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In atelierele S.M.T.-unlor
Stațiunile de mașini și tractoare din regiunea Iași 

au luat din timp măsuri pentru ca lucrările de re
parare a tractoarelor și mașinilor agricole să se 
desfășoare în bune condiții. La S.M.T. Bogdănești, 
Huși și Răducăneni au fost amenajate ateliere me
canice, iar la S. M. T. Gura Idrici, Pașcani și 
Frumușica s-au mărit spațiile de reparații. în toate 
atelierele s-au amenajat instalații de încălzire cen
trală, asigurîndu-se astfel condiții bune de lucru 
mecanizatorilor. Toate acestea au permis muncitori
lor din atelierele S.M.T. ale regiunii să pună pînă 
acum în stare de funcționare 300 de tractoare, 240 
de pluguri de tractor, 350 de semănători de cereale 
și porumb și alte mașini agricole care vor fi iolo- 
șite în viitoarea campanie agricolă.

Ieri, în Capitală, a avut loc un sim
pozion tehnico-știinfific cu tema : 
„Introducerea tehnicii noi în indus
tria de tricotaje și contecjii pentru 
îmbunătățirea calității și lărgirea sor
timentelor", la care au participat in
gineri și tehnicieni din întreprinde
rile de tricotaje și confecții din toa
tă țara, specialiști de la Institutul de 
cercetări textile, de la Ministerul In
dustriei Ușoare.

Simpozion
tehnico*știintific

Miercuri 5 decembrie 1962 4 PAGINI 20 BANI

Munca de partid
de la sate

Desăvîrșirea operei de construc
ție a socialismului în țara noastră 
pune în fața școlii sarcini sporite 
privind pregătirea pentru viață a ti
neretului. Un rol deosebit revine în 
această privință școlilor sătești în 
care învață majoritatea elevilor 
din învățămîntul de opt ani.

îndeplinirea cu succes a înaltei 
meniri a școlii este indisolubil le
gată de munca însuflețită, plină de 
abnegație, depusă de zecile de mii 
de învățători și profesori, impor
tant detașament al intelectualității 
noastre, care aduce o contribu
ție valoroasă la construirea socialis
mului. Răspunzînd grijii și prețui
rii partidului și statului nostru, 
cadrele didactice nu-și precupețesc 
eforturile pentru a îndeplini cu 
cinste rolul pe care-1 au în educa
rea tinerei generații.

An de an tot mai mulți învă
țători și profesori și-au manifestat 
dorința de a intra în rîndurile 

partid, 
fără stagiu de candidat, a unor 

profesori este o 
care

învățători și 
nouă dovadă a prețuirii pe 
partidul o acordă aportului cadre
lor didactice la încheierea colecti
vizării agriculturii, la răspîndirea 
cunoștințelor științifice și cultura
le la sate, la îmbunătățirea conti
nuă a procesului de învățămînt. 
Cu prilejul adunărilor de dare de 
seamă și alegeri, în școlile de opt 
ani și medii din comune și orașe 
au fost constituite noi organizații 
de bază, subordonate direct comi
tetelor raionale sau orășenești de 
partid. în aceste organizații sînt 
cuprinși numeroși învățători și 
profesori comuniști, care făceau 
parte pînă acum din organizațiile 
de partid comunale sau ale gos
podăriilor colective. Ei pot astfel 
să participe mai activ la munca 
politică din școli, 
mai substanțial' la 
instruirii și educării

în activitatea lor, _.o_ __ r_„
de bază trebuie să țină seamă îna
inte de toate că școala are menirea 
să dea elevilor cunoștințe bogate, 
să le formeze o concepție științifică 
despre lume, un larg orizont de 
cultură generală, să-i educe în spi
ritul patriotismului și internaționa
lismului socialist, să le facă educa
ție cetățenească. Organizațiile de 
partid sînt chemate să ajute îndea
proape conducerile școlilor în con
tinua perfecționare a pregătirii 
elevilor, pentru ca ei să posede 
cunoștințe temeinice de limbă și 
literatură romînă, istoria patriei, 
științele naturii, matematică etc.

Elevii școlilor sătești sînt în cea 
mai mare parte colectiviștii de 
mîine. De aceea încă de pe băncile 
școlii ei trebuie să-și însușească 
noțiunile necesare unor oameni 
chemați să aplice cu pricepere me
todele agrotehnice înaintate, să con
tribuie la dezvoltarea agriculturii 
socialiste. După cum se știe, înce- 
pînd din acest an școlar a fost in
trodus în planul de învățămînt al 
școlilor de cultură generală de la 
sate obiectul „Agricultura”, menit 
să asigure elevilor cunoștințe cu
prinzătoare despre sol și agroteh
nică, îngrășăminte, cultura și pro
tecția plantelor, creșterea animale
lor, precum și noțiuni despre mași
nile agricole și organizarea produc
ției agricole și să le dezvolte dra
gostea pentru munca în agricultură. 
Peste 780 000 de elevi din clasele 
V—VII își însușesc în 
școlar bazele științifice ale pro
ducției agricole și își formea- 

deprinderile de muncă ne
lucrător în

să contribuie 
îmbunătățirea 
tineretului.

organizațiile

acest an

za
cesare viitorului 
agricultură. Merită evidențiată, în 
această direcție, inițiativa organi
zațiilor de partid de la școlile din 
comunele Corlățel — regiunea Ol
tenia, Lehliu — î’egiunea București, 
și din alte părți, care au analizat

în colectivele-, didactice felul cum 
se asigură însușirea de către elevi 
a cunoștințelor științifice și de
prinderilor. practice de agricul
tură. în aceste locuri, ca ur
mare a colaborării dintre orga
nizațiile de partid din școli și cele 
din gospodăriile colective, pre
ședinții G.A.C., brigadieri și colec
tiviști fruntași — mulți dintre ei 
părinți ai elevilor — au fost invi
tați să vorbească școlarilor despre 
realizările obținute în dezvoltarea 
diferitelor ramuri de producție, 
despre perspectivele gospodăriei 
colective.

Este de datoria organizațiilor de 
partid să ajute conducerile școli
lor, cadrele didactice în îmbună
tățirea continuă a conținutului 
lecțiilor 
strînsă , .
practică, de problemele actuale ale 
satului colectivizat. Unele organi
zații de bază inițiază dezbateri 
în cadrul consiliilor pedagogice 
privind conținutul lecțiilor, ajută 
conducerile școlilor să popularizeze 
experiența acelor învățători și pro
fesori care asigură lecțiilor un 
riguros conținut științific.

în numeroase școli de la sate 
organizațiile de partid urmăresc — 
așa cum le este îndatorirea — ca 
instruirea științifică și practică a 
elevilor să se împletească strîns 
cu munca de educare patriotică și 
cetățenească, cu dezvoltarea dra
gostei pentru sat și gospodăria co
lectivă, pentru munca în agricul
tură, pentru realizările obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului. Organizațiile de bază 
sînt chemate să pună în dis
cuția cadrelor didactice, în cadrul 
unor adunări de partid deschise, 
asemenea probleme importante ca 
educarea patriotică, cetățenească a 
elevilor, felul în care învățătorii și 
profesorii se ocupă de ridicarea 
calificării proprii etc. Așa a pro
cedat, bunăoară, organizația de 
partid de la Școala medie de cul
tură generală din Vînju Mare, re
giunea Oltenia, care a inițiat o 
discuție cu privire la experiența 
diriginților din școală în pregătirea 
pentru viață a elevilor.

îndrumarea permanentă, plină 
de grijă și atenție a organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri se numără 
între sarcinile cele mai importante 
ale organizațiilor de partid din 
școli. Organizațiile U.T.M. și de 
pionieri au datoria să sprijine școa
la, corpul didactic, ca fiecare elev 
să obțină rezultate cît mai bune la 
învățătură. Comuniștii din școli 
au îndatorirea să ajute organi
zațiile de tineret și copii în desfășu
rarea unei activități cuprinzătoare, 
multilaterale, vii și atractive care 
să contribuie la formarea trăsă
turilor morale caracteristice oa
menilor societății socialiste — 
setea de învățătură, spiritul de 
disciplină, simțul datoriei, cins
tea, sinceritatea, curajul, respec
tul și dragostea pentru munca 
productivă. Organizațiile U.T.M. și 
de pionieri au nevoie de un sprijin 
mai substanțial pentru desfășura
rea unor manifestări cultural-edu
cative diferențiate în raport cu 
particularitățile de vîrstă ale ele
vilor din diferite clase. Eficacitatea 
muncii organizațiilor de partid în 
rîndurile tineretului ' este cu atît 
mai mare, cu cît ele cultivă spiritul 
de răspundere al tineretului pentru 
activitatea sa, evită dădăceala a- 
cestuia și transpunerea formelor 
de activitate folosite în rîndurile 
celor vîrstnici, utilizează metode de 
muncă ce stimulează inițiativa or
ganizațiilor U.T.M. și de pionieri.

Misiunea nobilă de a pregăti 
pentru viață tînăra generație im
pune slujitorilor școlii o bună 
pregătire ideologică și o orientare

dH; :S' * ' Ohjh

Muncitorii din întreprinderile forestiere 
ale regiunii Bacău au încheiat cele 11 luni 
ale anului cu bune rezultate în pro
ducție. Ei au dat peste plan în această 
perioadă 55 000 m.c. lemn de lucru din 
aceeași cantitate de masă lemnoasă. De 
asemenea au fost date peste sarcina pla
nificată 20 000 m.c. cherestea rășinoase 
de calitate superioară;

La dobîndirea acestor rezultate a con
tribuit extinderea metodei de lucru în 
brigăzi complexe cu acord global. Brigă
zile complexe conduse de Haralambie 
Popoaia de la I. F. Tg. Neamf, Nicolae

Mierlușcă de la I. F. Comăneșfi, loan 
llrim de la I. F. Piatra Neam) și altele 
își depășesc zilnic sarcinile de producfie 
cu 15—22 la sută, lealizează o producti
vitate a muncii ridicată. Pe întreaga di
recție regională au fost obfinute in 10 
luni beneficii suplimentare de peste 
6 200 000 lei.

Pentru . refacerea patrimoniului fo
restier, au lost împădurite anul acesta, 
cu sprijinul larg al tinerilor din regiune, 
mai bine de 1 000 de hectare teren.

S. BÜCHLER 
coresp. voluntar

Ședințe ale Consiliului așezămintelor culturale 
și Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor 

cultural-științifice
avut loc șe- 
lucru ale 
așezăminte- 
și Consiliu- 
răspîndirea 

cultural- 
Comitetul

Pentru prelucrarea foilor 
de polietilenă filmabilă

Recent au 
dințe de 
Consiliului 
lor culturale 
lui pentru 
cunoștințelor
științifice din 
de Stat pentru Cultură 
și Artă. Au participat 
membrii consiliilor, oa
meni de știință și cul
tură, secretarii comitete
lor regionale pentru cul
tură și artă, reprezen
tanți ai unor organizații 
de masă, precum și acti
viști pe tărîmul culturii 
de masă.

La ședința Consiliului 
pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știin
țifice au fost dezbă
tute probleme ale propa
gării cunoștințe
lor politice și ști
ințifice la sate în 
perioada de iarnă.

și activitatea de organiza
re a universităților popu
lare în anul 1962—1963.

In ședința Consiliului 
așezămintelor culturale 
s-a analizat desfășurarea 
concursului bienal „Bi
blioteca în slujba con
strucției socialiste", mun
ca de răspîndire a cărții 
la sate, precum și măsu
rile luate pentru organi
zarea celui de-al VII-lea 
concurs republican al 
formațiilor artistice de a- 
matori.

Pe baza discuțiilor, care 
au prilejuit un larg 
schimb de experiență, a 
propunerilor și sugestii
lor făcute de numeroși 
participante au fost a- 
doptate măsuri menite să 
contribuie la intensifi
carea și îmbunătățirea 
continuă a muncii cultu
ral-educative de masă.

Un colectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la Fabrica de 
mase plastice din București a stu
diat posibilitatea adaptării unor 
mașini existente în întreprindere 
pentru fabricarea foilor suflate din 
polietilenă filmabilă. Din polieti
lenă filmabilă se pot executa am
balaje (pungi și saci) pentru indus
tria alimentară, textilă, pentru 
produse chimice și altele.

In mai puțin de două săptămîni 
acest colectiv — 
Criva, muncitor, 
Popa Oprea și 
Radu Marcu, 
ingineri, Emil 
Dragnea și Mir
cea Petrescu, o- 
peratori chimiști 
și alții — a reu
șit să proiecteze 
și să 
toate 
vele 
pentru 
rea 
flate.

format din Anton

execute 
dispozitiv 
necesare 
produce-

foilor su-

Țevi laminate peste plan
ROMAN.' In cele 11 luni ale 

anului, colectivul secției laminot 
al fabricii de țevi din Roj 
man a laminat- peste sarcina de. 
plan 18 242 tone țevi. S-au evidențiat 
în mod deosebit maiștrii Goldan 
Gheorghe și Neteș Petrică, munci
torii Neacșu Nicolae, .Dragoș Ale
xandru, Boronea Vasile, Mantale 
loan, Manciuc Constantin, Zamfir 
Vasile și alții.

C. SMEREA 
coresp. voluntar

Consfătuire în probleme 
de balneologie

VATRA DORNEI (coresp.
„Scînteii“).— In zilele de 3 
și 4 decembrie a avut loc 
la Vatra Dornei o consfă
tuire organizată de Institu
tul de balneologie și fizio
terapie și Uniunea societă
ților de științe medicale. 
La consfătuire au participat 

..profesori de specialitate de 
la Institutele medico-farma-

și fizioterapie
ceutice din întreaga fără, 
cercetători din cadrul Insti
tutului de balneologie și 
fizioterapie, cadre medica
le. In cele 30 referate pre
zentate cu acest prilej și în 
cadrul discuțiilor s-au dez
bătut probleme legate de 
tratamentul balneo-fiziotera- 
pic al afecțiunilor cardio
vasculare și reumatismale.

Premieră 
teatrală

Teatrul pen
tru tineret și 
copii a prezen
tat marți' seara, 
în sala din 
str. Dobrogeana 
Gherea, premie
ra piesei „Mi
cuța Dorrit", 
dramatizare de 
Ion Co jar și H. 
Radian, după 
cunoscutul ro
man al lui Char
les Dickens. Pie
sa este pusă în 
scenă de regi
zorul Ion Cojar, 
decorurile și cos
tumele sînt sem
nate de Ion Mi- 
trici. In rolul 
micuței Dorrit 
apare Alexan- | 
drina Halic.

(Agerpres)

De cînd ne-am unit forțele în 
gospodăria colectivă, de cînd lucrăm 
pămîntul cu mașinile pe care statul 
ni le-a pus la dispoziție, producția 
la hectar a crescut necontenit. In 
anul 1960 am realizat de pe fiecare 
hectar cultivat 3 540 kg porumb 
boabe, iar anul trecut — 4 290 kg 
porumb 1a- hectar. în acest an, deși 
de' la. începutul lunii mai și pînă la 
recoltatul porumbului n-a căzut 
strop de ploaie, am recoltat totuși 
3 550. kg porumb boabe la hectar. 
Producții sporite obținem și la grîu, 
floarea-soarelui, orz și la alte cul
turi. Aceste producții sînt de două- 
trei ori, și chiar de patru ori mai 
mari decît cele realizate pe vremea 
cînd fiecare își lucra individual pete
cul său de pămînt.

Realizările gospodăriei noastre . în 
ce privește sporirea, producției la 
hectar se datoresc faptului că mem
brii gospodăriei și mecanizatorii din 
brigada de tractoare repartizată de 
S.M.T. Topraisar se străduiesc' îm
preună, cu forțe unite, bine orga
nizați, să execute toate lucrările la 
un înalt nivel agrotéhnic.

Cum am organizat munca brigăzii 
de tractoare și a brigăzilor de cîmp 
pentru a îmbina cît mai bine efortu
rile mecanizatorilor și ale colectiviș
tilor în lupta pentru recolte bogate? 
Brigada a 10-a de tractoare de la 
S.M.T. Topraisar, care lucrează în 
gospodărie, dispune de 10 tractoare, 
7 combine, 9 semănători, grape, sape 
rotative și alte utilaje. Majoritatea 
mecanizatorilor din brigadă lucrează 
aici de 6—7 ani. Muncind de multă 
vreme în gospodărie, pe terenul 

'aceteiași brigăzi de cîmp tractoarele
La expoziția agricolă a regiunii Maramureș

DIN EXPERIENȚA COLABORĂRII 
INTRE COLECTIVIȘTI

ȘI MECANIZATORI

(Continuare în pag. III-a)

O Iec|le de legumlcultură la Centrul școlar agricol din comuna Șendriceni, regiunea Suceava. Aci 
învață aproape 500 de elevi. .Centrul școlar agricol pregătește cadre de mecanici agricoli, tehnicieni ve
terinari și horticultori, (Foto : Agerpres)

■

și mașinile au fost repartizate în mod 
egal celor două brigăzi de cîmp, me- ' 
canizatorii cunosc bine terenurile 
gospodăriei, oamenii în mijlocul că
rora lucrează. La fel și colectiviștii.

întreaga activitate a brigăzii de 
tractoare și a brigăzilor de cîmp se 
desfășoară pe bază 
riența ne-a arătat 
riștii și colectiviștii 
sarcinile pe care le 
din plin 
lajele.

De mare folos pentru buna desfă
șurare a activității noastre este'fap
tul că șeful brigăzii de tractoare, 
(care este colectivist, ca și ceilalți 
mecanizatori) a fost ales în consiliul 
de conducere al gospodăriei. Răs- 
punzînd direct de executarea la 
timp a lucrărilor agricole și' de ca
litatea acestora, el organizează în 
așa fel munca mecanizatorilor incit 
toate mașinile să fie bine folosite, 
iar lucrările să fie executate la un 
înalt nivel agrotehnic.

In fiecare seară șeful brigăzii 
de tractoare ia parte la ședința 
de lucru ținută de președintele gos
podăriei și inginerul agronom cu 
brigadierii și cu alți colectiviști cu 
munci de conducere. După o scurtă 
analiză a muncii desfășurate peste 
zi, se stabilesc pe loc sarcinile pen
tru ziua următoare. A doua zi, 
înainte de începerea lucrului, îm
preună cu brigadierii de cîmp, șeful 
brigăzii de tractoare repartizează 
mecanizatorilor sarcinile de lucru, 
arătîndu-le ce au de făcut, ce spri
jin în oameni, atelaje etc. vor primi 
din partea brigăzii de cîmp. Urmă
rim apoi cu atenție calitatea lucră
rilor făcute cu mașinile și de către 
colectiviști, controlăm dacă cei puși 
să ajute pe mecanizatori (mînuitori

de plan. Expe- 
că dacă tracto- 
cunosc din timp 
au, ei pot folosi

tractoarele, mașinile, ate-

de agregate, ' conductori de atelaje 
etc.) își îndeplinesc cum trebuie în
datoririle. Efectuînd un control ri
guros și luînd măsuri pentru înlătu
rarea lipsurilor, noi am reușit să 
creăm o opinie de masă împotri
va tractoriștilor care fugeau după 
hantri în detrimentul calității lu
crărilor, sau a colectiviștilor care 
obișnuiau să meargă cu sapa „fluie- 
rînd" pe rînd. Astăzi fiecare meca
nizator și fiecare colectivist își 
pune toate cunoștințele, toată capa
citatea' de muncă în slujba obținerii 
unor recolte cit mai bogate pe te-

== . renurile.pe care lucrează.
Cît de mult a crescut simțul de 

răspundere al oamenilor rezultă din
- următorul exemplu. In toamna a-
■ ceasta cînd mai rămăsese de semă
nat o suprafață de vreo 20 ha, de la 
magazie s-au trimis la cîmp cîțiva 
saci cu-grîu netratat. Cu ani în ur-

■ mă, puțin l-ar fi interesat pe trac-
■ torist dacă griul a fost sau nu tratat.
Acum însă, deși știau că vor întîrzia 
cu lucrările, tractoriștii au refuzat 
să-1 semene. Au anunțat conducerea 
gospodăriei și l-au criticat zdravăn 
pe cel vinovat. Au început semăna-

- tul numai după ce li s-a adus să-
- mintă tratată.

Pentru a se vedea mai bine în ce 
fel se îmbină munca mecanizatori- 

• lor și a colectiviștilor, iată cum am 
lucrat la cultura porumbului.

îndată după recoltarea plantelor 
premergătoare, pe baza planului de 
lucru întocmit, colectiviștii au elibe
rat terenul destinat culturii porum
bului și au transportat îngrășămîn- 
tul, iar tractoriștii au început ara
tul. Fiecare se interesa de munca 
celuilalt. Din toamnă tot terenul 
planificat pentru porumb (430 hec
tare) a fost arat adine, là 28—30 cm. 
Pe 150 ha s-au dat cite 20—25 tone 
gunoi de grajd la hectar, iar pe 50 
ha cite 250 kg îngrășăminte chimice.

In primăvară, mecanizatorii au 
executat lucrări cu grapa și cu cul
tivatorul pregătind în cele mai bune 
condiții patul germinativ. S-a asigu-. 
rat sămînța de porumb dublu hibrid 
și au fost instruiți colectiviștii mî- 
nuitori de mașini, Semănatul s-a 
făcut în numai cîteva zile, urmărin- 
du-se ca rîndurile să fie perfect 
drepte, spre a se putea executa pră- 
șitul mecanic.

FLOREA GRECU 
președintele G.A.C. din satul 

Lanurile, raionul Negru Vodă
ALEXANDRU IOVAN 
șeful brigăzii a 10-a 

de la S.M.T. Topraisar

Faza finală a Festivalului de teatru
„I. L. Caragiale“

'Aproximativ 2 000 de 
artiști amatori, alcătu
ind 44 formații de tea
tru, 31 teatre de păpuși, 
21 colective artistice 
literar-muzicale și 46 
recitatori și cititori ar
tistici, clasați pe pri
mele locuri la fazele 
interregionale, se vor 
întrece între 7 și 18 de
cembrie pe scenele Ca
pitalei, în faza finală a 
celui 
tiv al

din dra- 
romînească,

(Continuare în pag. H-a)

de-al III-lea Fes- 
bienal de teatru

de amatori „I. L. Ca- 
ragiale". Vor fi prezen
tate piese 
maturgia 
spectacole de păpuși,
montaje și procese lite
rare și alte lucrări in
spirate din viața nouă 
a poporului nostru.

Ca un rezultat al 
creșterii continue a miș
cării artistice de ama
tori, la actuala ediție a 
Festivalului au luat 
parte peste 12100 co

lective teatrale și tea
tre de păpuși din țară, 
cu 1 660 mai multe de
cît la festivalul prece
dent, un număr mult 
sporit de colective ar
tistice literar-muzicale, 
recitatori și cititori ar
tistici, care au prezen- 

•tat în cadrul festivalu
lui aproximativ 33 000 
de spectacole pe scenele 
satelor și orașelor. .

(Agerpres)
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rile celui de-al XH-lea Congres al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. La congres participă delegații 
reprezentînd peste 60 de partide co
muniste și muncitorești. Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a prezentat ra
portul la primul punct al ordinei 
de zi.

PRAGA au început ieri lucră- țări membre ale pieței comune, care 
a dezbătut problemele agriculturii 
britanice în cazul aderării Angliei 
la Piața comună. Experții englezi 
consideră că pretențiile celor șase 
față de Anglia ar duce 
agriculturii. britanice.

la ruinarea

CRÎZA DE GUVERN DIN R.F.G. 
continuă. Din inițiativa cancelarului 
Adenauer, la 4 decembrie au început 
tratative între partidul creștfn-demo- 
crat și reprezentanții partidului so
cial-democrat în vederea realizării 
unei eventuale coaliții guvernamen
tale. Tratativele nu au dus la rea
lizarea nici unui acord.

2-LEA AL 
o rezoluție 
popoarelor

ÎN COMITETUL AL
O.N.U. a fost adoptată 
în legătură cu dreptul 
și națiunilor la suveranitate depli
nă asupra resurselor lor naturale. 
Rezoluția subliniază că acest drept 
trebuie exercitat în interesul dez
voltării naționale și al bunăstării 
populației.

NICI UN PROGRES nu a fost în
registrat luni seara în cadrul reu
niunii miniștrilor de externe și mi
niștrilor agriculturii ai celor șase

DIN CAUZA DATORIILOR 164 de 
societăți din Japonia au dat {ali
ment în cursul lunii noiembrie. Nu
mărul firmelor falimentare a cres
cut cu 50 față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.



Pentru continua întărire Muziai
a gospodăriilor colective
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politică strîns legată de 
ducției.

fi pre- 
progra- 
și alte 
precum

sporirea producției de 
plante tehnice, mărirea 

și producției de carné și lapte, 
de construcjii zootehnice du- 
ieitine, dezvoltarea sectorului 

legumicol etc. 
Materialele ti
părite au ajutat 
organizațiile de 
bază să desfă
șoare o muncă 

problemele pro-

cUm, «wtivSAaLza- i.grq jii ftw*- de

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“}. — Biroul co
mitetului regional al P.M.R, Ploiești a analizat 
telul cum se ocupă organele și organizațiile de 
partid de organizarea și desfășurarea muncii 
politice și culturale de masă pentru întărirea 
economico-organizatorică a G.A.C. Comitetul 
raional de partid Rm. Sărat, de pildă, contro
lează cu regularitate telul cum organizațiile de 
bază se ocupă de pregătirea agitatorilor, a luat 
măsuri pentru împrospătarea agitației vizuale, 
a îndrumat organizațiile de bază de la sate să 
vegheze ca activitatea căminelor culturale să fie 
strîns legată de sarcinile concrete din gospodă
riile colective, să popularizeze succesele echi
pelor și brigăzilor care au obținut recolte mari 
de cereale, producții sporite în sectorul zooteh
nic. în comunele 
Boldu, Sihlea, 
Știubei, Vadu-Să- 
pat, Fulga și al
tele din acest ra
ion, la căminele
culturale se Organizează „Ziua zootehniei“, „Săr
bătorirea fruntașilor în producție“, „Zile de 
odihnă în colectiv“ și alte manifestări culturale 
interesante, menite să popularizeze experienfa 
înaintată și. să stimuleze inițiativele bune.

Pentru îmbunătățirea în continuare a muncii 
politice și culturale la sate, biroul comitetului 
regional de partid a stabilit un șir de măsuri. 
S-a prevăzut, printre altele, organizarea în fie
care raion a unor cursuri de pregătire a agita
torilor de la sate cu o durată de 5 zile, îmbu
nătățirea tematicii conferințelor care se țin la 
cămine/e culturale, organizarea unor schimburi 
de experiență la gospodăriile colective fruntașe 
și altele.

TIMIȘOARA (trimisul „Scînteii"). — Orga, 
nele și organizațiile de partid din regiunea 
Banat au obținut rezultate bune în desfă
șurarea muncii politice de masă în spri
jinul întăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor agricole colective, 
rienjă interesantă în 
vizuale au obținut 
Lipova, Caransebeș, 
aceste raioane au

cheamă la dezvoltarea sectorului pomi
col și creșterea oilor. în jurul orașelor, 
agitația vizuală este axată pe avantajele 
ce le aduc gospodăriilor colective crește
rea păsărilor și sporirea suprafețelor cul
tivate cu legume.

Deosebit de folositoare în desfășurarea 
muncii politice au fost broșurile, pliantele, 
fotogazetele editate de Comitetul regional 
de partid Banat într-un tiraj total de peste 
150 000 de exemplare. Tematica acestora 
a fost axată pe popularizarea metodelor 
înaintate în sporirea producției 
grîu, porumb, 
șeptelului 
realizarea 
rabile și

O expe- 
aqitației 
raionale 
etc. în

organizarea 
comitetele 
Arad, Făget 

fost confecționate
multe panouri și grafice în legătură cu 
munca pentru obținerea de recolte mari, 
în raionul Caransebeș, agitația vizuală

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — Orien
tarea muncii politice și culturale de masă 
în sprijinul întăririi economico-organiza- 
torice a gospodăriilor colective constituie 
una dintre problemele principale spre care 
și-a îndreptat atenția Comitetul raional de 
partid Brăila. Pentru a generaliza expe
riența bună obținută de Organizațiile de 
bază din gospodăriile colective, comitetul 
raional a organizat în comunele însurăței, 
Movila Miresei și Romanu consfătuiri cu 
tema : „Cum desfășoară organizațiile de 
partid, munca politică pentru întărirea eco
nomico-organizatorică a gospodăriilor co
lective". La consfătuiri au participat 
toți secretarii organizațiilor de bază și 
președinții gospodăriilor colective, acti
viști de partid și de stat.

Comitetul raional de partid a îndrumat 
organizațiile de bază să popularizeze larg 
experiența crescătorilor de animale din 
gospodăriile Colective Viziru, Vădeni, Go
lașei și Valea Cînepei — gospodării frun
tașe pe raion. în acest scop au fost edi
tate afișe, foi volante, care au fost difuzate 
în fiecare gospodărie colectivă.

La controlul de calitate al unor produse noi. (Fabrica de tricotaje pentru copii-Timișoara). 
(Foto : Agerpres)

„Cursul de inifiere muzicală“, pe 
care Radioteleviziunea romînă l-a re
luat odată cu deschiderea stagiunii 
și-a găsit o bună primire în rrndul as
cultătorilor. Numărul „prietenilor mu
zicii" crește mereu. Muncitori, colecti
viști, tehnicieni, învățători, elevi, stu- 
denfi etc. urmăresc fiecare emisiune 
programată. Printre scrisorile sosite în 
ultimele zile la Radiofeleviziune, mul
te vin din partea unor țărani colecti
viști. Au trimis cereri de înscriere la 
acest curs membri ai cercurilor de 
„prieteni ai muzicii" din comuna Fur- 
culești, raionul Alexandria, din comu
na Piatra, raionul Zimnicea din gos
podăria agricolă colectivă „Viafă 
nouă", comuna Spăfărei, și din alte 
localități.

Ca la orice început de an școlar, 
participant ii se interesează ce vor în- 
văfa, ce îndatoriri au. Revista „Pro
gramul de radio și televiziune" publi
că cu regularitate o rubrică specială 
de recomandări în ajutorul cursanfi- 
lor.

Ținînd seama de experienfa do- 
bîndită în cei tre1 ani de organizare 
a cursului, de propunerile și sugestii
le ascultătorilor săi, „Cursul de ini
fiere muzicală prin radio“ din acest 
an cuprinde 96 de transmisii (în cadrul

emisiunilor „Ghid muzical“, „Istoria 
teatrului liric romînesc“ și „Dicjionar 
muzical“), menite să ofere iubitorilor 
de muzică nor cunoștinfe, să-i fami
liarizeze treptat cu formele și genurile 
muzicii, cu opera unor compozitori da 
frunte.

O parte din viitoarele emisiuni ale 
cursului vor fi dedicate istoriei mu
zicii cu program. Ascultătorii vor avea 
prilejul să audieze în cadrul „Ghidului 
muzicai" — și să primească totodată 
expHcafii pe marginea unor piese>sim- 
fonice și instrumentale — creafii ale 
lui Beethoven, Berlioz, Liszt, Schubert, 
Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, 
Chopin, Balakirev, Borodin, Mussorgski, 
Rimski-Korsakov, Ceaikovski, Glazunov, 
Saint Säens, Frank, Debussy, Ravel, 
Dukas, Albeniz. De Falla, Strauss. In 
emisiunile din acest ciclu vor 
zenfafe, de asemenea, lucrări 
mafice ale lui George Enescu 
creajii romînești contemporane,
și lucrări ale compozitorilor sovietici. 
Un interes deosebit prezintă emisiunile 
din „Istoria teatrului liric romînesc“ ; 
exemplificările muzicale sînt extrase 
din lucrările înaintașilor muzicii noas
tre, cele mai multe fiind în primă au- 
difie.

Pentru a contribui într-o măsură și 
mai mare la educarea artistică a ma
selor, Radioteleviziunea va organiza, 
în Capitală și în fără, concerte-ghici- 
foare cu public.

Vor fi premiaji „prietenii muzicii“ cu 
cele mai bune „lucrări de control" fri- 
mișe în tot timpul anului ca răspuns 
la întrebările referitoare la cursul de 
inifiere muzicală. Se instituie premii și 
pentru cele mai bune cercuri de „Prie
teni ai muzicii“, care, urmărind cu re
gularitate emisiunile, vor formula răs
punsurile în colectiv;

„Cursul 
radio“
ghicitoare recapitulativ 
participa cei 
muzicii“ din 
prilej se vorîmpreună — spre recolte 

bogate
(Urmare din pag. I-a) dau un sprijin mai mare mecaniza

torilor să înlăture grabnic defec
țiunile ivite etc.

Acum mecanizatorii și colectiviș
tii din Lanurile acordă toată aten
ția executării la timp a lucrărilor 
de café depinde în bună măsură 
obținerea de recolte bogate în anul 
viitor. Sînt pe terminate arăturile 
adînci pe cele 1 300 hectare care 
trebuie semănate în primăvară.' 

. . Odată cu această lucrare-au fost
pele rotative. A venit și vremea .'încorporate în sol însemnate canti- 
primei prașile. înainte mergeau 
tractoarele cu prășitorile mecanice, 
iar colectiviștii prășeau cu sapa pe 
rînd. Prima prașilă a fost terminată 
repede pe întreaga suprafață. Prin 
această lucrare s-a împiedicat apa
riția buruienilor și s-a menținut te
renul afinat. Au urmat, apoi încă 
două prașile mecanice și două ma
nuale, făcute tot la timp, în bune 
condiții.

S-au ■ întărit legăturile între bri
găzile de cîmp și brigada de trac
toare și pentru că sediul brigăzii a 
fost stabilit în gospodăria colectivă. 
In tot timpul anului tractoarele și 
mașinile se află în G.À.C. ; membrii 
gospodăriei au ridicat remize 
pentru adăpostirea tractoarelor. A- 
cestea nu mai sînt duse în S.M.T. 
decît pentru reparații capitale. Co
lectiviștii care lucrează la atelier

Respectarea adîncimii de semănat 
(8—10 cm), asigurarea unei densități 
de circa 32 000 plante recoltabile la 
hectar — au fost reguli pe care și 
mecanizatorii, și colectiviștii, s-au 
străduit să le aplice întocmai.

La datele stabilite de inginerul 
agronom, mecanizatorii au executat 
grăpatul terenului cu grapele regla
bile și apoi, în două rînduri, cu sa-

îngrășăminte organice șîtăți de 
chimice.

Pentru 
realizări 
cercurilor 
tehnic 
metodele prin care pămîntul 
te fi silit să dea roade și 
bogate, iar tractoarele să fie folosite 
cu randament sporit. împreună, 
mecanizatori și colectiviști, punem o 
bază trainică recoltei din anul ce 
vine. Din aceasta avem cu toții de 
cîștigat.

ca pe viitor să obținem 
și mai mari, în cadrul 

învățămîntului agrozoo- 
ne însușim cît mai bine 

poa- 
mai

Festivalul filmului
pentru sate

PLOIEȘTI. în 125 de localități din ra- 
ioanele Ploiești, Cîmpina, Cislău, Rîmnicu- 
Sărat și comunele aparfinind orașului Plo
iești a început prima etapă a Festivalului 
filmului pentru sate. In primele două zile, 
la filmele prezentate În cadrul festivalului 
au participat peste 25 000 de colecti
viști. Pe lingă filme artistice, în cadrul 
festivalului, sînt prezentate numeroase 
filme documentare cu caracter agricol, 
care răspund unor preocupări actuale ale 
colectiviștilor.

★

DEVA. în. regiunea Hunedoara, Festi
valul filmului pentru safe se desfășoară în 
98 de localități, cu 18 mai multe decît anul 
trecut. In această regiune, în care înainte 
de eliberarea țării noastre nu exista nici 
un cinematograf sătesc, acum, la fiecare 
1 600 locuitori din mediul 'ural, revine 
cite o unitate cinematografică. Numeroase 
safe și comune din regiune au fost do
tate recent cu noi aparate de proiecție 
pentru prezentarea filmelor din cadrul 
festivalului. Patru caravane cinematogra
fice duc filme 
sate și comune 
tografe proprii.

în cele 
care nu

PEPINIERE 
PISCICOLE

In pepiniera pisci
colă de la Saririasuf, 
regiunea Dobrogea, 
aflată în al doilea 
de producție. 
Crescut in acest 
circa 1 650 000

an 
au 
an 
de 

puieți de crap, care
au fost introduși în 
complexul de lacuri 
Razelm. Acum, în 
Delta Dunării, se a- 
propie de sfîrșit lu
crările de amenajare 
a altor pepiniere pis
cicole, care vor asi
gura puieți pentru 
popularea mai mul
tor bălți și eleștee. 

' în acest scop, pe lo
cui bălților Calica și 
Hagighiol au fost a- 
menajate o serie de 
bazine de creștere și 
reproducere a puieți- 
lor.

Noi pepiniere pis
cicole au fost amena
jate la Obretin, Ca
lica — Sabangia pe o 
suprafață de peste 
2 300 ha. Aici se 
cresc puieți de crap 
necesâri popularii u- 
nor lacuri și bălți. 
Alte pepiniere sînt 
în curs de amenajare 
la Oltina, Cefa, Cirja 
și in unități pis
cicole din Delta Du
nării. (Agerpres)

într-una din duminicile 
trecute, Satul nostru a ră
sunat de veselie și de cîn- 
tec. Colectiviștii din co
muna Gheorghe Lazăr, ra
ionul Slobozia, au sărbă
torit nunta lui Ionel, fiul 
lui Andrei Nicolae, preșe
dintele colectivei, și a 
Georgetei, fiica luț Tănase 
Munteanu, mulgător de 
vaci.

Dis-de-dimineață, la casa 
socrului mare s-au adunat 
oamenii. Veniseră în nu
măr mare pentru a sărbă
tori căsătoria celor doi ti
neri, care au crescut odată 
cu colectiva. Ionel este a- 
cum tehnician agronom și 
lucrează 
Georgeta 
la școala 
mună.

în gospodărie, iar 
este profesoară 

de 8 ani din co-

împreună cu părinții, 
rudele și prietenii lor, cei 
doi tineri au pornit către 
sfatul popular comunal 
unde s-a oficiat căsătoria. 
Sala de festivități a sfatu
lui, împodobită sărbăto
rește, își aștepta oaspeții. 
Pe jos erau așternute co
voare cu motive naționale 
țesute prin partea locului. 
Pe mese — multe flori. Pre
ședintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular 
declară încheiată căsătoria, 
îi felicită călduros, urîn- 
du-le sănătate și fericire în 
căsnicie.

' Pină în zori au petrecut 
colectiviștii la nunta lui Io
nel și a Georgetei.

C©NV©RBOR|

Pregătiri pentru iarnă
Colectivele întreprinderilor din 

cadrul Trustului regional de con
strucții Ploiești au luat măsuri ca 
activitatea șantierelor să se desfă
șoare și în timpul iernii. S-au făcut 
lucrări de amenajare la locurile de 
muncă, s-au revizuit utilajele. 
Șantierele au fost aprovizionate cu 
combustibil și cu materiale nece
sare pregătirilor pentru iarnă: clo- 
rură de calciu, geamuri, plăci de 
stufit, carton asfaltat, rogojini etc.

în linii mari, pregătirile de iarnă 
sînt terminate. Pe șantierul de lo
cuințe din zona Gării de sud bun- 
cărele stației de preparare a be- 
toanelor au fost prevăzute cu ser
pentine pentru încălzirea pietrișu
lui și a nisipului. Pe șantierul 
nr. 3 s-au luat măsuri ca boburile 
cu care se face transportul pe ver
ticală al materialelor să circule, pe 
timp de iarnă, prin spațiul unde 
mai tîrziu vor funcționa ascensoa- 
rele. Se evită deci cheltuielile pen
tru îmbrăcarea schelei bobului in 
exteriorul clădirii. Aici s-au creat 
condiții pentru depozitarea betonu
lui și prepararea mortarului în 
subsolul clădirii

Condiții bune de lucru’ pe timp 
friguros s-au creat și la șantierele 
de locuințe din Tîrgoviște, Cîm
pina, Buzău.

Sînt întîrziate însă lucrările ne 
șantierele instalațiilor de uscare a 
fructelor de la Beceni, Cislău și 
Pirscov. Există de asemenea o 
minere în urmă în ce privește, 
completarea stocurilor de cărămidă 
și agregate necesare în timpul 
iernii. Conducătorii punctelor de 
lucru de la aceste obiective ca și 
conducerea întreprinderii regionale 
de transporturi auto vor trebui să 
ia de urgență măsurile care se 
impun.

de inițiere muzicală prin 
se va încheia cu un concert- 

fa care vor 
mai buni „prieteni ai

întreaga țară. Cu acest 
decerna premiile anuale.

A. G.

ION CONSTANTINES CU 
coresp. voluntar

„Prieten! ai muzicii" de la 
uzinele „Republica“ din Ca
pitală.

so- 
lăzi.

BENKÖ DENES 
coresp. voluntar

ION IORDÄNESCU 
coresp. voluntar

cum trebuie.

(Foto : A. Cartoian)

Fabrica de mase plastice 
București a livrat anul tre
cut U.R.C.C. Sf. Gheorghe 
țevi din P.V.C. Dar, din ne
glijență, n-au fost trimise și 
fitingurile necesare. De a- 
ceea. produsul, mult cerut 
de gospodăriile colective, 
care-l folosesc la diferite in
stalații de apă, nu putea fi 
vîndut ca atare. Ce să faci 
cu țevile dacă n-ai și mufele

necesare ? Au urmat cîteva 
scrisori, cîteva convorbiri 
telefonice cu fabrica, dar 
nici un rezultat. Fitingurile 
tot n-au fost trimise. Țevile 
au continuat să stea și anul 
acesta în depozitul U.R.C.C. 
Alte adrese, alte convorbiri 
telefonice. în sfîrșit, la fine
le lunii septembrie au 
sit la U.R.C.C. cîteva 
Surpriză, însă • una se tre
cuse pe factură și alta — în

lăzi. Produsele sosite erau 
destinate unui șantier din 
Craiova !

Nu știm unde s-a produs 
încurcătura, dar un lucru 
este, sigur': cei de la servi
ciul de desfacere al Fabricii 
de mase plastice București 
nu-și fac întotdeauna dato
ria

mai îndepărtate 
au încă cinema-

TO. MUREȘ (coresp.
cadrul Festivalului filmului pentru sate, 
In regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
sînt prezentate filme documentare și 
de specialitate agricolă. Programarea 
filmelor s-a făcut după specificul raioa
nelor. 1n raioanele Miercurea Ciuc și 
Gheorghieni rulează filme cu teme din 
sectorul creșterii animalelor și al culturii 
cartofului, în raionul Luduș, din domeniul 
culturii’ păioaselor și plantelor tehnice, 
iar în raionul Tîrnăveni — filme cu teme 
din domeniul pomicol și viticol.

Specialiști din unitățile agricole socia
liste fac prezentarea filmelor și discută 
cu colectiviștii pe marginea lor.

„Scînteii").— în

Evidența - condiție a bunei gospodăriri

să fie condusă la 
ne putea furniza

de- 
zi, 
cit

In activitatea unei întreprinderi 
evidența are un rol deosebit. Cu 
ajutorul ei se exercită atît controlul 
cît și supravegherea proceselor eco
nomice, și prin aceasta se poate in
fluența dezvoltarea lor.

Organizată pe baze științifice, ți
nută riguros la zi, evidența poate 
constitui în orice moment o oglindă 
reală a activității întreprinderii, in- 
dicînd atît rezultatele și experiența 
bună dintr-un domeniu sau altul, 
cît și eventualele abateri de la sar
cinile stabilite prin plan, lipsurile 
în desfășurarea producției. Evidența 
economică are un rol activ și în 
identificarea și punerea în valoare 
de noi rezerve interne.

In cursul acestui an, noi am 
luat măsuri ca evidența con
tabilității materialelor și a 
pozitelor 
pentru a
mai operativ datele necesare privi
toare la stocurile existente în depo
zite. Totodată, s-a stabilit și consu
mul la fiecare materie primă și ma
terial pe ultimele 12 luni. Materia
lele sînt acum cerute numai de la 
șeful depozitului, care are o evi
dență riguroasă, în orice moment, 
a stocului existent în magazie și a 
consumului la materialul respectiv. 
Toate cererile de materiale ale sec
toarelor de fabricație sînt analizate 
zilnic de o comisie formată din di
rectorul adjunct, contabilul șef, 
șeful serviciului aprovizionării și 
mecanicul-șef și numai cînd se con
stată necesitatea lor comisia le a- 
probă. Respectînd cu strictețe acest 
procedeu, s-a reușit ca în primele 10 
luni ale anului să nu se mai for
meze nici un stoc de materiale 
pranormative sau de prisos.

Pentru prevenirea formării 
stocuri 
prisos 
preună
materiale sînt necesare pentru 
Uzarea planului de producție, 
cum și datele pînă cînd ele urmea
ză să se consume. Pe baza acestor

supranormative sau 
am stabilit precis, 
cu șefii de secții.

su-

de 
de 

im- 
ce 

rea- 
pre-

întocmit grafice de con- 
s-au dat spre executare 
aprovizionării.

care arată

te realiza decît prin introducerea 
unei evidențe riguroase, atît la ser
viciul producției, cît și în secțiile de 
fabricație, și la serviciul ' vînzări. 
Serviciul producției, pe baza contrac
telor economice încheiate cu bene
ficiarii întreprinderii noastre, de
falcă sarcinile de producție pe secții 
de fabricație pe sortimente și culori. 
Secțiile de fabricație, prin eviden
țele operative, urmăresc realizarea 
acestor sarcini, astfel ca întreaga 
producție să fie corelată cu terme
nele contractelor economice înche
iate de serviciul vînzări al fabricii.

Inginerii și tehnicienii întreprin
derii noastre consultă astăzi zilnic și 
analizează cu mult interes datele 
furnizate de evidențe. Pe baza da
telor furnizate de evidențe ei pot

date s-au 
sum, care 
serviciului

Iată și un exemplu
clar că evidența contribuie la ren
tabilizarea unor articole. în anii din 
urmă întreprinderea noastră pro
ducea aproape 20 de articole la care 
se înregistrau pierderi. Analizînd 
cauzele, am constatat că aceste pier
deri se datorau, în mare măsură, 
depășirii consumului specific la fi
laturi și în preparația țesăto- 
riei. Noi am introdus imediat în fi
laturi evidențe pentru urmărirea 
randamentului pe fiecare partidă în 
parte ; totodată, s-au făcut antecal- 
cule pentru amestecul fiecărei par- 
tizi înainte de a se introduce în fa
bricație, în scopul determinării ce
lui mai rentabil amestec și folosi- lua măsuri pentru înlăturarea de- 
rii în mod cît mai judicios a ma
teriei prime, respectîndu-se normele 
interne și STAS. în felul acesta s-au 
rentabilizat o serie de articole la fi
latura pieptănată.

întreprinderii noastre îi pricinuia 
pierderi fabricarea unor țesături 
cu greutate mai mare decît cea pre
văzută în STAS. Nu se urmă
rea la ce greutate se livrea
ză țesăturile finite, deși standar
dele prevedeau greutăți maxime 
și minime la 
duce 
ceastă cauză 
gistra pierderi însemnate de materii 
prime. Pentru preîntîmpinarea aces
tora s-au introdus evidențe prin in
termediul cărora se urmărește greu
tatea fiecărei bucăți țesute și fini
sate. Aceasta ne dă posibilitatea de 
a se lua operativ măsuri 
zătoare.

Corelarea planului de 
pe sortimente și culori cu 
livrări are o importanță 
deoarece aceasta ne dă posibilitatea 
să respectăm termenele contrac
tuale. deci să evităm penalizările din 
partea beneficiarilor, asigurînd tot
odată mijloacele financiare necesare 
întreprinderii. Corelarea nu se poa-

ce măsuri se 
trecut acest 
numai de ser- 
de contabilul 
aveam multe

care se pot pro- 
anumite țesături. Din a- 

întreprinderea înre-

corespun-

producție 
planul de 
deosebită,

ficiențelor, pentru ridicarea produc
tivității muncii, a indicilor de uti
lizare a mașinilor etc.

Evidența contabilă are un rol im
portant în prevenirea repetării unor 
fenomene negative din activitatea 
economică a întreprinderii. De pildă, 
evidențele care urmăresc felul cum 
se realizează sarcinile de reducere a 
prețului de cost pot determina 
cu precizie locurile unde se produc 
depășiri sau economii, precum și 
cauzele care le produc. Acest lucru 
are o importanță deosebită, deoarece 
în funcție de această situație se 
întocmesc planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să ducă 
la îmbunătățirea activității între
prinderii.

In această privință am primit 
un ajutor substanțial din partea 
comitetului de partid, care în mod 
permanent a controlat activitatea 
întreprinderii îndreptată spre rea
lizarea

Este 
ciară a 
întreaga
ență ivită în procesul de fabricație, 
lipsa de ritmicitate în producție 
sau în livrări, afectează situația fț->

R. D. Germană

Chermesa : Repu-
16,30: 18.45; 21), G.

analize, s-au elaborat planuri 
măsuri care, aplicate cu stric- 

adus întreprinderii eco- 
ale

tuturor indicilor de plan, 
știut că în situația finan- 

întreprinderii se reflectă 
ei activitate. Orice defici

nanciară a întreprinderii. Un in
strument util pus la dispoziția în
treprinderii este graficul de înca
sări și plăți. Din desfășurarea rea
lizării graficului de încasări și 
plăți se poate vedea în ce sector de 
activitate — producție, aprovizio
nare, livrări etc — s-au ivit defec
țiuni și, ca urmare, 
cer a fi luate. In

•formular era analizat 
viciul financiar, sau 
șef. Din acest motiv
împrumuturi restante. Analizîndu-se 
cauzele împrumuturilor restante, am 
constatat că ele au fost determinate 
de plata facturilor necuprinse în gra
fic, care reprezentau contravaloa
rea unor materii prime repartizate 
peste plan. Introducînd o mai bună 
evidență în acest domeniu am pu
tut lichida astfel împrumuturile 
restante pentru care plăteam do- 
bînzi ce grevau prețul de cost.

Ca urmare a rezultatelor furni
zate de aceste evidențe, la fiecare 
sfîrșit de lună și trimestru se ana
lizează cu șefii secțiilor de fabri
cație, inginerii și tehnicienii aces
tor secții, cu fruntașii în producție, 
rezultatele obținute pe fiecare fază 
de fabricație și pe fiecare element 
al prețului de cost. în' urma aces
tor 
de
tețe au 
nomii, în primele 10 luni 
anului, de 657 000 lei la cheltuielile 
de fabricație, de 1 393 000 lei — la 
materii prime și de 544 000 lei — la 
coloranți și chimicale. De asemenea, 
colectivul nostru a obținut, în pri
mele 10 luni ale anului beneficii 
peste plan de 1 264 000 lei și econo
mii peste plan de 1 489 000 lei.

Pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor de plan este necesară mo
bilizarea tuturor resurselor de care 
dispune întreprinderea, asigurarea 
unui control precis asupra justei 
lor utilizări. Oglindind și controlînd 
îndeplinirea planului, evidența eco
nomică contribuie și ea, într-o mă
sură importantă, la îmbunătățirea 
continuă a activității fabricii.

AUREL NICOLESCU 
contabil-șef „Industria Linii" 

Timișoara

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romine : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Vînzătorul de păsări — (orele 19,30). Fi
larmonica de stat „George Enescu" 
(Sala mică a Palatului R. P. Romine) : 
Recital de pian și Recital de lieduri — 
(orele 20). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : Apus de soare
— (orele 19.30). (Sala Studio) : Siciliana
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Pygmalion — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 20). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile) : Oceanul — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat, bun... dar cu lipsuri — 
(orele 19.30). Teatrul de Comedie (Sala 
Teatrului Evreiesc de stat) : Mi se pare 
romantic — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
Vorba revistei — (orele 20). (Sala Vic
toriei) : Ocolul pămîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). Circul de stat : Ansamblul „Deutsche 
Zirkusarena“ — din 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE, 
bllca (9,45; 12; 14,15:
Coșbuc (10; 12,15: 16; 18,15: 20,30). Magistra
tul — rulează la cinematografele Magheru 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). București (9: 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Gh. Doja (10: 12; 15; 17: 
19; 21), Libertății (10; 12: 14; 16,30: 18.30:
20.30) . Alibiul nu ajunge — rulează la 
cinematografele 1. C. Frimu (10: 12; 
14,30; 16,45: 19: 21,15) Flacăra (16: 18.15
20.30) , Miorița (10; 12: 15,30; 17.45: 20). 30 
Decembrie (16; 18: 20). Moartea în Insula 
de zahăr — cinemascop : rulează la ci
nematografele V. Alecsandrl (15; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15: 
1 Mal (10: 12,15: 14,30: 
23 August (10; 12.15;
Lazzarilo de Tormes : 
12). Lașul ; Tineretului 
sudului : Tineretului (19: 21). Mizerabilii 
— cinemascop (ambele serii) ; Victoria 
(io,30: 14,45: 19). Fata cu care am 
fost prieten — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14. după-amiază 16; 18,15: 20,30) 
înfrățirea între popoare (16; 18,15; 20.30) 
Alex. Sahia (16,30; 18,30; 20,30). Misterul 
celor doi domni „N" : Central (9,45; 12. 
14 15; 16.30; 18,45; 21). V. Roaltă (10; 12. 
14; 16: 18.15; 20,30). Arta (15,30; 17,45; 20) 
Program special pentru copii ; 13 Sep
tembrie (orele 10) ~ ‘ ‘
Septembrie (11.30;
20.30) .
tare : 
tinuare 
Un om 
matograful Maxim Gorki (16; 18,15: 20,30). 
Cartouche : Alex. Sahia (9; 11,15: 13,30), 
Popular (10,30; 14,30; 16.45; 19; 21,15).

17: 19;
17; 19: 21) 

16.45: 19: 21,05) 
16; 18.30; 20,30)
Tineretului (10. 
<15; 17). VIntul

Celebrul 702 : 13
13,45; 16; 18,15:
filme documen- 
(rulează în con-

Program de
Timpuri Noi
de la orele 10 pînă la orele 21). 
trece prin zid - rulează la cine-

Băieții veseli : Cultural (16; 18,15; 20,15). 
Petre cel isteț : Unirea (16; 18,15; 20.30), 
Alex. Popov (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 20 — filmele Petre 
cel isteț și Culisele varieteului). Vară ro
mantică ; 8 Martie (15; 17: 19: 21). Lucea
fărul (15: 17; 19: 21) 713 cere aterizarea : 
Grivița (16; 18,15: 20.30). Cazacii — ru
lează ia cinematograful C-tln David 
(15,30: 18: 20,30). Fantomele din Spessart : 
T._ Vladimirescu (15: 17: 19: 20.45). Acord 
final : Munca (15; 17; 10; 21). Lupii la 
stină : Moșilor (16: 18: 20). G. Bacovia 
(15: 17; 10; 21). Vîrsta dragostei ; Donca 
Simo (15: 17; 19; 21). Haiducii din Rfo- 
Frio : 16 Februarie (14; 16: 18: 20). Omul 
amfible — rulează la cinematografele : 
M. Eminescu (16: 18: 20.30) șl Iile Pin- 
tille (16; 18,15: 20,30). Flăcări și flori ; 8 
Mai (15,30: 18; 20,30). Hamlet : Volga (9: 12; ' 
15; 18: 21), Floreasca- (10: 14: 17. 20). Oa
meni și fiare — ambele serii — rulează la 
cinematografele Olga Bande (15.30: 19.15), 
B. Delavrancea (10: Ï6: 19.30). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop, (ambele 
rii) : Drumul Serii (16: 20). Carmen 
la Ronda : Aurel Vlaicu (11; 13; 15: 
19: 21).

TELEVIZIUNE. Orele 17.00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins: Telejurnalul, săptăminil. 
Cu planul anual îndeplinit. Fruntașii 
noștri. Din realizările Institutului de 
transporturi și telecomunicații. Cărți 
tehnice. Emisiune de artă plastică : Des
pre compoziție și genurile picturii de 
șevalet. Muzică ușoară. 19.00 — Emtstu- 
nea pentru sate. Sfaturi pentru tele
spectatori. In încheiere : Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea a fost in general 

frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a 
fost variabil, mat mult noros in Dobro
gea. Vîntul a suflat în general slab cu 
Intensificări temporare în sud-estiil tă
rii din nord șl nord-vest. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă țnlre ml 
nus 7 grade la Odorhei șl plus 5 grade 
ta Drencova. București șl Pirscöv îert în 
București: vremea s-a încălzit ușor Iar 
cerul a fost variabil. Vîntul a suflat in 
general slab. Temperatura maximă a 
fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de'6. 7 
și 8 decembrie. In țară: vremea va fi 
în general umedă, cu ceață dimineața. 
Cer schimbător, mai mult noros Vîm 
slab, pînă la potrivit. Temperatura va 
crește ușor. Minimele vor fl cuprinse 
între minus 2 șl minus 12 grade Iar ma
ximele între minus 1 șl plus 9 grade 
In București: vremea va fi în general 
umedă cu ceață dimineața. Cer schim
bător, mai mult noros. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

se
cte 
17: .

?
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Sala filtrelor de apă de la Uzina 
Arcuda din Capitală.

(Foto : M. Cioc)

DIN TOATA ȚARA

La recoltarea stufului

Campania de recoltare a stufului) 
'din Delta Dunării continuă iii ritul 
susținut. Pînă acum au fost recolta
te peste 20 000 tone de stuf. In frun
tea întrecerii pentru realizarea și. 
depășirea sarcinilor de plan se află 
colectivele întreprinderilor stuficole 
Pardina și Rusca.

A aPăruf: „Probleme
Numărul de pe luna noiembrie 

1962 al revistei „Probleme econo; 
.mice“ cuprinde următoarele arti-j 
cole : „Importanța fondurilor sociale 
de consum pentru satisfacerea ne
cesităților populației" de N. APOS
TOL și V. NICOLAU, „Caracterul 
definitiv al victoriei socialismului 
pe scara sistemului mondial socia
list“ de A. PINCU, „Indicatorii teh? 
nico-economiei — mijloc de verifis
care a eficacității investițiilor ini 
dustriale“ de E; V. Topală, ,,Pro
bleme ale dezvoltării pomicultură“ 
de N. LAGADIN. „Renta funciară 
în agricultura Romîniei în prima 
etapă a revoluției democrat-popu- 
lăre“ de SIMION I. POP. „Adîn- 
cirea contradicțiilor dintre păturile 
muncitoare neproletare și monopo
luri în țările imperialiste“ de N. 
STANESCU.

economice“ nr-11-1962
La rubrica „Din planul de activi

tate științifică a Institutului de cer
cetări economice“ este publicat ar
ticolul : „Aspecte ale situației clasei 
muncitoare din Romînia burghezo- 
moșierească (1934—1939) de M. FU- 
LEA, iar rubrica „Discuții«' artico
lul : „Considerațiuni referitoare Ia 
perfecționarea prețurilor cu ridi
cata“ de RADU MĂNESCU.

Revista mai publică articolele : 
„Metodele matematice — mijloc 
eficace de economisire a resurselor 
materiale“ de I. MIASNICOV și M. 
ALTĂR și „Unele probleme actuale 
de istorie economică" de acad. V. 
MALINSCHI.

Numărul de față cuprinde de a- 
semenea rubricile „însemnări“ și 
„Critică și bibliografie“,

TELEGRAME.EXTERNE
-Desëhiderea’i’^ongresului

al Partidului
PRAGA 4 (Agerpres). — La 4 de

cembrie, anunță C.T.K., în Palatul 
Congreselor din parcul de cultură 
și odihnă „Julius Fucik“ din Praga 
s-a deschis Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. La congres participă delegații 
reprezentînd peste 60 de partide co
muniste și muncitorești frățești din 
țările Europei, Asiei, Africii și A- 
mericii.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn la congres este condusă de 
tovarășul Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
Din delegație fac parte tovarășii 
Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Virgil Cazacu, membru supleant al 
C.C; al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului. . regional-Iași al. P.M.R., 
Barbu Zaharesçu, membru, supleant 

•al C.C. al P.M.R., și Gheorghe . Ni- 
țescu, ambasadorul R.P.R. în R< S. 
Cehoslovacă.

Delegații și oaspeții la congres au

Comunist din
cinstit printr-un moment de recu
legere memoria conducătorilor 
Partidului Comunist din Cehoslova-

• cia — Vaclav Kopecky, Zdenek Ne- 
jedly și Rudolf Strechaj, care au 
încetat din viață în perioada care 
a trecut de la cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Deschizînd congresul Antonin No
votny a' salutat pe delegați și oas
peții străini.

Delegații la congres au aprobat 
în unanimitate ordinea de zi în care 
figurează'

— Raportul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia cu privire la activitatea 
partidului și direcțiile principale ale 
dezvoltării viitoare a societății so
cialiste cehoslovace.

— Raportul Comisiei centrale de 
'revizie.'

— Alegerea Comitetului Central, 
a Comisiei Centrale de Control și 
Revizie a P.C.-din Cehoslovacia.

După alegerea comisiilor de Iu-

al XII-lea 
Cehoslovacia
cru, Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
prezentat raportul la primul punct 
al ordinei de zi.

*
In ședința din după-amiaza zilei 

de 4 decembrie a Congresului al 
XII-lea al P.C. din Cehoslovacia 
tovarășul Josef Stetka, președintele 
Comisiei centrale de revizie a P.C. 
din Cehoslovacia, a prezentat rapor
tul Comisiei centrale de revizie.

După aceasta s-a trecut la discu
ții. Au luat cuvîntul Marie Kudrno- 
vâ, eroină a muncii socialiste,- șefă 
a unei brigăzi de muncă socialistă 
de la Uzinele „V. I. Lenin“ din 
Ruznberk, și Frantisek Alsbergerer, 
directorul întreprinderii „V. I. Le
nin” din Komorane.

Congresul a fost salutat de către 
L. I. Brejnev, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul dele
gației' P.C.U.S. la cel de-al XII-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia.

Lucrările congresului continuă.

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Italian
ROMA 4 (Agerpres). .-r- în ziua de 

4 decembrie la Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist' Italian, au 
continuât dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de secretarul 
general al P.C. Italian, Palmiro To
gliatti.

La dezbateri au luat cuvîntul de
legați ai organizațiilor provincial? 
de partid din Padova, Neapole, Pa
lermo.

Au luat cuvîntul de asemenea 
Mauro Scoccimarro, Umberto Terra
cini, membri ai conducerii P.C. Ita
lian, senatorul Velio Spano, secre-: 
tar general al „Mișcării italiene pen-: 
tru pace“.

Delegații la cel de-al X-lea Con-' 
greș al P.C. Italian au fost salutați' 
de reprezentanți ai partidelor co-ț 
muniste și muncitorești din Belgia, 
Chile, Finlanda, R. P.-Chineză, Spa-‘ 
nia, .R. P. Polonă și Franța.

Lucrările congresului continuă.

Cuvîntarea lui W. Gomulka cu prilejul 
Zilei Minerului

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — rilor și adoptarea unor măsuri ne- 
La ședința festivă cu prilejul Zilei - cesare- ca încheierea unui acord 
Minerului, care a avut loc la Zabrze,- cu privire la interzicerea experien- 
voievodatul Katowice, a luat- cuvin-- 
tul- .W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C' ■ al P.M.U.P. Referindu-se la 
.criza din Marea Caraibilor, el a sub
liniat- că înțelegerea sovieto-ameri- 
cană, dictată de rațiunea sănătoasă, 
la car.e s-a ajuns .- în . această pro
blemă, confirmă încă o dată
teza adoptată de mișcarea comu- doilea război mondial prin încheie- .._x-----.-_X în A

nu
Și

țelor cu arma nucleară, lichidarea 
bazelor- militare de pe teritorii stră
ine, crearea unor zone denucleari- 
zate pe teritoriile uncie există posi
bilitatea izbucnirii unor conflicte 
internaționale, interzicerea răspîn- 
dirij ' continue a armei atomice, li
chidarea rămășițelor celui de-al

Date noi despre zborul lui „Marte-l“

tim- 
este 
pînă 
im- 
re-

în turneu.,

BRAILA (core-sp. „Scînteii“). — în 
afara spectacolelor pe care le pre
zintă pentru brăileni, actorii Tea
trului de Stat din Brăila au mai dat 
în ultima vreme spectacole pen
tru oamenii muncii din orașele 
Buzău, Rm. Sărat și alte localități.

Venituri mari din creșterea 
animalelor

Gospodăria colectivă din comuna 
Vlădeni, raionul Fetești, are un sec
tor zootehnic dezvoltat: 587 tauri
ne, 5781 oi, 1260 porci și 4480 pă
sări. Gospodăria a contractat pentru 
a vinde statului mari cantități de 
lapte și lină, precum și mulți porci, 
păsări etc. Prin valorificarea pro
duselor animale, pînă acum, gospo
dăria a obținut un venit de 1 840 000 
lei. (De la Constantin Frîncu, co
lectivist).

Economii de materii prime

Folosind cit mai rațional materii
le prime și matérialele, cooperatorii 
din regiunea Argeș au reușit să ob
țină un volum mare de economii. 
Prin croirea rațională a pielei și tăl
pii, ei au economisit.. 8478 dm p 
piele de bovine pentru fețe, 19104 
dm p meșină pentru căptușeli, pes
te 560 kg talpă și altele.

Munca de partid în școlile 
de la sate

(Urmare din pag. I-a)

cu adevărat științifică în predarea 
disciplinei de specialitate, apro
fundarea învățăturii marxist-leni- 
niste, a bazelor științifice ale poli
ticii-partidului și statului nostru. 
Este una din cele mai însemnate 
datorii ’ ale ' organizațiilor de bază 
din școli să- se ocupe cu toată 
atenția, ' îndeâproape, de buna des
fășurare a învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice, să stimuleze 
însușirea și dezbaterea creatoare a 
problemelor studiate, în strînsă le
gătură cu sarcinile actuale ale 
școlii, să ajute învățătorii și profe
sorii în aplicarea cunoștințelor lor 
ideologice la lecții.

Asigurarea unui bogat conținut 
al muncii de partid în școlile de 
la sate și justa ei orientare depind 
într-o bună măsură de îndruma
rea și sprijinul pe care comitetele 
raionale, orășenești și regionale îl 
acordă organizațiilor de bază — 
sprijin cu atît mai necesar cu cît 
multe din ele sînt nou create. Pe
riodic, birourile și comitetele ra
ionale și regionale de partid dez
bat diferite probleme ale procesu
lui instructiv-educativ din școli. în 
multe părți, secretarii organizații
lor de partid din școli, activiștii 
de partid sînt instruiți diferențiat 
tocmai pentru a fi ajutați să cu
prindă cu mai multă competență 
problemele specifice ale școlii. Me
rită amintită inițiativa Comitetelor 
de partid ale regiunilor București, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Dobro- 
gea și Bacău, care au organizat 
seminarii cu secretarii organiza
țiilor de partid din școlile regiunii.

Secretarii comitetelor ' raionale,

orășenești și regionale de partid, 
activiștii acestor organe de partid 
au datoria să cunoască cît măi 
temeinic problemele muncii de 
partid din școli, să ajute la 
pregătirea unor adunări de partid, 
să-participe la ședințe în care Ca
drele didactice dezbat diferite aș- 
pecte' ale instruirii și educării ti
neretului de Ta sate, să țină expu
neri în fața învățătorilor și profe
sorilor despre probleme actuale 
ale politicii interne și externe a 
statului nostru. Pentru ca njem- 
brii corpului didactic să-și poa
tă îndeplini cu succes impor
tanta lor misiûne socială, este ne
voie ca organele locale de partid 
și de stat să asigure justa folosire 
a muncii învățătorilor și profesori
lor, al căror principal tărîm de ac
tivitate este instruirea și educarea 
tinerei generații, răspîndirea cultu
rii și științei în rîndurile țărăni
mii.

Totodată, comitetele raionale și 
regionale de partid sînt chemate 
să se intereseze permanent de 
modul cum comitetele U.T.M. se 
ocupă de îndrumarea organizații
lor UiT.M. și de pionieri din șco
lile de opt ani și de cultură ge
nerală din mediul sătesc, a.jutîn- 
du-Ie cît mai concret să-și perfec
ționeze activitatea în rîndul ele
vilor.

îmbunătățirea continuă a mun
cii de partid în școlile de la sate 
va contribui la creșterea rolului și 
inițiativei organizațiilor de bază, 
astfel îneît ele să se afirme tot 
mai puternic ca inimă a școlii în 
îndeplinirea înaltelor sarcini puse 
de partid în fața învățămîntului.

pistă internațională că
•purile noastre războiul 
inevitabil, deși — ca
acum — este posibil. Astăzi, 
perialismul nu mai. poate să 
zolve după bunul său plac proble
ma .-.războiului și păcii. Acest lucru 
nu-i. este permis de raportul de for
țe din lume dintre socialism și ca
pitalism: Republica Cuba trebuie să 
fie asigurată împotriva unei noi in
tervenții armate, trebuie să pri
mească garanții că suveranitatea sa 
va fi respectată.

Vorbitorul a arătat că problemele-
cheie care reclamă o rezolvare ra- . păci trainice pentru noi și pentru 
pidă sînt : încetarea cursei înarmă- întreaga omenire.

rea tratatului de 
și reglementarea 
nului occidental.

Năzuința spre

pace cu Germania 
problemei Berli-

Năzuința spre destinderea încor
dării în lume, accentuată de criza 
cubană, a pus cu o nouă forță la 
ordinea zilei problema zonelor de- 
nuclearizate.

împreună cu toate țările lagărului 
socialist, împreună cu Uniunea So
vietică, principala forță a socialis
mului mondial, — a spus în înche
iere W. Gomulka — vom lupta pen
tru ceea ce este mai important în 
timpurile noastre : asigurarea unei

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS 
transmite : în cursul ultimei legă
turi stabilite prin radio, stația inter
planetară „Marte-1“ s-a aflat la o 
distanță de 11 193 000 km de Pă- 
mînt.

în perioada 27 noiembrie—4 de
cembrie a fost stabilită în cîteva 
rînduri legătura prin radio cu stația 
interplanetară „Marte-1“. ' De pe 
bordul stației interplanetare au fost 
recepționate date științifice și date 
cu privire la funcționarea unor a- 
gregate și au fost efectuate măsură
tori ale traiectoriei.

Legătura prin radio cu stația 
,,Marte-1“ este bună. Datele teleme- 
trice se înregistrează cu precizie.

Prelucrarea măsurătorilor traiec
toriei efectuate în decursul unei' 
luni de zbor a stației interplanetară 
„Marte-l“ a permis să se precizeze 
parametrii orbitei stației. Totodată 
s-a stabilit că traiectoria mișcării 
stației interplanetare „Marte-l“ fără 
a ține seama de corecții, va trece 
la o distanță de 193 000 km de pla
neta Marte.

La 6 decembrie, la ora 9 (oră 
Moscovei), stația interplanetară 
„Marte-1" va avea următoarele co
ordonate astronomice : ascensiune 
dreaptă 7 ore și înclinarea 44 grade 
și 19 minute, iar stația se va a^â 
la o depărtare de 11 930 000 km 
Pămînt.

25 de mii de mile pe nava „Viteaz“
4 (Ager- 
Moscova

' O declarație a guvernului 
R, D. Germane 'înaintată O, N< U «

celor două state germane. Dezar
marea generală a celor două state 
germane „poate fi

BERLIN -4 (Agerpres). — Guver
nul R... D. Germane consideră că 
problema dezarmării generale și to
tale ' constituie sarcina cea mai ur- plin,,înainte de a, 

-gentă ă tuturor popoarelor și a tu
turor guvernelor, se spune în de
clarația guvernului R.D.G. înainta
tă Organizației Națiunilor Unite.

Guvernul R. D.. Germane consi
deră că lichidarea. rămășițelor celui 
de-âl doilea război mondial, înche
ierea tratatului de pace german și 
transformarea Berlinului occidental 
într-u'n oraș liber, neutru ar consti
tui o contribuție esențială la rezol
varea importantei sarcini de a pune 
în frîu militarismul agresiv vest- 
german și de a micșora încordarea 
internațională existentă. Aceasta ar 
contribui, de asemenea, la crearea 
condițiilor pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Guvernul R. D. Germane, se ara
tă în declarație, năzuiește spre de
zarmarea și neutralitatea militară a

înfăptuită pe dé
fi rezolvată pro- 
pe scară mon-blema. dezarmării 

dială. . ..
Guvernul R. D. _______,_____

liniază îri încheierea declarației, va 
continua sa depună toate eforturile 
pentru a obține dezarmarea celor 
două state germane.

Germane, se sub-

MOSCOVA 
preș). — La 
au sosit membrii expe
diției științifice care 
timp de 5 luni au în
treprins cercetări ocea- 
nografice în Oceanul 
Indian pe nava sovieti
că „Viteaz". La invita
ția Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., la expe
diție a participat și pro
fesorul Eugen Pora, 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Ro
mine.

Profesorul Eug. Pora 
a declarat următoarele 
corespondentului Ager
pres la Moscova :

Cu nava „Viteaz” am 
parcurs peste 25 000 de 
mile.

Am pornit cu nava 
de la Vladivostok, am 
făcut opriri la Singa
pore, Djakarta și în di
ferite alte părți ale glo
bului. Am stat efectiv 
în apele Oceanului In
dian 4 luni. Scopul ex
pediției a fost cerceta
rea geologică, hidrogra
fică, chimică și bio
logică.

In tot timpul călăto
riei m-am simțit ca în
tr-o adevărată familie 
și am colaborat foarte 
bine cu cercetătorii so
vietici. Pentru mine, 
personal, rezultatele a- 
cestei expediții sînt 
foarte îmbucurătoare.

In primul rînd

putut constata că e po
sibil și chiar necesar ca 
pe un astfel de vas să 
se instaleze un labora
tor de fiziologie, apoi 
am putut face cîteva 
cercetări noi asupra a- 
nimalelor din Oceanul- 
Indian; în fine, am pu
tut scrie o carte despre 
cea de-a 35-a expediție . 
oceanografică.

Duc cu mine în țară 
o colecție 
pești și alte 
din fauna 
Indian.

Aștept cu 
să împărtășesc toate 
cele învățate tinerelor 
noastre cadre de cerce
tători.

unică de 
animale 

Oceanului"

nerăbdare

DESCOPERIREA UNUI NOU 
CÎMP MAGNETIC

GUTTUSO — MEMBRU 
AL ACADEMIEI DE ARTE

Campionatul republican de șah
Ieri s-au desfășurat în sala clubu

lui Dinamo din.șos. Ștefan cel Mare 
nr. 43 întrecerile rundei a IV-a a 
campionatului republican masculin 
de șah. Arbitrii concursului au con
semnat cu această ocazie numeroase 
rezultate de egalitate. Seria remi
zelor au deschis-o Radovici și 
Gheorghiu care, -după circa două ore 
și jumătate de joc, au convenit a- 
supra remizei. • Tot la egalitate s-au 
încheiat partidele Voiculescu — Dri- 
mer, Pușcașu — Pavlov, Günsber- 
ger —‘ Soos, ' Ciocîltea — Szabo.

Partida dintre cei doi ■ șahiști de

categoria I-a participant la finala 
campionatului — Șuteu (Metalul 
C.opșa Mică) și Nacu (Electronica 
București) — s-a terminât, la muta
rea 27, cînd Șuteu, cu albele, a ce
dat.

Alte rezultate : Bozdoghină — 
Troianescu 0—1 ; Partoș — Șei- 
nean'u 1—0 ; Weissman — Ghițescu 
0—1.- Partida Rădulescu — Mititelu 
s-a întrerupt.

în clasament conduc Ghițescu și 
Troianescu cu cîte 3 puncte fiecare.

întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 16,30, tot în sala Dinamo.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în cadrul sferturilor de finală ale „Cu

pei campionilor europeni” la. tenis de 
masă, astăzi, la Varșovia, echipa C.S.M. 
Cluj vă întîlni echipa locală Sparta (în 
caz de victorie, echipa clujeană va juca 
în turul următor cu învingătoarea din jo
cul Partizan Belgrad — Lokomotiv Leip
zig). Echipa C.S.M. Cluj este alcătuită din 
Radu Negulescu, Dorin Giurgiucă și Gh. 
Cobîrzan.

•fc

Astă-seară de la ora 19, în sala Casei 
de cultură a tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu (str. Turturele) va avea Ioc 
reuniunea finală a competiției de box 
„Cupa orașului București”. Cu acest prilej 
se vor desfășura 14 întîlniri, în care vor 
evolua pugiiiști de la Dinamo, Steaua, O- 
iimpia, Voința. Clubul sportiv școlar, Me
talul și Rapid.

★
Cea de-a 9-a rundă a campionatului de 

șah al U.R.S;S. a fost marcată de o nouă 
surpriză. Fostul campion mondial Mihail 
Tal, care se afla între fruntașii clasamen
tului, a pierdut la Aronin în 36 de mutări.

într-o frumoasă partidă de atac, Stein

l-a învins pe Novopașcin, Savon a ciștigat 
la I. Zaitev, iar Hodos la Mnatakanian. 
S-au terminat remiză partidele Bannik — 
Krogius, Holmov — Korcinoi, Korelov — 
Kot, Spaski — A. Zaitev.

Cîștigînd și partida întreruptă cu Novo
pașcin, marele maestru Victor Korcinoi a 
trecut din nou în fruntea clasamentului cu 
6,5 (1) puncte. Pe locul doi se află Holmov 
cu 6 puncte.

★
Amînată de două ori din cauza ploii, 

finala interzonală a Cupei Davis dintre 
echipele de tenis ale Mexicului și Indiei 
a început luni la Madras. în primul meci 
de simplu, mexicanul Antonio Palafox T-a 
învins cu 9-7, 6-2, 6-2 pe indianul Muker- 
jas. A doua partidă de simplu (Osuna — 
Krishnan) s-a întrerupt din cauza întune
ricului la scorul de 8-6, 2-6, 7-5, 6-6 în fa
voarea lui Osuna.

Boxerul Carlos Ortiz din Porto Rico și-a 
păstrat titlul de campion mondial la cate
goria ușoară, învingînd prin K.O. în re
priza 5-a pe japonezul Teruo Kosaka.

(Agerpres)

DUMINICĂ IN CAPITALĂ

Un nou cuplaj la fotbal
Duminică se vor disputa trei me-- 

ciuri restanță contînd pentru cam
pionatul categoriei A la fotbal. în 
Capitală, pe stadionul Republicii, în 
cuplaj, se vor întîlni echipele: 
Rapid — Crișana Oradea (ora 12,15)' 
și Dinamo — Steagul Roșu Brașov 
(ora 14).

La Cluj, Știința va juca cu Steaua.

Cărți noi în Editura U.C.F.S.
„Excursii în împrejurimile Ca

pitalei". — De curînd a apărut 
în librării o nouă lucrare cu ca
racter turistic. Este vorba de 
cartea scrisă de prof. univ. Râul 
Călinescu, care cuprinde ample 
informații despre numeroasele 
obiective turistice din împrejuri
mile Capitalei. Alături de pre
zentarea frumuseților' naturale, 
cititorii găsesc și date amănun
țite despre geografia, economia 
și istoria acestor locuri'. De 
mare utilitate pentru cunoaște
rea Capitalei și a împrejurimi^ 
lor ei, noua călăuză turistică 
completează seria lucrărilor de 
popularizare a frumuseților pa
triei noastre.

★
Editura U.C.F.S. are sub tipar 

și alte lucrări, a Căror apariție 
este anunțată pentru luna a- 
ceasta. .Iată cîteva dintre ele : 
„Oameni și munți“, „Cultura fi
zică și munca intelectuală”, „Ghi
dul cabanelor”, „Agenda sporti
vului 1963“ etc.

-ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R.P. BULGARIA

SOFIA 4 (Agerpres). — B.T.A. : 
La 3 decembrie a avut lo.c ședința 
noului Consiliu de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. .Consiliul de Miniștri a 
examinat și a aprobat expunerea 
prezentată de,Todor Jivkov cu pri
vire la reorganizarea activității gu
vernului și organelor acestuia și a 
adoptat măsurile corespunzătoare.

De asemenea, s-a adoptat , hoță- 
rîrea să se . studieze în çel mai scurt 

.timp unele probleme fundamentale 
ale politicii financiare, ale cointere^ 
sării materiale etc. și să se elabo- 

,. reze în baza lor proiecte de hotărîri. 
ale Consiliului' de Miniștri.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
măsurile cu privire la îndeplinirea 
planului economiei naționale pe anii 
1962 și 1963.,

Cu ajutorul radiotelescopului din 
Parkes (Australia) s-a descoperit 
un intens cîmp magnetic aflat in 
cîmpul sursei radiofonice a conste
lației Centaurului, situat la o dis
tanță de 13 000 000 ani lumină.

Aceasta' este, după cum mențio
nează revista „Science et Vie“, 
prima vizionare amănunțită a unui 
cîmp magnetic exterior galaxiei 
noastre și deschide un nou capitol 
în astronomie.

A U.R.S.S.

Cunoscutul pictor comunist ita
lian Renato Guttuso a fost ales 
membru de onoare al Academiei 
de arte a U.R.S.S. Luind cuvîntul 
la adunarea generală a Academiei, 
pictorul sovietic Serghei Gherasi- 
mov a apreciat pe Renato Guttuso 
ca fiind. un luptător pentru arta 
realistă progresistă.

DEPLASAREA NUCLEULUI 
PĂMÎNTULU1

tului nu este situat în centrul geo
metric al globului, ci se deplasea
ză de acest punct pînă la o dis
tantă de cîteva sute de km în 
direcția sud-vest, pe cît se pare, 
pe o orbită eliptică.

REPORTAJ DIN COSMOS

r<

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„în prezent, numele Aus
traliei este citat adesea în le
gătură cu una. din -cele mai 
adinei controverse a „lumii li
bere". Este vorba de discu
țiile în legătură cu intrarea An- 

•'gliei în Piața'comună. Motivele 
pentru care Australia se află 

• înfr-o asemenea situație sînf 
destul de explicite. Pe primul 

.plan stă. ciotnirea înverșuna
tă de interese economice, Co
merțul liber de produse agri
cole în cadrul Pieței comune 
ooafe duce la excluderea furni
zorilor tradiționali 
In fruntea acestora 
tralia care vin.de 
brînză și fructele 
sau uscate.

La această ciocnire econo
mică trebuie adăugate și in
teresele politice slab defini
te, dar puternic simțite".

Astfel începe economista 
engleză Barbara Ward artico
lul de analiză a situației e- 
conomice a Australiei, pe ca- 
re-l. publică în revista ameri
cană „NEW YORK TIMES MA-‘ 
GAZINE", în legătură cu ne-

ai Angliei... 
se află Aus- 
carne, unt, 

conservate

ENCICLOPEDIA TEHNICII 
CONTEMPORANE

Ecfitiira științifică „Enciclopedia sovie
tică“ — una din cele mai mari de acest 
lei din lume — pregătește o foarte in
teresantă serie de lucrări sub titlul ge
neral' „Enciclopedia tehnicii contempo- 
rane“. ’Această nouă enciclopedie so
vietică- a -fost' alcătuită de un mare co
lectiv de. savanți și ingineri. în total 
la ea au lucrat / '
Printre auto/ii acestei vaste lucrări se ' rătorl. Potrivit teoriei d-rului Barta, 
numără cunoscuți savanți din străină-, aceste deviații se datoresc faptu- 
ta,e‘ lui că nucleul interior al Pămîn-

Uzina „Akkord” din Leningrad a 
livrat o serie de discuri intitulate: 
„Reportaj din Cosmos", consacrată 
zborului în grup, pe orbită, a cos- 
mona-uților Andrian Nikolaev și Pa
vel Popovici. înregistrările redau 
semnalele „șoimului" și „vulturu
lui”. convorbirile prin radio ale 
aosmonautilor în cosmos și-cu sta
țiunile terestre. Pe discuri este re-

Cu prilejul Congresului Uniunii 
Internaționale de geofizică care 
s-a ținut de curînd Ja Paris, cerce
tătorul științific ‘ maghiar. dr. 
György Barta, a prezentat o nouă dcttă, de asemenea, convorbirea 

coșmonauților cu N. S Hrușciov 
după înapoierea lor cu bine 
pămînt.

teorie asupra unör fenomene ne
lămurite pînă acum îndeajuns.

Este vorba <de deviațiile spațiale • 
deja stabilite ale valorii gravității 
și despr.e variațiile ei în timp, cal-, 

peste î00'persoane.- culate pe baza., mai multor , măsu-

,c

Australia, Anglia și Piața comuna

e-

măriuri

deși are resurse toarte boga
te, este o fără „săracă", căci îi

Irli a da naștere unei dezvol
tări rapide, și totuși dezvolta
rea rapidă este, una .din con
dițiile esențiale ale producerii

alimentare și țesături, ci

„Locuințe" în Coreea de Sud

Dar dacă aceste
/or fi produse, vor găsi ele 
oiefe de desfacere ? Intrarea 
Angliei în Piața comună ar 
outea însemna Închiderea unei 
ojefe prefioase pentru Austra
lia.

Dacă Anglia va fi inclusă in- 
'-■o asociație europeană fede-

Aus- 
nu are încă în pers- 

asemenea acorduri.

Commonwealth-ului nu 
vor dispărea pur și simplu I 

Aceasta este avalanșa de 
probleme pe care le ridică 
pentru Australia perspectiva 
intrării Angliei în Piața co
mună".

gocierile dintre Anglia și cele puțini concurenți, dar produ-
șase țări membre ale Pieței- sele alimentare sînt toate în 

primețdie. La unele categorii . lipsesc capitalurile. Ritmul de 
acumulare a capitalurilor nu

«ile superficiale" ale asocia- 
multe minereuri. Australia are j;el 
nevoie ca exporturile ei să de
vină tot mai variate, și ca pre-, 
lucrarea industrială a produse
lor interne să fie fol mai im
portantă.

1n acest sens, Australia,

comune.
„Datorită situației economi

ce și a sentimentelor politice 
Australia se află în mod ine
vitabil în centrul vîrtejului.

Oricare ar fi rezultatul dis
cuțiilor în legătură cu intra-, 

' rea Angliei în Piața comună,’ 
se pare că în Australia vor în-, 
cepe dezbateri hotărîtoare în 
legătură cu viitoarea ei po
ziție în lume. De fapt, sintern 
îndreptățiți să spunem că 
toate problemele majore care 
se pun astăzi în fața Occi
dentului, reapar pe scena aus
traliană întrVo formă deosebit 
de acută. Dificultățile în legă
tură cu exportul de produse 
agricole în bare se zbate Aus
tralia în momentul de față sînt 
vizibile peste tot. Peste 70 la 
sută din veniturile realizate 
de pe urma exporturilor pro
vin din agricultură. Principalul 
produs de export — lîna — 
este scutii de taxe vamale pe 
majoritatea piețelor și are încă

de produse, cum ar fi, de. 
xemplu fructele, peste 60 la’ este suficient de ridicat pen
sulă dfn producția globală’ se 
exportă.

Australia nu poafe rezolva 
singură problema piețelor çle. 
desfacere pentru produsele de mărfuri pentru export care 
sale alimentare. Acorduri cu să poată concura pe piețele 
diverse țări, incluzînd con-' mondiale, 
frolul producției și cote de ex
port, vor fi, necesare, oricare 
va fi politica Europei (occi
dentale— n.r.). Dar 
tralia 
pectivă 
Ca și ceilalți producători prin | 
cipali, Australia are nevoie de 
piețe sigure pentru export. Și 
ea exportă nu numai produse ,aJă '^' cohfdde^'^egăfu-

vin.de
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Lucrările Comitetului I. B. Tito la Moscova

Un spectacol strălucitor“
Presa americană 

despre succesul ansamblului 
„Rapsodia Romînă" la New York

GENEVA 4 (Agerpres) TASS 
transmite : La 4 decembrie a. avut 
loc ședința ordinară a subcomitetu
lui celor trei puteri (U.R.S.S.. S.U.A., 
Anglia) în legătură cu încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. Au 
continuat discuțiile pe marginea pro
punerilor cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare, prezentate spre 
examinare subcomitetului.

După cum s-a aflat, delegații occi
dentali, cramponîndu-se de vechea 
lor poziție în problema controlului, 
au căutat să defăipieze ideea „cutiilor 
negre“. Puterile occidentale — S.U.A. 
și Anglia — au fost nevoite să re
cunoască netemeinicia cererilor lor 
anterioare și să fie de acord că ex
periențele cu arma nucleară în at
mosferă, în Cosmos și sub apă pot 
fi controlate prin mijloace naționa
le. Ele nu au mai insistat asupra ce
rerii lor cu privire la instituirea pe 
teritoriul Uniunii Sovietice a unor 
posturi internaționale de control și 
a inspecției internaționale pentru de
tectarea exploziilor nucleare în me
diile sus-amintite. Totuși ele con
tinuă să stăruie asupra instituirii 
unui sistem internațional de control 
și inspecție pe teritoriu] Uniunii So
vietice în ceea ce privește fenome
nele seismice.

De altfel, mijloacele tehnico-știin- 
țifice care permit să se deosebească 
fenomenele seismice naturale — cu
tremurele — de exploziile nucleare 
subterane, sînt în prezent atît de 
perfecționate, încît. controlul asupra 
exploziilor nucleare subterane poate 
fi exercitat în mod nestingherit prin 
mijloacele naționale de detectare. 
Astfel, cererea puterilor occidentale 
cu privire la inspecția internațională 
în ce privește exploziile nucleare 
subterane este tot atît de neînteme
iată ca și cererea similară privitoa
re la exploziile în atmosferă, sub 
apă și în Cosmos.

Demascînd scopurile adevărate ale 
țărilor occidentale, reprezentantul 
U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a subliniat 
că de fapt nu este vorba de tehnică, 
ci de linia politică a părților. Fap
tul că nu s-a realizat un acord cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară', a spus el, nu se 
explică decît prin lipsa de bună
voință de care dau dovadă țările oc
cidentale.

In cercurile politice bine informa
te ale capitatelor vest-européne, a 
declarat în. continuare vorbitorul, 
s-a aflat că unele persoane oficiale 
sus-puse de la Washington se îndo
iesc fățiș de importanta interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară. Iată 
în ce constă impasul ivit în tratati
vele noastre. Disputele pe care le 
poartă la Geneva reprezentanții pu
terilor occidentale — S.U.A. și An
gliei — sînt doar un artificiu 
de ordin tehnic al politicii pu
terilor occidentale care constă în 
fond în intensificarea 
mărilor, 
cleare

cursei înar- 
în crearea forțelor nu- 

unificate ale N. A. T. O., 
în continuarea experiențelor cu ar
ma nucleară. în zădărnicirea înche
ierii unui acord cu privire la de
zarmare și la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Aceasta este adevărata stare de 
lucruri. Delegația sovietică, a decla
rat S.K. Țarapkin, a fost nevoită să 
constate aceasta cu un mare regret. 
Este evident că nu vom obține aici 
un succes pînă cînd S.U.A nu vor 
da dovadă de bunăvoință, pînă cînd 
ele nu vor fi de acord cu interzice
rea tuturor experiențelor eu arma 
nucleară pe baza' folosirii mijloa
celor naționale de detectare. In mo
mentul de față există toate posibi
litățile pentru aceasta.

Următoarea ședință a subcomite
tului va avea loc la 6 decembrie.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS: In Comitetul nr. 5 al Adu
nării Generale a O.N.U, puterile oc
cidentale încearcă din nou să pună 
în sarcina membrilor O.N.U. chel
tuielile pentru efectuarea operațiu
nilor întreprinse prin violarea Car
tei O.N.U., în interesul lor. De data 
aceasta, ele invocă concluziile cu ca
racter consultativ ale Tribunalului 
Internațional potrivit cărora cheltu
ielile pentru aceste operațiuni sînt 
„cheltuieli ale Națiunilor Unite".

Reprezentantul U.R.S.S., P. M. 
Cernîșev, a declarat, că Uniunea So
vietică nu va participa la finanța
rea forțelor armate extraordinare și 
a operațiunilor O.N.U. în Congo și 
considera că concluziile Tribunalu
lui Internațional în această pro
blemă sînt neîntemeiate.

El a amintit că însăși crearea de 
către Organizația Națiunilor Unite 
a forțelor armate extraordinare și 
desfășurarea operațiunilor în Congo 
au fost necesare din cauza acțiuni
lor puterilor occidentale — agresiu
nea Angliei, Franței și Izraelului îm
potriva Egiptului și acțiunile agre
sive ale Belgiei și celorlalți colo
nialiști în Congo. Dacă nu ar fi 
existat agresiune, a declarat Cernî
șev, nu ar fi existat nici forțe ar
mate extraordinare, iar în conse
cință. nu ar fi existat nici actualele 
greutăți financiare ale O.N.U.

Pe 
S. 
în

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Dupa 
cum transmite agenția TASS, la 4 
decembrie au sosit la Moscova pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, și alți conducători de stat iugo
slavi.

In gara Kiev, Iosip Broz Tito a 
fost întîmpinat de N. S. Hrușciov 
și de alți conducători al Uniunii So
vietice.

Salutînd pe Iosip Broz Tito și 
persoanele care îl însoțesc, N. 
Hrușciov a spus: „Cred că noi,
calitate de oameni politici și de stat, 
vom putea îmbina odihna dv. cu 
convorbiri și schimburi de păreri 
privind prpblemele dezvoltării rela
țiilor dintre țările noastre și proble
mele internaționale actuale care pre
zintă interes comun. Presupun că 
contactele personale dintre conducă
torii Iugoslaviei și ai Uniunii So
vietice vor fi și pe viitor utile, vor 
servi la întărirea prieteniei și cola
borării dintre țările noastre”.

N. S. Hrușciov și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu modul în 
care se dezvoltă relațiile dintre Uni
unea Sovietică și Iugoslavia. Rele- 
vînd că în numeroase probleme in
ternaționale importante pozițiile ce
lor două țări, coincid,, el a subliniat 
că există toate condițiile necesare 
pentru ca „relațiile noastre bune să 
se dezvolte și pe viitor cu succes și 
să se întărească”.

N. S. Hrușciov a declarat că 
U.R.S.S. năzuiește sincer spre lărgi-

U Thant despre unele aspecte 
ale situației

NEW YORK 4 (Agerpres). TASS 
— U Thant, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, într-o 
conferință ținută la Universitatea 
„John Hopkins“ din Baltimore, a 
trecut în revistă relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. El a făcut apre
cieri elogioase despre principiul 
după care se călăuzește Uniunea So
vietică, și anume acela că nu există 
o inevitabilitate fatală a războiului. 
Secretarul general al O.N.U. a ară
tat că N. S. Hrușciov face parte din 
categoria conducătorilor „care au o 
concepție consecventă despre lume, 
bazată pe ideea necesității imperioa
se a coexistentei. Putem să fim sau 
nu de acord cu concepția lui despre 
lume sau cu țelurile lui, a spus vor
bitorul, dar avem temeiuri absolut 
suficiente pentru a considera că el 
nu vrea război“.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat părerea în continuare că 
Occidentul nu pare să sesizeze sensul

internaționale

Note de călătorie

Albacete, 
tribunele 
toreadori 
ca Do

Există o Spanie a cărților poștale ilus
trate.

O Spanie pentru turiști — din Ame
rica, din Suedia sau Anglia și pe care 
avionul îi depune pe aeroportul Ba
rajas de lingă Madrid sau pe țărmul 
mării la Praf de Llobregat, la cîțiva 
pași de Barcelona. Pe cei sosiți. în ca
pitală, autobuzele îi poartă pe Gran 
Via, artera principală, prin piața Cibe- 
les, la muzeul Prado unde vor avea 
prilejul să admire tablourile lui Goya 
și Velasquez, El Greco, Ribera sau Mu
rillo. In zilele următoare, la Sevilla, vor 
aștepta ca luna să-și plimbe razele pa
lide peste ornamentația uimitoare a 
Alcazarului, înecîndu-le apoi în apele 
Guadalquivirului; vor face popasuri la 
lacurile de smarald de lîngă 
ca să-și termine ziua în 
unei „piaza de toros“, unde 
în fireturi strălucitoare
minguin sau Ordonez vor ucide tauri 
negri, oferindu-le astfel, contra 
sute de pesetas, „drama de sînge și lu
mină“.

Relațiile turiștilor cu localnicii se vor 
limita cele mai adeseori la „lift-boys“ 
din serviciul hotelurilor, la „limpi 
fas“ (lustragii) ce-i pîndesc pentru 
va gologani de dimineață și 
seara, la agenții de circulație 
la o serie de intermediari — 
gurantes“, cum sînt numiți — 
într-o limbă internațională se 
oferi să le prezinte dansuri 
co“, să le vîndă baticuri sau să-i ducă 
într-o casă de petreceri. Iar cînd mo
toarele avionului Societăți’ „Pan Ame
rican", „S.A.S," sau ..B.E.A." vor 
începe să-și învîrte eticele pentru a-i 
duce înapoi, la ei acasă, vor socoate 
repede în gînd că dolarul, coroana 
sau lira schimbate în Spania aduc 
multe delicii cetățeanului străin care 
dorește să viziteze această țară cu un 
peisaj atît de frumos și cu afîfea mo
numente faimoase dafînd de multe se
cole.

Dar nu aceasta este Spania.
Ea oferă nu turistului veșnic pripit ci

linei

iabo-
I cîfî-
pînă

i și
■ „fl

oare
vor 

„flamen-

real al politicii externe a Uniunii 
Sovietice. El a arătat că „cei mai 
mulți dintre conducătorii occidentali 
continuă să promoveze concepția a- 
lianțelor de fier cimentate prin tea
ma reciprocă și sprijinite pe un pe
ricol constant .de război nuclear“. El 
a subliniat că această concepție este 
astăzi învechită.

Acordînd o deosebită atenție crizei 
din zona Mării Caraibilor și regle
mentării ei. U Thant a spus : „Este 
posibil acum să se anunțe realizarea 
unui acord în anumite puncte funda
mentale între S.U.A, și U.R.S.S.“ în 
legătură cu această problemă.

Secretarul general al O.N.U. a 
subliniat apoi necesitatea ca în con
dițiile internaționale actuale să-și gă
sească o soluționare treptată și alte 
probleme în suspensie ale războiului 
rece ca dezarmarea, încetarea expe
riențelor nucleare, problema Berli
nului occidental.

PAN
cărțile 

ilustrate șl să. călătorim îm- 
în Spania, care, de 23 de ani, 
sub cizma tui Franco — prin... 
Iul Dumnezeu“, mai precis, prin

vizitatorului mai afenf o cu foful altă 
imagine.

Să lăsăm, deci, la o parte 
poștale 
preună 
trăiește 
„grația
grația armelor ' și mercenarilor fasciști 
care l-au înscăunat odinioară și a pu
terilor occidentale care-l susțin astăzi. 
El. este „Caudillo“ (conducător) pe 
viață, șef al statului, șef al guvernului, 
șef al „Mișcării“, șef nominal al sindi
catelor, regent, generalissim al armate
lor, mare amiral. In această Spanie, în 
care domnesc mizeria, obscurantismul, 
teroarea pe care soarele și lumina Me- 
diteranei nu pot să le estompeze. Dar 
anul acesta, 1962. an de mari lupte, a 

nuscos și mai mult în evidenfă că ele 
sînt veșnice...

ÎN VALEA
GUADALQUIVIRULUI

...Era o zi de început de noiembrie, 
în valea Guadalquivirului bumbacul 
trebuia cules. Insă la mai puțin de'500 
pași de unde ne aflam, pe lanuri în
tinse, nimeni nu se atingea de puful 
alb din capsulele deschise. Muncitorii 
agricoli din regiune erau în grevă 
cerînd să li se plătească 2 pesetas 
pentru culesul unui kilogram de bum
bac. La începutul toamnei 40 000 dintre 
ei fusese-ă obligați să semneze un 
contract, obligîndu-se să culeagă pen
tru 1,70 pesetas kilogramul. Dar cum 
într-un interval scurt țoale alimentele 
se scumpiseră foarte mult și, nereușind 
să obțină un spor de plată, ei de
clanșaseră grevă.

Cea mai mare parte a spaniolilor nu 
aflaseră încă despre această grevă. 
Ziarele nu scriu despre asemenea su
biecte. Nu au voie. în primăva
ră, în aprilie șl mai, cu prilejul greve-

. inspirat în prezen
tarea unei Rapso
dii romîne în su
net și mișcare și aș 
dori să poată sta 
cu noi mai mult 

seară, deși chiar și

NEW YORK 4 
(Agerpres). — De 
la trimisul spe
cial C. Răducanu :

Marile cotidiane 
americane au pu
blicat ample cronici asupra specta
colului, prezentat la New York de 
ansamblul „Rapsodia Romînă". 
„NEW YORK TIMES" : sub titlul 
„Ansamblul dă un spectacol antre
nant și plin de culoare" scrie : „Ceea 
ce s-ar putea dovedi a fi fost punc
tul neașteptat al sezonului de dans 
a fosț spectacolul de sîmbătă seara 
de la Carnegie Hall, care a ridicat 
asistența în picioare. Repetate ex
plozii de entuziasm au salutat inter
pretările trepidante, pline de pros
pețime și frumusețe". „Dansurile, 
scrie ziarul, au fost pline de viață 
și ele au reținut tot timpul atenția 
spectatorilor". Cronica se încheie cu 
cuvintele : „Nu se știe cînd Rapso
dia Romînă se va mai întoarce la 
New York, dar sperăm că va reveni 
curînd și va rămîne ceva mai mult".

Același regret pentru un atît de 
scurt popas la New York și speranțe 
de revedere exprima și finalul cro
nicii din „New York Herald Tri
bune", apărută sub semnătura de 
mare autoritate a lui Walter Terry, 
unul din principalii cronicari de 
specialitate din S.U.A. : „Ansamblul 
romînesc, plin de frumusețe,

decît o singură
numai pentru această unică expe
riență trebuie să-i fim recunoscă
tori“. Terry caracterizează astfel 
spectacolul : „A fost o interpretare 
îneîntătoare de o naturalețe cuceri
toare, un bogat colorit în costume și 
atmosferă, o splendidă prezentare 
teatrală. Partea de virtuozitate a 
programului a stat în mîinile or- 
chestranților, a soliștilor instrumen
tiști și a unui solist vocal care pur 
și simplu a zguduit sala“.- Autorul 
enumeră pe cîțiva dintre interpreți 
și interpretarea „Ciocîrliei" la so- 
loul de fluier al lui Ion Lăceanu, că
ruia ziarul îi publică și fotografia 
și la „absolut fantasticul solo de nai 
al lui Damian Luca, care a fost so
licitat de aplauze să dea o serie de 
bisuri, toate meritînd a fi imortali
zate pe discuri". „A fost un spec
tacol strălucitor și plin de voioșie, 
aproape în mod egal împărțit între 
dans și muzică", spune în încheiere 
autorul cronicii.

După terminarea spectacolului, cu
noscutul dirijor Leopold Stokovski a 
felicitat conducerea ansamblului.

rea relațiilor economice, culturale, 
științifice și de alt gen cu Iugoslavia 
socialistă, ceea ce corespunde intere
selor tuturor țărilor socialismului.

In cuvîntarea sa de răspuns, pre
ședintele Iosip Broz Tito a spus că 
el și persoanele care îl însoțesc sînt 
bucuroși că au sosit din nou în 
U.R.S.S., mai ales la Moscova, pen
tru a lua cunoștință „de marile dv. 
realizări în construirea socialismu- 
lui-comunismului”.

El a relevat că lumea întreagă ad
miră realizările științifice ale Uni
unii Sovietice care se află înaintea 
celorlalte țări, deoarece „ea a fost 
prima care a deschis calea spre o 
viață nouă, fericită a poporului, cre- 
înd primul stat din lume al oameni
lor muncii”.

„Deși caracterul vizitei noastre 
este odihna, a spus Tito, totuși este 
de la sine înțeles că ne va face o 
mare plăcere să avem un schimb de 
păreri în diferite probleme ale vieți) 
internaționale, precum și în proble
mele care privesc cele două țări ale 
noastre”.

Tito a subliniat că năzuința sin
ceră a poporului iugoslav de a în
tări prietenia cu popoarele Uniunii 
Sovietice are rădăcini adînci. Tre
cutul nu prea îndepărtat, lupta co
mună împotriva dușmanului comun 
— cotropitorii fasciști — suferințele 
îndurate în comun, sîngele vărsat și 
jertfele uriașe ale popoarelor sovietic 
și iugoslav au unit trainic popoarele 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei. A- 
ceastă prietenie se întărește și mai 
mult în prezent, deoarece ambele 
popoare luptă pentru pace în întrea
ga lume, pentru crearea condițiilor 
necesare construirii unei vieți noi, 
fericite.

Președintele Iugoslaviei și-a expri
mat convingerea că vizita sa și a 
persoanelor care îl însoțesc în 
U.R.S.S. va contribui la o și mai 
mare consolidare a înțelegerii reci
proce și la extinderea colaborării 
dintre cele două țări.

„O mâsurâ nedreapta și nejustificatd 
a autorităților algeriene“ 

Declarata C. C. al P. C. U. 5.
MOSCOVA 4 

mitetul Central 
nist al Uniunii 
blicității o declarație în legătură cu 
interzicerea Partidului Comunist din 
Algeria și a ziarului „El Houriya“, 
organul său central.

In declarație se spune că această 
măsură nejustificată nu poate decît 
să slăbească unitatea forțelor demo
cratice ale națiunii algeriene în fața 
colonialiștilor și imperialiștilor, să. 
aducă mari prejudicii cauzei' întă
ririi independentei Republicii Alge
riene, a dezvoltării ei pe calea de
mocrației și progresului.

După ce se amintește contribuția 
activă a P.C. din Algeria la lupta 
întregului popor pentru indepen
dența națională,- în declarație se 
spune :

Partidul Comunist din Algeria a 
participat în mod activ și consec
vent la înfăptuirea măsurilor Fron
tului de Eliberare Națională și ale 
Guvernului Provizoriu al Republicii 
Algeriene, îndreptate spre obținerea 
victoriei, a acordat un sprijin ferm, 
necondiționat. Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națională, 
constituit ca organ al puterii cen
trale în republică.

Interzicerea activității partidului 
comunist, se arată în declarație, 
stîrnește în rîndurile tuturor parti
zanilor progresului și democrației Un 
sentiment de nedumerire și îngrijo
rare pentru drepturile și libertățile 
clasei muncitoare, ale întregului po-

(Agerpres). — Co
al Partidului Comu- 
Sovietice a dat pu-

por muncitor din Republica 'Alge
riană.

Comuniștii din Uniunea Sovietică, 
toți oamenii sovietici doresc fier
binte ca măsura nedreaptă împotri
va comuniștilor algerieni să fie a- 
nulată.

MOSCOVA. Conducători ai P.C.U.S. 
și guvernului sovietic au vizitat 
luni țesătoria experimentală model 
din cadrul Combinatului de mătase 
„Sverdlov“ din Moscova. La această 
întreprindere, procesul tehnologic de 
producție este în întregime mecani
zat. N. S. Hrușciov și alți conducă
tori de partid și de stat sovietici au 
fost primiți cu căldură de muncitorii 
întreprinderii.

teritoriul asupra căruia se extinde 
tratatul nord-Âtlantic". Această idee 
a fost sprijinită recent de către re
prezentanți oficiali ai Washingto
nului.

PARIS. La 3 decembrie Ia Paris 
s-a deschis o sesiune ordinară a A- 
dunării Uniunii Europei occidentale 
(bloc militar politic care grupează 
șapte țări capitaliste din Europa oc
cidentală : Franța, R. F. Germană, 
Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg și 
Anglia). In raportul comisiei pentru 
problemele militare se exprimă de
zideratul cu privire la constituirea 
unui „organ executiv nuclear“ al 
N.A.T.O., care să fie investit cu drep
tul exclusiv de a dispune de „ampla
sarea și folosirea armei nucleare pe

PARIS, „Guvernul” marionetă din 
Katanga a chemat la 4 decembrie 
populația acesiei provincii congo
leze să fie gata pentru „un eventual 
război" împotriva trupelor O.N.U. 
Corespondentul din Elisabethville al 
agenției France Presse anunță că, 
ministrul informațiilor, Gabriel Kiten- 
ghe din Katanga, a adresat populației 
Katangăi o chemare în care a aver
tizat că „acțiunile de tăzboi pot 
izbucni în orice moment”.

WASHINGTON. La 3 decembrie la 
Washington s-au deschis lucrările 
comitetului mixt americano-japonez 
pentru problemele comerciale și eco
nomice. Lucrările se desfășoară sub 
prezidenția secretarului de stat Dean

WASHINGTON À 
(Agerpres). — După 
cum anunță agenția 
U.P.I., președintele 
S.U.A., a recurs 
la legea antl- 
sindicală Tatt-Hart- 
ley împotriva grevei 
muncitorilor de la so
cietatea „Lockheed 
Aircraft Corpora
tion”. El a dat in
strucțiuni ministru
lui de justiție Robert 
Kennedy să ceară e- 
miterea Imediată a u- 
nui ordin de interzi
cere a grevei pe o 
perioadă de 80 de 
zile, tn fotografie : 
La uzina „Van Nuys” 
din California aparți- 
nînd societății „Loc
kheed” polițiștii în
depărtează pe unul 
din participanții la 
pichetele de grevă.

IA 6
— Cu cîl ai plătit cartofii ?
— 12 pesetas.
— 12, ai spus? — am întrebat eu.

lor minerilor din Asturii, apoi în pe
rioada grevelor din august cînd în 
lumea întreagă erau cunoscute aceste 
mari mișcări sociale, care zguduiau țara, 
ziarele spaniole, radioul au încercat 
zile și săpfămîni să ascundă aceste e- 
venimenfe cititorilor și ascultătorilor lor.

In cîmp, lîngă un măslin cu trun
chiul răsucit, ch'nuit, am stat de vorbă 
cu un tînăr, unul dintre culegătorii de 
bumbac de la Villa-del-Rio, în provin
cia Cordobei. Cînd discuția a ajuns 
la motivele grevei, pe fața lui arsă de 
soare, zbîrcită, cu cîțiva peri lungi ’ în 
loc de barbă, nu tresărea nici un 
mușchi. Nici un cuvînf n-avea să .fie 
rostit, mult timp încă... Oamenii se tem. 
A venit și femeia. îmbrăcată în negru. 
Pe copil l-a alungat la joacă.

Tăceam toți trei. Cînd deodată băr
batul a întrebat :

GRAIUL TRAGIC AL UNOR 
STATISTICI OFICIALE

Un calcul elementar. Prețul unei zile 
de muncă — 30 de pesetas. Deci o zi 
de muncă = două kilograme de cartofi 
— aliment principal al muncitorimii ne
voiașe spaniole, iar dacă se raportează 
la alte alimente, lapte sau carne, la me
dicamente, îmbrăcăminte sau chirii — 
nu mai e calcul, este tragedie.

In Andaluzia, oamenii secolului XX 
trăiesc ca în pl;nă feudalitate. Plugul de 
lemn și asinul cu ochii acoperiji fac par
te integrantă din peisajul rural. Apoi vă
taful, vechilul cu pălăria largă, cu pri
virea tot timpul încruntată, călare pe 
cal și cu biciușca în mînă, semănînd 
extraordinar cu personajul cunoscut pe 
vremuri la noi și .atît de bine prins de 
Grigorescu, are acolo, în Spania, doar 
alt nume — ;,capaz“. Lui, marele pro
prietar, slăpînul latifundiei i-a încredin
țat pămînfurile, oamenii, sufletele. Pă- 
mînturile se întind pe 
mii, trei mii de hectare,

o mie, două

Franco încearcă să dea Spaniei o 
spoială de „liberalizare".

FRANCO : — Să dăm oamenilor o mal mare libertate de mișcare : 
măriți curțile închisorilor I Desen de EUG TARU

Statisticile oficiale cele mai recente 
ne oferă, de altfel, cifre semnificative : 
5 589 637 de proprietari de pămînt po
sedă 42 700 000 de hectare. Nu vă gră
biți însă, de data aceasta, să faceți 
împărțirea ca să vedeți cam cît revine 
fiecăruia. Pentru că — tot statisticile 
ne arată — mai bine de 50 la sută 
dintre aceștia, mai exact 3 128 953 de 
posesori de pămînt, trăiesc pe parcele 
mai' mici de un hectar, însumînd 
1 808 747 hectare. în schimb, 401 922 
de cetățeni dispun de 8 038 440 hec
tare, aproape 
culfivabil. Să 
priefățile mai 
prezintă 53,51 
tivabil și sînt 
de cetățeni posedă 
250 și 500 hectare, 
între 1 000 și 5 000 de hectare și 394 — 
mari latifundii de peste 5 000 de hec
tare. Cum se spune, orice comentariu 
este de prisos.

De adăugat la aceasta că mulți dintre 
țăranii care sînt trecuți în statistică că 
posedă acel petic de jumătate hectar, 
îl lasă în paragină, se văd nevoiți să-l 
părăsească în căutare de lucru. în in
feriorul țării existe adevărate migrații : 
unii caută să plece în America de Sud, 
alții în diverse țări europene, unde mîna 
de lucru spaniolă, la un preț foarte scă
zut, este destul de căutată. Nenumăra
te safe sînt părăsite, iar în jurul orașe
lor Barcelona, Bilbao, Madrid, mizera
bilele maghernițe adăpostesc pe acești 
dezmoșteniți ce îngroașă rîndurile șo
merilor din orașe. Cum pentru dezvol
tarea industrială a țării nu se face mai 
nimic, numărul șomerilor este în per
manentă creștere.

Ei pot fi văzufi în fața cîte unui bi
rou de plasare („de plasare“ — numai 
cu numele, căci trecînd a doua zi pe 
acolo, se pot 
aceleași fețe).

— Așteptăm 
din ei — așa 
noi, în sat. 
puternicii ai 
privea ca pe niște 
din ochi și angaja 
cei mai puternici : 
zi. Femeile sînt plătite numai pe jumă
tate... Munca începea în zori și 
mina odată cu amurgul. Eu 
cunoscut însă pe nici unul 
fi muncit mai mult de 200 zile

19 la sută din pămînful 
nu ne oprim încă. Pro- 
mari de 100 hectare re
ia sută din pămîntul cul- 
repartizate astfel : 12 570 

suprafefe între 
3 706 — domenii

vedea exact aceleași și

aici, explică cîte unul 
cum se întîmplă și la 
„Capaz1 
lui

sau un îm- 
venea în piață, ne 
vite, ne cînfărea 
pe cîtva timp pe 

30 de pesetas pe

se fer- 
nu am 

care să 
pe an.

Rusk și la ele participă cîte șase mi
niștri de fiecare parte. După cum a- 
rată Associated Fress, chiar în prima 
zi au ieșit în evidență divergențele 
dintre cele două țări în problemele 
comerciale.

asupra aspectelor economice ale pro
ducției și utilizării panourilor din 
fibre și plăci aglomerate. Participă 
circa 70 de delegați. Ca președinte 
al colocviului a fost ales dl. Chau- 
ment (Franța), iar ca vicepreședinte 
N. Dumitrescu, directorul Institutu
lui de cercetări forestiere din Bucu
rești.

MOSCOVA. în Uniunea Sovietică 
există 123 de posturi de televiziune 
și 250 de stații releu. Raza lor de ac
țiune cuprinde un teritoriu imens 
care locuiesc peste 90 000 000 
oameni. In prezent se află 
curs de proiectare sau în curs

BOGOTA. Agenția France Presse 
anunță că, în viitoarele cîteva zile. 
Parlamentul columbian urméazâ să 
aprobe legea sancționînd în mod o- 
ficial devalorizarea pesoului colum
bian. Politica devalorizării a stîrnit 
proteste vehemente în rîndurile po
porului columbian. Partidul comunist 
a publicat o declarație specială în 
care aduce, de asemenea, critici aces
tei politici, arătînd că ea este impusă 
de Fondul monetar internațional și construcție "încă'5o‘de" posturi’ de" te

leviziune mari. Șase dintre acestea 
vor intra în funcțiune pînă la sfîrși- 
tul anului curent.

TOKIO. La 3 decembrie au de
clarat grevă salariații de la socie
tatea de radioteleviziune a 
niei „Koty Hoso“. Greviștii 
jorarea salariilor.

VIENA. Reprezentanții 
publice din Viena și membri ai 
corpului diplomatic au fost la 2 de
cembrie martorii unui amestec gro
solan al ambasadei R.F.G. în trebu
rile interne ale Austriei. Cînd 
aceștia s-au adunat în fața marelui 
cinematograf din Viena „Kunstler- 
haus“ unde trebuia să aibă loc vi- 
zionarea unui film documentar 
turnat recent în R.D.G., care spunea 
adevărul despre situația în Berlinul 
occidental, li s-a anunțat că filmul 
nu va rula. După cum s-a aflat, 
ambasada vest-germană la Viena a 
exercitat presiuni asupra patronu
lui cinematografului și l-a silit să 
renunțe la prezentarea filmului. Vi
zionarea filmului a avut loc, însă, 
mai tîrziu la cinematograful 
„Metro“.

că nu va duce decît la creșterea 
scumpetei și înrăutățirea situației 
materiale a oamenilor muncii.

GENEVA. In ziua de 3 decembrie, 
la Palatul Națiunilor Unite din Ge
neva au început lucrările colocviului

Asta e soarta noastră a munciforilor a- 
gricoli din Spania...

Pe cîmpiile Andaluziei, tractorul, în- 
grășăminfele, metodele agrotehnice 
moderne nu sînt introduse pe marile 
latifundii. (Statisticile arată că Spania 
și Portugalia sînt țările din Europa care 
folosesc, în med’e la hectar, . cea mai 
mică cantitate de îngrășăminte). De ce 
să facă loc progresului — care „poate 
zgîndări spiritele“, cînd mîna de lucru 
este atît de ieftină îneîf latifundiarul 
își poate permite „să lase o parte din 
pămînt să se odihnească“ ? în regiunea 
Xeres, din 44 000 de hectare pe care le 
posedă 19 proprietari, 36 000 de hec
tare nu sînt cultivate. Dar din restul 
de 8 000 de hectare proprietarii lor 
pot trăi toarte bine deoarece cultiva
rea lor îi costă mai nimic.

CEL MAI MARE „CAPAZ“

Că mai bine de jumătate din popu
lația rurală suferă de foame — puțin îi 
pasă lui Caudillo și marilor proprietar'. 
Dar oamenii de la sate nu vor să se 
resemneze la nesfîrșit. De aceea, cînd 
în aprilie 1961, Franco trebuia să facă 
o călătorie în Andaluzia, poliția, te- 
mîndu-se de o revoltă a țăranilor, a 
amînat data trecerii generalului pe la 
Cordoba cu nouă zile. Ca de obicei a 
fost născocit un atentat, au fost ope
rate arestări masive. Totuși, țăranii nu 
s-au lăsat intimidați și cînd Franco a 
trecut pe acolo, au manifestat și și-au 
cerut drepturile. Strîns cu ușa, Franco 
nu a avut ce face și, la Cordoba, a ți
nut un discurs demagogic făgăduind 
— cum îi este obiceiul — cîte în lună 
și-n stele, ba chiar și o reformă agrară. 
Țăranii, care-l cunosc bine, n-au cre
zut nimic. în schimb, mari; proprietari, 
înspăimînfați ta qîndul unei reforme a- 
grare, s-au și înfățișat la palatul Pardo 
cînd Franco a revenit la Madrid. — 
Puteți fi liniștiți, duceți-vă să vă odih
niți la Palma de Majorca, îngrijiți-vă 
mai departe de cumpărarea acțiuni
lor, nimic nu se va schimba — le dă 
asigurări Franco. Doa- el știe să fină în 
frîu poporul — fie el de la sate, 
fie el de la orașe. El, dictatorul, 
este cel mai experimentat „capaz“ 
(vătaf al moșierilor). Și totuși clientela 
regimului nu se simte în l'niște ca mai 
înainte... Dar despre șubrezirea con
tinuă a regimului, despre marile lupte 
muncitorești, despre creșterea rezisten
ței antifranchisfe — într-un artico1 
viitor.

TUDOR VORNICU
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Guvernul Salazar
se „restructurează“

NEW YORK. Primul ministru al 
Portugaliei, Salazar, a efectuat o 
nouă remaniere a guvernului. Po
trivit relatărilor din Lisabona ale 
agențiilor telegrafice, Salazar a re
nunțat la portofoliul de ministru de 
război, pe care și l-a asumat anul 
trecut cînd a concediat pe generalul 
Moniz pentru că a criticat politica 
guvernului. Acum este numit mi
nistru de război generalul Gomes de 
Araujo, fostul șef de Stat Major 
Au fost înlocuiți, de asemenea, mi
nistrul teritoriilor de peste mări 
ministrul armatei, ministrul educa
ției naționale, ministrul sănătății ș 
ministrul economiei. In afară d< 
aceasta au fost schimbați o série di 
subsecretari de stat.

Se relevă că noua restructurare a 
guvernului este una din manevrele 
prin care Salazar caută febril o cale 
de salvare a regimului său șubred
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