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în realizarea sarcinilor trasate de 
partid și guvern privind sporirea 
producției agricole și întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective, un rol însemnat îl au 
cadrele de specialiști care lucrează 
efectiv în fiecare gospodărie.
' Pentru a cunoaște activitatea des- 

"fășurată de specialiștii din gospodă
riile colective, felul cum sînt în
drumați și sprijiniți de organele 
raionale, corespondentul nostru pen
tru regiunea Crișana a adresat cî
teva întrebări tovarășului Gheorghe 
Laza, președintele Consiliului agri
col raional Salonta. Publicăm în 
continuare răspunsurile primite.

Cum asigură comitetul executiv al 
consiliului agricol raional o îndru
mare și folosire judicioasă a specia
liștilor din gospodăriile colective ?

înainte de reorganizarea conduce
rii agriculturii, în gospodăriile colec
tive din raionul Salonta lucrau doar 
14 ingineri agronomi și zootehni- 
cieni. Se înțelege că în această si
tuație nu se putea asigura o îndru
mare tehnică corespunzătoare tu
turor gospodăriilor colective. Dato
rită măsurilor luate de partid și 
guvern, acum fiecare din cele 42 
gospodării colective are un inginer 
agronom sau zootehnician, iar cele 
10 circumscripții sanitar-veterinare 
sînt încadrate cu medici veterinari.

De la începutul activității sale, 
consiliul agricol raional a acordat 
o mare atenție îndrumării și folo
sirii judicioase a specialiștilor re
partizați în gospodăriile colective 
pentru ca ei să contribuie cu cunoș
tințele și întreaga lor capacitate de 
muncă la rezolvarea problemelor 
pe care le ridică organizarea și con
ducerea pe baze științifice a pro
ducției în unitățile agricole socia
liste. Putem afirma că ei își înde
plinesc cu cinste rolul ce-1 au în 
gospodăriile colective, dovedind ini
țiativă. spirit de răspundere, dorin
ța de a introduce cuceririle științei 
și experiența înaintată în produc
ția agricolă.

Creșterea continuă a producției 
agricole la hectar la toate culturile 
constituie principala preocupare a 
consiliului agricol raional. în acea
stă direcție a fost orientată activi
tatea specialiștilor din agricultură. 
Ei au fost îndrumați să organizeze în 
gospodăriile colective aplicarea di
ferențiată a agrotehnicii, în vederea 
sporirii producției de cereale și plan
te tehnice. Inginerul loan Balaj, stu
diind soiurile de grîu care dau cele 
mai bune rezultate in partea locu
lui, a recomandat în anul trecut 
consiliului de conducere al G.A.C. 
Ținea să folosească în primul rînd 
aceste soiuri. Ca urmare, G.A.C. din 
Tinea a obținut. în condițiile unui an 
nefavorabil culturii griului, o pro
ducție medie de 2 124 kg grîu la ha. 
Și alți ingineri din gospodăriile co
lective au studiat cu atenție com
portarea diferitelor soiuri de grîu. în 
urma studierii rezultatelor obținute 
pe lotul demonstrativ, ing. K. 
Ștefan de la G.A.C. „Drapelul roșu“ 
din Salonta. a depus o mun
că stăruitoare pentru buna pre
gătire a terenului și a ajutat consi
liul de conducere să folosească să- 
mînță de grîu din soiurile care dau 
cele mai bune rezultate.

Consiliul agricol, comitetul său 
executiv, au urmărit îndeaproape, cu 
ajutorul specialiștilor din gospodă
rii, aplicarea metodelor agrotehnice 
înaintate la cultura porumbului. 
Pe o suprafață de 4 600 ha, în urma 
executării lucrărilor la un înalt 
nivel agrotehnic, s-au obținut în 
condiții de neirigare cîte 5 000 kg 
porumb boabe la ha. în gospodării- 
> colective din Ghiorac, Salonta, 
Ginta, Batăr, la indicația agrono
milor, colectiviștii au irigat porum
bul pe unele loturi, obținînd pro
ducții de peste 7 000 kg boabe la 
hectar.

Pentru a ajuta cadrele de spe
cialiști cu mai puțină experiență 
practică în cunoașterea și rezolva
rea problemelor organizatorice și 
tehnice din gospodăriile colective, 
membrii comitetului executiv al con
siliului agricol se deplasează cu re
gularitate în unități și, la fața lo
cului, analizează împreună cu spe
cialistul respectiv și cu consiliul de 
conducere al gospodăriei diferite 
sectoare de activitate. Pe baza con
cluziilor la care ajung, stabilesc 
măsurile ce trebuie luate Comitetul 
executiv trimite deseori în spriji
nul inginerilor din unele gospodării 
ingineri, membri ai consiliului agri
col raional, din gospodăriile vecine

spre a întocmi studii sau a face di
ferite analize.

în urma unui studiu făcut la gos
podăria colectivă din Ucuriș a reie
șit că aici nu se realizează venituri 
bănești pe măsura posibilităților 
existente, din cauză că nu s-a dat 
suficientă atenție dezvoltării secto
rului zootehnic. Consiliul de condu
cere și adunarea generală au 
cutat propunerile făcute de 
cialiști și au luat hotărîrea să 
rească numărul animalelor șl 
asigure condițiile necesare 
tru creșterea producției de 
ne, lapte și lină. Ținîndu-se 
ma de condițiile prielnice din 
podărie, s-a hotărît, între altele, să 
fie mărit simțitor numărul oilor cu 
lînă fină. De la 642 ovine, cîte avea 
gospodăria la data analizei, ea a a- 
juns să aibă acum 1 700. Inginerii I. 
Bojiu de la G.A.C. Ciumeghin, T. 
Borz de la G.A.C. Tulea, Gh. Gher- 
ghiade de la G.A.C. Lupoaia și alții 
au studiat cu competență posibilită
țile de dezvoltare a creșterii anima
lelor în gospodăriile respective. 
Studiile întocmite de ei constituie 
o bază serioasă pentru întocmirea 
planului de prod'ucție al anului 
viitor.

Care este
Ia folosirea

Terenuri 
care vor rodi

CÎMPULUNG (coresp. „Scînteii"). 
în raionul Musoel, regiunea Argeș, se 
află maji suprafețe acoperite cu 
stufărișuri și mărăcinișuri — tere
nuri care au rodit puțin sau aproape 
de loc.

In vederea creșterii suprafeței a- 
gricole a raionului, consiliul agricol 
raional a hotărît ca aceste terenuri, 
însumînd circa 7 000 ha, să fie defri
șate și arate. Pînă de curînd a și 
fost arată o suprafață de peste 
3 300 ha.

dis- 
spe- 
mă- 

să 
pen- 
car- 
sea- 
gos-

contribuția specialiștilor 
mai bună a pămîntului? 
preocupările principaleUna din

ale specialiștilor din gospodăriile co
lective este folosirea judicioasă a 
mijloacelor de producție și în pri
mul rînd a pămîntului pentru obți
nerea de pe aceeași suprafață de 
teren a unor cantități cît mai mari 
de produse. în afară de aplicarea 
unei agrotehnici înaintate, consiliul 
agricol raional îndrumă specialiștii 
să studieze o serie de probleme le
gate de valorificarea 
a terenurilor. Un 
specialiști din G.A.C. Salonta, Ba- 
tăr, Sînnicolau, Ghiorac, Tulea, con
dus de inginerul Viorel Farcașu, 
vicepreședintele consiliului agricol, 
studiază posibilitățile de extindere 
a suprafețelor irigate. Pînă în pre
zent a și fost identificată o supra
față de 200 ha care urmează să fie 
cultivată cu- orez, precum și o su
prafață de 540 ha pentru porumb și 
sfeclă de zahăr. Pe baza concluzii
lor acestui studiu, consiliul agricol 
raional a prevăzut ca în anul viitor 
să fie irigată în raion o suprafață 
de cel puțin 1 250 ha, față de numai 
159 ha cîte s-au irigat pînă acum.

Relieful raionului nostru permite 
dezvoltarea unor ramuri de produc
ție care înainte erau complet negli
jate. Sînt multe terenuri în pantă 
și erodate, care ar putea fi valori
ficate prin plantări de pomi și viță 
de vie. Un colectiv de specialiști din 
G.A.C. Holod, Petit, Lupoaia și al
tele, condus de inginerul' Ștefan 
Kertmeghi, șeful secției de horti- 
viticultură, studiază la fața locului 
posibilitatea plantării pomilor și a 
viței de vie în unitățile așezate în 
zona deluroasă. La G.A.C. din 
Dumbrăvița Mică, Holod, Mociar, 
Ucuriș s-a identificat o suprafață 
de peste 80 ha. Studiul este în curs 
și la celelalte unități cu condiții a- 
semănătoare. Consiliul agricol ra
ional a luat măsuri ca o suprafață

mai bună 
colectiv de

(Continuare în pag. III-a)

Prin extinderea procedeelor 
tehnologice moderne

Rezultate
în uzina noastră se 

aplică cu bune rezul
tate o serie de metode 
tehnologice avansate, 
care își dovedesc efica
citatea în sporirea pro
ductivității muncii, în 
realizarea de economii 
în proo'ucție.

La turnătoria de oțel, 
s-a iptrodus la toate 
cuptoarele metoda de 
insuflare cu oxigen, 
stabilindu-se tehnologii 
speciale ; 
reușim să 
portante 
producție, 
înalți la agregate, 
cuptorul Martin, 
folosirea oxigenului, pro
ducția 
cut Cu 
oră. La 
trice 
o creștere 
de oțel de 
tone.

Turnarea 
întărite cu 
carbon ne-a permis să 
reducem ciclul de pre
parare a miezurilor, să 
îmbunătățim calitatea 
lor și să mărim cu circa 
200 m p capacitatea de 
producție a turnătoriei, 
prin eliberarea supra
fețelor ocupate de us- 
cătoare. La piesele din 
oțel folosim pe scară 
largă metoda de tur-

prin aceasta 
obținem 
sporuri
indici

im- 
de 

mai
La 

prin

de oțel a cres- 
0,16 tone pe 
cuptoarele elec- 
se obține lunar 

a producției 
circa 300

în forme 
bioxid de

Lectorat tehnic in fabrică
BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). De 

mai mulți ani, la clubul Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad funcționează un 
lectorat tehnic, frecventat de nu
meroși ingineri, tehnicieni șl mun
citori cu o calificare mai ridicată. 
Acest lectorat a fost organizat cu 
scopul de a populariza noutățile 
tehnice. în cadrul lectoratului s-au 
ținut o serie de conferințe despre 
reducerea consumurilor specifice, 
despre măsurile tehnologice pentru 
îmbunătățirea calității corpurilor de 
rulare etc.

De curînd, în fața a peste 70 de 
tovarăși, tehnicianul Ion Bolea a 
vorbit despre proiectare ca mijloc 
de îmbunătățire a calității produse
lor fabricii.

După modelul acestui lectorat 
tehnic pe întreprindere, s-a trecut 
și la 
tehnice

Colectivul uzinei cocsochimice de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
a livrat peste plan de la începutul 
anului 12 500 tone de coc3 meta
lurgic.

Ridicarea regimului termic al cup
toarelor de cocsare a cărbunelui și 
sporirea productivității muncii la 
unele secții au permis acestui co
lectiv să înscrie și alte succese p» 
graficul întrecerii. Astfel calitatea 
cocsului a crescut în medie cu 14 
la sută față de anul trecut. Tot
odată, prin reducerea cheltuielilor 
de producție și valorificarea supe
rioară a produselor au fost realizate 
economii peste plan a căror valoare 
depășește suma de 7 milioane lei«

Fabrica de sticlă din Pădurea 
Neagră, regiunea Crișana. Mă
iestria șl priceperea sticlarilor 
do aici sînt cunoscute nu numai 
în țară, cl și pesto hotare. Fa
brica produce diferite artlcolo do 
uz casnic din semlcrlstal. în fo
tografie: Maistrul Ion Jarca, unul 
dintre fruntașii In producție de 
aici, urmărește gradul do topire 
a sticlei Înainte do Începerea 
suflării. (Foto : Anerpre»)

Așteptăm mărfurile văzute 
la Pavilion

Ia fabrica de medicamente ,.Terapia“

De curînd la iabrica de medicamente „Terapia" din 
Cluj a intrat în funcțiune o secție cu două linii tehno
logice. La una din ele se produce hidrazidă, medica
ment folosit în tratamentul tuberculozei, iar la cealaltă 
cloranfenicol, antibiotic de sinteză utilizat în medica- 
mentația unor 
duce după un 
torii noștri de

boli infecțioase. Cloranfenicolul se pro- 
procedeu original elaborat de cercetă- 
specialitate. - (Agerpres)

In discuție. Problema
ORADEA (coresp. „Scîn- 

feii“). Din inițiativa Ministe
rului Economiei Forestiere, 
la Fabrica de cherestea din 
Tileagd, regiunea Crișana, 
a avut loc o consfătuire la 
care au participat lucrători 
din unitățile de industriali
zare a lemnului din regiuni
le Cluj, Crișana, Mureș-Au- 
fonomă Maghiară și Maramu

reș. S-a discutai despre îm-

calității cherestelei 
bunăfăjirea calității cheres
telei.

Participar.jii la consfătui
re au apreciat rezultatele 
obținute de colectivul Fa
bricii de cherestea din Ti
leagd. Tn planul de măsuri 
aprobat de consfătuire s-a 
prevăzut să se generalizeze 
în toate întreprinderile de 
cherestea metodele avansa
te aplicate de colectivul Fa
bricii din Tileagd.

Consfătuirea inovatorilor 
din industria alimentară

La Ministerul industriei Alimentare a 
avut loc cea de-a 9-a consfătuire pe 
ramură din acest an, a inovatorilor din 
întreprinderile acestei ramuri indus
triale.

Din discuții a reieșit că mișcarea Ino
vatorilor a devenit șl în acest sector 
al economiei o mișcare de masă.

De la 78 de inovații cu o eficienjă 
economică sub 100 000 de lei reali
zate în anul 1950, numărul propuneri
lor de inovații a ajuns în acest an la 
peste 3 000, a căror eficienjă econo
mică antecalculafă depășește suma de 
11 milioane lei.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
acest sector au perfeefionaf o serie de 
mașini și dispoziti
ve, găsind soluții 
pentru valorificarea 
superioară a unor 
materii prime, pen
tru mărirea capaci
tăților de produc
ție. (Agerprps)

TELEGRAME
Excelenței Sale Domnului FOUAD CHEHAB

Președintele Republicii Libaneze
BEIRUT

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Liban, vă adresez, Excelență, 
cordiale felicitări și urări pentru Dv. personal și pentru prosperitatea 
poporului libanez.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale Domnului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romlne
BUCUREȘTI

Foarte mișcat de urările pe care Excelența Voastră a binevoit să 
mi le adreseze cu prilejul sărbătorii naționale, vă rog să primiți mulțu
mirile mele, precum și urările pentru fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului romîn,

FOUAD CHEHAB 
Președinte al Republicii Libaneze

Premieră 
teatrală

(co-TIMIȘOARA 
resp. „Scînteii“). 
Colectivul teatrului 
de stat din Timișoara 
a prezentat ieri seară 
premiera piesei „Ca
zul studentului Mihai 
Lotreanu“ de Radu 
Theodoru. Rolurile 
principale au fost in
terpretate de Vasile 
Crețoiu, artist emerit, 
Al. Drăgan, Gilda 
Marinescu, Anca Ne- 
culce, Șt. Iordănescu, 
Dan Nasta, Ion Ma
ximilian și alții.

Spectacolul — a 
cărei regie aparține 
lui Emil Reus, iar 
scenografia lui Vir
gil Miloia — s-a 
bucurat de succes.

Muzee etnografice 
comunem

ln multe comune ale țării au lust ființă 
muzee etnografice, de istorie, artă .plas
tică, case memoriale.

Muzeul din comuna
Oltenia, numără peste 
nafe, multe dintre ele cu o vechime de 
peste patru milenii. în munții Apuseni, 
în comuna Lupșa, se află un muzeu cu 
12 săli în care sint expuse materiale etno
grafice legate de ocupațiile și portul 
moților. Comuna Săcueni, din regiu
nea Crișana, este și ea un punct de a- 
tracție datorită muzeului său in care se 
găsesc peste 1 200 de piese de istorie 
și etnografie.

f -----------------

Oriea, regiunea
3 000 de expo-

edificatoare
nare cu 
terme pe 
siliciu și 
calciu, 
acestei metode se 
țin economii însemnate 
de metal.

Deși uzina 
realizează în 
producție de 
problema extinderii for
jării în' matrițe a stat 
în atenția conducerii u- 
zinei și a comitetului 
de partid. în luna oc
tombrie, anul acesta, 
producția de piese ma- 
trițate a crescut cu 52 
de tone față de luna 
ianuarie. Se forjează 
acum în matrițe peste 
90 de repere de la ru- 
loul compresor, excava
tor și de la alte pro
duse d'e bază ale uzi
nei. Aplicarea acestui 
procedeu a dus la rea
lizarea în acest an a 
peste 70 000 lei econo
mii. La piesele care nu 
pot fi forjate în ma
trițe s -a extins forja
rea la cpte negative ; 
în acest fel s-au 
economisit pînă acum 
peste 80 tone de me
tal.

Pînă nu de mult, 
siile pentru roțile 
cale ferată se forjau 
ciocanul de 4 tone. Un 
colectiv de ingineri și 
tehnicieni a studiat po-

A
10

Economii de metal
maselote exo- 
bază de fero- 
siliciură de 

Prin aplicarea 
ob-

noastră 
genere o 

unicate,

o- 
de 
la

datorită dimensiunilor lor potrivite, 
culorilor frumoase și materialului 
nou, practic, din care sint confec
ționate — s-a adăugat ?i al meu. 
N-am putut să trec fără a mă opri • 
nici pe lingă instalațiile de baie, pe 
lingă mașina de

HÄ XlDACIll
au cîștigat apre- 
la Pavilionul de

în ultimul timp am trecut 
mai multe magazine. Am 
plăcut surprinsă de numeroasele 
mărfuri noi, frumoase, care au apă
rut și apar mereu. Aș menționa tri
cotajele din fire de relon, cuvertu
rile din același material, mașina de 
gătit cu aragaz 
„Carpați" — cu 
gemuleț la ușa 
cuptorului. Mi-am 
amintit că acestea 
se numărau prin
tre produsele care 
cierea vizitatorilor
mostre de anul trecut.

Am vizitat și cel de-al IV-lea Pa
vilion. Am găsit foarte multe nou
tăți. M-a atras — ca și pe alți vi
zitatori — standul de încălțăminte, 
cu modele atît de variate și elegante, 
mi-au plăcut unele rochii din tri
cot. M-am oprit îndelung în fața 
unora dintre garniturile de mobilă ; 
la voturile „pentru" cîștigate de bu
cătăriile „Pescăruș" și „Victoria" —•

gătit cu aragaz 
„Someș“ sau aspl* . 
ratoarele de la „E-< 
lectrobanat".

Din aranjarea 
standurilor, pre-. 
zentarea expona

telor, ca și a diferitelor modele de 
îmbrăcăminte am învățat și cum să 
ne îmbrăcăm cu gust, cum să ne a- 
ranjăm interioarele sau să ne folo
sim de unele articole de uz casnic.

Nădăjduim că obiectele expuse.- 
vor ajunge intr-un timp scurt în . 
magazine, spre a putea beneficia cit 
mai curînd de progresele mari ob-, 
ținute de industria și comerțul nos
tru.

IRINA PISICA
gospodină-Bucureștl
______ 4

Noutăți de sezon la magazinul

Cărbune 
de calitate superioară
HUEDIN (coresp. „Scînteii"). — 

Minerii din bazinul carbonifer Șo- 
recani, regiunea Cluj, au extras de 
la începutul anului pînă în prezent 
3 650 tone de cărbune peste plan.

Cantități importante de cărbune 
peste prevederile planului au dat 
minerii din sectorul Ticu — peste 
2100 tone cărbune, de calitate su
perioară.

în întrecere s-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile conduse de mi
nerii Zivnovski Ludovic, Gheorghe 
Neagotă, Hrihor Filimon, Alexandru 
Curtean și alții.

£

sibilitatea îmbunătățirii 
tehnologiei de forjare a 
roților prin adaptarea 
unui dispozitiv la cio
can. Dispozitivul dă re
zultate foarte bune : 
prin folosirea lui, pro
ductivitatea muncii 
crește cu circa 300 la 
sută și se realizează a- 
nual economii de 
3 350 000 lei. Cu bune 
rezultate se folosește și 
crăițuirea prin metoda 
„arc-aer“ : productivi
tatea muncii crește cu 
500 la sută, se îmbună
tățesc condițiile de 
muncă. în șase luni din 
acest an, s-au execu
tat prin acest proce
deu 25 000 
crăițuire,
du-se circa 118 000 lei.

Iată cîteva rezultate 
ale aplicării tehnolo
giei înaintate în între
prinderea noastră, re
zultate pe care, bine
înțeles, întregul colec
tiv va căuta să le dez
volte în anul ce vine.

Procedeul modem de turnare. _______ a
pieselor de precizie în forme con
fecționate din materiale care se to
pesc ușor a căpătat o largă apli-, 
care în 
giunea 
metode 
toare a 
bunătățirea calității pieselor meta
lice și reducerea pierderilor de me
tal. Anul acesta, de pildă, la uzinele 
constructoare de utilaj petrolier din 
Ploiești, Tîrgoviște și Cîmpina s-au 
turnat după acest procedeu cu a- 
proape 60 la sută mai multe piese 
decît anul trecut. Pe această cale 
s-a economisit o cantitate de metal 
egală cu cea necesară pentru con

fecționarea a circa 8 000 de sape cu
role pentru foraj. (Agerpres)

uzinele metalurgice din re- 
Ploiești. Folosirea acestei 
asigură o creștere simți- 
productivității muncii, îm-

m liniari 
economisin-

IONEL ARAMA, strun
gar, membru al comi
tetului de partid, MA
RIN AZIMIOARĂ, in
giner, ION SMEU, teh
nician, din postul de 
corespondenți voluntari 
ai „Scînteii” de la Uzi
nele de utilaj greu 
„Progresul” — Brăila

Avantajele forjării 
in matrițe

La Atelierele de reparat material ru
lant din lași se aplică pe scară largă 
forjarea în matrije. Aproape 75 la sută 
din totalul pieselor se forjează prin 
folosirea acestui procedeu. Preocupa
rea colectivului de forjori se îndreap
tă îndeosebi spre piesele de mare se
rie. Un colectiv din secție a confecțio
nat o matriță și, după cîteva experi
mentări, s-a reușit să se realizeze recent 
discuri de rapel cu dimensiuni și formă 
mult apropiate de finisai. Drept ur
mare, consumul de metal a fost redus 
cu 250 grame la fiecare piesă, iar pro
ductivitatea muncii la prelucrarea aces
tor piese s-a ridicat cu peste 15 la 
sută.

(Din ziarul „Flacăra lașului")

Una din vitrinele magazinului.

Co este nôù în aceste zile la maga
zinul universal „București"? Răspun
sul la întrebare îl aflăm colindînd îm
preună cu cumpărătorii etajele marelui 
magazin din centrul Capitalei.

Mărfuri noi. Printre numeroasele sor
timente specifice anotimpului rece, mal 
mult de 100 de articole sînt noi. Spi
cuim din această colecție de noutăți ! 
paltoane de stofă cu guler de relon, 
tipuri noi de ghetuțe, îmblănite, încăl
țăminte cu talpă duroflex, bluze bărbă
tești de lînă, un bogat și variat sorti
ment de țesături pentru iarnă, printre 
care plușcord într-o gamă largă de 
culori. N-au fost uitați nici amatorii de 
excursii și sport — de diferite vîrste — 
care găsesc aici pantaloni de schi, pu
lovere, bocanci, bluze de vînt.

Expoziții. Aceaslă formă de prezen
tare a mărfurilor a devenit tradifio- 
nală. Magazinul „București" organizează 
în acest sezon mai multe expoziții. La 
etajul I — expoziția mătăsurilor. Altă 
expoziție sa amenajează la etajul III 
și va cuprinde confecții, tricotaje și ju
cării pentru copii. Micii vizitatori 
vor putea urmări, la o masă specială, 
modul de funcționare a jucăriilor me
canice. iubitorii de povești vor asculta 
povești înregistrate pe bandă de mag
netofon. La unitatea anexă din str. 
Lipscani 71, magazinul va organiza o 
expoziție de încălțăminte. Locul de 
frunte va fi rezervat sortimentelor de 
Iarnă.

„Luna cadourilor". Pentru o cîf mal 
bună deservire a cumpărătorilor, în a- 
ceastă perioadă la magazinul „Bucu
rești" s-au făcut intense pregătiri. Moș 
Gerilă va face oficiul de prezentator 
al mărfurilor. în 
iarnă, jocuri de 
zintă mostre ale 
cadouri.

jurul său — decor da 
lumini. Vitrinele pre
miilor de pachete cu

D. M.

Azi începe

Filmul ocupă un loc din ce în 
ce mai important în viața cultu- 
ral-artistică a satelor noastre. Ci
nematograful reprezintă nu numai 
un prilej de destindere, dar și un 
mijloc deosebit de eficient pentru 
lărgirea orizontului de cultură, 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor de colectiviști, 
un ajutor prețios în munca 
de răspîndire a cunoștințelor agro
zootehnice, a experienței înaintate 
în agricultură. Atracția pe care ci
nematograful o exercită asupra lo
cuitorilor satelor noastre poate fi 
ilustrată sugestiv printr-o singură

cifră : mai bine de 51 milioane de 
spectatori au vizionat — numai în 
zece luni ale acestui an — filmele 
prezentate pe ecranele cinemato
grafelor sătești și ale caravanelor 
cinematografice.

Manifestare devenită tradiționa
lă, Festivalul filmului pentru sate 
este menit 
perioada 
tribuția 
tivitatea 
masă ce 
rural, să 
folosire a posibilităților existente 
pentru ca un număr cit mai mare 
de colectiviști să poată vedea filme
le alese anume : producții artistice 
valoroase, filme documentare noi 
ce răspund preocupărilor actuale 

spectatorilor de la sate. în to- 
au fost selecționate 329 de fil- 
artistice de lung metraj și peste 
de scurt-metraj, dintre care 
de documentare — îndeosebi 

cu caracter agro-zootehnic. Actuala 
ediție a festivalului (2 decembrie 
1962—31 ianuarie 1963) se va des
fășura în două etape și va cuprinde 
circa 13 000 de localități.

După cum ne-a relatat tov. Ma
rin Stanciu. președintele Comisiei 
centrale de organizare a Festivalu
lui filmului pentru sate, s-au luat 
măsuri ca programele (care 
grupa cîte un film artistic, un 
cumentar și un jurnal agricol 
de actualități) să fie alcătuite 
producții încă neprezentate în 
calitățile respective, ținîndu-se sea
ma, pentru filmele documentare, 
de specificul regiunii. Au fost

să intensifice, 
lunilor de iarnă, 

cinematografului la ac- 
cultural-educativă 

se desfășoară în mediul 
determine cea mai bună

în
con-

de

VOT 
do
sent 
din 
lo~

alese — în colaborare cu Consiliul 
Superior al Agriculturii — și fil
me documentare menite să vină în 
sprijinul învățămîntului agro-zoo
tehnic ; programe speciale cu ase
menea filme vor fi prezentate. în 
continuare, și după încheierea fes
tivalului. Totodată, vor fi organi
zate cicluri tematice, precum și 
alte manifestări inițiate local.

Pentru ca festivalul să se des
fășoare în bune condiții, este 
indicat ca sfaturile populare și în 
mod special comitetele de'cultură 
și artă, comisiile regionale și raio
nale de organizare. Să controleze 
din nou și operativ felul in care 
au fost pregătite sălile, aparatele 
de proiecție, să urmărească cu 
grijă aplicarea măsurilor de 
popularizare a filmelor, respectarea 
programărilor — îndeosebi în 
localitățile mai îndepărtate de 
reședințele de raion. Deplasarea, 
aparatelor de proiecție din satele 
cineficate în acelea unde nu există 
încă cinematografe, buna funcțio
nare a caravanelor — iată aspecte 
care merită, de asemenea, toată 
atenția.

Dată fiind amploarea si marea 
însemnătate a acestei acțiuni, este 
necesar ca Festivalul filmului pen
tru sate să se bucure de un sprijin i 
activ din partea organelor locale • 
de partid, a organizațiilor de masă. | 
în așa fel îneît desfășurarea lui I 
să contribuie la realizarea marilor 
sarcini care stau în fața agricul- i 
turii noastre socialiste, la educarea S 
multilaterală a țărănimii colecti- | 
viste.
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Trecînd pragul policlinicii — clădire impunătoare, 
luminoasă — ne-a revenit în minte imaginea mizerei 
infirmerii de pe vremea patronului care nici pe 
departe nu putea asigura asistenta necesară citorva 
mii de muncitori. Bolile sociale și profesionale, acci
dentele de muncă secerau pe atunci multe vieți.

Policlinica de astăzi, expresie a grijii partidului și 
guvernului nostru pentru sănătatea celor ce mun
cesc, asigură asistentă medicală de specialitate tu
turor salariafilor uzinei. In 
cadrul policlinicii funcțio
nează servicii de medici
nă internă, chirurgie, radio
logie, oftalmologie, O.R.L., 
dermatologie, ginecolo
gie, stomatologie, ftiziolo- 
gie, fizioterapie. Recent a
fost înființat un cabinet de medicină a muncii, care 
se ocupă de probleme privind profilaxia bolilor pro
fesionale, adaptabilitatea organismului la mediul de 
muncă etc. Policlinica dispune de un laborator și de 
o farmacie. Controlul general al sănătății salariafilor 
este asigurat în policlinică de 7 circumscripții, în
cadrate cu medici de medicină generală.

De policlinică fin 10 posturi sanitare de prim a- 
[utor, încadrate cu personal sanitar mediu. In afară 
de consultațiile de la policlinică, au fost întreprinse 
acfluni în vederea examinării muncitorilor la locul 
de muncă.

Personalul policlinicii se ocupă cu grijă de apărarea 
sănătăfil muncitorilor. Nu putem însă trece cu ve
derea unele slăbiciuni din activitatea policlinicii.

Cu fișierul, fiecare la contact de cum intră în poli
clinică. Dar în loc să primească acolo toate îndrumă
rile necesare, un sfat tovărășesc, pacientul este întîm- 
pinat uneori de atitudinea arogantă a funcționarei 
Maria Borolanu, care n-a înțeles încă ce Influentă 
pozitivă poate avea asupra bolnavului o purtare aten
tă, cuviincioasă. Lasă de dorit și felul cum este or
ganizată munca la serviciul de stomatologie.

Mulfi pacient/ ne-au vorbit de comportarea plină 
de grijă și afenfie a majorității medicilor și surorilor. 
Despre felul cum își desfășoară activitatea medicii 
lulia Cris'escu, Toma Velio, felcerii Sofia Sevileanu, 
Nicaur Popescu și alții am auzit numai cuvinte fru
moase. Dacă și tov. dr. Petre Giurcan de la chirur
gie, care are o bună pregătire și o experiență pro
fesională îndelungată, ar fi tot atif de apropiat de 
bolnavi, acest lucru ar li în folosul tuturor.

Conducerea policlinicii, 
organizația de partid ar 
trebui să aibă mai mult în 
afenfie și felul în care 
își desfășoară activitatea 
posturile sanitare de prim 
ajutor din secțiile celor 
două uzine. Buna lor apro

vizionare cu medicamente, respectarea strictă a pro
gramului de lucru sînt obligafii elementare. Muncito
rii secție. mecanică ușoară din uzina noastră au găsit 
închis, cu cîtva timp în urmă, sediul postului sanitar 
din secție ; sora medicală Carmen Angelescu era ple
cată... fără adresă. Un control riguros al activității pos
turilor ar duce la înlăturarea unor asemenea mani
festări de indisciplină.

Alfi muncitori ne-au vorbit despre necesitatea în
ființării, In cadrul policlinicii, a unui serviciu de 
neurologie. Din lipsa acestuia, bolnavii sînt nevoifl 
să meargă la policlinicile teritoriale, unde pierd timp, 
uneori chiar din producție. In policlinică propunerea 
este găsită bună și s-ar cuveni să fie luată în seamă 
de secția sanitară a Sfatului popular al Capitalei.

NICOLAE IUTEȘ, tehnician, CAL- 
MAN BABOȘ, strungar, DUMITRU 
CODREANU economist — din postul 
de corespondenți voluntari ai „Scîn- 
teii“ de la uzinele „23 August”- 

București

de corespondenți] 
vc Sun tari

Secția de radiologie a policlinicii uzinelor „23 
August“ dispune de aparate moderne pentru sta
bilirea diagnosticului. (Foto : M. Andreescu)

Casum s-a făcut, 
predarea întîrzie

La sectorul Ciur ești al întreprin
derii de foraj din Rm. Vîlcea, recep- 
ționerul Constantin Tudoran deține 
o întreagă listă de utilaje casate 
pentru a fi predate ca fier vechi o- 
țelăriilor. Cele mai multe — 
sute de tone — deși casate cu mul
te luni în urmă, n-au fost predate 
la centrele I.C.M. întrebat de ce, re- 
cepționerul încearcă să se justifice: 
„Eu mi-am făcut datoria, le-am în
registrat. întrebați-l mai departe pe 
tovarășul Traian Ionescu, inginerul 
cu utilajele din sector".

Inginerul Ionescu are și el o listă 
de materiale, dar neglijează rezol
varea problemei. Ca urmare utila
jele stau mai departe sub cerul li
ber.

Există și cazuri cînd, din lipsa de 
preocupare a conducerii întreprin
derii de foraj din Rm. Vîlcea, unele 
utilaje cărora li s-au întocmit toate 
formele de casare nu au fost încă 
demontate.

Această situație se datorește și 
faptului că I.C.M.-Slatina acționea
ză cu încetineală în preluarea unor 

.utilaje destinate retopirii. Deși or
canele I.C.M. au fost anunțate prin- 
:tr-un delegat al sectorului — care a 
mers special la Slatina — să vină și 

"să ridice un cârlig de 1 800 kg și un 
"cap hidraulic de 2,5 tone, ele se lasă 

■ încă așteptate.
Și la întreprinderea de foraj din

- Bascov întîrzie demontarea și pre
darea către I.C.M. a unor utilaje că
rora li s-au întocmit actele de ca
sare.

De menționat că atît întreprinde
rea de foraj din Rm. Vîlcea, cît șl 
cea din Bascov au rămas mult 
în urmă în ce privește colectarea și 
predarea fierului vechi. Nu este 
oare cazul ca Trustul de foraj Pi
tești, în subordinea căruia se află 
cele două întreprinderi, să pună ca
păt tărăgănării lucrărilor de casare 
și să dispună predarea cît mai 
curînd a utilajelor scoase din uz ? 
Oțelăriile au nevoie de fier vechi.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Culori plăcute
Apartamentul modern capătă func

țiuni și proporții exacte, eliminînd 
inutilul de paradă. în acest cadru, 
fiecare detaliu are importanță, tre
buie bine chjbzuit pentru a crea un 
interior armonios. Aceasta se referă 
la mobilă, vopsitorii, zugrăveli, țe
sături și, evident, la culorile lor. 
Practic, cum să ne colorăm aparta
mentele ? Desigur, trebuie să proce
dăm astfel îneît, folosind calitățile 
culorilor, să obținem efecte plastice 
interesante.

Numărul culorilor pe care le dis
tinge ochiul trece de 120, dar nu 
toate sînt suportate cu aceeași plă
cere. Culorile sînt luminoase sau în
tunecate, calde sau reci. Ele se gru
pează astfel : calde în jurul culorii 
galben, reci în jurul culorii violet. In
tre ele, ca un teren neutru, se situ
ează verdele. Proprietățile culorilor 
sînt diferite. Astfel, prin luminozitate, 
culorile calde dau senzația de apro
piere, cele reci creează iluzia depăr
tării. Culorile calde, delicate, sînt în
viorătoare, stimulatorii, optimiste. 
Culorile reci sînt grele, neliniștitoare.

Fără îndoială, în alegerea culori
lor nu se poate vorbi despre formule, 
nici nu se pot face generalizări sim
pliste. Există, totuși, cîteva criterii a 
căror respectare duce la rezultate fa
vorabile. Astfel, în coloritul unei ca
mere trebuie să se aibă în vedere 
dominanta și elementul care o pro
duce : coloritul pereților, al mobilei 
ori al țesăturilor etc. în același timp, 
se va ține seama de rolul încăperii 
în apartament, de activitatea desfă
șurată cuient în ea (cameră do zi, 
camera copiilor etc.), de orientarea 
ei față de soare.

Experiența a dus la observația că 
ochiul preferă combinări din mai pu
ține culori. Totuși, exagerarea în mo
nocromie — folosirea unei singure 
culori la pereți, tapiserie, covoare

în apartament
etc. — creează monotonie și obosea
lă, o uniformitate care plictisește. La 
fel, exagerarea în policromie — co
lorarea țipătoare și foarte diferen
țiată a tuturor acestor obiecte — nu 
este de natură să asigure o ambi
anță plăcută. în consecință, sînt pre
ferate compozițiile clare de culori a- 
naloage sau contrastante, care se a- 
vantajează reciproc. Să presupunem 
că am ales culoarea dominantă prin 
zugrăvirea pereților în culori, calde, 
cu intensitate mai puternică, bună
oară într-un ton de galben. în a- 
ceastă ipoteză, culoarea tapiseriei, a 
perdelelor, covoarelor, ca și dese
nele lor trebuie să se supună aces
tei dominante, fără a depăși două 
sau trei culori analoage sau contras
tante. Invers, pornind la amenajare, 
de la lemnăria interiorului sau de la 
mobilierul fix existent în apartament 
la mutare, culoarea pereților va tre
bui armonizată și subordonată, în 
mod similar, acestei dominante.

Zugrăvitul pereților cu imitații de 
tapote creează iluzia micșorării epa- 
țiului, peretele fiind concurat de ta
piseria și de covoarele din încă
pere. Cunoscuta șipcă de lemn vop
sită în negru, montată pe muchiile 
tavanului, creează și ea impresia de 
reducere a volumului camerei.

Desigur, amenajarea cu gust a 
unui interior necesită multă chibzu
ință. Aș sugera găsirea unei moda
lități practice, care să permită noi
lor locatari să ceară sfatul unor oa
meni cu experiență în această direc
ție. Desigur, numeroși arhitecți ar fi 
dispuși să-i ajute cu idei, păreri, pro
puneri, pentru ca să se realizeze ar
monia de care vorbeam.

MIRCEA DIMA 
arhitect

Institutul „Proiect-București“

Ce număr are blocul?
Te-ai mutat într-un bloc nou. Cum 

îți faci însă formele de mutație, cînd 
cele mai multe din noile blocuri 
n-au primit încă numere pe străzile 
unde se află? Se poate înscrie oare 
în buletin o asemenea adresă: Șos. 
Viilor, blocul 8, bunăoară ?

Pe buletin, ca și în celelalte acte, 
trebuie să existe numele străzii și 
numărul precis al casei. De aici o 
întreagă încurcătură : în diferite 
cartiere sînt oameni care locuiesc 
flotanți în propria lor casă ! Și asta 
de luni de zile. Lipsa buclucașelor 
numere, îngreunează și distribuirea 
poștei.

Sesizați, tovarășii de la serviciul 
de nomenclatură al Sfatului popular 
al. Capitalei au răspuns : „Numero
tarea străzilor pe care s-au construit 
blocuri noi s-a făcut... dar nu s-a 
pus în practică !".

Ce se așteaptă oare ?

Aparițiile din colecția „Luceafărul” 
(Editura pentru literatură) consti
tuie una din laturile evident pozi
tive ale muncii editoriăle : intr-un 
răstimp relativ scurt, publicul citi
tor a putut face cunoștință cu nu
meroși scriitori tineri, talentați, al 
căror prim volum este o făgăduin
ță. Bine-nțeles, poezia predomină, 
bine-nțeles, prozatorii se formea
ză mai greu, mai încet, bine-nțe
les acești tineri trebuie ajutați 
cu o deosebită atenție să de
vină cit mai devreme ei în
șiși. Ne vom referi acum doar la 
trei dintre tinerii prozatori — Gri- 
gore Beuran, Manole Auneanu și 
Ilie Tănăsache — ale căror volume : 
„Ochi adinei“, „Cerul era aproape“ 
și „Prin parbriz rîdea o fată“ sînt 
cele mai recent apărute. Așa cum e 
și firesc, în volumele lor pătrunde 
ecoul lumii noastre noi, cu oame
nii ei avîntați, cu problemele ei 
constructive, cu atitudinea nouă 
față de muncă, de viață. Eroii aces
tor schițe sînt eroii construcției so
cialiste : sudori, oțelari, mineri, co
lectiviști, învățători, activiști de 
partid, șoferi, pescari etc. cu modul 
lor de a se exprima, de a simți și 
mai ales de a gîndi. Tot ca o tră
sătură comună ar putea fi amintită 
structura morală a oamenilor aces
tora inimoși, dorind mereu să se 
depășească pe ei înșiși, găsind în 
muncă bucuria propriei lor reali
zări.

Grigore Beuran e atent îndeosebi 
la apariția noului în viața satului 
socialist. Un țăran, colectivistul Va
sile Vancu, absolvent al cursurilor 
de brigadieri, începe să manifeste in
teres pentru știință, înțelegînd că 
munca pămîntului devine tot mai 
mult o problemă de bună cunoaș
tere a agrotehnicii înaintate („Lucra
re științifică”). Sofia Tălianului, din 
schița ce-i poartă numele, ca și 
Varvara lui Andreica („Ochi a- 
dînci“) sînt femei inimoase care știu 
să lupte pentru problemele de or
din general, pentru folosul colecti
vei. Soții au discuții furtunoase cu 
prilejul unui interviu apărut în ziar 
unde femeia făcuse declarații ce-1 
iritau pe „capul familiei“ („Neca
zuri“) sau în legătură cu un roman 
de Șolohov („Nu e cazul“). Așadar 
satul tradițional, cu mizeria și ma
rile lui suferințe, rămîne în urmă, 
departe, apar alte preocupări, alte 
năzuințe, mărturie a creșterii neîn
cetate a nivelului de conștiință și 
de viață — material și cultural. Gri
gore Beuran e un tînăr talentat, 
cu umor, atent la apariția noului. 
Totuși, un sentiment de neplă
cere ne încearcă la lectura unor 
schițe. Acest sentiment provine din 
faptul că. uneori, autorul ocolește 
ciocnirile ascuțite, frămîntările pro
funde, îneît totul se rezolvă în mod 
oarecum artificial și neveridic — prea 
repede și prea ușor. Criticat într-o 
ședință că a dus la el acasă roșii 
și pepeni ai gospodăriei colective, 
brigadierul Anton Lupu, om în vîr- 
stă și care mai avusese asemenea 
manifestări individualiste, se trans
formă pe loc („Ochi adînci“). Un 
lingușitor cu experiență („însoțito
rul de vagon“) își lichidează ime
diat lipsurile în urma unei critici.

Alteori („Frămîntarea“, „Aparta
mentul“), conflictul așteptat nici nu 
se mai declanșează, problema fiind 
rezolvată înainte de a se fi pus. 
Se pare că unii dintre eroii lui Beu
ran se mulțumesc cu puțin, așteap
tă prea puțin de la ei înșiși și de 
la alții.

Realitățile socialiste, noile re
lații dintre oameni se reflectă și în 
volumul gălățeanului Ilie Tănăsa
che — „Prin parbriz rîdea o fată“. 
Aici, cele mai numeroase schițe sînt 
dedicate muncitorilor de pe șantie
re, constructorilor de nave, pescari
lor. Același interes pentru nou, pen
tru universul moral al eroilor con
stituie principala calitate a tînăru- 
lui prozator. O echipă de pescari 
care a pierdut întrecerea este in
vitată de echipa învingătoare la o 
masă pescărească, cu borș și pește la 
proțap, dar Filip, șeful echipei în- 
frînte, nu poate suporta, mai ales 
față de nevestele pescarilor, ironiile 
și „sparge masa”, plecînd cu toți al 
săi. Totuși, cînd țarcul peștilor se 
rupe, cele două echipe lucrează ală
turi, din nou împrietenite („Cine va fi 
gazda“). Elementul nou care apare 
în comportarea lui Filip, acest om 
impulsiv, pus pe harță, orgolios, dar 
muncitor și profund cinstit, este re
dat convingător. într-o gospodărie 
colectivă, la o adunare generală, se 
discută la „diverse“ faptul că gar
dul unei vădane a fost dărîmat. 
Pornind de la acest amănunt, colec
tiviștii fac propuneri de interes mai 
larg, ridică faptul la înălțimea unei 
probleme obștești și ajung la nece
sitatea sistematizării satului („Siste
matizarea"). Al lui Horovei, unul 
dintre ultimii „individuali“, se-nsoa- 
ră, dar la nunta lui nu vine nimeni, 
fiindcă toți sînt la nunta unui co
lectivist. Horovei hotărăște să 
„mute11 nunta lîngă a colectiviștilor, 
semn că s-a hotărît să intre și el în 
rîndurile acestora. („S-a însurat al 
lui Horovei“). Paginile în care e de
scrisă nunta fără oaspeți sînt cele 
mai frumoase din întreg volumul și 
depun mărturie pentru talentul lui 
Ilie Tănăsache. Există însă și aici 
schițe în care nu se produce nimic 
deosebit, demn de a fi consemnat în 
literatură („O cană cu lapte”, „Fuga 
ploii“, „Lacrima“). Personajele res
pective nu rămîn în memorie, fiindcă 
nu aflăm nimic interesant, definito
riu, despre ele. Acțiunea din „O cană 
cu lapte“ e încîlcită, iar felul în 
care Ilie Trîmbițașu — manipu- 
lantul podului rulant — ajunge să 
fie prețuit de moș Matei, e compli
cat și neconvingător. în „Fuga 
ploii“ ni se povestește, tot necon
vingător, cum doi soți aflați în di
vorț se împacă din pricina copilu
lui. Problema e serioasă, dar auto
rul a tratat-o ușor, superficial. Ne- 
știind de ce erau să se despartă .soții, 
nu înțelegem bine nici de ce s-au îm
păcat. Conflictul real este eliminat 
și de aceea scade și eficiența so
luției. în „Lacrima“ autorul vrea să 
sublinieze discreția și calitatea u- 
mană a grăjdarului colectivei, dan 
nu reușește fiindcă nu înțelegem 
nici de ce Lacrima nu vrea să se 
mărite cu președintele gospodăriei, 
pe care-1 iubește totuși, nici com
portarea președintelui etc. Conflict

aici nici nu există, iar puținele fap
te sînt nesemnificative. Credem că 
tînărul prozator trebuie să ne facă 
să înțelegem mai bine cauzele care-i 
determină pe unii dintre eroii săi 
să acționeze într-un anume fel.

Manole Auneanu, în volumul „Ce
rul era aproape“, își manifestă ca
litățile de prozator îndeosebi în 
schițele „Hamal la oraș“, „Ploaie de 
vară“, „Teatru în aer liber“. Teme
le sale sînt destul de variate, iar 
îndeosebi „Teatru în aer liber" do
vedește capacitatea scriitorului pen
tru analiză psihologică, (deși finalul 
este grăbit, neconvingător). M. Au
neanu știe să schițeze un personaj, 
să conducă un conflict dar, spre 
sfîrșit, ne oferă o rezolvare facilă 
și de necrezut. „Cei trei și luna“ 
e o schiță interesantă despre trei 
adolescenți pe care războiul și mi
zeria i-au transformat în borfași. Cel 
mai înrăit dintre ei devine însă 
muncitor, abjurîndu-și trecutul, 
brusc, fără ca cititorul să înțelea
gă bine de ce s-a produs această 
transformare. Aceeași grabă strică 
și o altă schiță, „Cicatrice“, în care 
M. Auneanu pune în conflict dra
gostea pentru o fată cu sentimen
tele prietenești față de tovarășul da 
muncă. Tînărul prozator pare un 
bun observator care ridică mereu 
probleme interesante, dar conflictul 
abia izbucnit, e stins în pripă.

Din cele trei volume de schițe re
ținem adevărul că un contact ne
mijlocit și prelungit cu realitatea o- 
feră scriitorului o bogăție de tipuri, 
întîmplări și probleme care n-ar fi 
putut fi imaginate în „birou“. Este 
de asemenea de semnalat interesul 
pentru nou, pentru problemele de 
conștiință, care definesc vastul și 
grandiosul proces de făurire a omu
lui nou. Descriind veridic și convin
gător asemenea procese etice, de 
conștiință, scriitorii pot contribui cu 
eficacitate la formarea și consoli
darea conștiinței socialiste, la dez
voltarea atitudinii noi față de mun
că și societate. Este de asemenea de 
semnalat însă, ca o lipsă comună 
celor trei volume amintite, că une
ori prozatorii aleg conflicte minore, 
nesemnificative, alteori nu duc pînă 
la capăt, cu curaj, conflictul dintre 
nou și vechi pe care-1 descriu. Dacă 
în cele mai reușite schițe, conflic
tul dintre nou și vechi e ascuțit, 
deschis, în altele — și aceasta 
este tocmai cauza neizbutirii lor 
— conflictul e fie ocolit, fie re
pede înăbușit. Scriitorul nu tre
buie să se mulțumească să transcrie 
fapte, întîmplări oarecare, ci să le 
selecteze pe cele semnificative, inte
resante, care dezvăluie trăsături 
mai generale ale omului nou. De a- 
semenea, evoluția unui personaj, 
modificările ce au loc în conștiința 
lui, trebuie să fie redate convingă
tor, veridic. Pentru ca aceste modi
ficări să se producă, e neapărată 
nevoie ca lupta dintre nou și vechi 
să fie exprimată cu toată intensi
tatea ei. Aceasta ni se pare a fi 
principala problemă de care depin
de dezvoltarea mai departe a celor 
trei tineri prozatori — și, de altfel, 
nu numai a lor.

PAUL GEORGESCU

Din propunerile cititorilor
Florica Dima — Timișoara. Pentru anotimpul plo

ios sînt foarte căutate apărătoarele din masă plastică 
pentru pantofi, mai ușoare și mai practice decît ga
loșii. Aș propune industriei și comerțului să se în
grijească de producerea și vînzarea lor.

Elena Ciobanu — București. Și umbrelele sînt mult 
solicitate în ultima vreme. Dar cele care se găsesc 
în magazine au un format demodat, sînt confecțio
nate din materiale prea puțin variate. Cumpărătoa
rele așteaptă noutăți și în acest sector.

Georgeta Ionescu — Ploiești. Aș propune ca în ma
gazinele cu articole de uz casnic să se găsească rm 
sortiment mai bogat de carpete-ștergătoare. necesare 
în orice gospodărie.

Expoziția artiștilor 
plastici amatori 

din Tulcea
Expoziția deschisă zilele acestea 

la Tulcea cuprinde peste 60 de lucrări 
ale artiștilor plastici amatori din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui. Ele înfățișează peisajul indus
trial în continuă dezvoltare, con
strucțiile noi din localitate, frumu
sețile Deltei, figuri de muncitori și 
pescari fruntași etc.

Consfătuire a brigăzilor științifice
SUCEAVA (coresp. 

„Sclnteil"). — La Sucea
va a avut loc ieri o con- 
slătuire cu responsabilii 
brigăzilor științifice, or
ganizată de Comitetul 
regional pentru cultură și 
artă. Participanții la con
sfătuire au împărtășit din 
experiența lor în activi
tatea de răspândire a cu

noștințelor științiiice la 
sate, cru arătat posibili
tățile oare există pentru 
a fi atrași la această 
muncă un număr mai 
mare de intelectuali din 
regiune. A fost adoptat 
un plan de măsuri me
nite să ducă la îmbună
tățirea activității brigăzi
lor științifice.

Descoperea o lume. Prime
le șapte zile și le-a petrecut 
Intre parcurgerea materialului 
bibliografic și treptate Intrări 
In masivul fără sfîrșit. Intre 
pagina albă a bibliotecii și 
mocirlă. Așa a decurs, pe 
ostrovul Maliuc, săptămina de 
acomodare a tînărului biolog 
Vasile Șioldea, proaspăt ieșit, 
în 1959, de pe băncile univer
sității clujene. Toamnă. Se pre
gătea noua campanie de re
coltare a stufului. L-au trimis 
la Pardina. Pe atunci, nu era 
încă nimic aici; Deltă pustie. El 
trebuia să depisteze zonele 
stuficole ale exploatării viitoa
re și să ajute la evaluarea fon
dului stuficol. Săpfămîni, De 
jur împrejur — apă, stuf, mo
cirlă. „Uscatul" era reprezen
tat printr-un bac-dormitor unde 
trudiți, oamenii adormeau 
noaptea repede. Mîncare cal
dă n-avea cine să le facă. Peș
te azi, pește mîine, pește poi- 
mîine. Șioldea avea revelafia 
vegetației luxuriante, virgine. 
Descoperea aievea lumea a- 
ceea biologică despre care ci
tise doar în anii studenției. E- 
rau locuri unde încă nu călca
se nimeni, doar mistreții și 
lupii.

A urmat apoi cunoștința cu 
plaurul. Cu acele insule pluti
toare, pline de neprevăzut, cel 
mai schimbător element geo
grafic din atît de schimbătoa- 
rea geografie a Deltei. A fă
cut cunoștinfă cu plaurul în 
zona lacob-Crișan. înarmat cu 
un tarpan, unealtă asemănă
toare unei coase, tînărul bio
log își făcea drum prin zidul 
de stuf, printre rădăcini, prin
tre resturi vegetale și animale 
alcătuind ciudatul covor mereu 
în prefacere. Neobișnuite că
rări deschidea omul aici, unde, 
din loc în loc, răsăreau doar 
potecile cotite ale mistreți
lor. Cărările omului purtau 
un nume destul de ciudat 
pentru localnicii lipoveni ca
re-1 ajutau : „profile fitogeo- 
gratlce“. Erau șleauri drepte de 
cîte doi metri lățime, primele 
drumuri ale industriei stuficole 
în pustietatea acestei zone. Lf-

neorl, lungimea lor atingea 
cile 30—40 de kilometri. Asta 
însemna 30—40 de kilometri 
de luptă corp la corp cu hă- 

' țișul, cu necunoscutul. Aici nu 
mai răzbea bacul-dormitor. 
Noaptea nu-l mai găsea pe 
Șioldea într-un așternut. Dor
mea pe aceste cărări, singu
rul loc liber, potrivindu-și 
drept saltea și căpăfîi maldă
re de stuf. Ca să se apere de 
țînțari, se învelea în polog de 
tifon, deasupra căruia se ridi
ca foaia de cori. Intr-o noap
te, lipovenii, Evdochim și Ivan, 
care aveau somnul ușor, l-au 
trezit cu strigăte : „Mistreții I 
Păzea I”. Intr-adevăr, la o bă
taie de pușcă, mergea agale o 
familie de mistreți. Oamenii nu 
fuseseră zăriți. Mistreții obiș- 
nuiți de cînd se știau ei numai 
cu potecile lor tainice, apuca
seră acum pe acest profil fifo- 
geografic, adevărat bulevard, 
încotro I Se săturaseră de 
rîmat prin plaur după rădăcini 
de stuf șl papură și mergeau 
spre Dunăre, spre grindul Ca- 
raorman, unde le mirosise a 
porumbi. Oamenii au răsuflat 
ușurafi. Mai tîrziu, cînd i-a dat 
mina să glumească, Șioldea 
avea să spună că n-a trecut 
fără emoții acest „colocviu" la 
biologia stufului.

Alt plaur. La Matița. împreu
nă cu un inginer s-a dus să 
facă încercări de vehiculare și 
de recoltare pe plaur. O expe
riență cu un tractor. Stuful de 
pe plaur e deosebit de bogat ; 
da:, tocmai de . aceea poate, 
natura s-a îndîrjit să-l păzea
scă, făcîndu-l să răsară pe 
plaur. Vehiculările erau ane
voioase. Anevoioasă lupta me
talului cu ochiurile de apă, cu 
mlaștina. Dar zonele Maflța, 
Trei Iezere, Căzănel au apărut 
pe hărțile fitogeografice. Două 
noi poteci, de cite 30 de kilo
metri fiecare, au unit grindul 
Stipoc-Chilla de grindul Rădu- 
cu-Letea. Unde se dovedea ne

putincios tractorul, intra în 
scenă barca. Erau însă locuri 
unde lotca trebuia trasă, îm
pinsă, smulsă. Prin aceste hă
țișuri n-a mai rămas din ea 
decît... scheletul țcrivacele). 
Toamna, ochiul biologului sur
prindea cu neistovită pasiune 
tainica lume a asociațiilor de 
plante și societatea, foarte bă-

fa e mai groasă în mijlocul o- 
chiului de apă, aburit, și mult 
mai subțire pe margini, unde-șl 
fac drum emanații de gaze.

După luni de zile, biologul 
revenea la „bază", la Maliuc. 
Aici urma să fie pregătit fon
dul stuficol al ostrovului, pre
cum și parcelarea lui în vede
rea campaniei de recoltare. Nu

Tînărul biolog Vasile Șioldea

nuitoare, a coloniilor mixta de 
păsări.

Iernile I Goala imensitate a 
cerului și a stufului. Nu se au
zea glas de om, glas de pasă
re. Doar vuietul vîntului. Și 
zgomotul propriilor pași. O 
pustietate fără profil, în care 
fiecare element semăna izbitor 
cu celălalt. Cum să te orien
tezi î Riscul de a te rătăci era 
mare. Ochiul trebuia să se de
prindă cu cel mai mărunt semn 
de orientare. Ești înfundat în 
stuf. Afinată, zăpada stă peste 
plaur. între covorul de zăpadă 
și cel al plaurului e un strat 
gol. Trebuia să previi surpri
zele, fiindcă plaurul îngheață 
greu. Să știi că în plaur gheai

se intra ușor în masiv. Odată, 
a încercat să folosească elicop
terul. Părea simplu coborîtul 
pe scări|a de frînghie de la 30 
de metri înălțime, Știai însă ce 
te așteaptă acolo jos l Prevă
zător, pilotul i-a oferit un co
lac de salvare. în necunoscutul 
masivului și în lumea liniștită, 
familiară a laboratorului, Șiol
dea își pregătea tema despre 
condițiile de creștere a stufu
lui în regim amenajat și în re
gim liber de inundații. Nesfir- 
șitele profile în stuf se îmbi
nau cu analizele minuțioase ale 
apei și solului.

Tema care sa pare că I-a 
pasionat în cel mal înalt grad 
fi fost cea despre plaur. Cine-,

va îl poreclise, glumind, „tar
torul plaurului”. Printre oa
meni porecla prinsese. O ros
teau cu o anume intonație 
fiindcă știau ce însemna școa
la plaurului. Vă închipuiți cu 
cită emoție a deschis într-o zi 
Șioldea revista „Celuloză și 
hîrtie", unde era publicat la 
loc de frunte primul său stu
diu : „Plaurul din Delta Dună
rii și problema valorificării re
zervelor sale de stuf". Imbi- 
nînd ceea ce se scrisese pînă 
la el cu numeroasele sale ob
servații dobîndite de-a lungul 
afîfor luni, tînărul biolog tră
gea concluzia practică : „Ca 
importanță economică, forma
țiile de plaur plutitor vor asi
gura în viitor industriei de ce
luloză și hîrtie o însemnată 
cantitate de stuf, diferențială 
de cel de grinduri și mlaștini 
printr-o productivitate mai 
mare la hectar".

Cu trei ani în urmă, nici 
prin gind nu i-ar fi trecut 
proaspătului absolvent că via
ta lui, într-un atît de scurt 
răstimp, va lua o întorsătură 
neașteptată. Avea 24 de ani. 
Fusese repartizat ca profesor, 
de științele naturii, aici, în păr
țile dunărene. Venise să vadă 
locurile, să le revadă de fapt, 
fiindcă mai fusese odată, într-o 
excursie studențească. A venit 
să-și caute un coleg. Și, în- 
tîmplăfor, a stat de vorbă cu 
directorul Trustului pentru a- 
menajări și valorificare a stu
fului. Nu, colegul dumitale nu 
este aici. Fă însă o vizită la 
Maliuc. E o treabă frumoasă 
acolo. Directorului îi plăcuse 
felul de a fi al acestui băiat 
cu oval feminin, blond, subți
rel și la care, sub o înfățișare 
oarecum reținută, îi părea că 
descoperă un filon de pasiune 
lăuntrică. Și în timp ce Șioldea, 
fără să bănuiască nimic, plutea 
spre Maliuc cu „Dunărea al
bastră", un remorcher al între
prinderii piscicole, directorul

le recomanda celor de la sta
țiunea experimentală stuficolă 
Delta Dunării să-l oprească la 
ei pe tînăr. Și l-au oprit. A 
urmat ceea ce se știe : săptă
mina de acomodare.

Din scrisorile sale către pă
rinți și foștii colegi se vedea 
că descoperă o lume. Se des
prindea și din unele expresii 
de factură... biologică. Scria 
Șioldea : „...Să știi, oamenii
ăștia au o textură grozavă". 
Sau : „îmi place să trec totul 
prin proprii analizori" — ceea 
ce însemna că totul îl interesa 
în lumea nouă în care pătrun
sese. Mărturisea, folosind ver
surile lui Labiș, că luptă cu 
Inerția. Se înțelege că nu l-a 
fost ușor. Fusese însă, cu ani 
în urmă, brigadier la Salva 
Vișeu. Iar facultatea sădise în 
el o mare sete de cunoaștere. 
A pleca de aici I se părea o 
dezertare. înțelegea, știa acum 
că stuful nu este numai ceea 
ce învățase odată : „plantă 
din familia gramineelor cu 
frunze lanceolate și cu florile 
violete sau gălbui“, ci cîmpul 
unei mari bătălii. Oamenii în
fruntau frigul, mlaștina, uneori 
aprovizionarea era slabă, iar 
asta nu-i împiedica să vor
bească, dar simplu, fără cu
vinte mari, despre cărțile, mi
lioanele de cărți ce foșneau 
în aceste masive de stuf. A 
început și Șioldea să audă 
foșnetul, să vadă visul. Trep
tat, s-a contopit cu treaba a- 
ceea importantă pregătită a- 
colo, din campanie în campa
nie. La oamenii Deltei, la lo
calnici, unii foști pescari și as
tăzi mecanizatori, a văzut acea 
încredere fonică în prefacerile 
viitoare ale viefii din împără
ția apelor. A învățat de la ei 
dîrzenia. S-a călit. Pe nesim
țite s-a maturizat.

Iar în primăvara acestui an, 
odată cu ivirea lăstarului nou 
da stuf, suliga, odată cu fer
mecătoarea trezire a Deltei, 
biologul Vasile Șioldea a fost 
primit, într-o odaie de pe os
trovul Maliuc, candidat de 
partid.

VICTOR VÎNTU

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al R. P. 
Romîne : Romeo și Juliota — (orele 11); Cavaleria 
Rusticană șl Paiațe — (orele 19,30); Teatrul de stat 
de operetă : Rosemarie — (orele 10,30); Vițelușul 
tărcat — (orele 19,30); Filarmonica do stat „George 
Encscu" (Sala mică a Palatului R. P. Romîne) : 
Concert lecție pentru elevi — (orele 10). (Ateneul 
R. P. Romîne) : Concert simfonic. Dirijor : George 
Georgescu. Solistă : Monique de la Bruchollerle 
(Franța) — (orele 20); Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Anna Karenina — (orele 
10); Vicleniile lui Scapin — (orele 15,30); Febre — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Siciliana — (orele 10); 
Mașina de scris — (orele 15,30); Fiicele — (orele
19.30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Fîntîna Blanduziei — (orele 10); Bucătăreasa — 
(orele 15,30); Ziua de naștere a Tereziei — (orele
19.30) . (Sala Studio): Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettlé și doamna Moon — (orele 10.30); 
Băieții veseli — (orele 16); Patru sub un acoperiș — 
(orele 20); Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Al patrulea — (orele 15); 
Costache și viața Interioară — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Fotbal — (orele 
10); Menajeria de sticlă — (orele 19,30); Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giulești : Fata cu pistrui — 
(orele 10 și orele 19,30); Băiat bun, dar... cu lipsuri
— (orele 15). (Sala Palatului R. P. Romîne): Măria 
sa bărbatul — (orele 19,30); Teatrul pentru tineret 
și copii (Sala C. Miile) : Cine a ucis ? — (orele 11); 
De Pretore Vincenzo — (orele 20). (Sala Dobro- 
geanu Gherea) : Doi la aritmetică — (orele 10); 
Salut voios — (orele 17); O felie de lună — (orele 
20); Teatrul Evreiesc de stat : Vreau să fiu nevasta 
ta — (orele 20); Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoria) ; Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). (Sala Dalles) : Muzica bat-o vina — 
(orele 11); O.S.T.A. (Sala Dalles) ; „Alo, aici e 
Stroe“ — (orele 17 și orele 20,30); Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu): Un băiețel, o paiață și o maimuță 
și Rochița cu figuri — (orele 11); Mina cu cinci 
degete — (orele 20,30). (Sala Academiei) : Căluțul 
cocoșat — (orele 11); Cartea cu Apolodor — (orele 
19); Circul de stat : Ansamblul „Deutsche Zirkus
arena“ — din R. D. Germană — (orele 16 șl 
orele 20).

CINEMATOGRAFE : Chermesa : Republica — bd. 
Magheru 2 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), București
— bd. 6 Martie 6 (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21),
V. Roaită — bd. 1 Mal 57 (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Alex. Sahia — cal. Văcărești 21 (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Vară romantică — rulează 
la cinematograful Magheru — bd. Magheru 29 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21). Cartouche — cinemascop : 
V. Alecsandri — str. Grigorescu 24 (14,45; 17,15; 
19,45; 22), înfrățirea între popoare — bd. Bucu- 
reștii-Noi (11,30; 16; 18,30; 21), 23 August — bd.
Dimitrov 118 (10; 12,30; 14,45; 17; 19,30; 21,45), 16 
Februarie — bd. 30 Decembrie 89 (9.30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Serii — str. Drumul Serii 30 
(13; 15.15; 17,30; 19,45; 22). B. Delavrancea — bd. 
Libertății 70-72 (11; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Alibiul 
nu ajunge — rulează la cinematografele I. C. 
Frimu — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), G. C'oșbuc — piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 15; 
17; 19; 21) șl Floreasca — str. I. S. Bach 2 (12; 
16,15; 18,30; 20,30). Moartea în Insula de zahăr — 
rulează la cinematograful Elena Pavel — bd. 6 
Martie 14 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15). Oameni ți 
fiare — ambele serii : Victoria — bd. 6 Martie 7 
(19), 8 Martie — str. Buzeștl 9-11 (15.30; 19,30). 
Jucătorul : Victoria — bd. 6 Martie 7 (10.15; 12.30; 
14,30; 16,30). Culisele varieteulul : Lumina — bd. 
6-Martie 12 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Lupii la 
stină : Central — bd. 6 Martie 2 (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18.45; 21), Grivlța — piața Ilie Pintille 2 
(10.30; 12,30: 15; 17; 19; 21), M. Emlnescu — str. M. 
Eminescu 127 (11,30; 15; 17: 19; 21), Olga Banele — 
cai. 13 Septembrie 196 (11.30; 15; 17; 19; 20.45). Pro
gram special pentru copil : 13 Septembrie — str. 
Doamnei 9 (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de

filme documentare : Timpuri Noi — bd. 6 Martie 
18 (rulează în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). De la Apenini la Anzi — rulează la cine
matograful Maxim Gorki — str. 13 Decembrie 5-7 
(11; 16; 18,15; 20,30). Mongolii — cinemascop : 1 Mal
— bd. 1 Mal 322 (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Omul am- 
flbie : Cultural — cal. Grivițci 13S (10,30; 16; 18,15; 
20,30). Misterul celor doi domni „N“ — rulează 
la cinematografele Gh. Doja — cal. Grivițel 80 (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița — cal. Moșilor 
127 (10; 12; 14; 16; 13,15; 20,30), Flacăra — cal. Du- 
dești 22 (12; 16; 18,15; 20,30). Prietenul nostru co
mun : Alex. Popov — cal. Grivițel 137 (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 21). Vîrsta 
dragostei — rulează la cinematograful C-tln David
— șos. Crîngașl 42 (15; 17; 19; 21). Celebrul 702; 
Unirea — bd. 1 Mai 143 (16; 18,15; 20,30). O viață
— rulează la cinematograful T. Vladimirescu — cal. 
Dudeștl 97 (15; 17; 19; 20,45). Flăcări și flori : Munca
— șos. Mihai Bravu 221 (12; 16; 13.15; 20,30). Ilie Pin- 
tllie — șos. Colentlna 84 (16; 18; 20). Umbre albe: 
Popular — str. Mătăsarl 31 (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Apartamentul — cinemascop : Arta — cal. Călărași 
153 (11; 15,30; 18; 20,30). Raze pe gheață : Moșilor 
—• cal. Moșilor 221 (11; 16; 18: 20). Petre cel isteț — 
rulează la cinematografele Donca Simo — str. 
Avrlg 1 (11; 16; 18.15; 20.30), Volga — șos. Iile Pin
tille 61 (10; 12), Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 
14). Permisie pe țărm : 8 Mal — str. Lizeanu 19 (15; 
17; 19; 21). Haiducii din Rio-Frlo : Volga -r șos Ilie 
Pintille 61 (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnastica ’de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Emisiune pentru copii 
șl tineretul școlar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00
— Emisiunea pentru sate în jurul orei 12,15 trans
misie de la stadionul Republicii : meciurile de 
fotbal dintre echipele Steaua — Progresul șl 
Dinamo București — Viitorul. In pauză reportaj 
filmat de Ia Campionatele mondiale de volei de la 
Moscova. în jurul orei 17,00 — transmisie din sala 
sporturilor Floreasca: aspecte de la finala campio
natului republican de gimnastică. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Muzică populară romînească. 
20,00 — „Poem în marmură“ — reportaj filmat 
realizat de Studioul de televiziune „București". 
20,10 — „In lumea personajelor lui Lope de Vega". 
Emisiune de M. Radnev șl Radu Mlron. 21,40 — 
Muzică ușoară. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea s-a menținut umedă, dar 

s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil în Banat șl 
Oltenia, și mai mult acoperit în rest. Au căzut 
precipitații sub formă de ninsoare în Banat, Tran
silvania, nordul Moldovei șl regiunea de munte. 
Iar în celelalte regiuni sub formă de burniță, 
ploaie șl numai Izolat lapoviță și ninsoare. Vîntul 
a suflat slab cu intensificări locale din sectorul 
nord-vestic. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 8 grade la Tg Jiu 
șl minus 1 grad la Gheorghienl, Baraoit. Brașov 
șl Oravița. în București ; Vremea s-a menținui 
umedă, cu cerul mal mult acoperit și cu ploaie 
temporară. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 șl 5 de
cembrie. In țară : Vremea va continua să se ră
cească. Cer variabil, mal mult acoperit. Precipi
tații locale sub formă de ninsoare vor cădea mâi 
ales în sudul și răsăritul țării. Vint potrivit din 
sectorul nord-est. Temperatura în scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între 0 șl minus 10 grade, 
local mal coborîte, iar maximele între minus 4 

gî?de’ TOlmineața, pe alocuri ceață. In București ; Vreme rece cu cer variabil, mal mult 
acoperit. Temporar ninsoare. Vînt potrivit, cu in
tensificări trecătoare din nord-est. Temperatura Jn scădere.
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Spre cabana „Omul“

„Probleme internaționale“
NR. 5 — 1962

Numărul 5, pe luna noiembrie a.c., 
al revistei „Probleme internationale" 
se deschide cu editorialul intitulat „So
lie a păcii și prieteniei". In continuare 
sînt publicate articole consacrate celei 
de-a 45-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, prieteniei ro- 
mîno-sovietice, materiale care abor
dează probleme cu privire la posibi
lității© Și perspectivele O.N.U., lucrările 
de anul acesta .ale Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, înfăptuirile so
vietice în explorarea Cosmosului, drep
tul international, prezente romînești 
peste hotare, ș.a.

în revistă sînt inserate comentarii 
referitoare la sifuafia din Marea Carai
bilor, complotul reacționar franco-vesf- 
german, precum și spicuiri din presa 
străină, prezentări și recenzii de cărți, 
cronica evenimentelor internationale.

îndieierea consfătuirii 

științifice de statistică

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a doua consfătuiri științifice 
de statistică, organizată de Direcția 
centrală de statistică.

Consfătuirea a discutat probleme 
de statistică economică, o atenție 
deosebită acordîndu-se rezultatelor 
referitoare la aplicațiile metodelor 
matematice moderne în economie și 
statistică. Referatele și comunicările 
prezentate au subliniat necesitatea 
îmbunătățirii continue a metodolo
giei de calculare a indicatorilor sta
tistici din diferite ramuri.

Consfătuirea a constituit un larg 
schimb de experiență între statisti
cieni, economiști, matematicieni, cer
cetători și cadre didactice de specia
litate.

Cuvîntul de închidere a consfătui
rii a fost rostit de prof. M. Biji, di
rector general al Direcției centrale 
de statistică, care a prezentat, în 
lumina Documentelor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., sarcinile de viitor 
ale specialiștilor din acest domeniu 
de activitate. ' (Agerpres)

si

La fotbal: ultima etapaSezonul turistic de iarnă
In munți a nins. După părerea 

meteorologilor zăpada se va așterne 
nu peste multă vreme și în celelalte 
regiuni ale țării. Amatorii turismu
lui de iarnă sînt gata să ia... startul, 
știind că și cabanele din munți 
sînt bine pregătite pentru găzduirea 
lor. Pe lingă unele renovări, la 
cabana Caraiman s-a introdus și 
iluminatul fluorescent. Piatră Arsă 
și Padina, cabane des vizitate, 
au acum lumină electrică. Mar
cajele potecilor de munte au 
fost refăcute pe mai multe trasee 
din Bucegi și Ciucaș : între Bușteni- 
Pichetul Roșu-cabana Mălăiești ; 
Sinaia-Vîrful cu Dor-Padina-Vama 
Strunga; Ciucaș-Cheia-Muntele^Roșu- 
Bratocea. Printre noile realizări în 
sprijinul turismului se înscrie și 
telefericul din Bucegi, dat în ex
ploatare de curînd. Traseul acestuia 
începe de la Hotelul Alpin — cota 
1400 și'se termină pe culmea Fur
nica, lîngă cabana Vîrful cu Dor.

Pentru prima parte a sezonului 
*— în luna decembrie — agențiile
O.N.T.-ului au stabilit o serie de 
excursii pe itinerarii dintre cele mai 
interesante. Se vor organiza nume
roase deplasări cu autocarele pe șo
selele ce traversează Valea Oltului, 
Valea Oituzului, peste pasul Bran 
și spre alte obiective turistice acce
sibile în acest sezon.

La taberele școlare, ce vor fi or
ganizate pe toată durata vacanței de 
iarnă, participă mii și mii de elevi 
și eleve. Aci se vor desfășura bogate 
programe recreativ-instructive. Ast
fel de tabere vor fi la Sinaia, Buș
teni, Predeal, Călimănești, Tușnad 
și în alte stațiuni climaterice, pre
cum și la cabanele din munți. Ti
nerii excursioniști vor putea învăța 
aici 
unor instructori de specialitate. 
Din programul taberelor școlare nu 
vor lipsi concursurile de orientare 
turistică, întrecerile sportive (de 
schi, patinaj, săniuș etc.).

Excursiile de anul nou ocupă un 
țpa important în planul de activitate

să schieze, sub îndrumarea

»

50 ha să fie plantată în cursulde
acestei toamne. Același colectiv stu
diază și măsurile ce trebuie luate 
pentru coipbaterea eroziunii solului 
în gospodăriile care posedă terenuri 
așezate în pantă. Acest studiu a și 
fost întocmit pînă acum în 7 gos
podării colective, nrintre care în cele 
din Holod, Ginta, Lupoaia etc.

Pe baza studiilor făcute de ingi
nerii agronomi din G.A.C. Olcea, 
Ateaș, Ghiorac etc., consiliile de 
conducere au hotărît ca prin des
ființarea sau îngustarea unor dru
muri, defrișarea unor mărăcinișuri 
etc., să se redea, pînă la sfîrșitul a- 
nului, în circuitul agricol aproape 
400 ha. Măsurile luate pe baza a- 
cestor studii au fost primite cu în
suflețire de către colectiviști, care 
s-au angajat să muncească fără 
preget pentru înfăptuirea lor.

Inginerii agronomi se ocupă 
acum de întocmirea unor studii 
privind producțiile la suta de hec
tare, structura culturilor, valoarea 
în lei a producției la hectar, struc
tura veniturilor' bănești, gradul de 
mecanizare a lucrărilor agricole, 
studii care sînt deosebit de folosi
toare pentru întocmirea judicioasă 
a planurilor de producție pe anul 
viitor în fiecare gospodărie.

Cum sînt sprijiniți specialiștii a- 
gricoli pentru a-și perfecționa con
tinuu cunoștințele profesionale?

Comitetul executiv a luat o serie 
de măsuri pentru a ajuta inginerii 
din gospodării să cunoască realiză
rile științifice în domeniul agricul
turii și experiența înaintată, să în
treprindă ei înșiși diferite cercetări. 
La ședințele organizate periodic de 
consiliul agricol cu toți inginerii din 
gospodăriile colective, o parte din 
timp este • afectată popularizării 
noutăților tehnico-științifice din a- 
gricultură. Consiliul agricol ține o 
legătură permanentă cu stațiunile 
experimentale agricole, informîn- 

Că- 
au- 
din 
din

al agențiilor O.N.T.-ului. In aproa
pe toate localitățile și punctele tu
ristice din țară se 
excursii de 3—4 zile cu ocazia reve
lionului. Oamenilor muncii din Ca
pitală, care vor participa la aceste 
excursii, li s-au rezervat — prin a- 
genția București a O.N.T.-Carpați — 
cabanele din Bucegi, precum și 
vile și hoteluri din Sinaia, Bușteni, 
Predeal, Brașov. Excursii de reve
lion vor mai fi organizate la 
limănești, Govora și Tușnad (cu 
tocare), la complexul Borșa 
Maramureș, complexul Rusu 
munții Parîngului, Poiana Brașov, 
Pîrîul rece (cu trenul). In cadrul a- 
cestor excursii vor fi vizitate obiec
tive turistice din împrejurimile lo
calităților respective, iar în noaptea 
de revelion va fi organizat tradi
ționalul program de Anul Nou.

vor organiza

I. D.

„Cupa orașelor tir guri“
ZÜRICH 1 (Agerpres).— Comisia de 

organizare a „Cupei orașelor tîrguri“ 
la fotbal, întrunită la Zürich, sub pre
ședinta lui Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., a procedat la tragerea la sorți 
a sferturilor de finală. Echipa cîșfigă- 
toare a celui de-al treilea meci Petro
lul Ploiești — soleefionata orașului 
Leipzig va întîlni pe învingăfoarea 
dintre Sampdoria Genova și Ferenc- 
varos Budapesta.

Celelalte întîinirl ale sferturilor de 
finală se vor desfășura astfel : învin
gătorul dintre Bayern München—Drum- 
condra Dublin cu Dinamo Zagreb sau 
U. St. Gilloise Belgia; Real Saragosa sau 
A.S. Roma cu Steaua Roșie Belgrad 
sau F.C. Barcelona ; F.C. Valencia sau 
Dunfermline cu Hibernian Edimburg 
sau Utrecht (Olanda). Intîlnirile se vor 
disputa tur-retur pînă la 6 martie 1963.

După cum s-a mai anunțat, Petrolul 
Ploiești va susfine cel de-al treilea meci 
cu Leipzig la 9 decembrie, într-un oraș 
din R. P. Ungară.

Plenara lărgită 
a C.C. al U.T.M.
In zilele de 30 noiembrie și 1 de

cembrie a avut loc Plenara lărgită 
a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

La lucrările plenarei au partici
pat membrii și membrii supleanți 
ai C.C. al U.T.M., reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
ai unor ministere, ai Consiliului Su
perior al Agriculturii, activiști ai 
U.T.M.

Plenara a dezbătut munca orga
nizațiilor U.T.M. pentru îndeplini
rea planului de stat pe anul 1962 
și sarcinile ce revin organizațiilor 
U.T.M. pentru mobilizarea tineretu
lui la realizarea prevederilor pla
nului de stat pe anul 1963, adoptînd 
măsuri corespunzătoare.

Pianista franceză Monique de la 
Bruchollerie a dat sîmbătă seara, în 
sala Ateneului R. P. Romîne, pri
mul concert în cadrul actualului 
turneu pe care îl întreprinde în țara 
noastră. Acompaniată de orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“, sub conducerea 
artistului poporului George Geor
gescu, pianista franceză a interpre
tat concertul pentru pian și orches
tră nr. 3 de Beethoven. In progra
mul concertului au mai figurat : 
preludiu simfonic 
și simfonia a III~a de Brahms.

du-se despre problemele studiate și 
rezultatele obținute. Pe această bază, 
ing. Viorel Fărcașu, vicepreședintele 
consiliului agricol, a ținut în fața 
inginerilor un referat despre ame
liorarea terenurilor podzolice și să- 
răturoase. Un alt referat, în legătu
ră cu folosirea apei în agricultură, 
a fost ținut recent de ing. Borz 
Tiberiu, de la gospodăria colectivă 
Tulea.

Consiliul agricol raional a orga
nizat recent două schimburi de ex
periență între ingineri: Unul în le
gătură cu prepararea furajelor gro
siere (a prezentat un referat ing. 
Sabin Boliac, de la G.A.C. Mădăras) 
iar al doilea în legătură cu orga
nizarea casei laborator și a loturi
lor demonstrative la G.A.C. „Drape
lul roșu**  din Salonta. Cu acest pri
lej au fost discutate și probleme 
privind folosirea îngrășămintelor, 
influența irigațiilor la culturile de 
porumb și sfeclă de zahăr.

Nicăieri pe lume nu se pomenesc 
oameni mai de suflet — adevărafi 
ași ai „generozității“ — ca pe malu
rile Potomakului, în S.U.A.

Chiar dacă ei nu furnizează în ge
nere țărilor slab dezvoltate echipa
ment industrial pentru progresul eco
nomiei, tot nu-i rabdă inima să nu-i 
ajute pe cei în suferinjă. Și, cum se 
spune, rupîndu-și de la gură, tot mai 
găsesc de trimis una-alta : fie pastile 
„Metrekal“ pentru cure de slăbire 
(așa cum au oferit în urmă cu cîteva 
luni populajiei înfometate din Vietna
mul de sud), fie cătușe pentru întă
rirea regimului din Taivan etc,

Zilele trecute a devenit cunoscută 
o nouă șl originală formă de „a|utor'‘. 
Ziarul „Ultima Hora“ Informează că 
misiunea americană de „colaborare 
economică șl tehnică" din Brazilia a 
organizat în sfatul Guanabara, la ce

In mai multe gospodării colective 
au luat ființă case-laborator care 
oferă inginerilor agronomi posibili
tatea să studieze diferite probleme și 
sînt, totodată, de un mare ajutor 
în îmbogățirea cunoștințelor agro
tehnice ale colectiviștilor.

In această perioadă, principala 
noastră preocupare în munca de în
drumare și folosire a specialiștilor 
constă în orientarea lor spre studie
rea atentă a tuturor posibilităților de 
dezvoltare a gospodăriilor colective, 
în vederea întocmirii unor planuri 
de producție cît mai bune.

Tofi specialiștii noștri sînt lectori 
la diferite cercuri din cadrul învă- 
țămîntului agrozootehnic. Ei se stră
duiesc să dea colectiviștilor cu
noștințe cît mai temeinice.

Ne vom strădui să facem tot ce 
este necesar pentru ca specialiștii 
să aducă o contribuție tot mai mare 
la sporirea producției agricole, la 
întărirea economică și organizatori
că a gospodăriilor colective din ra
ionul nostru.

Astăzi so vor desfășura jocurile ul
timei etape a turului campionatului 
cat. A Ia fotbal. Pe stadionul Repu
blicii din Capitală sa vor disputa în 
program cuplat meciurile: Steaua— 
Progresul (ora 12,15) și Dinamo Bucu
rești—Viitorul (ora 14). In tară se vor 
juca următoarele partide: Știința Ti
mișoara—Minerul Lupeni: Farul Con
stanta—Dinamo Bacău: Petrolul Plo
iești—U.T. Arad; Știința Cluj—C.S.M.S. 
iași ; Crișana Oradea — Steagul Roșu 
Brașov.

în cîteva rînduri

la ora 19.

Semifinalele competiției de box dotate 
cu „Cupa Orașului București“ se vor des
fășura luni 3 decembrie de la ora 19 în 
sala Casei de cultură a tineretului din ra
ionul Tudor Vladimirescu (str. Turturele). 
Reuniunea va începe

★
Echipa sovietică 

Moscova a jucat un 
avînd ca partener o

de fotbal Ț.S.K.A. 
nou meci în Siria, 
selecționată a ora

șului Damasc. Fotbaliștii sovietici au cîș
tigat cu 3—1. *

Echipa selecționată de hochei a Italiei 
a susținut o nouă întîlnire în cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în R. S. 
Cehoslovacă, jucînd la Ceske Budejovice 
cu echipa Slavoj. Hocheiștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul de 
4—3.

★
La Londra s-au întîlnit echipele selec

ționate de fotbal ale ligilor din Anglia 
și Italia. Au cîștigat cu 3--2 
englezi.

*
In primul meci al turneului 

întreprinde în R. D. Vietnam, 
fotbal Moldova Chișinău a întîlnit la Ha
noi o reprezentativă locală pe care 
învins-o cu 9—0.

★
Conducerea federației internationale de 

baschet împreună cu confederația spor
tivă din Brazilia au hptărît în principiu 
ca la viitoarele campionate mondiale ce 
vor avea loc intre 10 și 25 mal la Rio de 
Janeiro să fie invitate 12 țări. Acestea 
sînt: U.R.S..S., S.U.A., Canada, Mexic, U- 
ruguay, Chile, R.P.F. Iugoslavia, Porto 
Rico, R.A.U., Franța, Italia șl Brazilia.

(Agerpres)

SCÎNTEIA

După plenara C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS. 
La 30 noiembrie a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., sub președinția lui N. S. 
Hrușciov, la care au fost luate în 
discuție problemele legate de tra
ducerea în viață a hotărîrii din 23 
noiembrie 1962 a Plenarei C.C. al
P.C.U.S. în ceea ce privește perfec
ționarea conducerii construcției eco
nomice, îmbunătățirea planificării e- 
conomiei naționale și promovarea 
unei politici unitare în domeniul teh
nicii.

La discutarea acestor probleme au 
luat parte președinții Consiliilor de 
Miniștri ale republicilor unionale, 
președinții comitetelor de stat ale 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
miniștri ai U.R.S.S., oameni de știin
ță și specialiști.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 1 (Agerpres). — C. T. K. 
transmite : La 30 noiembrie la Pra- 
ga a avut loc o plenară a C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. La plenară au fost discutate 
raportul Comitetului Central ce va 
fi prezentat Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia cu privire la activitatea C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia șl la prin
cipala direcție în dezvoltarea conti
nuă a societății socialiste în R.S. 
Cehoslovacă, precum și proiectul de 
statut al P.C. din Cehoslovacia.

Antonin Novotny a prezentat 
principalul raport la plenară.

După dezbateri, C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a aprobat în unanimi
tate raportul și proiectul de statut, 
care au fost prezentate plenarei.

Congresul al XII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia se va deschide la 4 
decembrie, în Palatul Congreselor 
din Praga.

împotriva interzicerii
P. C. din Algeria

PARIS 1 (Agerpres). — Ziarul 
,,1’Humanité“ cere ca guvernul 
algerian să revină asupra interzi
cerii Partidului Comunjst din Al
geria și arată că aceasta consti
tuie o măsură antidemocratică.

Nimeni nu poate să nege, scrie 
ziarul, că Partidul Comunist din 
Algeria, a cărui conducere s-a a- 
flat tot timpul războiului pe teri
toriul național, a adus o contribu
ție valoroasă la lupta pentru eli
berare. Nimeni nu poate să nege 
că după obținerea independenței, 
lupta Partidului Comunist din Al
geria pentru unificarea forțelor 
patriotice a contribuit la regle
mentarea crizelor care au zguduit 
Algeria începînd de la 1 iulie.

Și este firesc că datorită activi
tății Partidului Comunist din Alge
ria în trecut și acțiunilor sale 
în prezent, numărul partizanilor săi, 
atît la orașe cît și la sate, crește pe 
zi ce trece.

Măsura luată împotriva Parti
dului Comunist, subliniază „l’Hu- 
manité” nu poate în nici un caz 
contribui la mobilizarea tuturor 
forțelor de care are atîta nevoie 
țara, care mai trece încă printr-o 
criză serioasă. In această situație, 
comuniștii algerieni au arătat încă 
odată că în întreaga lor activitate 
au fost călăuziți de sarcina princi
pală : de a face tot posibilul pen
tru construirea Algeriei noi. .

UN SECOL DE CĂSNICIE

VA &

de persoane rănite, printre care

117
100

Soții Șahbadov din Azerbaidjan au 
intrat în cel de-al doilea secol de 
căsnicie. Ei și-au sărbătorit recent 
cea de-a 101-a aniversare a căsă
toriei lor. Ambii sînt în vîrstă de 
ani. Ei au 11 copii și aproape 
de nepoți și strănepot!.

INIMĂ ARTIFICIALĂ

Uni’Un grup de chirurgi de la 
versitatea din Tokio au reușit să 
întrețină timp de peste 7 ore viața 
unui cîine, la care inima a fost în
locuită cu un mic motoraș cu o 
putere de 2 wați. Cavitățile inimii 
au fost înlocuite cu două săculețe 
din polietilen.

DEZMĂȚ RASIST

Mijloacele de luptă: sticle, lulele, 
picioare de scaune. Rezultatul: zeci

pe care-1 
echipa de

fotbaliștii

PE O BARCĂ 

CU PÎNZE

Poliția franceză a descoperit într-un șopron, la 80 de 
km de Paris cele 56 de tablouri aparțlnînd pictorilor 
Utrillo, Matisse, Duly, Vlaminck șl alții, caro au fost 
furate în iulie 1361 de la Muzeul din St. Tropez. Prlntro 
©le se află șl tabloul Intitulat „Țiganca" de pictorul 
francei Henri Matisse.

In aceste zile aci, la Moscova, 
domnește o mare însuflețire. Oamenii 
muncii din capitală — și veștile so
site arată că același lucru se întîm- 
plă pe tot întinsul Uniunii Sovie
tice — dezbat hotărîrile plenarei C.C. 
al P.C.U.S., își exprimă deplina apro
bare și se angajează în cadrul unor 
adunări să lupte pentru traducerea 
lor în viață.

încă înainte de deschiderea plena
rei, din contactul cotidian cu între
prinderi, instituții, redacții ale ziare
lor, mi-am putut da seama ce inte
res puternic au trezit. în rîndurile oa
menilor sovietici problemele ce ur
mau să fie discutate, probleme le
gate de îmbunătățirea conducerii de 
către partid a industriei, construcții
lor și agriculturii. In zilele plenarei, 
i-am văzut cu cîtă atenție citeau și 
discutau raportul prezentat de tova
rășul Hrușciov, care a ridicat pro
bleme atît de importante, vitale 
pentru construcția desfășurată a co
munismului, precum și cuvîntările 
bazate pe o bogată experiență și 
spirit de inițiativă ale participanțiloi 
la discuții. Acum, după ce hotărîrile 
plenarei din noiembrie au devenit 
cunoscute, oamenii sovietici le apre
ciază ca avînd o însemnătate uriașă 
pentru viața partidului, a întregului 
popor sovietic, pentru înaintarea 
economiei și a întregii societăți so
vietice spre comunism.

Dezbaterile de la plenară și hotă
rîrile luate au avut ca punct de por
nire marile Buccese dobîndite pînă 
acum în îndeplinirea sarcinilor puse 
de planul septenal, de noul Program 
al P.C.U.S. Iată doar cîteva din ele 
relevate de plenară. în industrie în 
cei patru ani ai septenalului, planul 
producției globale a lost îndeplinit 
în proporție de 104,5 la sută. în a- 
cest răstimp au intrat în iunefiune 
3 700 mari întreprinderi industriale ; 
zilnic „se nasc“ cîte 2-3 astfel de 
întreprinderi. Producția industriei 
chimice a crescut în această perioa
dă de 1,6 ori. La orașe și în așezările 
muncitorești au fost construite circa 
9 milioane de noi locuințe, iar în așe
zările rurale — 2 400 000 case de lo
cuit. Succese însemnate au lost reali
zate și în agricultură.

Este însă în firea comuniștilor să 
nu se mulțumească cu succesele ob
ținute, să năzuiască spre continua 
perfecționare a activității lor. Din a- 
ceastă năzuință se și inspiră noile 
măsuri adoptate de plenară. Reorga
nizarea conducerii de către partid 
după principiul locului de produc
ție ; reorganizarea conducerii orga
nizațiilor de cercetări științifice și 
de proiectări-construcții astfel îneît 
să fie lichidat paralelismul în activi
tatea lor ; îmbunătățirea planificării 
economiei naționale, grăbirea pro
gresului tehnic și introducerea largă

Aniversarea nașterii lui Stanislavski
După cum se știe, Consiliul Mon

dial al Păcii a hotărît ca ziua de 
17 ianuarie 1963 — ziua aniversării 
nașterii lui Stanislavski — să fie 
sărbătorită în întreaga lume. Sub 
președinția unuia din cei mai apro- 
piați elevi ai lui Stanislavski, artis
tul poporului Mihail Kedrov, Comi
tetul jubiliar unional cu care cola
borează aproape toate teatrele, uniu
nile de creație și organizațiile obș
tești din U.R.S.S. are un plan vast 
de activitate. Aniversarea a 100 de 
ani de la nașterea marelui regizor 
și pedagog prilejuiește de asemenea 
un concurs de măiestrie teatrală

relatări- 
S. News 
bilanțul 

avut loc

3 
polițiști și trei preoți, 40 de oa
meni transportați de urgență la 
spital și 15 arestați.

Acesta este — potrivit 
lor revistei americane „U. 
and World Report” — 
meciului de fotbal care a 
recent la Washington între o echipă 
alcătuită din negri și una formată 
în majoritate din albi. încăierarea, 
stîmită de rasiști, s-a încins pe 
stadion și a continuat pe străzi.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

La Novocerkask (U.R.S.S.) au fost des
coperite opt cupe de argint romane, po
doabe din aur, pietre prețioase șl vaze 
de origine italiană șl celtică.

Obiectele descoperite constituie o do
vadă a legăturilor comerciale care au 
existat, Incepînd din epoca romană, în

tre triburile sarmate 
ca au sălășluit mai 
jos de Don 
poarele din 
Europei.

ÎN JURUL

și po- 
Apusul

LUMII

Agenfia Franca 
Presse anunfă că 
trei finer! — un el- 
vejian, un german 
și un suedez — au 
părăsit vineri seara 
portul Scarborough 
la bordul unei bărci 
cu pînze de 12 
metri pentru a face 
înconjurul lumii. Nu
mai suedezul Bengt 
Kjell, în vîrsfă de 
23 de ani, este ma
rinar. Ei consideră 
că înconjurul lumii 
va dura patru ani. 

a realizărilor științei și tehnicii în 
producție ; dezvoltarea mai departe 
a principiilor democratice ale parti
cipării oamenilor muncii la conduce
rea producției — sînt măsuri menite 
să asigure noi și importante succese 
în construcția comunistă.

Hotărîrile adoptate de plenară au 
și început să fie transpuse în viață. 
Presa a anunțat formarea în cadrul 
C.C. al P.C.U.S. a birourilor pentru 
conducerea producției industriale și 
pentru conducerea producției agri
cole. In numeroase regiuni iau fiin
ță comitete de partid pentru, in
dustrie și comiteto de partid pentru 
agricultură. în fabrici și uzine au 
loc adunări în care muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii, dezbătînd măsurile 
preconizate de plenară, arată cum 
pot fi ele aplicate cu succes în ca-

De la corespondentul, 
nostru la Moscova

drul întreprinderii lor. în paginii© 
ziarelor centrale poți citi zilnic arti
cole, corespondențe, scrisori în care 
numeroși muncitori, colhoznici, spe
cialiști, oameni de știință, conducă
tori din economie și agricultură, ex- 
primîndu-și aprobarea tată de măsu
rile plenarei, subliniază marele rol 
pe care ele îl vor avea pentru con
tinua dezvoltare a tuturor ramurilor 
economiei. Iată ce scrie într-o scri
soare adresată „Pravdei“ Stanislav 
Salodaev, ajustor la uzina de auto
mobile „ZIL“ din Moscova : „Plenara 
din noiembrie a C.C. al P.C.U.S. des
chide în fața noastră largi perspec
tive. Sarcina noastră principală este 
de a duce și mai perseverent lupta 
pentru accelerarea progresului teh
nic. Aprobăm din toată inima măsu
rile leniniste ale Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. în domeniul dezvoltării eco
nomiei". Stepanida Demidovna Viș- 
tak, de două ori Erou al Uniunii So
vietice, scrie : „Am ascultat raportul 
C.C. Parcă împărtășea gîndurile col
hoznicilor noștri. El este strîns legat 
cu viata, cu oamenii“.

Crearea unui sistem de control 
unic de partid și de stat, cu 
participarea maselor largi ale oa
menilor muncii, avînd la bază în
vățătura leninistă, a trezit un puter
nic ecou în rîndurile veteranilor co
muniști participant! la mișcarea re
voluționară. Cîțiva dintre aceștia, 
printre care M. N. Kokovihin, N. P. 
Rostopein, N. S. Ceișvili, S. T. Hav
kin, A. I. Șustin și alții, care au lu
crat în primii ani ai puterii sovie
tice în organele 
partid și de stat - 
torească și țărănească (R.K.I.), au 

controlului de 
Inspecția munci-

regizorală, ce se va desfășura în ca
drul primului, festival din Moscova, 
care poartă numele lui Stanislavski.

Teatre din diferite orașe ale Uniu
nii Sovietice 
colele lor pe 
Kremlin.

vor prezenta specta- 
scena teatrului din

Tratative franco-algeriene
In același spirit s-a pronunțat și 

ministrul afacerilor externe al Al
geriei, Khemisti, care după sosirea la 
Paris a subliniat că „...colaborarea, 
bazată pe tendința reciprocă spre un 
acord, poate să se dezvolte șl să se 
întărească. Tocmai cu acest scop a 
sosit în Franța delegația algeriană". 

Khemisti a declarat, de asemenea, 
că guvernul algerian „acordă o a- 
tenție deosebită problemelor în le
gătură cu algerienii care trăiesc în 
Franța”. (După cum se știe, în Fran
ța se află cîteva sute de mii de al
gerieni, sosiți acolo în căutare de 
lucru din Algeria ruinată de război). 

Presa pariziană, care comentează 
destul de lapidar aceste tratative, a- 
firmă că delegația algeriană va cău
ta să obțină mari.credite în Franța 
pentru finanțarea primului plan de 
dezvoltare economică a Algeriei, e- 
laborat recent. Totodată, ziarele se 
referă la interviul acordat de mi
nistrul afacerilor externe al Algeriei, 
Khemisti, ziarului papziap „Le Mon
de” în care a subliniat necesitate^ ca 
Franța să sporească ajutorul finan
ciar.

PARIS 1 (Agerpres).
La 30 noiembrie a avut loc la Pa

ris prima întîlnire dintre delegația 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare condusă de ministrul afa
cerilor externe, Khemisti, care a so
sit la Paris pentru tratative, și re
prezentanții părții françeze în frun
te cu ministrul pentru problemele 
Algeriei, Joxe. Acestea sînt primele 
tratative oficiale dintre Franța și 
Republica Algeria după semnarea a- 
cordurilor de la Evian, prin care s-a 
pus capăt războiului colonial din 
Algeria.

După cum se arată la Paris, țelul 
tratativelor, la care va participa, de 
asemenea, ministrul francez al afa
cerilor externe, Couve de Murville, 
este „o trecere în revistă a relații
lor dintre cele două țări” din perioa
da de după obținerea independenței 
de către Algeria, precum și „exami
narea perspectivelor colaborării din
tre Franța și noua Algérie”.

Tot în aceste știri oficiale se arată 
că „problemele economice și finan
ciare vor ocupa un loc foarte mare” 
în actualele 
riene. 

tratative franco-alge'
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povestit în paginile ziarului „Prav
da" cum sub conducerea iul Lenin 
a fost creat un sistem de control de 
partid și de stat, cum au fost atrase 
la această muncă masele largi de 
oameni ai muncii. R. I, Terehov, care 
a fost la timpul său vicepreședinte 
al Comisiei Centrale de Control a 
R.K.I. din Ucraina, a declarat: „Prin 
crearea sistemului de control de 
partid și de stat de su,s în jos, așa 
cum bine s-a spus în raportul lui
N. S. Hrușciov vor fi pe deplin res
tabilite principiile leniniste, ținîn- 
du-se seama de condițiile actuale. 
Este un luciu înțelept, ©sie în stilul 
lui Lenin!".

In scrisorile lor, oamenii muncii 
fac propuneri concrete menite să a- 
sigure aplicarea cu succes a mă
surilor adoptate. Intr-o scrisoare 
adresată „Pravdei", inginerul G. 
Sverbilov, referindu-se Ia problema 
specializării producției pusă de ple
nară, scrie: „Este timpul să începem 
să construim întreprinderi producă
toare de piese șl ansambluri ce pot 
fi utilizate în diferite ramuri* *.  In le
gătură cu aplicarea în producție a 
realizărilor celor mai noi ale știin
ței și tehnicii, problemă căreia ple
nara l-a acordat o deosebită aten
ție, „Pravda" publică un amplu ar
ticol semnat de M. Feodorov, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru tehnica electronică, în care se 
arată că tehnologia electronică tre
buie să-și găsească o largă între
buințare și în ramuri de producție 
cum sînt : construcția de mașini, a- 
parate, în industria chimică, meta
lurgie etc.

V. Kavun, Erou al Muncii Socia
liste, președintele colhozului „Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.“, sub
liniază într-un articol că hotărîrile 
plenarei vor îmbunătăți conducerea 
producției agricole. Pentru anul 
viitor colhozul a hotărît să obfină o 
recoltă de 4 500 leg cereale la hec
tar, urmînd ca în următorii ani să 
recolteze în medie 5 500 kg la heç- 
tar și să producă 24 000 kg carne 
și 140 000 kg lapte la fiecare sută 
de hectare.

însuflețiți de hotărîrile plenarei, 
oamenii muncii sovietici desfă
șoară în acosie zile tot mai larg 
întrecerea socialistă. De pretutin
deni sosesc vești despre noi victo
rii. Uneori, știrile sînt laconice, însă 
deosebit de grăitoare : „Sverdlovsk. 
Ieri, la orele 13,26 a intrat în func
țiune linia do înaltă tensiune Eot- 
kinsk-Sverdlovsk cu o tensiune de 
500 000 volțl." La Lipețlr, unde a in-, 
trat în funcțiune un furnal uriaș, se 
construiește în prezent o fabrică de 
aglomerare a minereului, care va fi 
cea mai mare din lume ; la Alma 
Ata a fost pus în funcțiune, înainte 
de termen un mare combinat pen
tru prelucrarea cărnii ; capacitatea 
aigantului hidroenergetic de pe An
gara, la Bratsk, a atins 800 000 kW...

Puternicul ecou șl aprobarea fier
binte cu care milioanele de oameni 
ai muncii din întreaga Uniune So
vietică au primit hotărîrile plenarei 
din noiembrie ilustrează hotărîrea 
poporului sovietic de a merge din 
succes în succes, înainte spre co
munism.

A. MUNTEANÜ

rerea guvernatorului Carlps Lacerda 
(cunoscuta căpetenie reacționară) 
cursuri pentru... ridicarea pregătirii 
conducătorilor politiei politice. Pînă 
în prezent, 28 de persoane au obfi- 
nut diploma de absolvire în speciali
tatea „controlul asupra mulfimii“. 
Printre absolvenți se numără, evident, 
și directorul politiei politice a statu
lui, Cicil Borer. Instructorii sosit! din 
New York au predat elevilor lecții 
teoretice și au organizat cu ei 
exerciții practice de folosire a gre
nadelor cu gaze lacrimogene, a pom
pelor de apă și altor mijloace pen
tru reprimarea manifestațiilor popu
lare.

Elementele de dreapta din Brazi
lia vor aprecia, desigur, cum se cu
vine această nouă expresie a ajuto
rului „economic șl tehnic" american,

V.O.



Prin vot unanim
Vineri, principala problemă aflată 

pe agenda lucrărilor Adunării Ge
nerale a fost alegerea secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite.

Această problemă a fost soluțio
nată foarte rapid, spre mulțumirea 
tuturor delegațiilor, remarcă toți 
ziariștii prezenți aici.

După cum s-a mai anunțat, vineri 
dimineața s-a ținut o ședință în
chisă a Consiliului de Securitate. în 
cadrul căreia cele șase țări membre 
nepermanente ale consiliului (R. P. 
Romînă, Chile, Ghana, R.A.U., Ve
nezuela și Irlanda) au prezentat un 
proiect de rezoluție comun prin care 
propuneau alegerea ca secretar ge
neral a diplomatului birman U 
Thant, care a avut pînă în prezent 
funcția de secretar general provi
zoriu al O.N.U. Consiliul de Secu
ritate a aprobat în unanimitate re
zoluția.

în după-amiaza aceleiași zile, în 
ședința Adunării Generale, șeful 
delegației Republicii Arabe Unite, 
Sabri, a prezentat în numele celor 
șase țări, printre care și R. P. Ro
mînă, un proiect de rezoluție în 
această problemă, împreună cu re
comandarea Consiliului de Securi
tate. Prin vot secret, Adunarea 
Generală a ales în unanimitate pe 
U Thant ca secretar general al 
O.N.U. pe perioada pînă la 3 noiem
brie 1966.

Hotărîrea adoptată de Adunarea 
Generală a fost salutată în unani
mitate de către cei prezenți, ca o 
expresie a recunoașterii aportului 
adus de secretarul general în activi
tatea O.N.U. Ziarele „New York 
Times“ și „New York Herald Tri
bune“ din 1 decembrie remarcă, 
printre altele, contribuția adusă de 
U Thant la rezolvarea problemei 
Irianului de vest prin tratative între 
Indonezia șl Olanda, precum și rolul 
său pozitiv în împrejurările grele 
prin care a trecut lumea în timpul 
crizei din Marea Caraibilor.

Telegrama de felicitare adresată 
de N« S*  Hrușciov lui U Thant

ATENA. După cum relatează a- 
'genția greacă de presă, ministrul de 
externe Aver off va sosi la 11 de
cembrie în Berlinul occidental, la 
invitația Senatului vest-berlinez. El 
va avea o întrevedere cu primarul 
Brandt, după care va pleca la Bonn.

SANTIAGO DE CHILE. După cum 
anunță agenția Prensa Latina cunoscutul 
pictor chilian, Sebastian Matta, clștigăto- 
rul premiului I al concursului artistic 
„Marzoto 1962“, care a avut loc recent 
In Italia, a oferit premiul obținut (5 mi
lioana de lire) Intelectualilor spanioli 
persecutați de regimul fascist al lui 
Franco.

NEW YORK. Un avion cvadrimo- 
tor, aparținînd companiei america
ne „Eastern Airlines”, s-a prăbușit 
ieri seară pe aerodromul Idlewild 
din New York. La bordul avionului 
se aflau 45 de pasageri și 5 mem
bri ai echipajului. Potrivit ultime
lor informații, 18 persoane supra
viețuiesc.

PARIS. Cel 100 de deținuți po
litici portughezi aflați în fortul Pe- 
nișe, la 100 de km de Lisabona, 
continuă de opt zile greva foamei 
în semn de protest împotriva hra
nei mizere și împotriva hotărîrii 
administrației de a interzice deținu- 
ților, care reușesc să primească pa
chete de la familiile lor, să-și îm
partă alimentele cu tovarășii lor de 
suferința.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 1 decembrie, N. S. Hrușciov a 
adresat lui U Thant, secretar general 
al O.N.U., o telegramă în care în nu
mele guvernului sovietic și al său 
personal l-a felicitat cu prilejul nu
mirii sale în acest post.

'Acord comercial și de plăți 
sovieto-laoțian

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Fumi No- 
savan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru de finan
țe al Regatului Laos, au semnat la 
1 decembrie la Moscova un acord 
comercial și de plăți între cele două 
țări, precum și un acord privind 
ajutorul economic și tehnic acordat 
de Uniunea Sovietică Laosului în 
construirea unei hidrocentrale pe 
rîul Pam-Pen. A fost semnat, de 
asemenea, un acord potrivit căruia 
Uniunea Sovietică va construi la 
Vientiane, ca dar guvernului și po
porului laoțian, un spital și un post 
de radio.

VIENTIANE. Ședința ordinară a 
guvernului Laosului prezidată de 
primul ministru, prințul Suvanna 
Fumma, a cerut grupărilor politice 
existente în țară să pună în liberta
te pe deținuți! politici. Participanții 
la ședință au discutat, de asemenea, 
rezultatele ultimelor tratative dintre 
reprezentanții celor trei forțe poli
tice ale Laosului, care prevăd crea
rea unei armate unite cu un efectiv 
de 30 000 de soldați și ofițeri.

MOSCOVA. La Moscova s-a des
chis cea de-a doua consfătuire unio
nală de endocrinologie, la care parti
cipă peste 600 de specialiști din Uniu
nea Sovietică și numeroși oameni de 
știință din celelalte țări socialiste. Acad. 
Ștefan Milcu, secrefar-prim al Acade
miei R. P. Romîne, directorul Institutu
lui de endocrinologie, șeful delegafiei 
medicale romîne, care a fost ales în 
prezidiul consfătuirii, a prezentat un 
referat și o comunicare despre cerce
tările întreprinse în jara noastră în do
meniul tratării bolii Iul Basedov.

TOKIO. MU de studenți din Japo
nia au participat la 30 noiembrie la 
mitinguri șl demonstrații de protest 
împotriva proiectelor guvernului de 
a întări controlul asupra institutelor 
dfl învățămînt superior.

In Chile co Intensifică acțiunile de luptă ale maselor împotriva 
politicii guvernului. In fotografie : O puternică demonstrație populară 
reprimată de armată Ia capitala țării. Santiago.

După ce a mulțumit Adunării Ge
nerale pentru încrederea acordată, 
U Thant a repetat jurămîntul so
lemn pe care l-a făcut atunci cînd 
a fost numit secretar general pro
vizoriu, de a-și exercita funcțiile 
cu toată loialitatea, în mod rezona
bil și cu conștiința răspunderii. El 
a spus că-și va exercita funcțiile 
avînd în vedere exclusiv interesele 
Națiunilor Unite și că nu va tinde 
să obțină instrucțiuni în legătură cu

Corespondentă 
de la O.N.U.

exercitarea funcțiunilor sale de la 
vreun guvern sau de la vreo autori
tate din afara O.N.U.

Au luat cuvîntul numeroși delegați 
care l-au salutat și felicitat pe se
cretarul general al O.N.U.

In numele delegației U.R.S.S. V. A. 
Zorin a spus între altele : Alegerea 
în unanimitate a domnului U Thant, 
ne permite să sperăm că i se va 
acorda un sprijin tot atît de larg în 
exercitarea funcțiunilor de răspun
dere și complicate ale principalei 
persoane administrative a O.N.U., în 
eforturile sale pentru menținerea 
păcii și securității popoarelor, pen
tru îmbunătățirea activității apara
tului O.N.U.

Guvernul sovietic, a spus V. A. Zo
rin, a considerat și consideră că so
luția cea mai bună, corespunzînd în 
cea mai mare măsură intereselor vi
tale ale O.N.U., ar fi aceea, ca în 
conducerea Secretariatului O.N.U. să 
fie cîte un reprezentant al fiecărui 
grup de state existente: al țărilor so
cialiste, al puterilor occidentale și 
aliaților acestora și al statelor neu
tre.

Totodată, guvernul sovietic, a de
clarat V. A. Zorin, a considerat ne
cesar ca în momentul de față pro
blema conducerii Secretariatului 
O.N.U. să fie rezolvată, pornindu-se

„Sînt convins, scrie N. S. Hrușciov, 
că experiența dv. politică și grija 
manifestată pentru menținerea păcii 
între popoare vă va permite și pe 
viitor să rezolvați cu succes îndato
ririle de secretar general al O.N.U. 
care vi s-au încredințat“.

N. S. Hrușciov a urat lui U Thant 
succese în nobila sa activitate.

EREVAN. La 30 noiembrie, E- 
gizio Massini, prim-dirijor al Tea
trului de Operă și Balet din Bucu
rești, a apărut pentru a doua oară 
la pupitrul Teatrului Academic de 
Operă și Balet „Spendiarov" din E- 
revan. Numeroșii spectatori l-au ova
ționat călduros pe oaspetele romîn.

„Mi-a făcut o foarte mare plăcere 
să cînt sub bagheta acestui eminent 
muzician" — a declarat Goar Gaspa- 
rian, artistă a poporului din U.R.S.S.

„Massini ne-a cucerit prin arta lui“ 
— a spus Ciarekian, prim-dirijor al 
Teatrului de Operă și Balet din E- 
revan.

DAR-ES-SALAM. La 30 noiem
brie guvernul sud-african a interzis 
săptămînalul „New Age”, care apă
rea la Capetown. In condițiile unei 
terori crîncene, săptămînalul a lup
tat cu bărbăție pînă în ultima zi 
împotriva politicii criminale de a- 
partheid aplicate de guvernul Ver- 
jvoerd.

Apelul C.C. al P.C.
din Germania i«

BERLIN. C.C. al P.C. din Germa
nia a chemat populația din R.F.G. să 
sprijine pe toți cetățenii persecutați 
de regimul lui Adenauer. In apelul 
partidului comunist, se cere opiniei 
publice democratice să-și exprime so
lidaritatea cu comuniștii, cu social-de- 
mocrații de stînga, cu pacifiștii și or
ganele liberale ale presei.

BRUXELLES. La 29 noiembrie a.e. 
a avut loc în localifafea Seralng din 
Belgia o „seară romînească" organi
zată de Asociafia culturală Belgia-Ro- 
mînia. Cu acest prilej, senatorul Jean 
Debucquoy și-a împărtășii Impresiile 
despre vizita făcută în R. P. Romînă.

BOGOTA. In sala Teatrului „Ca
lifornia“ din Bogota și-a deschis 
lucrările primul Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din Columbia. 

de la situația concretă și avînd în 
vedere activitatea și calitățile per
sonale ale celui căruia i se poate în
credința conducerea Secretariatului 
O.N.U.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul R. P. Romîne, Mircea Malița, 
care a declarat : „în numele dele
gațiilor R.S.S. Bieloruse, R. P. Bul
garia, R. P. Ungare, R. P. Mongole, 
R. P. Polone. R. S. Cehoslovace și 
R.S.S. Ucrainene, care mi-au încre
dințat această sarcină de onoare, 
precum și în numele delegației ță
rii mele, adresez excelenței sale 
U Thant cele mai sincere felicitări“. 
Reprezentantul romîn a exprimat 
convingerea că, în exercitarea func
ției de secretar general al O.N.U. 
U Thant va îndeplini cu loialitate și 
devotament angajamentele pe care 
le-a arătat în discursul său. Vorbi
torul a subliniat că U Thant este 
una din personalitățile eminente ale 
noilor țări independente din Asia și 
Africa a căror contribuție, la menți
nerea și întărirea păcii es’te remar
cabilă. „Faptul că O.N.U. a încredin
țat această funcție unui reprezen
tant al acestor popoare — a spus 
Mircea Malița — arată omagiul adus 
acestor popoare, îndeosebi poporului 
birman“. '

Vorbitorul a arătat apoi că R. P. 
Romînă apreciază politica de neutra
litate și colaborare dusă de poporul 
birman și a declarat că recenta vi
zită întreprinsă în Birmania de 
conducători al statului romîn în 
frunte cu președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a subliniat și mai 
mult necesitatea și posibilitățile de 
extindere a colaborării între po
poare.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
exprimat speranța că alegerea lui 
U Thant va îmbunătăți condițiile 
create în ultimul timp pentru asi
gurarea unei activități normale a 
O.N.U. și a organelor sale, care să 
țină seama în egală măsură de in
teresele tuturor grupurilor de state 
existente astăzi pe arena internațio
nală. „Pronunțîndu-ne în favoarea 
numirii lui U Thant ca secretar ge
neral — a spus M. Malița — ținem 
să ne reafirmăm convingerea că o 
normalizare completă a activității 
O.N.U., pe o bază solidă și sănătoa
să, nu va putea surveni decît atunci 
cînd întreaga structură a O.N.U. va 
reflecta în mod fidel transformările 
intervenite în lume și va fi bazată 
pe principiul reprezentării egale în 
organele O.N.U. a celor trei grupe 
de state”.

N. PLOPEANU

LEOPOLDVILLE. După dezbateri 
furtunoase în parlamentul congolez 
autoritățile congoleze au fost nevoi
te să anuleze parțial starea excep
țională.

BOGOTA. Muncitorii de la în
treprinderile petroliere din Colum
bia, aparținînd societății anglo-olan- 
deze „Shell”, au declarat grevă. Una 
dintre revendicările principale ale 
greviștilor este naționalizarea zăcă
mintelor de petrol ale țării.

PARIS. într-o scrisoare transmisă la 
U.N.E.S.C.O. de o delegate a antifas
ciștilor se arată că în Spania continuă 
represiunile crîncene, bestiale. Autorii 
scrisorii cer ca U.N.E.S.C.O. să între
prindă acjiuni pentru apărarea drep
turilor omului, înscrise în Carta O.N.U.

Intllnirea lui M. Botvinnik 
cu diplomați acreditați 

la Moscova

MOSCOVA. Serviciul protocol 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a organizat o 
întîlnire a corpului diplomatic cu 
Mihail Botvinnik, doctor în ști
ințe tehnice, campion mondial de 
șah. Campionul mondial a poves
tit despre ultimele evenimente 
șahiste. Mihail Botvinnik a dat, 
de asemenea, un simultan la 
care au luat parte 19 diplomați 
amatori de șah.

Convorbirea dintre A. L Mikoian
și Do

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
TASS : La 30 noiembrie, A. I. Miko
ian, prim-vicopreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a parti
cipat la Departamentul de Stat la 
un dejun oferit în cinstea sa de D. 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A.

Timp de trei ore, prim-vicepreșe- 
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și secretarul de stat al 
S.U.A. au avut un schimb de păreri 
într-o serie de probleme care in
teresează cele două țări.

După dejun, A. I Mikoian a făcut 
unui mare grup de ziariști ameri
cani și străini, reprezentanților ra
diodifuziunii și televiziunii o decla
rație în care a spus printre altele : 
„Am discutat o sferă largă de pro
bleme internaționale care intere
sează cele două țări ale noastre. 
Am discutat nu numai problema 
cubană, ci și problemele dezar
mării, problema Berlinului și altele.

Convorbirea a decurs pe un ton 
calm, în spiritul înțelegerii și bu
năvoinței, în spiritul năzuinței celor 
două părți de a obține reglemen
tarea tuturor problemelor importan
te. Joi am stat de vorbă cu preșe
dintele Kennedy. Am ajuns la o în
țelegere în sensul că vom da re
prezentanților noștri la New York 
instrucțiuni de a continua tratativele 
în vederea reglementării probleme
lor din regiunea Mării Caraibilor. 
Așteptăm un progres în aceste tra
tative. Nădăjduim că și partea ame
ricană așteaptă același lucru".'

Pe aeroport, la plecarea spre Moscova
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 decembrie, 
ora 10,15, ora locală, A. I. Mikoian, 
a părăsit Washingtonul plecînd cu 
avionul la Moscova.

La baza aeriană militară Andrews, 
el a fost condus de L. Thompson, 
adjunct special al secretarului de

„Trebuie să dovedim înțelepciune 
m B’ezoharea probiemeior iniemaționaie“

La plecare, A. I. Mikoian a făcut 
următoarea declarație :

în drum din U.R.S.S. spre Cuba 
și înapoi m-am oprit la New York. 
Acolo am dus tratative cu John 
McCloy și cu Adlai Stevenson. A- 
ceste tratative au fost utile pentru 
elucidarea pozițiilor celor două țări 
ale noastre.

Vizita la Washington m.i.-a oferit 
posibilitatea unei întrevederi cu 
președintele John Kennedy și cu 
secretarul de stat Dean Rusk. Am 
avut întrevederi plăcute cu Llewel
lyn Thompson și cu Stewart Udall.

Convorbirile pe care le-am avut 
cu președintele și cu secretarul de 
stat au fost utile. Ele ne-au ajutat 
să elucidăm mai bine pozițiile în 
problema Cubei, ■ Berlinului și în 
multe alte probleme. Impresia noas
tră generală asupra tuturor întîlni- 
rilor pe care le-am avut în S.U.A. 
este că s-a conturat posibilitatea 
unui progres în ce privește apro
pierea punctelor de vedere ale celor 
două părți într-o serie de proble
me importante ale situației interna
ționale.

Nu numai că Uniunea Sovietică și 
Statele Unite sînt cele mai dezvoltate 
puteri industriale, dar ele dispun, de 
asemenea, de cea mai puternică armă

ea

Ziarele și radioul ne-au adus la 
cunoștință știrea despre începerea 
în Berlinul occidental a procesului 
intentat organizației antifasciste din 
Republica Federală Germană, Uniu
nea persoanelor persecutate de na
ziști (U.P.P.N.). Faptul trezește in
dignarea tuturor oamenilor care au 
cunoscut ororile regimului hitlerist, 
tuturor oamenilor cărora le este 
scumpă cauza democrației și păcii.

La cererea autorităților de la Bonn, 
tribunalul administrativ federal vest- 
german a înscenat o farsă judiciară, 
după metode tipic fasciste, pentru a 
declara această organizație demo
cratică „anticonstituțională“ și a in
terzice astfel activitatea ei pe teri
toriul Germaniei occidentale.

Ca participant la mișcarea antifas
cistă încă din perioada de dinaintea 
războiului dezlănțuit de hitleriști, ur
măresc cu profundă simpatie și soli
daritate activitatea pe care organi
zațiile de luptători antifasciști o des
fășoară în perioada postbelică. Oa
meni de cele mai felurite convingeri 
politice, filozofice și religioase men
țin minunata lor frăție de luptă în
chegată în anii grei ai teroare! fas
ciste și ai războiului, pentru a contri
bui, alături de uriașele forțe mon
diale ale păcii, ca urgia fascismului 
și războiului să nu se mai repete.

Tocmai astfel de oameni credin
cioși idealurilor rezistenței antifas
ciste reunește Uniunea persoanelor 
persecutate de naziști din Germania 
occidentală. Constituită în 1947, 
U.P.P.N. și-a fixat ca obiectiv 
lupta pentru împiedicarea renaș
terii fascismului, pentru asigu
rarea unei vieți demne celor 
care au suferit represiunile re
gimului hitlerist. Pastorul dr. Mar
tin Niemöller, membru al Con
siliului Mondial al Bisericilor, dr. 
Josef Rossaint (din rezistența cato
lică), condamnai la 11 ani muncă 
forțată de tribunalele hitleriste, Os
kar Müller, fost ministru comunist, și 
internat în lagărul de exterminare de 
la Dachau, și multe alte personali
tăți ce și-au dobîndit stima opiniei 
publice democratice internaționale 
se numără printre membrii de frun
te ai Uniunii persoanelor persecutate 
de naziști.

In cei 15 ani de la înființare, or
ganizația antifascistă din Germania 
occidentală a desfășurat o vastă ac
tivitate. Ea s-a ridicat cu cura] în

Rusk
In după-amiaza zilei de 30 no

iembrie, A. I. Mikoian a vizitat ma
rele centru comercial modern care 
s-a deschis recent în orășelul Rock
ville (statul Maryland), în vecină
tatea Washingtonului. El a vizitat 
timp de aproape o oră acest centru 
comercial și s-a interesat îndea- 
proape de sistemul deservirii, adu
cerii și prezentării mărfurilor, a stat 
de vorbă cu vînzătorii și cumpără
torii. Americanii i-au făcut o caldă 
și prietenească primire. Multi se 
apropiau de el pentru a-i strînge 
mîna, îi urau succese, fericire, să
nătate.

☆
în seara zilei de 30 noiembrie, 

ministrul afacerilor interne al 
S.U.A., S. Udall, a invitat la 
el acasă, la un dineu, pe A. I. 
Mikoian și pe ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., A. F. Dobrînin, 
cu soția. La dineu au luat parte Ro
bert Kennedy, ministrul justiției al 
S.U.A., G. Ball, secretar de stat ad
junct al S.U.A., W. Heller, președin
tele Consiliului pentru problemele 
economice, O. Dryfoos, directorul 
ziarului „New York Times“.

Dineul a decurs într-o atmosferă 
de prietenie.

Invitația ministrului Udall consti
tuie un răspuns la ospitalitatea de 
care s-a bucurat în U.R.S.S. în 
cursul vizitei pe care a făcut-o vara 
aceasta în Uniunea Sovietică, în 
fruntea unei delegații de energeti- 
cieni americani.

stat al S.U.A., A. F. Dobrînin, amba
sadorul U.R.S.S. în S.U.A., de 
membri ai ambasadei sovietice, șefi 
ai misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați la Washington, 
reprezentanți ai presei, radiodifu
ziunii și televiziunii americane.

nucleară din lume. Acesta este un 
factor foarte important. Dacă între 
noi vor exista relații bune, s-ar pu
tea considera că pacea pe pămînt este 
asigurată. Tocmai de aceea cele două 
țări ale noastre trebuie să manifeste 
cel mai înalt spirit de răspundere în 
rezolvarea problemelor internațio
nale. între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite nu există nici un fêl de li
tigii de ordin teritorial. Dar în rela
țiile noastre se ivesc adesea greutăți. 
Și dacă nu vom discuta căile pentru 
înlăturarea lor, dacă nu le vom înlă
tura la 'timp pas cu pas, s-ar putea 
ivi mari primejdii pentru pace.

Traducînd în viață politica parti
dului nostru comunist, șeful guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, depune 
eforturi pentru ca problemele liti
gioase să fie examinate în comun, 
una după alta, pentru a asigura po
poarelor pacea.

Coexistența pașnică și lupta pen
tru menținerea păcii — iată progra
mul nostru.

Judecind după toate acestea, pre
ședintele Kennedy își dă seama ce 
înseamnă în timpurile noastre un 
război și, la rîndul său, caută să-1 
evite. Cu toții trebuie să dovedim 
înțelepciune în rezolvarea proble
melor internaționale.

de acad. prof.
PETRE CONSTANTINESCU-IAȘI

apărarea drepturilor soțiilor șl copii
lor celor uciși de regimul hitlerist, 
ale patrioților care au supraviețuit 
represiunilor naziste. Prin acțiunile 
organizate, prin documentele aduse 
la cunoștința opiniei publice, U.P.P.N. 
a contribuit la arestarea a numeroși 
criminali fasciști, ascunși după ter
minarea războiului, a dezvăluit opi
niei publice germane și internațio
nale pericolul pe care-1 repre
zintă revenirea naziștilor notorii în 
posturi importante din aparatul de 
stat al Bonnului. Merite deosebite 
și-a dobîndit organizația prin pro
movarea ideilor de libertate și de
mocrație, de prietenie între popoare, 
prin participarea la lupta pentru a- 
părarea păcii. Cu mult curaj — și 
este nevoie de curaj în condițiile 
care domnesc în Germania occiden
tală — s-au ridicat membrii organi-. 
zației împotriva cursului agresiv și 
revanșard al politicii Bonnului, împo
triva remilitarizării R.F.G., a înarmă
rii Bundeswehrului cu arme nu
cleare.

Oameni ca cei grupați în organi
zația antifascistă din Germania oc
cidentală, demni de respect pentru 
suferințele îndurate, pentru trecutul 
șl prezentul lor de luptă, constituie 
o mîndrie pentru orice națiune. Dar 
în Republica Federală autoritățile 
au început de mult să fie incomo
date de activitatea unor asemenea 
organizații și cetățeni. Tribunalele 
pronunță sentințe după sentințe de 
condamnare la închisoare a demo
craților și luptătorilor pentru pace. 
Nenumărate organizații democratice 
au fost interzise.

Iar în timp ce victimele regimului 
hitlerist sînt supuse represiunii și 
persecuțiilor, naziști notorii ca 
Globke, Heusinger, Foertsch, Spei
del avansează continuu pe scena 
vieții politice de la Bonn, organiza
țiile fasciste răsar ca ciupercile 
după ploaie, „uniunile soldățești" își 
desfășoară activitatea, ' instiqînd la 
un nou război de revanșă. Este 
semnificativ că autoritățile de la 
Bonn au declanșat represiunile îm
potriva Uniunii persoanelor persecu
tate de naziști exact în momentul 
cînd U.P.P.N. adusese la cunoștința 
opiniei publice, în toamna anului

Scrisoarea adresată 
de Cin En-lai lui J. Nehru

PEKIN 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
guvernul R. P. Chineze a chemat 
guvernul Indiei să ia măsuri pentru 
ca prin eforturi comune „să con
tribuie la evoluția actualei situații 
în direcția unei destinderi și mai 
accentuate“. Această chemare este 
cuprinsă întT-o scrisoare adresată 
de Ciu En-lai. premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, lui Nehru, 
primul ministru al Indiei, la 28 no
iembrie, cu două zile înainte de în
ceperea retragerii detașamentelor 
chineze de grăniceri pe toată linia 
frontierei chino-indiene.

Ciu En-lai se ocupă în scrisoarea 
sa de necesitatea de a se înlătura 
prin tratative divergențele în pro
blema frontierei. După ce subliniază 
că retragerea unilaterală a detașa
mentelor chineze cu 20 km de la li
nia controlului real din 1959 nu face 
încă cu neputință o recrudescență a 
conflictului de frontieră, el propune 
să se desemneze reprezentanți care 
să discute problemele concrete la 
fața locului. După cum reiese din 
scrisoare, din aceste probleme fac 
parte măsurile în domeniul retra
gerii forțelor armate ale celor două 
părți, constituirea unei zone demili
tarizate, instituirea unor posturi de 
frontieră și înapoierea prizonierilor. 
Dacă întîlnirile dintre acești împu
terniciți se vor dovedi rodnice, 
China și India ar putea trece la tra
tative în vederea căutării unei re
zolvări prietenești a litigiului de 
frontieră.

„Guvernul chinez a făcut primul

Cuvîntările rostite la Bandung 
de șefii de stat ai Cambodgiei și Indoneziei

DJAKARTA 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Antara, luînd 
cuvîntul la 30 noiembrie în cadrul 
unui miting la Bandung, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, a salutat recenta hotă- 
rîre a guvernului R. P. Chineze cu 
privire la încetarea focului Ia fron
tiera chino-indiană. La miting, la 
care a participat președintele Indo
neziei, Sukarno, înaltul oaspete din 
Cambodgia neutră a declarat : „Da
toria statelor independente din Asia, 
care au atitudine prietenească față 
de cele două țări participante la 
conflict, este de a obține restabi
lirea colaborării dintre China și 
India“.

Prințul Norodom Sianuk s-a pro

Persistă neînțelegerile la Bonn
BONN 1 (Agerpres). — Faptul că 

Strauss a renunțat in cele din urmă 
să participe Ia viitorul cabinet de 
la Bonn, relatează agenția France 
Presse, nu înlătură nici pe departe 
toate obstacolele care stau în calea 
constituirii acestuia. Agenția subli
niază că Adenauer dorește să eli
mine din guvern și doi miniștri li- 
ber-democrați și în primul rînd pe 
ministrul de justiție Stammberger, 
care a jucat un rol activ în demas
carea lui Strauss ca principal insti
gator al represaliilor împotriva re
vistei „Der Spiegel“. Prin elimina

1959, documente importante atestînd 
trecutul nazist al lui Oberländer, 
ministru în acea vreme în guvernul 
de la Bonn. Schröder, pe atunci mi
nistru de interne, a anunțat în oc
tombrie 1959 că intenționează să 
ceară tribunalului federal adminis
trativ interzicerea Uniunii persoane
lor persecutate de naziști. Atît 
Schröder, cit și Oberländer au fost 
membri ai partidului nazist 1

Temîndu-se de indignarea opiniei 
publice, Bonnul a amînat în repetate 
rînduri judecarea procesului. Tn 
același țimp a pus la punct o legis
lație de stare excepțională, inspira
tă din legiuirile celui de-al treilea 
Reich, al cărei scop este de a în
chide gura oricui se pronunță împo
triva fascismului, 
războiului, pentru 
pace. Procesul din 
Berlinul occiden
tal constituie un 
fel de repetiție 
generală pentru 
aplicarea legilor 
excepționale. Fu
ria cu care s-au 
năpustit autorită
țile federale împo
triva acestei or
ganizații antifas
ciste care a mai 
rămas în R.F.G. 
nu dovedește de
cît slăbiciunea 
poziției celor ce 
vor să continue, 
prin represiuni 
polițienești și far
se judiciare, după 
model nazist, o politică antipopulară.

Atrage atenția și faptul că drept 
loc pentru desfășurarea mascaradei 
judiciare a fost a;es Berlinul occi
dental, care nu face parle din R. F. 
Germană, dar care esie folosit în 
permanentă ca centru de provocări 
împotriva forțelor păcii din ambele 
state germane și din lumea întrea
gă. Tinerea procesului aci este încă 
un act din lanțul nesfîrșit de acte 
menite să agraveze încordarea în 
centrul Europei. în legătură cu a- 
ceasta, o răspundere serioasă revine 
puterilor occidentale, care exercită 
ocupația militară în Berlinul apu
sean și care, ca în atîtea alte ocazii, 
încurajează și dau girul lor unor 

pas, adică a încetat focul, și se pre
gătește să facă al doilea pas, adică 
retragerea. Nădăjduim că guvernul 
indian va răspunde pozitiv și va lua 
măsuri în aceeași direcție“, scrie 
Ciu En-lai în încheiere.

PEKIN 1 (Agerpres). — Dupa 
cum anunță agenția China Nouă, 
într-o declarație făcută la 30 noiem
brie de un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării al R. P- Chineze 
se arată că la 1 decembrie pe toată 
linia frontierei chino-indiene începe 
retragerea detașamentelor chineze 
de grăniceri. Detașamentele vor fl 
retrase, de la locurile unde stațio
nează astăzi, pe poziții situate la 
20 km de linia controlului real de 
la 7 noiembrie 1959.

„Sperăm că partea indiană va 
răspunde pozitiv la măsurile adop
tate de partea noastră din proprie 
inițiativă“, se spune în această de
clarație.

★
PEKIN 1 (Agerpres)'. — La 30 no

iembrie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a informat 
ambasada Indiei că la 5 decembrie 
societatea de Cruce Roșie a R. P. 
Chineze va preda la Bomdil (sec
torul frontierei de est) primul grup 
de militari indieni bolnavi și răniți. 
După acest grup de 50 de militari, 
făcuți prizonieri de grănicerii chi
nezi, reprezentanților Crucii Roșii 
indiene li se vor preda alți răniți și 
bolnavi. Crucea Roșie a R. P. Chi
neze a trimis la 30 noiembrie la 
Delhi o înștiințare în acest sens.

nunțat pentru convocarea celei de-a 
doua conferințe a țărilor Asiei și 
Africii și a condamnat pe colonia
liști, care, oferind ajutor, urmăresc 
scopuri egoiste. „Noi nu vom per
mite ca țările Asiei și Africii să fie 
transformate într-o unealtă a impe
rialismului", a declarat Norodom 
Sianuk. El a subliniat totodată că 
în ciuda uneltirilor dușmanilor ei, 
Cambodgia va rămîne fidelă politi
cii neutralității.

Președintele Sukarno, adresîn- 
du-se participanților la miting, a 
sprijinit declarația lui Sianuk. El a 
spus că Indonezia ca și Cambodgia 
luptă pentru lichidarea totală a 
colonialismului în întreaga lume.

rea lui Stammberger se va da oa
recum satisfacție U.C.S pentru ne- 
participarea lui Strauss — șeful a- 
cestui partid — la viitorul guvern 
vest-german.

în afară de aceasta, relatează a- 
genția, în sinul partidului lui Ade
nauer continuă fricțiunile în legă
tură cu numirea unui succesor al 
acestuia.

Convorbirile decisive pentru re
constituirea coaliției guvernamenta
le dintre partidul creștin-democrat 
și partidul liber-democrat vor înce
pe luni.

asemenea acțiuni contrare intere
selor poporului german și păcii.

Procesul din Berlinul occidental 
face să revină în memoria oame
nilor din generația mea amintiri 
prea dureroase pentru ca el să 
poată rămîne indiferenți. Nu poate 
fi uitat faptul că și Hitler a început 
cu persecutarea antifasciștilor și 
democraților ca să ajungă la lagă
rele de exterminare și camerele de 
gazare, la masacrarea a zeci de 
milioane de oameni în război.

Este adevărat că acum există o 
cu totul altă situație în lume, în 
Europa, în Germania însăși. For
țele păcii și democrației sînt 
mai puternice decît cele ale răz
boiului. Pe cit de indignați sin
tern de persecuțiile dezlănțuite îm
potriva antifasciștilor, pe atît sin
tern de siguri că popoarele iu
bitoare de pace sînt capabile

Justiție vest-germană.
(Desen de EUGEN TARU)

să zădărnicească planurile milita- 
riștilor și revanșarzilor vest-ger- 
mani. în numeroase țări din Europa 
se desfășoară o vastă mișcare de 
protest împotriva samavolniciei ju
diciare a autorităților de la Bonn, 
au fost create comitete de apărare 
din care fac parte cunoscute per 
sonalilăți ale vieții publice și cui 
turale, participanți activi la mișca 
rea antifascistă.

Alături de oamenii muncii din 
țara noastră, împteună cu toți oa
menii cinstiți din lume, protestez îm
potriva înscenării judiciare din Ber
linul apusean și îmi exprim solida
ritatea cu foițele democratice și an 
tifasciste din Germania occidentală
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