîntul acela de însingurare si 
de rămînere în urmă, care căpătase, parcă, 
puteri și mai mari, care mă apăsa din ce în ce 
mai tare. De multe ori mi se părea că stau 
într-o roghină. într-o mlaștină mare și adîncă 
și că dacă mă mai și zbat ,și mă mai si agit, 
mă duc și mai repede Ia vale, în gol. îndîrjirea 
din mine, însă, nu scădea deloc, Din contră, 
creștea și se întărea, pe măsură ce mă adîn- 
ceam în propriile-mi zbateri, pe măsură ce mă 
depărtam de ceilalți oameni, de prieteni și de 
vecini, de sat.

— Ia spune-mi, mă, l-am întrebat eu pe Mitru 
într-o seară, la o șezătoare — de ce vă ameste
cați voi în toate ?..- De ce nu le dati pace oa
menilor ?... De ce nu-i 
cum or mai trăit ?... 
grijă ?... V-o tocmit 
cineva ?•..

Mitru a stat și-a așteptat, să ajung eu la capăt 
cu întrebările, cu nedumeririle care se strînseră 
în capul meu, ca o apă tulbure și grea.

— De cine vorbești tu ? m-a întrebat el pe 
urmă. La cine te referi ?

— La cine mă refer ? ! am spus eu mai încet, 
dar tot așa, cu năduf, îndesat. — La voi ăștia 
care sînteți Ia putere, fiindcă voi nu lăsați oa
menii în pace. Și după aia tot voi veniți șl spu
neți că vreți să le fie bine oamenilor, să trăiască 
așa cum se cuvine, omenește !...

Mitru m-a prins de mînă și m-a strîns tare, 
poate că fără să vreie, dar de atrîns m-a strîns 
și eu am înțeles din asta că am mers prea 
departe cu întrebările, dar de oprit nu m-am 
oprit nicf de data asta. Și nici n-am dat înapoi. 
Am așteptat numai pînă ce și-a pregătit el o 
țigare.

— Iți răspund eu la toate întrebările astea, 
ml-a spus Mitru cu oarecare asprime — da’ 
pînă una alta să-mi răspunzi șl tu la o întrebare 
de-a mea, da așa, deschis, pe față, fără nici 
un ocol 1...

— Iți răspund ! am zis eu scurt. Mie nu md-o 
fost teamă niciodată de adevăr 1-..

La Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" se află în repetiție : „Adam și 
Eva" de A. Baranga, în regla lui Sică 
Alexandrescu, artist al poporului ; 
„Doi prieteni" de Lucia Demetrius, 
în regia lui Moni Ghelerter, maestru 
emerit al artei ; „Vizita bătrînei 
doamne” de scriitorul elvețian Frie
drich Dürrenmatt, de asemenea, în 
regia lui Moni Ghelerter; „Cercul de 
cretă caucazian” de Bertolt Brecht, 
în regia lui Lucian Giurchescu.

Artiștii Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" repetă piesele : „Opera 
de trei parale" de Bertolt Brecht, în 
regia lui Liviu Ciulei, artist 
„O singură viață" de Ionel 
și „Sub clar de lună" de 
Mazilu, în regia lui Lucian

emerit ; 
Hristea 
Teodor 

Pintilie.
Culegere de melodii populare

lăsați să trăiască asa 
De ce le purtațl voi de 

cineva ?... V-o rugat

SUCEAVA (coresp. „Scînteiî). — 
„Sună strună și răsună” se intitu
lează noua culegere de melodii popu
lare editată de Casa regională a 
creației populare din Suceava, care 
cuprinde 37 jocuri din regiune.

în vederea îmbogățirii repertoriu
lui echipelor artistice de amatori, 
Casa regională a creației populare a 
mai editat în ultima vreme două 
piese într-un act (alte două se află 
sub tipar), o culegere de folclor și 
altele.

Coruri pe foi volante

In colecția pe foi volante, Editura 
Muzicală a scos recent de sub tipar 
șase noi coruri : „Prieteni dragi din 
Marea Uniune” de Ioan D. Chirescu, 
„Partidului îi sînt dator” de Sabin 
Drăgoi, „Tineri, mina dăm” de Hilda 
Jerea, „Cîmp de aur înfrățit” de 
Vasile Timiș, „Cîntec despre priete
nie” de Mauriciu Vescan și „Cîntec 
pentru oțelari" de Sergiu Sarchizov.

In turneu

Teatrul de Estradă din Deva, în 
cadrul unui turneu în Capitală, a 
prezentat spectacole cu „Șarjele re
vistei".

Tragediile provocate de urgia 
leristă au inspirat crearea a 
meroase opere de artă cinema
tografică ; scenariști și regizori din 
multe țări au ținut — făcîndu-se e- 
coul năzuințelor de pace ale po
poarelor — să evoce monstruozita
tea războiului fascist, pentru a con
damna astfel tendințele revanșarde, 
politica cercurilor agresive din Oc
cident.

Este semnificativ că între acești 
artiști lucizi se numără și unii ci
neaști din R.F. Germană, care au 
demascat, în filme remarcabile, re
învierea fascismului, atrăgînd aten
ția asupra primejdiei pe care o 
reprezintă pentru pacea lumii mili
tarismul vest-german. Ne amintim 
de „Copiii minune" sau „Fantomele 
din Spessart", filmele de succes 
create de Kurt Hoffmann. „Cherme
za" (scenariul și regia — Wolfgang 
Staudte) își propune același obiec
tiv, abordînd tema dintr-un unghi 
nou, cu o mare forță artistică.

Cineastul ridică problema pasivi
tății, a lașității manifestate de o 
categorie largă de mici burghezi 
față de fascism, în zilele ultimelor 
zvîrcoliri ale „Reich'-ului. Este po
vestea dramatică a unui tînăr care 
— dezertînd din Wehrmachtul hitle
rist pentru că n-a putut suporta 
odioasele crime la care era nevoit 
să participe — încearcă să găsea
scă un adăpost la cei apropiați. 
Zugrăvind cu variate mijloace de 
expresie o galerie de tipuri repre
zentative, autorul filmului înfățișează 
emoționant momentele cînd tînărului 
i se dezvăluie un adevăr pe care 
pînă atunci nu-1 cunoscuse. Intr-un 
fel sau altul, toți cei pe care-i cre
zuse apropiați refuză să-i dea spri
jin sau adăpost. Staudte schițea
ză, cu subtilitate, caracterele unor 
oameni foarte diferiți : pastorul, 
cîrciumarul satului, rubedeniile, pă-

Pe ecranele cinematografelor

(Continuare în pag. IV-a)

rlnții tînărului Robert. Mulțl
tre ei nu simpatizează cu ___ T
tii ; dar numai gîndul la consecin
țele pe care le-ar putea avea fap- ___ ___ ______,___
tul că ascund un fugar, un om sătul faptul că astăzi, în Germania"occî-

descoperirea, într-un sat din R.F.G., 
naziș- a osemintelor unui soldat necunos

cut. Este vorba tocmai despre Ro
bert. Și apare elocvent subliniat

Papura este o plantă înaltă ft 
subțire și îi place foarte mult lui 
Spiridon Georgescu, casier la 
ferma Adamachi a Institutului a- 
gronomic din Iași. Om cu gus
turi curioase, de la papură el 
preferă nodul. Dacă Ion Tudor, 
șeful contabil, i-ar pune în față 
un trandafir alb, Spiridon nu 
s-ar lăsa dezarmat de frumuse
țea și parfumul lui. I-ar căuta 
spinii. Cotnarul e un vin bun. 
Spiridon e de acord — dar pe ju
mătate. Vezi că... se lasă în pi
cioare.

într-o zi, un coleg de serviciu, 
văzînd că-i tot plouă și-i tot 
ninge și că de dimineața 
pînă seara se tot învîrte 
bombănind, i-a zis :

— Georgescule, așa nu 
mai merge. în loc să-ți 
vezi de treburile tale la 
casierie, umbli toată ziulica 
hai-hui prin oraș. Cu ce 
te ocupi ?

La fel i-a spus șeful con
tabil și inginerul șef. La fel 
administratorul.

A înghițit Spiridon cu 
noduri critica. Adevărul 
era că omul nu se prea 
omora cu firea cînd era 
vorba de muncă. îi plăcea 
viața ușoară. A luat foc. 
după cum îi era meteahna, 
început să le caute tuturor nod în 
papură. Așa, să-i învețe minte I 
Și a început cu tot felul de recla- 
mații în dreapta și-n stînga. Da, 
e adevărat că la ferma Adamachi 
lucrurile merg bine — dar, ve
deți dumneavoastră, mai e un 
nod pe ici, altul pe colea... Con
tabilul șef s-a autopremiat cu 
2 000 de lei. Administratorul 
și-a pus la o parte un mare nu
măr de ouă. Inginerul șef nu 
poate lămuri unde s-au rătăcit 
4 000 litri de vin. Laptele fermei 
se acrește, mierea se zaharisește. 
Papura era, carevasăzică, plină 
de noduri.

Și, astfel, forurile respective au 
început să primească o ploaie de 
reclamații de la ferma Adamachi. 
După un timp, le-au și pierdut 
socoteala. Deprinși să privească 
cu seriozitate orice sesizare a 
unui om al muncii, tovarășii care 
au citit scrisorile venite de la 
ferma Adamachi au hotărît o an
chetă. cu gîndul că autorul sesi
zărilor face parte dintre cei care 
scriu cu bune intenții despre 
unele nereguli într-un domeniu 
de activitate sau altul, pentru a 
contribui la înlăturarea lipsuri
lor, la bunul mers al muncii.

Au curs pe capul celor de la 
Institut și de la fermă, în urma

acrișorilor lui Spiridon Georgescu, 
anchete peste anchete : expertize 
contabile, cercetări și para-cerce- 
tări de unde vrei și de unde nu 
vrei, inspecții anunțate și ne
anunțate. Nici un mijloc n-a ră
mas nefolosit pentru a se desco
peri adevărul.

Adevărul, ca undelemnul, ie
șea de fiecare dată la suprafață : 
șeful contabil nu s-a autopremiat, 
ouăle ieșeau la numărătoare, vi
nul nu se rătăcise nicăieri. To
tuși, timp de un an, reclamațiile 
au continuat să curgă. Și fie
care dintre ele declanșa, vromvt.
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dintre ele declanșa, prompt, 
cel puțin o cercetare. Abia 
ultimele cercetări au izbutit 
să aducă ceva nou. Sătui 
să tot inventarieze inutil 
ouăle, vinul, laptele, mie
rea, revizorii controlori au 
luat într-o zi la verificare 
și fondul de salarii. Și abia 
atunci au găsit, în fine, no
dul pe care-l ascundea pa
pura. La fermă era un om 
care și-a însușit bani, sem- 
nînd în fals statele de pla
tă. Ba chiar a vrut să-și 
însușească prin diferite ter
tipuri un lot de grădină. Au 
mai aflat, pe deasupra, că 
omul cu pricina, în loc să-și 
cinstit de muncă la fermă.vadă 

colinda străzile lașului în căutare 
de naivi, pentru a le da consul
tații de... chiromancie. Cine cre
deți că era ? Spiridon Georgescu, 
în carne și oase ! Același Geor
gescu care se specializase în „re- 
clamații”.

Pentru necinste și abuzuri in 
serviciu, lui Spiridon Georgescu 
i s-a desfăcut contractul de mun
că. S-au gîndit cei de la fermă 
că, poate, în felul acesta se în
vață minte.

într-o zi, în grădina fermei, un 
flăcău care trăgea vîrtos cu sapa 
a strigat către ceilalți din jur :

— Ce se vede acolo în salcîmi ?
S-au apropiat și l-au desco

perit, cocoțat între crengile țe
poase de salcîm, cu un binoclu în 
mînă, pe fostul lor casier Spiri
don Georgescu. 'Luat din scurt, a 
mărturisit că venea să se „docu
menteze“, asupra nodurilor even
tuale din papura fermei. Oame
nii l-au luat peste picior :

— Te știm ca pe un cal breaz. 
Dacă n-ai altceva de făcut...

Și toată lumea și-a continuat 
munca. Din pom, Spiridon a vrut 
să mai spună ceva.

Dar vorba i s-a oprit ca un nod 
în gît. Poate s-o fi gîndit în a- 
cel moment să se apuce și el de 
o treabă ca lumea.

PETRE DINESCU

din film
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O scenă
de războiul fascist, îi determină să-1 
alunge, deși știu că ÎI trimit la 
moarte. In acțiune apare și o tînără 
de origine franceză, adusă dintr-un 
lagăr de concentrare ; viața ei a 
fost strivită de fascism, ea a capi
tulat în fața 
prin care a 
ea găsește 
ea mai mult 
secade“ din 
părinților lui Robert nu le vine ușor 
să-și renege fiul; filmul redă dra
matismul procesului lor de conștiin
ță, oscilația între dorința de a-1 păs
tra lîngă ei și pornirea lașă de a-1 
denunța. Dilema o rezolvă însuși Ro
bert care, pus într-o asemenea situa
ție, se sinucide.

Filmul zugrăvește aceste întîm- 
plări retrospectiv, pornind de la

împrejurărilor cumplite 
trecut, dar tocmai la 
Robert înțelegere, la 
decît la oamenii „cum- 
satul natal. Evident că

dentală, nu e prudent ca familia 
unui fost soldat hitlerist să recu
noască, în spiritul adevărului, că 
acesta a dezertat din Wehrmacht, ci 
e mult mai bine șl mai profitabil 
să accepte onorurile ce i se fac, post 
mortem, ca unui erou hitlerist...

De mare actualitate, puternic de
mascator, filmul dezvăluie cu ascuți
me realistă renașterea fascismului în 
republica de la Bonn, prezentîndu-i 
pe cei de care este legată moartea 
tînărului Robert — inclusiv pe foștii 
militanți naziști — în postura lor de 
astăzi, cînd se află din nou la pu
tere. Chipurile lor odioase se succed 
rapid pe ecran în rotirea amețitoare 
a caruselului. Și veselia lor stri
dentă sună, în film, ca un avertis
ment, ca o chemare la vigilență,

SILVIA NICOLAU

Sînt un pasionat cititor de cărți 
politice, literare și științifice. Dintre 
colecțiile ce apar, un loc mai impor
tant în biblioteca mea și a celor doi 
copii ai mei, din clasa a șasea și a 
treia, îl ocupă 
lui” și „Biblioteca 
legătură cu aceste 
două colecții aș 
dori să fac unele 
propuneri.

„Biblioteca șco
larului” este foarte 
utilă. Atît textele, 
tematice cuprinse în încheierea fie
cărui volum corespund unor cerințe 
reale ale învățămîntului. Ar fi bine 
ca editura să vegheze să nu se pro
ducă întîrzieri în apariția unor lu
crări prevăzute în programa anali
tică. în această colecție ar putea 
apărea și materiale de completare a 
cunoștințelor în alte discipline șco
lare ; în felul acesta, ea și-ar justi
fica și mai bine titulatura.

Colecția „Biblioteca pentru toți”, 
în care au apărut peste 140 numere, 
e

„Biblioteca școlaru- 
pentru toți”. In

cărților lasă însă uneori de do 
de exemplu la volumele „Un

Păreri ale cititorilor

cit și întrebările

editată cu îngrijire. Legă-

tura 
rit : 
om între oameni” de Camil Petrescu, 
și „Mizerabilii” de V. Hugo, unele 
exemplare s-au desfăcut în fasci
cole.

Dacă din punctul de vedere al 
prețului această 

========— bibliotecă este in
tr-adevăr „pentru 
toți”, ar trebui ca 
și din punctul de 
vedere al cuprin

sului să fie „pentru toți”. In acest 
sens, aș propune o tematică mult 
mai variată, cuprinzînd și povestiri 
din diferite domenii științifice, cărți 
despre arta, culturo și obiceiurile 
popoarelor, cărți de istorie a litera
turii, artei, științei. în felul acesta, 
colecția „Biblioteca pentru toți” ar 
pune la dispoziția oamenilor muncii 
lucrări utile pentru a-și însuși 
o cultură multilaterală.

ION LUCA 
întreprinderea Construcții-Montaje 
a Ministerului Industriei Petrolului 

și Chimiei — București

Discuri pentru inițiere muzicală
Pentru a veni în aju

torul celor ce doresc 
să-și însușească cunoș
tințe muzicale, Casa de 
discuri „Electrecord” 
din Capitală pregătește 
— sub titlul comun „In 
ajutorul iubitorilor de 
muzică” — trei discuri 
micro. Ele cuprind ex-

puneri ale compozitoru
lui Alfred Mendelsohn 
despre melodie și ritm, 
armonie și contrapunct, 
despre instrumentele 
muzicale și orchestra 
simfonică. Pe lîngă lec
tura și exemplificările 
la pian, aparținînd com-

pozitorului amintit, al 
treilea disc cuprinde și 
variațiuni instrumenta
le, un preludiu și o fu
gă, executate de orches
tra simfonică a cinema
tografiei.

Intr-un viitor apro
piat, aceste discuri vor 
fi livrate comerțului.



arheologice
O importantă competiție de masă

Azi începe finala

Cercetări
Numărul impresionant de peste 120 

de șantiere de săpături din acest an, 
deschise în aproape toate regiunile 
țării, demonstrează amploarea pe care 
au luat-o cercetările arheologice. 
Ele au fost îndreptate în acest an cu 
mai multă stăruință, indiferent de epo
ca istorică studiată, spre cunoașterea 
progreselor realizate de societatea 
omenească de pe teritoriul țării noas
tre ca urmare a dezvoltării ei interne. 
Trecerea în revistă a cercetărilor arheo
logice din acest an ne permite o 
incursiune în diferite epoci ale trecutu
lui țării noastre.

CERCETĂRI PRIVIND 
începuturile societății ; 

OMENEȘTI

Cercetările din valea Dîrjovulul, unde 
s-a descoperit cea mai veche cultură 
paleolitică cunoscută pînă acum, așa- 
numita „cultură de prund”, repre
zentată prin unelte foarte primitive — 
simpli bulgări de piatră, ciopliți doar 
la unul din capete — au adus noi ele
mente în discuțiile cu privire la înce- 
pulurlle societății 
omenești de pe te^i 
ritoriul țării. In fl
ees! an au urmat 
alte cercetări Im
portante tn diferite 
așezări paleolitice i 
tn Banat — săpătu
rile de la Romî
nești șl Coșava, în 
Maramureș — la 
Boinești ș.a.

Continuîndu-se 
cercetările de la Ri- 
piceni, regiunea Su
ceava, s-au efec
tuat noi săpături la 
așezarea paleolitică 
de la punctul „Iz
vor”. Pot fi studiata 
aici aspecte ale cul
turii ce se succed 
neîntrerupt din pa
leoliticul mijlociu 
(circa 100 000 ani 
î.e.n.) pînă spre 
sfîrșiful paleoliticu
lui superior (circa 
10 000 ani î.e.n.). Tot aici 
nual cercetările privind un 
format din peste 20 de fildeși 
mamuți, concentrați pe o suprafață de 
numai cîțiva metri păfrați, în jurul 
cîforva pietre. Complexul de fildeș 
pare să fie în legătură cu practica ma
giei vînătoreșfi.

Cercetările efectuate la Bugiuleșfi, 
raionul Olteț, oferă dale noi, de 
ordin material, despre una din etapele 
cele mai vechi ale procesului antropo- 
genezei. Au fost descoperite, în nu
măr destul de mare, oase sparte ale 
unor animale. După opinia unor cer
cetători, acestea ar fi servit ca unelte, 
ceea ce ar demonstra prezența pe teri
toriul țării noastre a unei culturi foarte 
primitive, ma1' veche decît „cultura de 
prund“. Deocamdată problema se află 
încă în discuție, cercetătorii nu au a- 
juns la un punct de vedere comun.

La cunoașterea diferitelor culturi 
neolitice au adus o contribuție însem
nată săpăturile întreprinse la Cernica, 
în apropierea orașului București, unde 
a fost cercetat în continuare marele ci
mitir neolitic din „cultura Boian“. Re
cent, aici a fost descoperită și o stră
veche așezare. Pentru adîncirea cu
noașterii unor importante culturi neoli
tice au servit și săpăturile de la Rado- 
vanu, raionul Oltenița, Lumea Nouă, 
raionul Alba lulia, dar mai ales amplifi
carea celor de la Cucufeni, localitate 
care a dat numele celei mai interesante 
culturi neolitice clin estul Europei. A- 
ceastă cultură este caracterizată printr-o 
splendidă ceramică pictată, adevărate 
lucrări de arfă aie oamenilor neolitici.

CONSTRUCȚII ANTICE

Epoca bronzului a fost anul acesta 
mai puțin amplu cercetată. Tn schimb, 
prima și a doua epocă a fierului, care 
sînt insuficient cunoscute, au constituit 
obiectul unor cercetări mai largi. Ast
fel, de pildă, săpăturile efectuate în 
continuare la șantierele arheologice din 
cadrul marelui complex dacic din Mun
ții Orășfiei, precum și la Popești, în 
preajma Capitalei, la Cetățeni, raionul 
Muscel — unde printre remarcabilele 
descoperiri se află și un bogat mormînt 
lucrat din piatră — completează in
formațiile privind a doua epocă a fie
rului din istoria țării noastre.

însemnătate istorică are și descope
rirea neașteptată, la Piatra Neamț, a 
unei cetăți dacice din a doua epocă 
a fierului.

Epoca sclavagistă a constituit și 
înainte obiectul preocupării cercetăto
rilor, dar nu se poate spune că me
todele de lucru folosite între cele două 
războaie mondiale, ca și orientarea is
torică generală a cercetărilor arheolo
gice, ar fi dus la o cunoaștere temei
nică a realităților ei. O dăunătoare în
clinare spre spectaculos făcea să se a- 
corde prioritate monumentelor care 
erau mărturii ale luxului și ale culturii 
clasei exploatatoare, în timp ce stu
dierii vieții locuitorilor simpli i se a- 
corda o atenție minimă.

Aplicarea sistematică a învățăturii 
marxisf-leniniste în știința istoriei a im
primat cercetărilor arheologice din țara 
noastră o orientare științifică, a lărgit 
cadrul preocupărilor oamenilor de 
știință. Rezultatele cercetărilor de pe 
marele șantier de la Histria, bunăoară,

au un fot mai adînc conținut istoric, 
pun în lumină multiple aspecte ale 
muncii și vieții locuitorilor simpli ai o- 
rașului. Odată cu amploarea lucrărilor 
de construcții din ultimii ani, săpătu
rile de la Mangalia — vechiul Callatis 
— au cunoscut și ele un ritm rapid, 
nemaivorbind despre rezultatele deose
bite ale lucrărilor arheologice efec
tuate în cuprinsul orașului Constanța. 
Numeroasele construcții antice desco
perite în vechiul Tomis ne ajută să ur
mărim dezvoltarea orașului de-a lungul 
existenței sale multiseculare. Despre 
sculpturile de o excepțională valoare 
șl frumusețe descoperite chiar în acest 
an pe teritoriul fostei gări din Con
stanța s-a relatat pe larg în presă.

Pentru studierea epocii sclavagiste 
au fost efectuate cercetări șl în alte 
regiuni, bunăoară la castrul roman 
la Jidava, raionul Muscel.

LA IZVOARELE FORMĂRII 
POPORULUI ROMÏN

Perioada cuprinsă între retragerea 
romanilor din Dacia (anul 271 e.n.) șl 
începuturile statelor feudale romînești

de

patru locuinfe cu un inventar consfînd 
din ceramică și obiecte de podoabă.

Lărgirea cercetărilor arheologice 
privind această epocă sporește impli
cit și posibilitățile de interpretare isto
rică, creîndu-se condiții fot mai favo
rabile pentru abordarea unor proble
me de bază ale istoriei noastre natio
nale. Ar trebui studiată, bunăoară, evo
luția populației locale în perioada de 
după eliberarea Daciei, alît a dacilor 
romanizați, cîf și a dacilor liberi, ră
mași în afara granițelor fostei provin
cii Dacia. Studierea multilaterală a a- 
cesfei perioade ne va duce la o înțe
legere mai aprofundată a procesului 
de formare a limbii șl a poporului 
romîn.

a limbii șl a poporului

ALE
PROBLEME
EPOCII FEUDALE

La Mangalia — edificiu din epoca romano-bizantină

au confi- 
complex 

de

a fost denumită „mileniul întunecat“. 
Perioada aceasta, caracterizată prin- 
tr-o aproape neîntreruptă succesiune 
de migrații a numeroase populații, ri
dică în fața arheologilor multe pro
bleme complexe.

Săpăturile care au contribuit la defi
nirea „complexului Ipofeșf i-Cîndești“, 
cuprinzînd mărturii despre cultura ma
terială a populației din secolele VI—VII, 
au fost îmbogățite acum prin cercetări
le de la Bratei, raionul Mediaș, și Noș- 
lac, raionul A;ud. Acestea au adus noi 
informații despre viața populației din 
fosta Dacie romană în secolele VI— 
VIII, în condițiile specifice migrației 
popoarelor. Cît privește populațiile 
migratorii, săpăturile de la Tîrgșor, 
raionul Ploiești, Oinac, raionul Giurgiu, 
Măfăsaru, raionul Găiești, au contri
buit la stabilirea ariilor mai importante 
de răspîndire și a caracteristicilor cul
turii materiale ale diferitelor grupuri.

Tabloul realităților din acele vre
muri în spațiul extracarpatic a fost 
întregit de cercetările cu privire la 
triburile dacilor liberi și ale carpi
lor. S-au descoperit complexe de 
o mare importanță pentru istoria car
pilor din Moldova 
oară, la Suceava s-a 
mifir de incinerație 
arse erau îngropate
In apropiere pare să fi existat o așe
zare în secolele II—III e.n. La Boto- 
șana, cercetările au scos la lumină o 
altă așezare, probabil de mare întin
dere, din care s-au dezvăluit pînă acum

Arheologia epocii feudale, apărută 
nu de mulți ani ca ramură a arheolo
giei romînești, contribuie la clarifica
rea unor probleme fundamentale ale 
acestei epoci. Pentru a se putea frece 
dincolo de informațiile destul de să

race din documen
tele scrise, s-a con
tinuat cercetarea a- 
șezăril rurale de la 
Coconi, raionul Ol
tenița, din secolul 
XIV. Descoperirile 
de aici fac dova
da că, cel puțin în 
unele cazuri, satul 
medieval romînesc 
atinsese un înalt 
nivel do producție 
meșteșugărească. In 
vederea cunoaște
rii procesului de 
formare a orașului 
medieval romînesc, 
a nivelului dezvol
tării sale economi
ce și sociale, s-au 
desfășurat lucrări 
intense pe șantiere 
importante : la Su
ceava, Tîrgșor, Ro
man etc.

Ca și în anii pre- 
cedenji, s-a acordat

atenție studierii problemelor militare 
ele Țărilor Romîne. Cercetările de la 
Suceava și Tg. Neamț au confirmat cu 
și mai multă tărie că acoste cetăți au 
fost ridicate de către voievodul moldo
vean Petru Mușat la sfîrșiful veacului al 
XlV-lea. își pierde astfel orice femei 
vechea teorie a originii lor străine. Tot
odată, s-a stabilit cu certitudine însem
nata contribuție adusă de Ștefan cel 
Mare la întărirea sistemului defensiv al 
Moldovei. Aceasta și-a găsit expresie în 
lucrări de amploare executate la a- 
ceste două cetăți, cum sînt ridicarea 
de ziduri noi, adaptarea lor la con
dițiile folosirii artileriei etc.

Anul acesta s-a încheiat cercetarea 
cetății de pămînt de la Bîrlad, ajun- 
gîndu-se la concluzia că ea a fost con
struită în timpul lui Ștefan cel Mare. 
Se confirmă astfel talentul militar al 
domnitorului, care a știut să împletea
scă diferitele moduri de organizare a 
luptei armate : sprijin permanent pe 
cetățile principale și ridicarea altora, 
mai ușoare, cu caracter temporar.

★
Rezultatele obținute în acest an, 

rientarea în general judicioasă a să
păturilor, interpretarea documentelor 
arheologice de pe pozițiile științei 
înaintate vor contribui la elucidarea 
multor probleme istorice.

icuri
DIN TOATA ȚARA

DE LA ÎNCEPUÏUL ANULUI 
constructorii din orașul Tecuci au 
terminat și dat în folosință pînă a- 
cum 176 de locuințe noi. Odată cu 
noile locuințe constructorii au pre
dat și 8 magazine specializate. în 
prezent ei lucrează la înălțarea și 
finisarea unui nou bloc de locuințe 
cu 20 apartamente și a unui com
plex comercial.

SĂRBĂTORIREA COLECTI
VIȘTILOR FRUNTAȘI. La că
minul cultural din comuna Vul
turul, raionul Focșani, a avut loc 
o adunare deosebită: 500 de co
lectiviști s-au adunat pentru a-i 
sărbători pe fruntașii gospodăriei 
lor: Constantin Mușat, Iordana 
Răsmeriță, Costică Cojocaru, Mi
hai Manolache și alții care au 
fost invitați la festivitate împreu
nă cu familiile lor.

SPRE OȚELARII. De la înce
putul anului și pînă acum colec
tivele întreprinderilor industriale 
și tineretul din orașul Brăila au 
colectat și trimis oțelăriilor peste 
40 000 tone de fier vechi. Frun
tași sînt tinerii de la uzinele 
„Laminorul”, „Progresul” și Șan
tierul naval „1 Mai”.

IN STAȚIUNEA LACUL ROȘU, 
în stațiunea Lacul Roșu, în a- 
cest an și-au petrecut concediul 
de odihnă mai bine de 7 000 oa
meni ai muncii, iar în cabane au 
fost cazați circa 5 000 de turiști, 
în vederea creării unor condiții 
și mai bune de cazare în noul 
sezon balnear, întreprinderea lo
cală balneară a început lucrările 
de reamenajare a vilelor și a ca
banelor turistice.

CERC DE PICTURĂ. La Casa 
pionierilor din Brăila funcționează 
un cerc de pictură care este frec
ventat de 230 de pionieri.

SEZONUL DE V1NATOARE. Recent 
a început o nouă etapă în activitatea 
vînătorilor: s-a deschis sezonul de 
vînătoaze la iepuri și fazani. Pentru 
ocrotirea vînatului, Direcția economiei 
vinatului din cadrul Ministerului E- 
conomiei Forestiere și Asociația gene
rală a vînătorilor și pescarilor spor
tivi au luat o serie de măsuri: de 
la începutul anului și pînă acum, au 
fost distruși 2 300 lupi, peste 23 000 de 
vulpi și sute de mii de alți dăună
tori. Pînă în prezent s-au asigurat 
pentru hrana vînatului peste 2 000 tone 
de furaje.

PENTRU CEI MICI. Colectivul 
fabricii de jucării mecanizate 
„Bucuria Copiilor”, din Capitală, 
a realizat anul acesta noi sorti
mente de jucării distractive : 
pușca micului grănicer, piticul 
călător, pionierul constructor (joc 
de construcții metalice) și altele.

Spartachiada de iarnă a tineretului
In întreaga țară încep astăzi întrece

rile unei importante competiții de masă 
— Spartachiada de iarnă a tinerelului. 
Consiliile celor aproape 11000 de aso
ciații sportive de la orașe și sate vor 
oieri participanților la spartachiadă cele 
mai bune condiții de întrecere, mate
rial și echipament sportiv, instructori și 
antrenori care să-i îndrume, ■ să-i sfă
tuiască.

Spartachiadele tineretului au un rol 
Important în dezvoltarea activității spor
tive din fara noastră. Devenite tradițio
nale, aceste mari întreceri sportive mo
bilizează la fiecare ediție sute de mii 
de tineri și tinere, dintre care mulți lac, 
cu această ocazie, primii pași in sport. 
Ele contribuie totodată la consolida
rea organizatorică a asociațiilor spor
tive de la orașe și sate. Cu acest pri
lej, iau ființă noi asociații sportive în 
întreprinderi și instituții, In G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T., în școli șl institute de 
învățămînt superior, se înființează noi 
secții pe ramură de sport, se alcătuiesc 
echipe sportive.

In strînsă colaborare cu organizațiile 
de bază U.T.M. șl sub permanenta în
drumare a organizațiilor de partid, con
siliile asociațiilor sportive desfășoară o 
intensă muncă de popularizare a com
petițiilor, de mobilizare a tinerilor la 
startul întrecerilor. Imbunătățindu-și me
todele de muncă, organele și organiza
țiile noastre sportive au reușit să cu
prindă în desfășurarea Întrecerilor Spar- 
tachiadei de vară a tineretului aproape 
2 500 000 de tineri și tinere. Succese im
portante în mobilizarea participanfilor 
s-au înregistrat în orașul București în re
giunile Ploiești, Brașov și altele. In édi
fia trecută a spartachiadei de iarnă la 
startul întrecerilor de schi s-au prezen
tat — numai în regiunea Brașov, aproa
pe 28 000 de parficipanți, la concursu
rile de săniuțe, în regiunea Oltenia 
21 566 participant!, iar în regiunea Bra
șov — 34 027.

Actuala ediție a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului trebuie să însemne un bun 
prilej pentru activiștii sportivi de a-și 
îndrepta atenția spre realizarea unor o- 
biective cum ai li : crearea de noi secții 
pe ramură de sport, creșterea numărului > 
de sportivi légitimai! și a celor 
oblinut clasificare sportivă.

întrecerile actualei spartachiade 
gramează pentru desfășurarea 
etape peste 70 de zile (pînă la 
bruarie). Este și firesc, pentru că 
fă etapă — de masă 
importantă. Apoi, între 11 februarie și 10

ce au

pro-
primei
10 fe- 
aceas- 

este cea mai

martie au 
grupe de 
și 25 martie — etapa raională. Intr-o se
rie de regiuni se va organiza și etapa 
regională la schi.

Spartachiada de iarnă a tineretului 
prevede, anul acesta, un număr sporit 
de competiții. 1n afara întrecerilor de 
gimnastică, patinai, șah, săniuțe, schi, te
nis de masă, trîntă și haltere — prevă
zute și în regulamentul ediției preceden
te — iubitorii sportului vor avea ocazia 
să se întreacă și în concursuri de orien
tare turistică, tir șl cros.

Pentru prima etapă a competițiilor une
le asociații sportive de la orașe și sate au 
făcut din vreme intense pregătiri. In re
giunile Galați, Maramureș, Brașov, Olte
nia ș.a. consiliile regionale șl raionale 
U.C.F.S. au acordat un sprijin eficace a- 
sociațiilor sportive pentru pregătirea 
spartachiadei. Satul complet colectivizat 
de astăzi oferă largi posibilităfi de cu
prindere a oamenilor muncii în practi
carea sportului. Tocmai de aceea șl aten
ția activiștilor sportivi s-a îndreptat în a- 
ceste zile spre ajutorarea consiliilor aso
ciațiilor sportive sătești.

Consiliile asociațiilor și cluburilor spor
tive au datoria să asigure întrecerilor din 
cadrul spartachiadei un cadru organizato
ric și tehnic cît mai bun, să dea posibi
litate concurenfilor să facă — sub 
supravegherea antrenorilor și instruc
torilor — antrenamente pregătitoare. Pro
fesorii de educație fizică, antrenorii, teh
nicienii și sportivii fruntași din cluburi 
șl asociații sportive vor trebui să stea în 
mijlocul participanților la Spartachiada de 
iarnă a tineretului, să-i îndrume, să-i ini
țieze, pentru a contribui astfel la dez
voltarea continuă a activității sportive de 
masă și la descoperirea acelor elemente 
talentate care au perspective de a pro
mova in secțiile sportive de performanță.

în afara îndrumărilor tehnice și de or
ganizare, federațiile de specialitate, prin 
comisiile locale, au menirea să asigure 
arbitri și instructori care să conducă cu 
competență concursurile.

Consiliile regionale și raionale U.C.F.S. 
sînt datoare să-și aducă efectiv contribu
ția la buna desfășurare a Spartachiadei 
de iarnă a tinerelului în toate etapele ei.

Spartachiada de iarnă a tineretului, 
care începe astăzi, trebuie să con
stituie un nou și important pas pe ca
lea dezvoltării mișcării sportive din țara 
noastră.

MIRON OLTEANU 
vicepreședinte al Consiliului 

General al U.C.F.S.

loc întrecerile etapei a ll-a, pe 
asociații sportive, iar între 11

Da azi după amiază, sala festivă a 
Clubului Dinamo din $os. Stefan cel 
Mare, va fi In centrul atenției numeroși
lor iubitori de șah din țara noastră. Pri
lejul? Deschiderea ediției 1962 a finalei 
campionatului republican de șah.

După numeroase concursuri internațio
nale, în care șahiștii noștri fruntași au 
obținut rezultate meritorii, iată-i reuniți, 
pe cei mai buni dintre ei, în lupta pen
tru titlul de campion republican.

O scurtă enumerare sugerează eloc
vent echilibrul și valoarea forțelor care 
se vor măsura de-a lungul celor 19 
runde, cît durează finala: participă 20 
de concurenți dintre care 16 sînt maeș
tri al sportului, între aceștia — cinci 
(Ciocîltea, Ghițescu, Gheorghiu, Troianes- 
cu, Drimer) sînt maeștri internaționali, 
doi sînt candidați de maestru și doi sînt 
jucători de categoria I.

Deci, în perspectivă, un concurs foarte 
echilibrat, de un ridicat nivel tehnic.

înaintea finalei ne-am adresat secreta'* 
rului general al Federației de șah cu ru
gămintea de a adresa cititorilor noștri 
cîteva cuvinte despre marea întrecere. 
Iată ce ne-a declarat: „Vom vedeți, sînt 
sigur, un concurs foarte „tare“, dată fiind 
valoarea deosebită a protagoniștilor aces
tei finale. Personal consider că oricare 
dintre concurenți poate emite justificata 
pretenții la titlu“.

M. POPESCU

Note

Căldura îi lasă... rece
La Reșița există o frumoasă și spațioa

să sală de sport, care permite organiza
rea meciurilor de handbal în 7, baschet 
etc. Iluminația fluorescentă, tribunele în
căpătoare, vestiarele, creează o ambian
ță plăcută desfășurării diferitelor com
petiții sportive. Totul ar fi bun, dar...

Acum cîfeva zile, în această sală s-au 
desfășurat întrecerile finale ale campio
natului republican de lupte clasice — ju
niori. La întreceri au venit, din toate re
giunile fării, peste 130 de tineri, bucu
roși că-și vor disputa șansele într-o ase
menea sală. Mare le-a fost surpriza cind 
și-au dat seama că temperatura din sală 
era asemănătoare celei de afară. Din 
pricina frigului, multi sportivi stăteau 
îmbrăcați cu pardesiul.

Cu toate că rețeaua termică trece pe 
lîngă sală, la o distanță foarte mică, de 
aproape doi ani nu s-au găsit gospodarii 
care să aducă și în această sală măcar o 
țeavă cu... dorita căldură

C. COSTIN 
coresp. voluntar

de nord. Bună- 
descoperit un ci- 
în care oasele 

în urne de lut.

g
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(Urmare din pag. ni-a)

M. D. MATEI 
candidat în științe istorice, 

secretar științific al Institutului 
de arheologie al Academiei

R. P. Romîne

Cartea tehnică 
la locul de muncă
In urmă cu cîteva zile s-a desfă

șurat în Capitală „Decada cărții 
tehnico - științifice". Cu acest prilej 
tn peste 150 de întreprinderi și insti
tuții s-au organizat numeroase ma
nifestări și acțiuni pentru populari
zarea și difuzarea cărții la locul de 
muncă. Cadrele tehnice, de speciali
tate, au participat direct la aceste 
acțiuni îndrumînd pe muncitori asu
pra lucrărilor care îi ajută efectiv 
In munca lor. In cadrul decadei s-au 
organizat 13 expoziții cu cărți teh- 
nico-științifice ; de asemenea, în a- 
ceastă perioadă, editurile de specia
litate au scos 25 de titluri noi. In ca
drul acțiunilor de popularizare a 
cărții tehnico-științifice la locul de 
muncă s-au difuzat peste 45 000 vo
lume,

— Tocmai de aia ar fi bine să-mi 
spui dacă noi ăștia care sîntem la 
putere în țară, astăzi, — și nu numai 
astăzi, să știi — ducem oamenii, adi
că mergem împreună cu ei către o 
viață mai bună ori către una mai 
rea ?.. Asta să mi-o spui tu mie, dar 
așa, cinstit și drept 1... Și pe urmă, 
ne-om întoarce noi și la celelalte, la 
problemele pe care mi le-ai pus tu 
în față, așa cum mi le-ai pus 1...

Stăteam de o parte, într-un colț, de 
fapt eu mă dusesem acolo, lîngă Mi- 
tru — în casa Anei lui Clăment, fiind
că acolo se țineau toate șezătorile 
de pe ulița noastră, mai ales de cînd 
se întorsese băiatul Pandurului din 
armată. Nu statornicise nimeni locul 
ăsta, dar oamenii, muierile mai cu 
seamă, și tineretul, trăgeau într-a- 
colo cum trag muștele la miere. Mir
cea își adusese un acordeon nou- 
nouț și cînta de mama focului, o 
clocotea așa într-o doară, parcă ar 
fi vrut să-i pună pe toți pe jăratic.

— Ei, ia spune-mi ce crezi tu des
pre lucrurile astea ? a stăruit Mitru, 
dacă a văzut că eu nu mă grăbesc 
de fel cu răspunsul. — Dar așa cum 
ne-am înțeles, drept și cinstit : înco
tro ducem noi oamenii, încotro mer
gem noi ?...

— Asta n-are nici o însemnătate 1 
am spus eu nesigur, neștiind încă de 
ce să mă mai agăț, ce să-i mai a- 
runc în față. — Oamenilor nu le pasă 
de asta 1 am adăugat apoi, în gra
bă, după ce am găsit ceea ce cău
tam. — Ei vor să trăiască în pace 
și-n liniște 1... Asta-i în principal, nu 
încotro viei să-i duci 1...

In casă s-a frînt ușor, resfirîndu-se 
și ilsipindu-se printre oameni, o zi
cală jucăușe, de acordeon. Și eu 
ml-am dat seama că discuția noastră 
nu se potrivește de fel cu împreju
rările în care no aflam, dar de oprit 
tot nu m-am opiit ; pentru nimica in 
lume n-aș fi făcut asta, atunci.

— Chiar dacă-i duci către bine 1 
l-am mai spus eu lui Mitru, în conti
nuare, mai apăsat, parcă, mal înde
sat. — Oamenilor tot nu le convine, 
dacă-i împingi din urmă, dacă-1 sfor
țezi în fel și chip.

— Stăi, mă 1 mi-a spus Mitru. Stăi 
și oprește-te 1... Și spune-mi cine te-o 
sforțat pe tine ?

— Nu 1 am spus eu încet. Asta nu 1 
Da-ncotro dai și-ncotro te duci numai 
de-astea auzi : „Trebuie să trăim alt
fel 1... In ziua de azi 1... Nu mai este 
ce-o fost 1... Gospodăria colectivă 1..."

— Asta-i altceva 1 Dacă-i vorba de 
asta, se schimbă socoteala, mă, 
fiindcă asta nu-i sforțare, cum 
zici tu 1

— Ba-i sforțare 1 Bați omul la cap, 
îi cînți și-l deseînți 1... 11 faci să nu 
mai audă altceva, ori unde s-ar 
duce 1...

— Asta-i viața, mă 1 a adăugat Mi
tru cu convingere, trecînd cu ușurin
ță peste împotrivirea aceea a mea, 
de parcă nici n-ar fi fost. — înțelegi 
tu ?... Viața care merge înainte și-m- 
potriva căreia nu-i bine să te pui, 
mă, fiindcă omul...

— Lasă-mă cu omul și cu ome
nia 1 Astea-s teorii de-ala lui Gheor
ghe Dieu 1...

— Ba poate că nu-s numai ale lui, 
mă 1 Ce, eu nu gîndesc ?

— Ba gîndești 1 am recunoscut eu 
cu un glas lin și subțiat. Dacă n-ai 
gîndl atîta n-ai sta în gospodărie 
împreună cu ai luă Tecău, cu 
omelteii ăia care v-or batjocorit, pe 
tine și pe-ai tăi 1...

Am tăcut apoi și mi-am mușcat 
buza.

— Și zl așa, ortace Lae ? a spus 
Mitru după ce și-a adunat toate pu
terile, ori după ce și le-a înfrînat, — 
mal degrabă după asta. — îmi dai 
sub coaste ?... Și încă pe la spate, 
pe-ascuns 1...

Din nou n-am știut ce să-i răs
pund, numaidecît, pe loc.

— Lucrurile nu trebuiesc puse așa, 
cere,nevoie, dacă se 

calci
ce ?

mă 1 Dacă-i 
trebuie să-ți

— Dar de
pe inimă î

— Da de ce să
munca o cere 7 Sînt lucruri care țin 
de Înțelegere, de felul cum le pri
cepi 1 Și dacă faci un asemenea pas 
șl treci peste un asemenea hop, te 
simți mal in putere după aceea 1...

— Chiar așa o fl oare ?
— Chiar, mă 1 Dacă-ți spun eu că-1 

așa, înseamnă că-i așa 1
Discuția noastră, discuția asta as

pră și-nvrăjbltă, — pe care eu o por
nisem — s-a asprit și mai tare șl a 
alunecat la vale, ca o avalanșă. Ml-

pe inimă 1... 
De ce să-ți

nu-ți calci î

calci

Dacă

tru mi-a amintit de bătaia copilului, 
de biciuirea lui Axente, și mi-a 
spus-o în față, scurt și apăsat, că 
dacă ar ii fost el acasă, atunci, ar fl 
fost rău. S-ar fi terminat toate altfel, 
cu sfadă ori cu bătaie. M-am făcut 
că nu înțeleg și-am întrebat de ce 
s-ar fi terminat toate așa. Și Mitru 
s-a mîniat și mai tare, parc-ar fi fost 
vorba de copilul lui.

— Păi cum vine asta, mă ? Să-ți 
biciuiești copilul ? 1 Să-l bați în ha
lul ăsta ?

— Ii copilul meu, mă, și dacă 
vreau eu 1...

— Dacă vrei tu îl omori, nu ?
— Treaba mea ce fac cu el, mă 1 

Dacă vreau, uite acuma mă duc și-1 
scot la aer, cîtu-i de frig 1...

— Ai fi în stare, mai ales dacă ai 
apucat s-o spui I Da tu să știi de la 
mine, mă 1...

— Ce să mai știu ? Parcă eu nu 
văd ce-i și cum îi ? Eu nu simt ?

— Ce vezi tu, mă, și ce simți ?
— Văd și simt pe propria-mi piele 

că m-am muncit și m-am zbătut atîta 
amar de vreme și că acuma nu pot 
trăi în liniște 1...

— Și cine-i de vină că nu poți trăi 
tu-n liniște ?

— Voi, mă, fiindcă voi nu le dațl 
pace oamenilor 1...

— Lasă oamenii, Lae, șl vorbește 
de tine 1

— De 
una ?

— Nu, 
limpezit, 
limpezească și mai mult de-aicea-n- 
colo 1 Și-ntr-o bună zi 1...

— Ei, ce-o să fie, mă, într-o bună 
zi?

— Intr-o bună zi, tu, dacă o ții tot 
așa, cu apucăturUe astea ale tale, 
al să i&niîl singuir-simgurel, mă !•..

— Noa și ce dacă ? Ce te doare 
pe tine î Ce te interesează pe tine ? 
De ce vă neliniștiți voi dacă unul 
ori altul trăiește așa ori altfel ? Că 
șl-atuncea, cînd cu copilul, mă 1... 
Și-acuma, tu, voi adică 1...

Am tăcut apoi, fiindcă mi-am dat 
seama, deodată, că în casă se fă
cuse liniște deplină și că toți cei 
care erau acolo, atunci, stăteau și 
ascultau. „Ce liniște s-o lăsat 1 am 
spus eu. Era larmă șl voie bună, ai
cea 1... Și-acuma nu mai este 1... Din 
pricina mea și-a firii mele !...* Am

mine, de oameni, nu-i tot

mă, fiindcă oamenii s-oi 
cei mai mulți ! Și-o eă ce

vrut să una ridic sa plec, dar m-a 
oprit care-va, Mitru oii altcineva, 
și-atunroi am. lămais locului, neștiind 
însă ce să mai iac. Mi-am aprins o 
țigare pînă una alta și-am stat așa, 
neclintit, cu privirile 
fața căsii, Ușa s-a 
și-n casă a intrat, a 
făcînd larmă, Nica 
vecina.

— Bună seara oameni buni 1 a 
spus ea dînd mîinile în lături, uitîn- 
du-se mirată în jur. — Da ce faceți 
voi aicea ?... Ședeți la șezătoare ori 
stați la priveghi ?... Vai de mine și 
de mine, tu dragă ? 1... Da unde-i 
Mircea ?... E aicea și stă cu mîinile-n 
poală și acordeonul stă lîngă el, 
mut ? ! Da să poate una ca asta ?...

— Lasă-ne, nană Nică, a spus 
gazda, Aurelia, nu ne mai sfădi și 
dumneatale pe toți, că doar nu sîn
tem nici noi copii de țîță 1 Aicea o 
fost o discuție... Tetea Lae și cu to
varășul Mitru !...

Nica și-.a dat năframa jos de 
umeri și s-a întors să-și caute 
scaun.

— Asta era, așa dară ? 1 a spus 
ea, așezîndu-se mai la o parte, ca 
să-i aibă pe toți sub ochi. V-ați pro
copsit, îmi închipui eu ce-o fost ai
cea, că Lae ăsta, Cordovanu, o 
dată trage-n soare... Ori pune mîna 
pe bîtă 1... Ori pe bici 1 Iar Mitru, pe 
de altă parte, o dată te bagă-n șe
dință 1... „Să analizăm, tovarăși !... 
Să cercetăm și să judecăm 1..."

Mitru i-a spus Nicăi să tacă și să 
nu se agațe de el, fiindcă ea nu știe 
ce s-a petrecut acolo. A sărit și Mîia 
lui Sîvu cu gura, și-a mustrat-o pe 
Nica, de formă și-n glumă. Au sărit 
și alții pe urmă și-n casă s-a stîrnit 
forfotă și larmă, așa cum se întîm- 
pla ori unde intra Nica lui Indreiu, 
unde dădea ea năvală.

— Ia epune-ml, nană Nică, a între- 
bat-o băiatul Pandurului, Mircea, ce 
să-ți cînt ?... Ce vrei dumneata să-ți 
zic acuma ?...

— Eu ? 1 a făcut Nica, bătîndu-se 
cu palmele pe genunchi. — Păi dacă 
nici atîta lucru nu știi, înseamnă că 
nu știi nimica, mă Mircea 1 Păi eu am 
un cîntec care mi-o plăcut cînd eram 
fată, — cînd avea șaptesprezece ani 
— și care îmi place și-o să-mi placă 
întotdeauna, 
muri 1...

Mircea și-a potrivit curelele acor
deonului pe 
clapele de vreo cîteva ori, în fugă, 
apoi a început să cînte cîntecul Ni
căi : „Aseară vîntul bătea...*

implîntate în 
deschis, apoi, 
năvălit adică, 

lui Indreiu,

pe 
un

chiai și după ce-oi

după urneai, a mișcat

— Nu-nțeleg de ce s-o fî stricat motorul ăsta, că doar n-am umblat 
niciodată la el l

(Desene de NIC. NICOLAESCU)
___________________________________________________________

în decorul nou, 
plin de frumusețe, al 
construcțiilor bucureș- 
tene, prezența parcu
rilor și grădinilor a 
devenit un element 
obișnuit. De-a lungul 
anilor, pe terenuri al
tădată virane, s-au a- 
menajat numeroase 
spații verzi. împreju
rimile Oborului, așa- 
zisa groapă Tonala și 
alte foste maidane 
sînt astăzi minunate 
locuri de recreare.

Acum, în pragul ier
nii, in parcuri, grădini, 
în zonele verzi se lu
crează de zor. Se scot 
florile ofilite și se să
desc altele rezistente, 
care iernează sub ză
padă și înfloresc în 
primele zile de pri
măvară. Se plantează, 
de asemenea, arbori 
și arbuști ornamen
tali. In parcul de cul
tură și odihnă Herăs
trău, de o parte și de 
alta a bulevardelor 
Ana Ipătescu, Aviato
rilor, a șoselei Kise- 
leff etc. s-au plantat 
în toamna aceasta 
trandafiri și alte flori, 
arbori și arbuști a că
ror valoare se apro
pie de 2,5 milioane 
lei.

Buna gospodărire și 
înfrumusețarea ora
șului sînt sprijinite, 
an de an, de tot mai 
mulți bucureșteni. Din 
păcate însă, nu toți 
cetățenii manifestă a- 
ceeași grijă pentru 
podoaba verde a ora-

șului. Mai ales a- 
cum, în prag de iar
nă, unii dintre ei cal
că peste peluzele verzi 
ca să „scurteze", chi
purile, drumul. De lip
să de respect pentru 
munca altora și pen
tru podoaba orașului 
dau dovadă și unii 
conducători auto care 
trec peste zonele verzi 
abia amenajate în ju
rul blocurilor de la 
Gara de Est, Bucu
reștii Noi și altele. Ce 
să mai spunem de acei 
locatari ai complexu
lui de locuințe din 
bulevardul Ilie Pinti- 
lie care pur și simplu 
au stricat zona verde 
înconjurătoare ?

Se spune că, dacă 
piere o rămurea, nu 
piere codrul. Unii ce
tățeni consideră că o 
floare călcată sau 
ruptă „nu-i mare lu
cru" și că nu se face 
gaură-n cer pentru 
atîta lucru. Nu s-o fi 
făcînd gaură-n cer, 
dar se face sigur în 
bugetul alocat pentru 
îngrijirea și extinde
rea parcurilor, zonelor 
verzi, grădinilor. Pen
tru reamenajarea a 
peste 30 hectare de 
spatii verzi de pe cu
prinsul raionului 30 
Decembrie s-au chel
tuit anul acesta a- 
proape 280 000 de lei. 
In restul raioanelor 
din Capitală s-au in
vestit, tot pentru re- 
amenajări, alte zeci și

zeci de mii de lei. Se 
înțelege că din acești 
bani se puteau ame
naja noi suprafețe, se 
puteau 
zonele 
rile și 
tente.
vorbim 
grija pentru spațiile 
verzi face parte din 
normele îndeobște ac
ceptate de 
țenească.

Pentru 
primăverii 
tor să fie mai 
și mai frumoase, pen
tru ca decorul Capi
talei să fie tot mai a- 
trăgător, în sere se 
produc încă de pe a- 
cüm materialele ne
cesare. Sute de mun
citori lucrează în di
ferite locuri la nive
larea de noi terenuri, 
la plantări de pomi și 
flori specifice ano
timpului rece. Ei sînt 
ajutați de numeroși 
locuitori din cartiere 
care consideră ca o 
datorie cetățenească să 
contribuie la înfru
musețarea 
Se cuvine, 
prețuim toată această 
muncă printr-o grijă 
deosebită pentru fie
care floare sau pomi- 
șor sădit, pentru fie
care peluză sau colți
șor de iarbă.

înfrumuseța 
verzi, parcu- 

grădinile exis- 
Ca să nu mai 
de faptul că

etică cetă-

ca florile 
anului vii- 

multe

orașului, 
deci, să

VERONICA CIOBANU 
Inginer horticol 

Serviciul Spații Verzi
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Comenzile iâcuto telefonic la magazinul „Unic’ din Capitală sini 
expediate la domiciliul clienților cu mașina.

IHUIE CAUZAs-

Ministrul afacerilor externe
R.P.D. Coreene, Pak Sen Cer, al 

a 
trimis tovarășului Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu pri
lejul numirii sale în funcția de mi
nistru al afacerilor externe al R.

Semnarea unui acord 
comercial romîno-indian

Vineri, 30 noiembrie, la Ministe
rul Comerțului Exterior s-a semnat 
un nou acord comercial și de plăți 
pe termen lung între R.P. Romînă 
și Republica India. (Agerpres)

nistru al afacerilor externe al 
P. D. Coreene.

Prof. dr. STANCIU STOIAN 
secretar general al Ligii romîne 

de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa

In flecare an, la 1 decembrie, po
poarele Africii — și alături de ele 
toate popoarele Iubitoare de liberta
te, pace și progres — sărbătoresc 
Ziua de luptă pentru eliberarea 
Africii.

Popoarele africane au, în adevăr, ce
sărbători azi. Harta de altădată a continentului lor era 
acoperită de vreo cîteva culori identice cu ale cîtorva 
țări occidentale, înfățișînd stăpînirea „continentului 
negru' de către puterile care au creat barbarul sistem 
colonial. Se știa vag că pe vastele teritorii acoperite de 
aceste culori trăiesc și suferă oameni. Colonialiștii as
cundeau cu grijă faptul că aceste popoare își au viața 
lor, sînt harnice și înzestrate, au tradiții de luptă cu
rajoasă pentru libertate și o viață mai bună. Se știa 
prea . puțin cîte milioane de lire sterline,de franci, 
mărci sau dolari au produs aceste popoare (și nu pentru 
ușurarea vieții lor, ci pentru huzurul asupritorilor !) 
cîte milioane și zeci de milioane dintre fiii și fiicele 
acestor popoare au fost răpiți cu forța și duși să 
moară departe, în sclavie și mizerie.

Azi harta Africii este alta. Pe ea există 33 de state 
independente, reprezentînd patru cincimi din supra
fața continentului. Au renăscut la viață zeci de po
poare setoase de libertate, dornice de luptă pentru o 
viață prosperă ; popoare ce năzuiesc cu ardoare să se 
folosească de bunurile civilizației.

An de an, noi popoare ale Africii și-au cîștigat — 
de cele mai multe ori cu arma în mînă — dreptul 
la existență proprie ; an de an conștiința drepturilor 
lor se arată mai clară, mai fermă și se vede limpede 
că ele își dau tot mai mult seama de rolul activ pe 
care pot să-l joace în viața internațională, în lupta 
pentru asigurarea păcii.

Ne-a fost dat nouă, contemporanilor acestor eveni
mente, să urmărim — cu multă simpatie și solidari
tate — cum s-a înfiripat și dezvoltat vertiginos în 
Africa mișcarea antiimperialistă de eliberare națio
nală. Ea a fost însuflețită de zvonul de viață nouă ce 
a. ajuns și în Africa după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie : în perioada postbelică, în condițiile 
noului raport de forțe pe arena mondială, lupta de 
eliberare a popoarelor Africii, ca și ale altor conti-

Deschiderea expoziției 
„Grafica sîrbă 

din sec. XVI-XVI1I“
Sub auspiciile Comitetului de stat 

pentru cultură și artă, vineri la a- 
miază s-a deschis în sala „Nicolae 
Cristea“ din Capitală expoziția 
„Grafica sîrbă din sec. XVI—XVIII“.

La deschidere au participat artis
tul poporului Ion Jalea, președin
tele Uniunii artiștilor plastici, maes
trul emerit al artei Jules Perahim, 
vicepreședinte al Consiliului artelor 
plastice, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, artiști plastici și alți 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă, membrii ambasadei 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au luat cuvîntul cu acest prilej 
pictorul Anastasie Anastasiu, direc
tor adjunct al Muzeului de artă al 
R. P. Romîne, și dr. Dejan Medako- 
vici, profesor de istoria artelor la 
Universitatea din Belgrad.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștigurl 
TRAGEREA De BAZA

DIN 30 NOIEMBRIE 1962

Talon nr. 9 (1963) jumătate

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

- 
ril

or

obligațiile 
cîștigătoare Valoarea 

cîștigurilor

Seria Nr. parțială Totală

1 21383 50 75.000 75.000
1 26212 30 50.000 50.000
1 07041 19 25.000 25.000
1 02361 22 10.000 10.000
1 '14937 12 5.000
1 34723 27 5.000
1 35383 15 5.000
1 38725 47 5.000
1 39598 22 5.000
1 44302 19 5.000
1 48723 15 5.000
1 58769 14 5.000 40.000

Termi-
nația 
seriei

60 166 01 2.000
60 8G3 01 2.000

360.00060 885 30 2.000
600 . 67 11 800
600 84 12 800
600 85 04 800 1.440.000

1.992 TOTAL 2.000.000

Clștlgurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 
din clștlgurlle de mal sus, în care este 
cuprinsă șt valoarea nominală a obliga
țiunii cîștigătoare.

Centenarul pictorului 
Ferencz Karoly

Uniunea artiștilor 
P. Romînă a orga- 
din București, ani- 
de ani de la naște- 

maghiar Ferencz

Vineri seara, 
plastici din R. 
nlzat, la sediul 
versarea a 100 
rea pictorului 
Karoly.

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție cuprinzînd reproduceri 
din opera pictorului.

Au participat artiști plastici, oa
meni de artă

Au fost 
ambasadei 
rești.

de 
R.

și cultură.
față reprezentanți ai 
P. Ungare la Bucu- 

(Agerpres)

Concursul brigăzilor artistice 
de agitație din uzină

CLUJ 
cipalele 
sfrmei“ din Ctmpla Turzii activează bri
găzi artistice de agitație. Pentru sti
mularea activității acestora a fost or
ganizat recent un concurs. Brigada ar
tistică de agitație de la secția bare trase 
s-a clasat pe primul loc, primind 
partea comitetului sindicatului 
premiu un acordeon.

(coresp. „Scînteii“). in prin- 
secții ale uzinelor „Industria

Glasul continentului
negru

nente, a dobîndlt condiții tot mal fa
vorabile de biruință.

Anul 1960, în care s-au eliberat 
cele mai multe dintre noile state 
africane și în care s-a adoptat la 
O.N.U. istorica Declarație cu privire 
la acordarea independenței țărilor și 

popoarelor coloniale, rod al inițiativei luate de Uniu
nea Sovietică, a fost numit pe drept cuvînt anul 
Africii. Din 1960 pînă astăzi alte state africane inde
pendente au apărut pe hartă și evenimente noi au 
venit să se adauge la marșul victorios al luptei 
anti-colonialiste. între aceste evenimente trebuie po
menită cu deosebire terminarea victorioasă, a luptei 
armate grele și pline de sacrificii pe care poporul Al
geriei a dus-o timp de aproape 8 ani pentru indepen
dența sa.

Lupta anticolonialistă a popoarelor africane nu s-a 
terminat însă. In Angola, în coloniile engleze din 
Africa răsăriteană, în Africa de sud-vest și în sud, 
ea continuă. Colonialiștii încearcă cu disperare să 
întîrzie lichidarea ultimelor vestigii ale perimatelor 
lor orînduieli.

Prin așa-zise „ajutoare“, prin corupție sau prin pro
vocări și fărădelegi, mai mult său mai puțin mascate, 
colonialiștii se străduiesc să-și mențină prin metode 
noi vechile privilegii de stăpîni. Ceea ce se petrece în 
Congo este semnificativ din acest punct de vedere.

Dar popoarele nu vor îngădui aceasta. Lucrurile vor 
evolua mai departe cu pași mari, spre țelul libertății 
depline, dorit de popoarele africane, alături de care 
se află popoarele puternicei comunități a țărilor so
cialiste, toate popoarele iubitoare de progres și pace.

Poporul romîn a sprijinit și sprijină cu toată hotă- 
rîrea lupta pentru libertate, independență și progres a 
popoarelor africane, el este șl va fi întotdeauna prie
tenul lor bun.

Ne alăturăm cu fermitate glasul tuturor acelora 
care cer lichidarea definitivă a colonialismului, sub 
toate formele și manifestările sale.

Posibilitățile de progres care se 
deschid popoarelor eliberate din. 
sclavia colonială au încetat de a 
mai ii domeniu de supoziții — ele 
sînt ilustrate de înseși .rezultatele 
obținute de noile state independente. 
Nu de mult, absolvenții primelor 
cursuri de ziariști din Mali au edi
tat în colectiv o culegere de repor
taje intitulată „Mali în marș“. Iată un 
fragment din această carte :

„Tot ce pot să vă spun, fiii mei 
•— ne-a declarat Bakari Samaseku, 
un bătrîn fierar din Mopti — e că 
prefer o singură noapte din viața 
pe care o duc acum în patria mea 
renăscută, întregii mele vieți din 
trecut sub regimul colonial...". A- 
ceste cuvinte oglindesc sentimente
le care trăiesc astăzi în inimile tu
turor locuitorilor Republicii Mali.

Ne-am întâlnit cu guvernatorul 
regiunii. îl cheamă Maiga Mamadu. 
El ne-a spus că regiunea Mopti dis
pune de resurse naturale foarte bo
gate. Vom trăi mereu mai bine, a 
spus Mamadu. Avem planuri mari 
de viitor. Planul cincinal de dezvol-

tare a republicii noastre prevede 
construcția unui nou baraj care va 
apăra orașul de inundații și va pune 
la dispoziția locuitorilor lui noi te
renuri pentru construcția de case 
de locuit. Planul prevede de aseme
nea construcția la Mopti a trei în
treprinderi — un combinat pentru 
prelucrarea peștelui, altul pentru 
prelucrarea cărnii și o fabrică pen
tru prelucrarea lînei.

...Zburăm cu un mic avion deasu
pra Nigerului. Sub noi se află ba
rajul Sansanding, care taie Nigerul 
și îndreaptă apele sale, prin canale 
de irigație, spre cîmpurile „Office 
du Niger".

Despre transformările care au și 
fost înfăptuite și cele planificate în 
„Office du Niger" ne-a vorbit noul 
director al acestei întreprinderi, tâ
nărul inginer malinez, Samba La
min Traore. „Această întreprindere 
— a spus el — ne aparține acum în 
întregime, Și munca capătă aici o 
nouă semnificație, în comparație cu 
trecutul. Pînă la sfîrșitul cincinalu
lui trebuie să mărim producția de

orez de la 60 000 la 80 000 tone; tre
buie, totodată, să recoltăm 30 000 
tone bumbac. Rezultatele primului 
an al cincinalului arată că putem 
să-l depășim considerabil''.

Ne-am amintit de discuția cu 
Samba Lamin Traore, cînd zburam 
deasupra cîmpurilor „Office du Ni
ger". Aviatorii sovietici, care lu
crează pe aceste avioane, au multă 
experiență în executarea dc măsuri 
agrotehnice cu ajutorul aviației. Ei 
au venit în Mali pentru a ne ajuta 
și a ne împărtăși experiența lor".

Momeală nouă, 
scopuri vechi

din 
drept

B n f o r
O La invitația UASR a 

lă o delegație a Uniunii 
Republica Federală Germană, 
vizita tara timp de 12 zile.

sosit !n Capita- 
Studentilor din 

care ne va

(Agerpres) 
din 30 no-

m a t i s
Premiul special C : 26 41 66
Fond de premii : 747 293 lei. 
Tragerea următoare va avea 
decembrie 1962, la București,

® La tragerea Loto-Central 
lembrie 1962 au fost extrase din urnă ur- 
r ătoarele numere :

6 68 22 14 24 26 54 41
Premiul special A : 56 54 68
Premiul special B : 14 22 6

56 6

7
nei nr. 2, ora 19.

© La tragerea de amortizare

loc 
str.

vineri, 
Doam-

„In a doua Jumătate a secolului 
al XX-lea, aici (în Republica Sud- 
Airicană — n. r.) domnesc orin- 
duieli îngrozitoare: înrobirea spi
rituală și fizică a poporului, ob
scurantism, provocări permanente 
— scrie intr-un reportaj ziaristul 
sud-african Louis Nkosi.

Experiența celor trăite îmi con
feră dreptul de a declara cu toa
tă răspunderea: sistemul apart- 
heid-ului urmărește țelul crud și 
criminal de a-1 lipsi pe locuitorii 
băștinași de posibilitatea de a 
exista pe pămîntul natal“.

Clișeu! de mai sus înfățișează 
aspecte de la o demonstrație a 
populației din „ghetto-uî negru“ 
ai orașului Durban, în semn de 
protest împotriva discriminării ra
siale șl a represiunilor autorități
lor. Detașamente de polițiști s-au 
năpustit asupra mulțimii, lovind 
fără cruțare în participant!. A- 
ceștia au opus o rezistență dîrză.

tot mal remarca-Popoarele eliberate din Africa devin o forță
bilă în viața internațională. Ele se pronunță pentru pace și coexis
tență pașnică, militează hotărît pentru lichidarea rușinosului sistem 
colonial, pentru colaborare și prietenie intre popoare. Glasul lor se 
face auzit în numeroase conferințe, în cadrul diferitelor organizații 
cu caracter internațional.

a asigură
rilor mixte de persoane ADAS din 30 
noiembrie 1962 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere: 1) C.R.I. i 2) I.P.X. ; 
3) Y.N.M. : 4) G.L.T. : 5) E.K.D. i
I.O.T. : 7) H.D.B. : 8) D.H.I.

© La cea de-a 16-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. au fost 
adoptate două proiecte de rezoluție 
de mare însemnătate : unul al sta
telor africane, cu privire la trans
formarea Africii într-o zonă denu- 
clearizată ; al doilea al statelor a- 
fricane și asiatice privind adoptarea 
unei declarații care să proclame că 
folosirea armei nucleare și termo
nucleare contravine spiritului, lite
rei și țelurilor O.N.U.

• In „Carta de la Casablanca" a- 
doptată la Conferința șefilor de 
state ai țărilor independente din 
Africa, desfășurată în anul 1961 la 
Casablanca, se spune : „Declarăm 
că dorim să menținem și să întă
rim unitatea de concepții și de ac
țiune pe plan internațional pentru 
a apăra independența dobîndită cu 
un preț scump, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a statelor noas
tre și să întărim pacea în lumea în-

Activitatea culturala de iarnă
a femeilor din regiunea Brașov

LECTORATELE DE CULTURĂ 
GENERALĂ

Una din formele importante 
'olosite și în regiunea Brașov 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
în rîndurile maselor de femei 
sînt lectoratele de cultură ge
nerală. Anul acesta, Comitetul 
-egional al femeilor Brașov, în 
colaborare cu Comitetul regional 
ie cultură și artă, cu secțiile de 
invățămînt și sănătate ale sfatu
lui popular regional, a organizat 
in regiune 63 de lectorate, față 
ie 30 cîte au funcționat anul tre
cut.

Lectoratele cuprind peste 4 000 
de gospodine, îndeosebi din rîn- 
dul mamelor cu copii de vîrstă 
școlară. Numai la cele 26 de 
lectorate care funcționează in 
orașul Brașov s-au înscris circa 
1 500 de cursante.

In cadrul expunerilor se înfăți
șează probleme actuale ale poli
ticii partidului, se dau noțiuni de 
pedagogie, de științe ale naturii, 
de literatură și artă, geografie 
economică, precum și noțiuni sa
nitare.

Pentru a fi cit mai accesibile, 
expunerile sînt ilustrate cu aju

torul unor materiale didactice 
adecvate : planșe, albume, dia
pozitive, mulaje etc.

LA FAȚA LOCULUI
Recent, aproape 200 de femei, 

participante la cursurile lectora
telor de cultură generală din Sf. 
Gheorghe, au vizitat mai multe 
obiective , industriale din orașul 
Brașov, între care fabricile „Par
tizanul Roșu" și „Dezrobirea".

Ele și-au îmbogățit astfel cu
noștințele, văzînd cu proprii lor 
ochi o parte din realizările des
pre care au învățat.

LA CURSURILE 
AGROZOOTEHNICE

Femeile de la sate participă și 
la cursurile învățămîntului agro
zootehnic. La cele 666 de cercuri 
organizate în regiune sînt în
scrise aproape 8 500 de femei.

De asemenea, la căminele cul
turale se țin cicluri de lecții a- 
gricole, la care participă cîteva 
mii de colectiviste.

O atenție deosebită au acordat 
antrenării femeilor la aceste for
me de răspîndire a cunoștințelor 
Comitetele raionale ale femeilor 
din Sighișoara, Făgăraș, Sibiu.

Ziaristul Arthur Herzog, care a 
vizitat Angola, a scris un șir de ar
ticole despre lupta patrioților ango
lezi. Redăm mai jos fragmente din- 
tr-un articol al său apărut în revista 
„GERMINAL" din Bruxelles.

„Am trecut ilegal frontiera 
Congo și Angola, pentru a 
războiul cu proprii mei ochi. 
„Am fost așteptat. Imediat 

lăsat întunericul. în jurul mașinii 
mele s-au adunat angolezii. Ei mi-au 
luat bagajul și cortegiul a pornit. în 
tăcere, spre sud.

Răsculații angolezi controlează o 
mare porțiune la frontiera congo
leză. In întreaga această regiune nu 
există nici un singur portughez.

Am înaintat tăcuți în întuneric, 
speriind în satele adormite capre și 
găini.

Fiecare sat își are „tineretul său” 
— o expresie folosită de răsculați, 
care înseamnă soldați, deși unii din
tre acești „tineri” au 60 de ani. Toți 
locuitorii satului, inclusiv cei mai 
tineri, fac instrucție militară, 
au puști clasice de vînătoare 
singură țeavă, folosite acum 
arme.

A doua zi. seara, călăuzele 
într-o ploaie torențială, 
în pădure. Umblam pe cărări no
roioase, treceam, pe tulpini de ar
bori, rîuri în care mișunau croco
dili. Dintr-odată am fost opriți de 
o sentinelă. Am ajuns la Fuesse, o 
mare tabără militară situată la 120 
km de frontieră. Ea este tipică pen
tru toate taberele organizate de răs
culați. Fuesse — un număr de colibe

dintre 
vedea

ce s-a

Unii 
cu o 
drept

mele, 
m-au dus

în jurul unui teren de instrucție — 
numără aproximativ 1 000 de locui
tori. Aici există 200 de soldați. Cei
lalți așteaptă armament ca să devină 
soldați. întregul sat este organizat 
pentru război.

La Fuesse se află statul major re
gional. Chiar și cel mai mic cătun 
din această regiune dispune de o 
unitate armată. De aici pleacă pa
trule care îi atacă pe portughezi și 
caută să-i nimicească pe soldații 
acestora din apropierea orașelor și 
aeroporturilor.

— Așa ducem războiul în întreaga 
țară, afirmă răsculații.

La Fuesse sînt multe puști vechi, 
dar există și carabine noi, puști au
tomate și mitraliere grele, captu
rate de la colonialiști. Răsculații dis
pun, de asemenea, de grenade și 
dinamită.

Ei știu foarte bine pentru ce luptă. 
Politica colonialistă* portugheză stâr
nește în rîndurile lor o ură profun
dă. Răsculații duc un război de eli
berare. Ei sînt gata pentru autoad- 
ministrare :

— In junglă am și organizat au- 
toadministrarea.

Răsculații intenționează să activi
zeze lupta pe un front larg. In pri
mul an al războiului, ei au și nimicit 
7 000 de soldați portughezi.

Reacția portughezilor este vehe
mentă. înaintând în adîncurile pă
durilor. ei incendiază satele In mar
tie, portughezii au pornit o amplă 
ofensivă sprijinită de aviație. I

Angolezii afirmă că bombarda
mentele pot încetini lupta lor. dar 
nu pot să-i pună capăt.

— Dacă ei distrug cîte ceva, noi 
reconstruim. In cele din urmă vic
toria va fi de partea noastră".

• „Noi știm — a subliniat Seku 
Ture, președintele Guineei — că 

există o lume imperialistă și o lume 
antiimperialistă. Noi luptăm împo
triva imperialismului și, se înțelege 
de la sine, sintern aliații 
lumi care a ales libertatea, 
pentru toate popoarele*.

acelei 
pacea

• „Ajutorul dezinteresat al țări
lor lagărului socialist și mai ales al 
Uniunii Sovietice este un ajutor 
fără nici un fel de condiții politice. 
El ne garantează crearea unei eco
nomii naționale independente, ne 
garantează condițiile pentru cuce
rirea adevăratei independențe'. 
(Plean Kaniba, diplomat din Repu
blica Mali).

• Cu prilejul vizitei făcute în 
țara noastră, în vara anului trecut, 
președintele Republicii Ghana, dr. 
Kwame Nkrumah, a spus între al
tele : „Din cele văzute în acest scurt 
timp în București am putut trage

treagă, promovînd o politică de ne- 
participare la blocuri“.

• La cea de-a 3-a Conferință a 
popoarelor Africii, care a avut loc 
anul trecut la Cairo, în rezoluția a- 
doptată în problema neocolonialis- 
mului, se arată că noile forme de 
instaurare a dominației imperialiste 
asupra tinerelor 
din Africa în 
economic social, 
zintă un pericol 
africane. Exemple de neocolonialism 
— se arată în rezoluție — pot fi în- 
tîlnite în prezent în Congo, în așa- 
numita Comunitate franceză, în Fe
derația Rhodesiei și Nyassalandului 
și în alte țări.

® Comitetul de conducere al Se
cretariatului permanent al Confe
rinței popoarelor Africii, întrunit în 
octombrie 1961 la Conakry, la care 
au participat reprezentanții a 30 de 
țări, a adoptat o rezoluție în care 
se subliniază necesitatea mobilizării 
tuturor popoarelor africane în lupta 
împotriva dominației imperialiste.

o La actuala sesiune a O.N.U., 
statele africane s-au numărat prin
tre principalii autori ai proiectului 
de rezoluție al celor 37 
cere încetarea tuturor 
lor nucleare — inclusiv 
terane — la 1 ianuarie

state independente 
domeniile politic, 
militar etc. pre- 

uriaș pentru țările

de țări, care 
experiențe- 

a celor sub- 
1963.

multe concluzii. Romînia se indus
trializează, își mecanizează agricul
tura. Și ceea vreau să accen-

Vedere parțială a Institutului poli
tehnic din Conakry, capitala Repu
blicii Guineea, a cărui construcție se 
realizează cu ajutorul U.R.S.S.

Esența neocolonlalistă a așa- 
zisului ajutor cu care puterile 
imperialiste vor să „fericească“ 
popoarele Africii este dezvăluită 
cu tot mai multă ascuțime în 
ultima vreme. „Toate aceste îm
prumuturi — scrie publicistul a- 
merican A. Shilds, referindu-se 
la „ajutorul* S. U. A. — au 
menirea de a-i ajuta pe capita
liștii care scot din Africa mate
rii prime. Capitaliștii americani 
preferă să construiască în Africa 
mine pentru extracția minereului 
de fier — și nu oțelării; mine de 
cupru — și nu uzine pentru pre
lucrarea cuprului; sonde de fo
raj — și nu rafinării de petrol. Ei 
nu vor independența economică a 
Africii. Căci dacă Africa va fi 
independentă, neocolonialismul 
va avea aceeași soartă ca ?i co
lonialismul“.

Fluturîndu-și momelile, colo
nialiștii trimit totodată în țările 
Africii mari cantități de arme pen
tru înăbușirea mișcării de elibe
rare.

Bătălii sîngeroase se desfășoa
ră în Angola și Congo. Nu este 
departe o vărsare de sînge în Ke
nya, Rhodesia și în alte țări afri
cane Armamentul care varsă 
sîngele este fabricat în țările „cu 
înaltă civilizație" — Belgia, Fran
ța, Anglia, S.U.A., Germania oc
cidentală, Olanda, Israel.

„Livrarea unor mari cantități de 
arme pentru Africa de către țările 
N.A.T.O. nu este pusă la îndoială 
— scrie revista „African Trade and 
Development“.

Zeci de mii de africani au că
zut victime acestui armament. E 
greu de presupus că africanii vor 
da acum crezare discursurilor po
liticienilor care, efectuînd călăto
rii prin Africa, promit popoarelor 
africane „munți de aur“.

tuez— a spus vorbitorul 
noi, în Ghana, vrem 
același lucru“.

— este că 
să facem

o Ministrul afacerilor 
Camerunului, Okala, 
„Noi înțelegem că atunci cînd 
Uniunea Sovietică și prietenii săi se 
pronunță pentru libertatea tuturor 
popoarelor, Indiferent de culoarea 
pielii, ei sînt în drept să adopte o 
asemenea poziție pentru că au plătit 
scump prețul propriei libertăți. Ei 
au luptat și pentru ca noi să trăim 
liberi".

externe al 
a declarat : 

atunci

• „Istoria penetrației capitaliste 
în Africa numără zeci de ani. Ea 
n-a adus nimic 
tinentului, care 
merge pe calea 
vechile metode,
calea pe care vor merge noile na
țiuni ale Africii” — scrie revista 
ghaneză „Ghanian Monthly”.

bun. Popoarele con- 
s-au trezit, nu pot 
progresului folosind 
Socialismul — iată
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sosit la Romadupă întrevederea cu X Kennedy
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

TASS : întrevederea dintre A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U-R.S.S., șt 
J. Kennedy, președintele S.U.A., care 
a 
3 ore și 15 minute.

avut loc la 29 noiembrie a durat

a
După încheierea ei, A. I. Mikoian 
declarat următoarele numeroșilor 

corespondenți americani și străini 
adunați la Casa Albă :

„Am avut cu președintele Kennedy 
un schimb de păreri în problemele 
care interesează cele două țări ale 
noastre, mai cu seamă în problema

U Thant desemnat 
secretar general al O. N. U. 
NEW YORK 30. — Trimisul A- 

gerpres, C. Răducanu, transmite : La 
30 noiembrie, în cursul dimineții, a 
avut loc o ședință închisă a Consi
liului de Securitate, consacrată de
semnării lui U Tant ca secretar ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite pentru o perioadă care durea
ză pînă în noiembrie 1966. Procedu
ra urmată a constat în discutarea 
și apoi adoptarea în unanimitate a 
unei rezoluții, prezentate Consiliului 
de cei șase membri nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate, între care 
și Republica Populară Romînă. Re
comandarea Consiliului de Securitate 
transformă calitatea de secretar 
general provizoriu pe care U Thant o 
deține din noiembrie 1961 în aceea 
de secretar general al O.N.U. pînă în 
noiembrie 1966.

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA. La 30 noiembrie în Pa
latul Națiunilor din Geneva a avut 
loc ședința plenară a Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare, care s-a 
desfășurat sub președinția repre
zentantului Marii Britanii Godber. 
în cadrul ședinței a continuat dis
cuția generală pe marginea proble
melor dezarmării generale și totale 
și încetării experiențelor cu arme 
nucleare. La ședință reprezentanții 
R. P. Bulgaria, Canadei, Indiei, 
R. P. Polone și Mexicului au expus 
poziția guvernelor lor.

GENEVA 30 (Agerpres). — La 29 
noiembrie, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, șeful delegației R. P. Romî
ne la Conferința Comitetului celor 
18, a oferit un dineu în cinstea u- 
nor delegații participante la trata
tivele de la Geneva. La dineu au 
fost prezenți din partea U.R.S.S., 
ambasadorul S. K. Țarapkin, șeful 
delegației, și A. A. Roscin ; din 
partea R. P. Bulgaria, Milco Tara- 
banov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, șeful delegației, 
și Gheorghi Ghelev ; din partea 
Canadei, ambasadorul E. L. M. 
Burns, șeful delegației, și J. E. G. 
Harey ; din partea Indiei, ambasa
dorul Arthur Lall, șeful delegației, 
și Amrik Mehta, reprezentant per
manent pe lîngă oficiul european al 
O.N.U. ; din partea Etiopiei, amba
sadorul Haddis Alemayehu, șeful 
delegației, și Mohamed Hamid ; din 
partea Braziliei : Roberto Luis As- 
sumpcao de Aranjo, adjunctul șe
fului delegației.

evemmemeior
In luna care s-a încheiat, au avut 

loc în viața unor țări socialiste e- 
venimente importante, care ilustrea
ză din nou preocupările pașnice, 
constructive, ale partidelor comu
niste și muncitorești, ale popoarelor 
din marea comunitate socialistă. 
Astfel, plenara C.C. al P.C.U.S., tre- 
cînd în revistă succesele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor puse de 
Congresul al XXII-lea, a luat hotă- 
rîri de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea economiei U.R.S.S. și 
perfecționarea conducerii ei de că
tre partid, în scopul accelerării con
strucției comuniste. Congresele Parti
dului Comunist Bulgar și Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar au tra
sat importante sarcini pentru dezvol
tarea construcției socialiste în țările 
respective. La noi în țară plenara 
Comitetului Central al P.M.R. a a- 
probat prevederile planului de stat 
pe anul 1963, an important în reali
zarea mărețelor sarcini puse de 
Congresul al IlI-lea al P.M.R. pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră.

REGLEMENTAREA PAȘNICĂ 
A PROBLEMELOR LITIGIOASE

Obiectivelor constructive pe plan 
intern, grijii de a asigura condiții 
internaționale favorabile pentru rea
lizarea acestora, le corespund pe 
plan extern eforturile perseverente ale 
țărilor socialiste de a menține și în
tări pacea în lume. După cum se 
știe, la sfîrșitul lunii trecute, ca ur
mare a acțiunilor S.U.A. împotriva 
Cubei, s-a ivit o criză internațională 
acută, care putea să împingă ome
nirea în prăpastia unui război ter
monuclear. Dacă pacea a fost 
salvgardată, acest lucru se dato- 
rește și de data aceasta existenței 
lagărului socialist, politicii sale fer
me și consecvente de apărare a 
păcii, uriașelor forțe ale păcii din 
lumea întreagă. Ca rezultat al 
Inițiativelor și măsurilor concre
te luate de Uniunea Sovietică, 
datorită faptului că în cursul schim
burilor de mesaje și al tratativelor 
dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A., 
s-a manifestat rațiune politică și

înțeles cu președin- 
instrucțiunile cores-

cubană. Ne-am 
tele că vom da 
punzătoare — guvernul eovietic, din 
partea sa, președintele, la rîndul 
său — reprezentanților noștri la 
New York pentru ca ei eă continue 
tratativele legate de desăvîrșirea 
reglementării situației din regiunea 
Mării Caraibilor".

Casa Albă a dat publicității o de
clarație în care se spune că au 
fost examinate un număr de pro
bleme care prezintă un interes co
mun, atenția principală fiind con
centrată asupra problemei cubane.

Delegații și observatorii de la 
Națiunile Unite salută în unanimi
tate această hotărîre ca fiind expre
sia recunoașterii aportului lui 
U Thant în activitatea O.N.U.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
aprobat vineri după-amiază reco
mandarea Consiliului de Securitate 
de a numi pe U Thant în funcția 
de secretar general al O.N.U. pe 
timp de 5 ani.

*
NEW YORK 30 (Agerpres). Adu

narea Generală a discutat la 29 no
iembrie raportul anual al Agenției 
internaționale pentru energia 
mică. Adunarea a adoptat 
unanimitate un proiect de 
zoluție care aprobă hotărîrea 
cu privire la convocarea sub egida 
O.N.U. a celei de-a treia conferințe 
internaționale pentru folosirea paș
nică a energiei atomice. Rezoluția 
propune secretarului general al 
O.N.U. să facă pregătirile corespun
zătoare în vederea acestei conferin
țe, care urmează să aibă loc în 
toamna anului 1964.

ato- 
în 

re-

ifei
1 HH ■■

simț de răspundere, s-a ajuns la o 
slăbire a încordării în regiunea 
Mării Caraibilor, s-a conturat posi
bilitatea lichidării acestui conflict, 
ceea ce ar crea premize mai fa
vorabile pentru abordarea altor pro
bleme internaționale arzătoare. Tra
tativele care continuă în prezent în 
problema cubană au scopul de a ■ 
găsi căile de lichidate definitivă a 
conflictului; problema constă în pri
mul rînd în aceea ca Statele Unite 
să se conformeze, prin acte concre
te, angajamentului privind respec
tarea independenței și suveranității 
Cubei, în această privință fiind pe 
deplin logice cerințele formulate de 
guvernul cuban.

Dacă s-ar încerca să se sinteti
zeze învățămintele multiple ale a- 
cestor evenimente s-ar impune cu 
deosebită tărie concluzia necesității 
și obligativității ca orice problemă 
litigioasă, orice diferend internațional 
să-și găsească rezolvarea prin tra
tative între părțile interesate ; iar 
acest lucru este pe deplin posibil 
dacă conducătorii de stat manifestă 
înțelepciune, răbdare și perseve
rență în rezolvarea pe cale pașnică 
a neînțelegerilor ivite.

In sprijinul acestei concluzii se 
pronunță chiar și în țările N.A.T..O, 
inclusiv S.U.A., numeroase 
suri lucide. Intr-un articol 
blicat la 25 noiembrie, 
„New York Post“ constată că 
nimentele 
zdruncinat 
războiului 
după cum 
comuniștii 
marea ar fi de neînchipuit, iar con
flictul nuclear ar fi de neînlăturat”. 
Intr-o scrisoare publicată' de ziarul 
„NewYork Times“, se spune : „Este 
îndoielnic că se poate nega faptul că 
comunismul este o forță în lumea 
actuală. Ori vom învăța să trăim cu 
el în pace, ori nu vom trăi în ge
neral... Din fericire, comuniștii vor 
să obțină o reglementare care să 
asigure coexistența”.

Totodată nu se poate ignora fap
tul că, alături de asemenea păreri 
raționale, în S.U.A., continuă să se 
înregistreze manifestări contrare in
tereselor păcii și coexistenței pașni-

gla- 
pu- 

ziarul 
eve- 

din Marea Caraibilor au 
„normele învechite ale 
rece”, potrivit cărora, 

scrie ziarul, „pacea cu 
ar fi imposibilă, dezar-
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ROMA 30. — Corespondentul 
gerpres transmite : Vineri seara 
sosit la Roma delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, care va partici
pa la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ita
lian. Pe peronul gării din Roma, 
delegația P.M.R. alcătuită din to
varășii Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R, și Paul Niculescu 
Mizil, membru al C.C. al P.M.R., a 
fost întîmpinată de Emanuele Maca-

Propunere a R. P. Romîne aprobată 
de Comisia balcanică a U. N. E. S. C. O.

protecția 
conflict 
asupra

PARIS 30 (Agerpres). — Comisia 
balcanică a U N.E.S.C.O. a aprobat 
propunerea R. P. Romîne de sprijinire 
de către U.N.E.S.C.O. a activităților 
culturale balcanice , și crearea unei a- 
sociații internaționale de studii balca
nice.

Comisia de program pentru activi
tatea culturală a discutat rezoluțiile cu 
privire la convenția pentru 
bunurilor culturale în caz de 
armat, convenția universală 
dreptului de autor, convenția interna
țională pentru protecția artiștilor inter- 
prefi sau execulanți de programe, 
precum și o serie de măsuri pentru 
prezervarea și restaurarea bunurilor 
culturale, interzicerea și împiedicarea 
importului-exportului și vînzării ilicite 
a bunurilor culturale.

In cadrul dezbaterilor, reprezentan
tul R. P. Romîne, Ion Anghel, a sus
ținut aceste proiecte de rezoluție, ocu- 
pîndu-se în mod special de rezoluția 
care privește interzicerea și împiedi
carea exportului, importului și vînză
rii ilicite a bunurilor culturale.

Delegatul romîn, care a făcut parte

ce; veterani ai „războiului rece“, 
senatori ultrareacționari instigă la 
„rigiditate" și „politică de forță" ; 
din cercurile Pentagonului, ale 
liderilor contrarevoluționari fugiți 
din Cuba se fac presiuni pen
tru ca guvernul american să se 
eschiveze de la garanții de neinter
venție în Cuba, să nu se angajeze 
în tratative privind alte probleme 
internaționale. Zilele trecute, revista 
„U.S. News and World Report" arăta 
că, în ciuda „situației finanțelor 
S.U.A. care se înrăutățește, la ori
zont se proiectează un buget (pe 
anul 1963) care va totaliza cheltuieli 
de aproape 99 miliarde dolari, depă
șind pentru prima oară nivelul re
cord atins în timp de război”.

Asemenea fapte își imprimă pe
cetea și asupra poziției oficiale a- 
mericane în problema dezarmării, 
care face obiectul tratativelor „celor 
18" de la Geneva.

PERSPECTIVELE 
DEZARMĂRII

Opinia publică consideră pe drept 
cuvînt că ultimele evenimente au 
subliniat cu tărie necesitatea urgen
tă a unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală — calea sigură de 
asigurare a păcii — iar pînă la în
cheierea unui astfel de tratat, a unor 
măsuri urgente ca interzicerea expe
riențelor nucleare, lichidarea bazelor 
pe teritorii străine, crearea unor zone 
denuclearizate. Tocmai în aceste 
condiții s-a ajuns la înțelegere în 
privința reluării lucrărilor Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare.

După cum a reieșit din cuvîntările 
delegaților, rostite în cursul primelor 
ședințe de la Geneva, în prezent 
condițiile sînt coapte îndeosebi pen
tru încheierea grabnică a unui a- 
cord cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare. In acest domeniu 
memorandumul celor 8 țări neutre, 
membre ale comitetului, oferă o bază 
de acord — și U.R.S.S. l-a accep
tat ca atare. Pe de altă parte, ve
chiul pretext al insuficienței mijloa
celor de identificare a exploziilor nu
cleare subterane, pretext de care 
S.U.A. și Anglia se cramponează de 
multă vreme pentru a împiedica în- 

luso, membru al conducerii Parti
dului Comunist Italian, Anelito Ba- 
rontini, din partea secretariatului 
P. C. Italian, Cesare Fredduzzi, 
membru al C.C. al P.C. Italian, 
precum și de activiști ai C.C. al P.C. 
Italian.

Au fost prezenți, de asemenea, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Roma, Mihai Bo- 
zianu, și membri ai legației R. P. 
Romîne la Roma.

și din grupul de lucru care a elaborat 
această rezoluție, a arătat că statul ro
mîn a primit cu mult interes elaborarea 
unor instrumente prin care problema 
respectării bunurilor culturale să cape
le o reglementare internațională.

în ceea ce privește instrumentul 
prin care urmează să se soluționeze 
problema în discuție, delegatul romîn 
a arătat că forma cea mai eficace este 
aceea a elaborării unei convenții în 
care să se prevadă obligații ferme 
pentru state de a împiedica vînzarea 
ilicită a bunurilor culturale. Totodată 
delegatul romîn a sprijinit o rezoluție 
prezentată de delegațiile Tunisului și 
Republicii Mali, prin care s-a propus 
să se studieze măsurile necesare pen
tru ca bunurile deja uzurpate să fie 
retrocedate popoarelor care le-au 
creat.

O măsairâ grava și €M totul ilegală 
Proteste împotriva hotărîrii guvernului algerian 
de a interzice Partidul Comunist din Algeria

„măsură gravă 
El scrie că a- 

antidemocratică 
decît pe placul

PARIS 30 (Agerpres). — La 30 
noiembrie, Bachir Hadj Aii, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Algeria, a cerut să se anuleze ho
tărîrea guvernului algerian de a in
terzice Partidul Comunist din Alge
ria. în declarația publicată la 30 
noiembrie de ziarul „Alger Républi
cain”, Hadj Aii caracterizează acea
stă hotărîre drept o 
și cu totul ilegală”, 
ceastă măsură este 
și „că nu poate fi 
imperialiștilor”.

Atît înainte de războiul de elibe
rare, cît și după obținerea indepen
denței, a declarat Bachir Hadj Aii, 
comuniștii algerieni, al căror număr 
a crescut în mod considerabil în 
întreaga țară, nu s-au ridicat nici
odată împotriva Biroului Politic al 
F.E.N. și nici împotriva guvernului. 
Atașat politicii sale de apărare a 
intereselor naționale ale poporului 
algerian, Partidul Comunist din Al
geria va continua și de acum îna
inte să susțină orice acțiune pro
gresistă a guvernului, aducînd în 
același timp critici constructive, ori
căror acțiuni contrare intereselor 
țării.

Nimic nu poate înăbuși lupta cla
sei noastre muncitoare, a țăranilor 
noștri săraci, a intelectualilor no
ștri progresiști, a tineretului nostru, 
în care partidul nostru își pune 
toată încrederea și nici ideile apă
rate cu strășnicie de partidul nostru 

cheierea unui acord și a continua 
experiențele, a primit o 

propunerea 
Pugwash a 

din 
pe

nouă lovi- 
făcută la 
savanțiloi 
privire la 

țărilor nu-
Vest cu 

teritoriul 
aparate — denumite 
— pentru detectarea

fie 
în 

fn-

tură prin 
conferința 
din Est și 
instalarea 
cleare a unor 
„cutiile negre“ 
automată a acestui gen de explozii.

După reluarea lucrărilor comitetu
lui, Suedia a făcut propunerea cu 
privire la încheierea unui acord pen
tru încetarea tuturor felurilor de ex
periențe ; în ce privește experiențele 
subterane, acestea ar urma să 
supuse unui moratoriu, limitat 
timp și controlat de o comisie 
ternațională de savanți.

După cum a reieșit din primele 
ședințe, S.U.A. și Anglia continuă 
însă să se situeze pe poziția respin
gerii memorandumului celor 8 țări 
neutre ca bază de tratative. Totoda
tă reprezentanții S.U.A. și Angliei 
s-au grăbit să declare „inaccepta
bilă" și propunerea Suediei. Prin a- 
ceasta, puterile occidentale au ară
tat că continuă să aibă o atitudine 
negativă nu numai față de propu
nerile constructive ale țărilor so
cialiste, dar și față de inițiativele 
ce se pot dovedi utile ale țărilor 
neutre.

Țările socialiste depun eforturi 
pentru a deschide calea unui acord 
în problema dezarmării. Astfel repre
zentantul U.R.S.S. a arătat că va 
examina cu grijă, în mod pozitiv, 
propunerea Suediei. Reprezentantul 
R. P. Romîne, pronunțîndu-se pentru 
grăbirea încheierii unui tratat de 
dezarmare, a subliniat totodată im
portanța pe cam ar avea-o adop
tarea unor măsuri ca instituirea de 
zone denuclearizate, destinate să fa
vorizeze realizarea dezarmării gene
rale și totale.

IN ARIERGARDA
COLONIALISMULUI

de-Dacă în ce privește problema 
zarmării, chiar și adversari ai a- 
cesteia sînt nevoiți sâ se pronunțe 
cel puțin formal în favoarea unei 
rezolvări, în ce privește o altă pro
blemă de mare însemnătate inter
națională — lichidarea colonialis
mului — situația este diferită. O 
parte dintre adepții colonialismului 
nu se sfiesc să-și exprime fățiș re
zistența față de soluționarea defini
tivă a acestei probleme. Aceasta

Congresul Partidului Socialist 
Unit din Islanda și-a încheiat 

lucrările
REYKJAVIK. La Reykjavik s-au 

încheiat lucrările Congresului al 
XIII-lea al Partidului Socialist Unit 
din Islanda. Congresul a adoptat o 
rezoluție cu privire la calea Islandei 
spre socialism, la situația politică, 
la mișcarea sindicală, la modificări 
în statutul partidului și altele. Con
gresul a ales organele de conducere 
ale partidului. Ca președinte al par
tidului a fost reales în unanimitate 
Einar Olgeirsson, ca vicepreședinte 
— Ludvik Josefsson.

TOKIO. Un reprezentant al guver
nului japonez a făcut cunoscut că Sta
tele Unite și Japonia au încheiat un 
acord cu privire la cumpărarea de că
tre Japonia a materialelor fisionabila 
din S.U.A. Potrivit acestui acord, anun
ță agenția Kiodo Țușin, Japonia va 
cumpăra din S.U.A. 4,7 tone de uraniu 
înnobilat, în valoare de 390 milioane 
yeni.

SANAA. Misiunea parlamentară 
britanică, compusă din 3 deputați 
conservatori și 3 deputați laburiști, 
care au întreprins o călătorie de in
formare în Republica Arabă Yemen, 
la invitația vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri, Baidany, și-a în
cheiat vizita. După cum transmite 
postul de radio Cairo, membrii dele
gației au declarat că în Yemen dom
nește ordinea, iar guvernul republi
can sprijinit de populație controlea
ză în întregime teritoriul țării.

DAR-ES-SÀLAM. „Partidul 
al independenței naționale din 
desia de nord este hotărît să 
pînă la victorie împotriva lui
lensky”, a declarat la sosirea la Dar- 
Es-Salam Kenneth Kaunda, pre
ședintele acestui partid. El s-a oprit 
la Dar-Es-Salam, în drum spre 

unit 
Rho- 
lupte
We-

în timpul celor 25 de ani de exis
tentă. Sînt sigur, a declarat Bachir 
Hadj Aii, că pentru întărirea uniunii 
forțelor patriotice și progresiste, 
pentru independenta tării, pentru 
pace și socialism, poporul algerian 
va continua să ceară ridicarea aces
tei interziceri”.

★
PARIS 30. — Corespondentul A- 

gerpres transmite :
într-o declarație publicată la 30 

noiembrie la Paris, conducerea Par
tidului Comunist Francez a protestat 
.energic împotriva hotărîrii guvernu
lui algerian de a interzice Partidul 
Comunist din Algeria și ziarul „El- 
Houriya” (Libertatea), organul cen
tral al partidului. în declarația sa 
P.C. Francez arată că „această ho- 
tărîre este cu atît mai puțin justi
ficată cu cît comuniștii algerieni au 
luat parte activă la lupta pentru 
independentă. Această măsură față 
de un partid, a cărui politică națio
nală și numeroasele acțiuni în spri
jinul unității au contribuit conside
rabil la rezolvarea recentei crize a 
Frontului de Eliberare Națională, se 
spune în declarație, nu poate decît 
să aducă prejudicii cauzei poporului 
algerian. Ea nu face decît să-l slă
bească în fața presiunilor și mane
vrelor neocolonialiștilor.

Prietenii poporului algerian, sub
liniază declarația în încheiere, do
resc arzător anularea acestei mă
suri.

3

este esența poziției adoptate de 
delegatul Angliei, Patrick Dean, care 
s-a ridicat fățiș ia O.N.U. împotriva 
activității Comitetului celor 17 țări 
instituit anul trecut pentru a con
trola îndeplinirea Declarației O.N.U. 
privind acordarea independenței 
popoarelor și țărilor coloniale— de
clarație adoptată din inițiativa 
Uniunii Sovietice. Ofensiva reprezen
tantului englez împotriva Comitetu
lui celor 17 state se datorește toc
mai faptului că acest comitet a des
fășurat o activitate menită să gră
bească în anumită măsură procesul 
de eliberare a unora dintre țările 
menținute încă în robia colonială.

Rezistența înverșunată pe care 
colonialiștii o opun mișcării de eli
berare este vizibilă firește nu numai 
la O.N.U. In Congo, țara care a avut 
atît de suferit de pe urma colonialis
mului, în prezent se pune la cale o 
nouă tranzacție a puterilor colonia
liste îndreptată spre menținerea și 
întărirea dominației monopolurilor 
străine, mai ales americane.

în Federația celor două Rhodesii 
și a Nyassalandului, guvernanții ra
siști albi își multiplică eforturile pen
tru a stăvili mișcarea de eliberare și 
a întîrzia destrămarea acestei fede
rații înjghebată arbitrar pe baze 
colonialiste.

Noi uneltiri sînt îndreptate și îm
potriva tinerei Republici Arabe Ye
men.

Refuzînd pînă acum să recunoască 
guvernul acestei țări, S.U.A. și An
glia au furnizat arme monarhiilor 
vecine din Arabia Saudită și Iorda
nia, care comit acte de agresiune 
împotriva Yemenului. De cînd au 
constatat însă că regimul republican 
din Yemen își apără cu succes drep
tul la o existență independentă, 
S.U.A. au adoptat o altă tactică pen
tru subminarea lui — și-au anunțat 
intenția de a recunoaște noul regim, 
înc.ercînd totodată să se erijeze în 
rol de mediator între Yemen și cele 
două monarhii. Cercurile patriotice 
din Orientul arab întreabă pe drept 
cuvînt: ce este de mediat aci? Un 
singur lucru trebuie făcut — înceta
rea amestecului puterilor imperialis
te în treburile interne ale popoare
lor respective.

Eforturile colonialiștilor de a amîna 
scadențele lichidării vestigiilor co
lonialismului sînt condamnate eșe
cului; prăbușirea rușinosului sistem 
colonial este nu numai la ordinea 
zilei ci și inevitabilă.

A. CERNEA 

Londra, unde împreună cu H. Nkum- 
bula, președintele partidului Con
gresul Național African din Rhode
sia de nord, va duce tratative asu
pra problemelor ivite după alegeri
le care au avut loc luna trecută, 
precum și asupra cererii insistente a 
populației din acest teritoriu de a se 
elabora o nouă constituție.

Numărul 5 000 al ziarului 
„Trybuna Ludu"

a congresului de unifi- 
Partidului Muncitoresc 
și Partidului Socialist 
în locul ziarelor „Glos 

și „Robotnik", de la 16

VARȘOVIA. La 29 noiembrie 
a apărut nr. 5 000 al ziarului 
„Trybuna Ludu". Pe baza unei 
hotărîri 
care a 
Polonez 
Polonez, 
Ludu" 
decembrie 1948 și-a început apa
riția „Trybuna Ludu" ca organ 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

ALGER. La 30 noiembrie a părăsit 
Algeria plecînd cu avionul la Pa
ris, ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Mohammed Khemisti, pen
tru a duce tratative cu reprezentanții 
guvernului francez, anunță corespon
dentul din Alger 'al agenției Reuter.

Legi adoptate de Camera 
populară a R.D.G.

BERLIN. La 30 noiembrie Came
ra populară din R.D.G. a adoptat în 
unanimitate legile cu privire la pla
nul economiei naționale și la buge
tul de stat al R.D.G. pe anul 1963. 
Planul prevede sporirea volumului 
producției industriale pînă la 85 
miliarde mărci, în comparație cu 
80 miliarde mărci prevăzute pentru 
anul curent. Productivitatea muncii 
urmează să sporească cu 7 la sută, 
în comparație cu anul 1962. Cu 1,16 
miliarde mărci se vor mări investi
țiile în economia națională. Va creș
te considerabil producția agricolă și 
îndeosebi producția de lapte și car
ne. S-a prevăzut sporirea exportului 
cu peste 15 la sută, menținîndu-se 
totodată volumul actual al impor
tului. în comparație cu anul 1962, 
circulația mărfurilor cu amănuntul 
va spori cu 1 miliard mărci.

ROMA. Șapte persoane care au 
participat la demonstrația muncito
rilor constructori din Roma, care a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii tre
cute și a fost împrăștiată de polițiști, 
au compărut la 29 noiembrie în fața 
instanței, fiind acuzați de „încălcare 
a ordinei publice“. Pe baza unor do
vezi ticluite ei au fost condamnați 
la închisoare pe termene între 2—8 
luni și la amenzi între 10 000—20 000 
lire.

Substratul unui „dar"
LONDRA. Agenția Reuter anunță 

că Marea Britanie a hotărît să a- 
corde așa-numitei „Federații a Ara- 
biei de sud" echipament militar 
și arme în valoare de 1 500 000 de 
lire sterline. Acest „dar" acordat fe
derației, care, după cum se știe, 
este o creație a Ministerului Colo
niilor al Marii Britanii, va servi la 
crearea unei „armate arabe care va 
fi încadrată de ofițeri britanici".

BONN. Bundesratul — Camera 
Superioară a Parlamentului vest-

Opinia publică mondhlă condamnă represiunile 
împotriva P. C. din India

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : într-o notă redac
țională intitulată „Opinia publică 
mondială condamnă represiunile îm
potriva Partidului Comunist din 
India“ publicată de ziarul Pravda 
se spune : „Știrea despre represiu
nile dezlănțuite de autoritățile poli
țienești împotriva Partidului Comu
nist din India a neliniștit profund 
opinia publică mondială progresistă 
și, în primul rînd, partidele comu
niste și muncitorești frățești", scrie 
ziarul.

„Pravda“ relatează cazuri de ares
tări în masă ale comuniștilor in
dieni și subliniază că, deși Nambu- 
diripad, secretar general al Parti
dului Comunist din India, a fost pus 

După cum s-a mal anunțat, tn Berlinul occidental, a tnceput la 29 noiembrie 
procesul înscenat de autoritățile vest-germane Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști (U.P.P.N.). Corespondentul din Bonn al agenției Reuter, reierindu-se la felul 
în care se desfășoară acest proces, relatează că în ședința de vineri dimineața în 
sala tribunalului s-a petrecut următorul incident : în momentul în care judecătorii 
își ocupau locurile, o persoană care se afla în sala de judecată s-a ridicat în 
picioare fluturînd un document și a strigat președintelui dr. Fritz Werner „Ești un 
fost nazist, un membru al trupelor de asalt SS șl autorul unei teze de doctorat în 
care ai sprijinit ideologia nazistă I“.

Tribunalul a hotărît să suspende ședințele pînă la 5 decembrie.
In fotografie : In fața tribunalului mulțimea așteaptă să intre în sala de dez

bateri. (Telefoto :
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german — a aprobat complexul pro
iectelor de legi cu privire la intro
ducerea în R.F.G. a legislației excep
ționale. După Bundesrat — proiectele 
de legi vor fi discutate în Bundes
tag. Sub presiunea crizei politice din 
R.F.G., guvernul de la Bonn se gră
bește să obțină împuternicirile ex
cepționale prevăzute de aceste legi 
care îi vor permite ca în promova
rea liniei sale politice reacționare 
să țină seama și mai puțin decît a 
făcut-o pînă acum de părerea cercu
rilor largi ale opiniei publice.

Aviația lui Chom.be continuă 
să bombardeze Katanga 

de nord
LEOPOLDVILLE. Aviația katan- 

gheză bombardează de trei săptă- 
mîni în mod continuu și distrugător 
localitățile și populația din Katanga 
de nord, unde sînt dislocate unități 
ale armatei naționale congoleze^ A- 
genția France Presse relatează că 
vorbind despre aceste acțiuni ale se
paratistului Chombe un purtător de 
cuvînt al reprezentanței O.N.U. din 
Leopoldville a declarat că avioanele 
katangheze sînt pilotate 
nari străini.

Cresc rîndurile P.C.

de merce-

Francez

a trecut 
Comunist

PARIS. In anul care 
în rîndurile Partidului 
Francez au intrat 48 000 de noi 
membri. în întreprinderi, în ora
șe și sate au luat ființă 1 350 de 
celule noi ale partidului comu
nist. Aceste date sînt citate în 
declarația Biroului Politic al P.C. 
Francez, consacrată începerii 
campaniei de preschimbare a 
carnetelor de partid pe 1963.

ROMA. La 29 noiembrie, salaria- 
ții Ministerului Comerțului Exterior 
al Italiei au declarat o grevă de trei 
zile, în sprijinul revendicării lor cu 
privire la majorarea salariilor.

OTTAWA. Firma „Canada Air”, 
cea mai mare fabrică de avioane 
din Canada, a anunțat că începînd 
de la 1 ianuarie 1963, 2 000 dintre cei 
5 500 de salariați ai săi vor fi con- 
cediați.

WASHINGTON. O informație 
publicată la 30 noiembrie de zia
rul londonez „Daily Express" a 
provocat o puternică emoție în 
Marea Britanie. După cum ara
tă ziarul, regiuni întinse din An
glia au fost amenințate în 1958 
să fie distruse atunci cînd un 
sergent din armata americană, 
care lucra la baza aeriană de la 
Sculthorpe, situată la 90 de mile 
nord de Londra, a vrut să se 
sinucidă. El a fost oprit de soția 
lui să-și ducă la îndeplinire ho
tărîrea de a trage un foc de re
volver într-o bombă nucleară 
situată în depozitele acestei baze. 
Ziarul arată că dacă militarul 
american ar fi tras, „explozia ar 
fi distrus o regiune întinsă a 
Marii Britanii".

Pentru a evita repetarea unor 
asemenea incidente, Ministerul 
de Război al STJ.A. a hotărît că 
de acum înainte toți militarii a- 
mericani vor fi supuși unor e- 
xamene medicale periodice pen
tru a determina dacă suferă de 
tulburări ale sistemului nervos.

în libertate la 28 noiembrie, potrivit 
informațiilor parvenite, represiunile 
împotriva comuniștilor continuă.

Ziarul citează luările de poziție 
ale mai multor conducători de parti
de comuniste și muncitorești care 
condamnă acțiunile autorităților in
diene.

„Comuniștii din U.R.S.S. — scrie 
în încheiere „Pravda“ — se solida
rizează cu aceste luări de poziție 
ale reprezentanților partidelor co
muniste. La redacția „Pravdei" so
sesc numeroase scrisori din partea 
unor membri ai P.C.U.S., în care ei 
condamnă represiunile în masă îm
potriva unui partid frățesc — Parti
dul Comunist din India“.

Chom.be

