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Șantierele—pregătite exemplar

Pînă la sfîrșitul anului a rămas 
puțin timp. In această perioadă 
constructorii de pe șantierele in
dustriale și de locuințe au de re
zolvat două probleme importante: 
să dea în folosință obiectivele in
dustriale și soclal-culturale prevă
zute în planul acestui an și să a- 
sigure frontul de lucru pentru 1963 

posibilitatea unei activități conti- 
’ ■ " ~ ■ i a-

tare să
nue, fără întreruperi, pe șantiere. Rezolvarea _ 
cestor probleme este strîns legată de terminarea pre
gătirii șantierelor pentru lucru pe timp friguros.

Experiența ultimilor ani a dovedit ce mare însem
nătate are acest lucru pentru activitatea șantierelor. 
Constructorii trustului regional de construcții Bacău, 
de pildă, au pregătit bine șantierele pentru iarna tre
cută; materialele au fost ferite de intemperii, interi
oarele blocurilor în construcție au fost încălzite, s-au 
închis spațiile de lucru cu geamuri și prelate etc. 
Atenția a fost îndreptată spre acele lucrări care au 
avut întreaga documentație tehnică asigurată. Pregă
tind și organizînd din vreme execuția lucrărilor pen
tru lunile de iarnă, cu toate greutățile pricinuite de 
ninsori și ger, pe șantiere s-a muncit într-un ritm sus
ținut. Aceasta a dat posibilitate constructorilor din 
Bacău ca în acest an să lucreze ritmic, să dea locu
ințele în folosință la termenele stabilite.

Multe organizații de construcții, învățînd din expe
riența anilor trecuți, dovedind spirit gospodăresc, au 
stabilit din timp măsurile corespunzătoare pentru lu
crul pe timpul iernii. Direcția generală de construcții- 
rnontaj a Sfatului popular al Capitalei a întocmit încă 
din luna august un plan de măsuri. Aplicarea acestor 
măsuri a foșt urmărită îndeaproape. încă la începu
tul lunii octombrie pe șantierele din Capitală erau 
terminate proiectele de organizare pentru lucrul pe 
timp friguros. Au fost pregătite prelate textile sau din 
material plastic, precum și panouri din plăci fibro- 
lemnoase sau stufit pentru închiderea spațiilor de lu
cru. S-au asigurat de asemenea sobe și radianți cu 
raze infraroșii ; în același timp s-a grăbit terminarea 
instalațiilor definitive de încălzire pentru a fi folo
site, acolo unde este posibil, ca sursă de căldură.

Măsurile luate pentru stabilirea amplasamentelor și 
întocmirea din vreme a proiectelor au permis ca în 
majoritatea regiunilor, locuințele pentru anul 1983 
să intre în lucru. La Bacău, Roman, Constanța, Ora
dea, o parte din ele au fost începute încă din tri
mestrul III. Aceasta a permis ca lucrările să fie în
tr-un stadiu destul de înaintat în ce privește con
strucția de roșu, îneît pe timp de iarnă să se poată 
munci fără întrerupere, în interior.

Și pe șantierele de construcții industriale s-au făcut 
.intense pregătiri în vederea asigurării unui ritm nor
mal de lucru în perioada de iarnă. La Hunedoara, pe 
șantierele centrului siderurgic, au fost puse în func
țiune 2 stații centrale pentru fabricarea 
prevăzute cu instalații de încălzire și de 
.cu apă caldă etc.

Peste tot este necesar să fie urgentată ________
lucrărilor de încălzire și de închidere a spațiilor de 
lucru, pentru ca schimbarea vremii să nu determine 
încetinirea ritmului lucrărilor. în paralel este nece
sar să se termine și celelalte lucrări — protejarea 
malaxoarelor și benzilor transportoare, aprovizionarea 
cu agregate de rîu, amenajarea drumurilor de acces etc, 
care asigură executarea în bune condiții a lucrărilor 
pe timp de iarnă.

Deși trusturile regionale de construcții s-au con
vins de necesitatea acestor pregătiri, există încă șan
tiere unde lucrurile se urnesc destul de greu din loc. 
Așa se prezintă situația pe unele șantiere de lo
cuințe ale Trusturilor regionale Banat, București 
și altele. Pe șantierul nr. 5 din Reșița, la blocurile 
2 și 3, unde se execută finisajele interioare, nu se 
montase pînă zilele trecute nici o fereastră, iar radian
ță „așteptau" să fie puși în funcțiune, cu toate că 
Vremea se răcise. In aceste condiții nu e de mirare 
ide ce unele echipe lucrează cu o productivitate scă- 
Xută, că unele lucrări au, din cauza umezelii, o durată 
prea mare.

Desigur că și în aceste regiuni există posibilitatea 
Ca pregătirile pentru iarnă ale șantierelor să fie acce
lerate. Efectuarea acestor lucrări trebuie controlată1 
îndeaproape, atît de către trusturile de construcții 
și comitetele executive ale sfaturilor populare, cît și 
de organele locale de partid. în felul acesta, nu numai 
Că se va asigura un ritm susținut pe șantiere in timpul 
rece, dar va putea fi recuperată mai grabnic șl rămî- 
nerea în urmă a unor construcții din regiunile aminti
te, Pentru asigurarea unui front continuu de lucru pe 
timpul iernii este necesar să se dea o atenție deosebită 
stabilirii amplasamentelor viitoarelor construcții, pre- 

um și predării la timp a documentației tehnice ne
cesare șantierelor.

Pregătirea exemplară a șantierelor pentru perioada 
de iarnă este o sarcină la ordinea zilei pentru fie
care organizație de construcții, o treabă gospodărească 
'de mare importanță. Aslgurînd o bună pregătire a șan
tierelor pentru timpul friguros se creează condiții pen
tru realizarea întocmai a volumului de construcții, 
pentru desfășurarea unei munci continue pe șantiere.

betoanelor 
alimentare

terminarea

Cu planul anual îndeplinit

Ca buni gospodari, constructorii 
îngrijit din timp pentru pregătirea 
pe șantier.

© RAID ANCHETĂ. — După 
deschiderea învățămîntului de 
partid la sate (pag, 2-a).

o DISCUȚII. - Acad. prof. 
Duiliu Marcu : Arhitectură și 
sculptură (pag. 4-a).

© Congresul al Xll-lea al P.C. 
din Cehoslovacia — Raportul 
prezentat de tovarășul Antonin 
Novotny (pag. 5-a).

o Lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C. Italian — Cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu (pag. 6-a).

de pe șantierul nr. 3 — Toporașl din Capitală s-au 
lucrului pe timpul iernii. In fotografie : Un aspect de 

(Foto : M. Andreescu)

fo am întreprins pentru a asigura 
un ritm de lucru mai w pe șantiere
întreprinderile de construc

ții din cadrul trustului regio
nal de construcții au obținut 
în acest an o serie de rezul
tate bune în munca lor. Sta
ția de flotație de la întreprin
derea minieră Bălan, de pildă, 
a fost construită și dată în 
folosință cu 70 zile înainte de 
termen. Au fost date în folo
sință la timp noi localuri de 
școli, s-a realizat un Titm de 
lucru mai accelerat pe șan
tierele construcțiilor agro
zootehnice din regiune etc. în 
ce privește construcția de lo
cuințe, s-a predat pînă în 
prezent o suprafață de aproa
pe 24 000 mp.

In regiunea noastră există 
numeroase obiective Indus
triale, construcții de locuințe 
și isocial-culturale începute, 
unde va trebui lucrat și în 
timpul iernii. Trustul regional 
de construcții a luat un șir de 
măsuri care să asigure un 
ritm normal de lucru pe 
șantiere și în lunile ano
timpului friguros. Astfel în 
sectorul de lucrări al între
prinderii de construcții nr. 2 
din strada Mihal Viteazu șl 
împrejurimi — acolo unde se 
va înălța un cartier nou al 
orașului Tg. Mutoș — s-a tre
cut la organizarea locurilor 
de muncă în vederea iernii, 
s-a construit o Btație centra
lizată de betoane șl mortare 
cu dispozitive de încălzire a 
agregatelor și apel necesare 
procesului tehnologic, de exe
cuție etc.

Tot în vederea desfășurării 
lucrărilor în bune condiții, pe 
multe din șantierele trustului 
au fost luate măsuri pentru 
încălzirea lucrărilor în stadiu 
de finisaj. S-au pregătit coc-

siero cu cărbuni și radianți 
infraroșii peniru încălzirea și 
uscarea pereților interiori, a 
zugrăvelilor etc. în marea lor 
majoritate șaniierele au fost 
aprovizionate cu materiala 
de protecție împotriva frigu
lui — sobe de încălzit, pre
late, rogojini etc. S-au luat 
măsuri pentru gruparea con
ductelor de apă, racorduri 
provizorii, izolarea lor cu vată 
minerală.

Lucrul cu prefabricate ne 
va da posibilitate să menți
nem același ritm și iarna. Prin 
folosirea de planșee cu fîșii 
cu goluri se asigură un pro
ces normal de montare și .în 
timpul friguros. Tot în acest 
scop s-au prevăzut măsuri 
pentru confecționarea prefa
bricată a treptelor mozalcate 
la blocurile de locuit. Acestea 
sosesc pe șantier în stare fi
nisată, urmînd să 11 se facă 
aici doar montajul. Se folo
sesc, de asemenea, pe scară 
largă, plăcile de rumbeton 
prefabricate.

La pregătirea șantierelor pe 
timp de iarnă dă un sprijin 
prețios colectivul laborato
rului central din cadrul trus
tului. Pe multe șantiere s-a 
trecut la introducerea unui 
adaos plastifiant, care sporeș
te rezistența la îngheț și dez
gheț, precum șl gradul de im
permeabilitate al mortarelor 
și betoanelor.

Cu toate rezultatele 
bune obținute, există 
însă șantiere unde pre
gătirile pentru rezonul 
friguros nu sînt făcute 
încă la un nivel cores
punzător. O parte a lu
crărilor unde se creea
ză frontul de iarnă, în 
special la Tg. Mureș, au

fost începute cu întîrziere, din 
cauza nedepunerli documen
tațiilor în timpul cerut. Pe 
unele șantiere din regiune 
-este nevoie 7să fie urgentate 
măsurile pentru protejarea și 
stivuirea corespunzătoare a 
materialelor la locul de mun
că și în depozite, pentru a- 
menajarea drumurilor de ac
ces etc — lucrări fără de care 
nu se poate concepe o nor
mală desfășurare a muncii pe 
timp de iarnă.

Tot în cadrul pregătirilor 
pentru anotimpul friguros, noi 
includem măsurile privitoare 
la îmbunătățirea cazării mun
citorilor, la buna organizare 
a cursurilor de ridicare a ca
lificării, la intensificarea pro
pagandei tehnice pe șantiere 
etc. — lunile de iarnă fiind 
potrivite pentru asemenea 
acțiuni.

Sîntem convinși că buna 
pregătire a lucrului pe timp de 
iarnă ne va crea condiții să 
desfășurăm o activitate susți
nută pe tot cursul anului 1963 
— an în care întregul nostru 
colectiv este hotărît să obțină 
noi succese In producție.

Arh. IOAN GABOR 
inginer-șef

Trustul regional de construcții 
Mureș-Autonomă Maghiara

Printr-o telegramă adresată C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, colectivul Uzinei do reparat utilaj minier din Petroșeni ra
portează realizarea și depășirea planului de stat pe anul 1962 și a anga
jamentelor luate în întrecerea socialistă. Metalurgiștii uzinei au îndeplinit 
planul anual înainte de termen și de data stabilită prin angajamentul 
luat la Începutul anului.

Ținînd cearna de rezervele interne ce pot fi puse în valoare la fie
care loc de muncă, colectivul uzinei a hotărît ca pînă la sfîrșitul anului, 
in cinstea celei de-a 15-a aniversări a proclamării R. P. Romîne, să reali
zeze pesto plan o producție în valoare de 5 500 000 lei. în acest fel se 
creează condiții favorabile pentru îndeplinirea în mod 
prima zi, a planului do stat pe anul 1963.

* *
BRAȘOV (corosp. „Scînteii“). — Colectivele din 20 

industriale șl unități ale industriei locale din regiunea 
plinit sarcinile de plan pe acest an. Printre întreprinderile care au reali
zat planul anual do producție se numără fabricile „Libertatea“-Sibiu, 
„Record“ și „Vitromotan“-Mediaș, „Aurora“-Brașov, „Mur.citorul”-Cris- 
tian. Centrul frigorlfic-Sibiu ș.a.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii din aceste Întreprinderi se pregătesc 
în prezent peniru producția anului 1963, în așa fel incit din prima decadă 
a lunii ianuarie sarcinile de plan să fie realizate în mod ritmic.

ritmic, încă din

de întreprinderi 
Brașov au înde-

Construcții de școli
DOROHOI (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri a avut loc la Dorohoi festivi
tatea inaugurării unui nou local de 
școală medie. Clădirea are 16 săli 
de clasă, laboratoare, bibliotecă și 
este dotată cu mobilier și material 
didactic modern.

Tot zilele acestea constructorii su
ceveni au dat în folosință un local 
de școală medie cu 16 săli de clasă 
în orașul Botoșani. De la începutul 
anului și pînă în prezent. în regiune 
au fost date în folosință 179 săli de 
clasă.

Cursuri pentru brigadieri 
și vicepreședinți 

de gospodării colective

Ședmfa plenară a (Sonsslmiin
Superior sb!

Miercuri dimineața la Palatul 
Marii Adunări Naționale a început 
ședința plenară a Consiliului Su
perior al Agriculturii.

La ședință iau parte membrii 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
precum și secretarii cu problemele 
agrare ai comitetelor regionale ale 
P.M.R. și un mare număr de acti
viști ai consiliilor agricole regio
nale.

La ședința de deschidere au par
ticipat tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.M.R., Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești.

Lucrările ședinței au fost deschi
se de 
cretar

tovarășul Mihai Dalea, se
al C.C. al PJM.R., președinte-

Agricultura
le Consiliului Superior al Agricul
turii.

Tovarășul Eugen Alexe, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, a prezentat raportul 
privind analiza realizării planului 
în agricultură pe anul 1962 și sar
cinile planului pe anul 1963.

Tovarășul Nicolae Giosan, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, a prezentat raportul 
cu privire la principalele realizări 
ale cercetărilor științifice în dome
niul agriculturii în anul 1962 și pla
nul tematic de cercetare pe anul 
1963.

Dezbaterile în legătură cu rapoar
tele prezentate au continuat în 
cursul după-amiezii în secțiile de 
specialitate ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

(Agerpres)

Al VII-lea concurs pe țară al formațiilor 
artistice muzical-coregrafice de amatori

A început cel 'de-al VII-lea concurs pe 
țară al formațiilor artistice muzical-core
grafice de amatori, organizat de Comi
tetul de stat pentru cultură și artă, Consi
liul Central al Sindicatelor, Comitetul 
Central al U.T.M. și Uniunea centrală a 
cooperativelor meșteșugărești.

La concurs participă coruri, formații de
instrumente populare, orchestre simfoni
ce și semisimfonice, de cameră, fanfare, 
colective de operetă, formații de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, soliști vo
cali, instrumentiști și dansatori din Intre-

prinderl șl Instituții, 
cole socialiste, 
rești, cămine culturale, case de cultură 
raionale și ale tineretului.

Concursul se organizează in scopul in
tensificării și permanentizării activității 
obștești a formațiilor artistice de amatori, 
pentru îmbogățirea repertoriului și ridi
carea calității programelor.

Cel de-al VII-lea concurs se va desfă
șura In două etape, pînă în vara anului 
1964, cînd va avea loc

cluburi, unități agri- 
cooperafive meșteșugă-

finala pe țară. 
{Agerpres)

Regiunea Argeș Spartachiada de iarna a tineretului
De cîteva zile s-a dat startul în 

tradiționala competiție sportivă de 
masă — Spartachiada de iarnă a ti
neretului. In majoritatea asociațiilor 
sportive din regiunea Argeș, primele 
.concursuri au. prilejuit, o, serie de în
treceri pasionante, la care au parti
cipat numeroși tineri și tinere. Bună
oară, în cele 26 de asociații sportive 
din raionul Drăgășani, unde s-a or-

ganizat deschiderea festivă a compe
tiției, au fost prezenți 2 540 concu- 
renți care s-au întrecut la trîntă, hal
tere, gimnastică, șah, tenis de masă.

Frumoase manifestări sportive au 
avut loc cu acest prilej și în raioa
nele Rm. Vîlcea, Găești, Curtea de 
Argeș,

L. MIREA 
coresp. voluntar

Un nou sistem de numerotare a încălțămintei
Mărimea încălțămintei a fost stabilită 

pînă acum nu în centimetri ci în „puncte 
clsmărești” (un punct cismăresc echivalea
ză cu 6,67 mm). Practica a dovedit că 
acest sistem nu este cel mai bun, deoarece 
între două numere există un decalaj prea 
mare, de unde și cerințele insistente ala 
cumpărătorilor pentru jumătăți de numere. 
Noul sistem de numerotare prevede măsu
rarea în centimetri și realizarea unor nu
mere din 5 în 5 mm. Veți putea deci cera 
încălțăminte de 24 cm (care corespunde 
vechiului număr 36), 24 1/2, 25 și așa mai; 
departe, din Jumătate în jumătate de cm.

Avantajul noului sistem constă In reali
zarea unei încălțăminte mai apropiate de 
mărimea reală a piciorului. In loc de 8 
mărimi, cît avea vechiul sistem, măsu
rarea în centimetri prevede pentru aceeași 
grupă (bărbați, femei) încălțăminte de 11 
mărimi.

Și încă un avantaj : se ușurează stabi
lirea de către fiecare om a mărimii de 
încălțăminte de care are nevoie. Cetățea
nul poate să deseneze cu creionul contu
rul piciorului pe o bucată de hîrtle și să 
măsoare distanța dintre extremitatea căl- 
ctiulul șl vîrful degetului cel mai lung.

Sistemul de marcare in centimetri a în-

călțămintei va Intra în vigoare anul viitor. 
De pe acum s-a luat măsura ca în inte
riorul pantofilor, pe lingă cifra care in
dică numărul vechi, să fie scris și numă
rul după noul sistem de măsurare a încăl
țămintei.

In magazine vor apare tabele Indica
toare, care vor conține numerele actuale 
și corespondentele lor din noul sistem de 
măsurare.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Miercuri s-a deschis la Casa agro
nomului din Cluj un curs de 10 zile 
cu peste 80 de vicepreședinți și bri
gadieri din gospodăriile colective din 
regiune. Lecțiile vor fi predate dë 
ingineri și specialiști cu experiență 
în producție, de specialiști de la cen
trul regional de proiectare și orga
nizare a teritoriului și de la Ofi
ciul regional de îmbunătățiri fun
ciare.

Premiere teatrale
Miercuri seara, în sala din bcL 

Schitu Măgureanu a Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra" a fost pre
zentată în premieră piesa „O sin
gură viață”, de Ionel Hristea. Piesa 
este pusă în scenă de regizorul Lu
cian Pintilie. Primul spectacol a a- 
vut în distribuție pe Nelli Sterian 
și George Măruță, artiști emeriti, 
Octavian Cottescu, Lucia Mara, 
Nastasia Șova, Mircea Albulescu, 
Lucian' Pintilie și Aurora Șotropa. 
Decorurile sînt semnate de Paul 
Bortnovski, iar costumele de Geor
ge Ștefănescu.

★

Colectivul Teatrului 
Bîrlad a prezentat la 
de cultură din Tecuci
premieră a stagiunii cu piesa „Cei 
ce caută fericirea” de Orlin Vasiliev. 
Regia artistică a spectacolului este 
semnată de Cristian Nacu, iar sce
nografia de Sergiu Singer.

de stat din 
Casa raională 
cea de-a doua

Consfătuirea teatrelor 
de păpuși

Miercuri s-a deschis la Iași O 
consfătuire a teatrelor de păpuși din 
țară. In cadrul consfătuirii, care are 
ca temă „Caracterul educativ al ar
tei păpușerești". se dezbat probleme 
privind activitatea și repertoriul tea
trelor de păpuși, îmbunătățirea ca
lității spectacolelor. Cu prilejul 
consfătuirii, la Palatul Culturii din 
Iași s-a deschis o expoziție de plas
tică păpușerească, la organizarea că
reia și-au adus contribuția majorita
tea teatrelor de păpuși din țară:

Funiculare în parchetele 

de exploatare

BAIA MARE (coresp. „Scînteii”). 
— în parchetele de exploatare ale 
întreprinderilor forestiere din Baia 
Mare, Sighet, Vișeu și Borșa au fost 
date în folosință 7 funiculare noi cu 
o lungime totală de aproape 15 km.

Cu ajutorul 
va asigura 
transportul la 
a unui volum
circa 50 000 mc.

noilor funiculare se 
în acest an forestier 
rampele de încărcare 
de masă lemnoasă de

Uzinele de mașini agricole „Semănătoarea" din Capitală. Aspect din secția vopsitorie.
(Foto j Agerproil

DOCUMENTE REMISE O.N.U. DE V. A. ZORIN ȘI A. STEVENSON

Reprezentanții permanenți ai U.R.S.S. și S.U.A. la O.N.U., V. A. Zorin 
șl A. Stevenson, au remis lui U Thant, secretar general al O.N.U., docu
mente referitoare la acordul privind colaborarea în domeniul folosirii 
în scopuri pașnice a spațiului cosmic, realizat în urma întîlnirilor care 
au avut loc în luna iunie a.c. între oamenii de știință sovietici și ame
ricani. V. A. Zorin și A. Stevenson l-au rugat pe U Thant să difuzeze 
aceste materiale în rîndul tuturor membrilor O.N.U. în calitate de docu
mente oficiale ale Organizației Națiunilor Unite.

Doi dintre „realizatorii” ultimului film contro-
(Fulo : M. Cioc)

Recent, la 
cfioul „Al. Sahla“ 
am văzut pe un 
ecran cît palma 
citeva Imagini de 
film.

...Intr-o 
orbitoare, 
bronzate 
in spuma 
lor, la Cosflneșfi,

CHEMAREA CONFERINȚEI PENTRU PACE DE LA HIROȘIMA

Conferința pentru interzicerea 
bombelor nucleare și în apăra
rea păcii, care și-a încheiat 
lucrările la Hiroșima, a che
mat popoarele lumii să lupte pen
tru dezarmarea generală. Conferința 
s-a desfășurat timp de două săptă-

mînl șl a fost convocată din Iniția
tiva unei serii de organizații din 
Japonia, printre care partidul socia
list, Consiliul General al Sindicate
lor și altele. La lucrările conferin
ței au participat peste 3 500 de 
persoane.

TRUPELE GUVERNULUI CENTRAL 
AL CONGOULUI AU OCUPAT KON- 
GOLO, important nod de cale fera- 
tă din Katanga de nord. Corespon
dentul agenției Associated Press își 
exprimă părerea că operațiunile 
actuale împotriva orașului Kongolo 
urmăresc în primul rînd „să întă- 
lească regimul premierului Adoula, 
care este supus în parlament unor 
critici vehemente din partea opozi
ției".

IN URMA PROTESTELOR OPI
NIEI PUBLICE DIN COSTA RICA, 
guvernatorul provinciei Cartago a 
fost silit să demisioneze. El a fost 
făcut răspunzător pentru un ordin 
dat gărzii civile de a reprima o ma
nifestație populară în cursul căreia 
trei persoane au fost ucise și 25 
xănita.

In Întreaga europa occiden
tala iarna prematură, relatează 
France Presse, a răsturnat toate pro
nosticurile buletinelor meteorologice. 
După frigul și zăpada care în unele 
țări a continuat să cadă, în ultimele 
48 de ore, în Anglia și în alte țări 
ceața și poleiul cru întrerupt ori au 
îngreunat transporturile. în fiecare 
oră în Olanda se înregistrează peste 
30 de accidente de circulație.

CRIZA DE GUVERN DIN R.F.G. 
Tratativele cu privire la formarea 
unui guvern de coaliție în R.F.G. 
s-au complicat în. ultimele 24 de ore. 
Acum la tratative participă parti
dele U.C.D.-U.C.S., social-democrat 
și llber-demo.crat

lumină 
trupuri 

pătrund 
valuri-.

. i 
o combină se lea
gănă pe marea de 
spice la G.A.S. 
Minăstirea ; obiec
tivul aparatului de 
filmat 
apoi 
schele, 
cartier 
bă, din Capitală; 
sus, pe poteci de 
munte, in apropie
rea Predealului 
ele. Imagini ale o- lează pelicula. 
dihnei și ale prac
ticii în producție alternează cu ima
ginile muncii patriotice și ale acti
vității educative, alcătuind o cronică 
vie, dinamică, a vacantei studențești... 
Filmul este încă „prins în clame", 
dar în următoarele săptămîni, după 
selectarea secvențelor și imprimarea 
„sonorului", va fi prezentat in pre
mieră.

Imaginile pline de lumină și tine
rele ale „Vacantei 1962" oglindesc 
viața de azi a studenților, ilustrează 
condițiile de odihnă și învățătură pe 
care regimul nostru le oferă tinere
lului studios ; în vreme ce un alt 
scurt metraj — aflat, de asemenea, 
în perioada de finisare, prinde figu
ra unui student 
focul satirei.

„Realizatorii" 
la politehnică și 
că și arhitectură, 
solvent care, deși lucrează de cîteva 
luni în producție, nu s-a putut des- 
pă'ți de „echipa de filmare". 
Pentru că această „echipă" a deve
nit un colectiv însuflețit de dragostea 
față de arta atît de complexă a ci
nematografului.

Dar cineclubul educă nu atît prin 
aceste prime încercări de filmare, cît, 
mai ales, prin popularizarea și pre
zentarea operelor clasice ale cinema
tografiei, prin dezvoltarea simțului 
artistic șl formarea bunului gust, Un

ne plimbă

neconștilncios

sînt studenți 
filologie, de la 
ba chiar și un

sub

de 
tizi- 
ab-

ciclu de expuneri și proiecții, Inso
lite de discuții, ii ajută pe tinerii 
spectatori să înțeleagă mai bine spe
cificul imaginii cinematografice, să 
descopere mai ușo- sensurile adinei 
și culmile arhs'ice ale unor creații 
datorate lui Eisenstein sau Chaplin, 
lui Pudovkin sau René Clair.

— Am învăța' aici cum să „vedem“ 
un film — afirmă unul dintre cine-a- 
maiori.

A „vedea“ un Ulm înseamnă pen
tru acești tineri și pasionali specta
tori a descoperi frumusețea plastică a 
unei imagini, a injelege ideile și me
sajul unei 
surp-inde 
unui film, 
spectator 
arie, cea 
populară.

Așadar, 
pentru artă, dragostea pentru frumos 
și dezvăluie tinerilor 
tund al unor personaje ; de la fră- 
mîntările lui Hamlet, pînă la viața e- 
roică, exemplară a lui Pavel Korcea- 
ghin. Și este o formă educativă atră
gătoare.

Azi cineclubul Casei de cultură a 
sfudenfilor din Capitală numără 200 
de membri, față de 30—40 anul 
trecut.

PAUL DIACONESCU

opere cinematografice, a 
calitățile sau slăbiciunile 
cu alte cuvinte, a fi un 
inițiat în tainele acestei 

mai finără dar și cea mai

cineclubul educă gustul

mesajul pro-



Secția noastră și-a îndeplinit și 
depășit, lună de lună, sarcinile de 
plan. In primele trei trimestre lu
crătorii secției au realizat economii 
la materiale și manoperă în valoare 
de peste 765 000 lei, depășind ast
fel planul anual de economii cu 
135 000 lei.

Printre fruntașii secției se numără 
sudorițele Maria Pipan și Șerbana 
Briceag, cablatorul Anastase Rădu- 
lescu și montațorul Constantin Ghi- 
nea. Ce se poate spune despre acești 
fruntași ai secției noastre ?

E o urare veche și frumoasă, fă- atent a ajutat-o și pe bătnnă. Mi-a 
cută deunăzi și mie cînd era cit plăcut gestul !
pe-aci să pierd autobuzul care 
merge la Salonta. Abia am pus 
piciorul pe scară că a și por
nit. Văzînd un scaun liber 
m-am așezat să-mi trag răsu
flarea. Mă așezasem pe scaunul în
casatorului. Dau să mă scol, dar 
el îmi face semn cu mint să stau 
liniștit. La prima stație, o bătrînă 
cu un cufăr mare se pregătea să 
coboare. încasatorul a sărit sprin
ten jos, a coborît cufărul și apoi

Pînă la Salonta l-am mai văzut pe 
încasator cu un copil în brațe, a- 
jutînd o mamă iar apoi și pe șo
fer ajutînd cîte un călător cu ba
gaje mai grele. Nimeni nu le pre
tindea acest ajutor.

Mici nu știu cînd am ajuns la 
Salonta. A fost o călătorie plă
cută. O datorez încasatorului 
Gheorghe Precup și șoferului Ente
ric Fiizesi.

I. DRAGANESCU 
muncitor

MARIA PI
PAN lucrează 
în secție, ca su- 
doriță, de pa
tru ani. Ridi- 
cîndu-și conti
nuu calificarea 
șl folosind în 
mod judicios 
timpul de mun
că, ca își depă

șește lunar sarcinile de producție, 
în medie cu 15 la sută

Un contract nu e o simpla hîrtie
Potrivit repartiției date de Minis

terul Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, baza de aprovizionare a 
rafinăriilor-Ploiești a încheiat, în 
cursul acestui an, cîteva contracte 
cu Fabrica de cabluri și materiale 
electroizolante din București, pentru 
livrarea unor cantități de sîrmă de 
bobinaj. Comenzile au fost eșalonate, 
iar termenele de livrare acceptate 
de furnizor. Cantitatea contractată 
era de circa 1 000 kg sîrmă. Poate

părea surprinzător, dar abia la 12 
octombrie am primit... 35 kg sîrmă. 
Baza noastră a fost lipsită în felul 
acesta de posibilitatea de a aprovi
ziona unele întreprinderi cu sîrmă de 
bobinaj necesară.

Oare contractul este o simplă foaie 
de hîrtie ?

la timp la cititoriPresa
In aceste zile, la Pavilionul eco

nomiei naționale continuă sâ se 
desfășoare lucrările de contractare 
a produselor pe care fabricile le 
vor livra

Comisia culturală 
la lucru

Peste 3 000 de femei au partici
pat la conferințele organizate în 
comune de Comisia culturală a 
Comitetului raional al femeilor- 
Fetești. Conferințe ca „O călătorie 
în viitor”, „Cum va arăta patria 
în 1965”, „Căsătoria”, „Zestrea”, 
„Familia în satul colectivist” au 
fost mult apreciate. In comunele 
V. Roaită, Platonești, Ștefan cel 
Mare, s<-au ținut conferințe pe 
teme de știință popularizată. Pe 
lingă circumscripțiile sanitare 
funcționează 17 cercuri cunoscute 
sub denumirea „Școala mamei".

In raion funcționează un număr 
de 691 de cercuri de citit, la care 
participă aproape 15 000 da femei. 
Cu sprijinul bibliotecii raionale 
s-au organizat peste 630 biblioteci 
de casă cu 7 000 cititoare. In ca
drul acestor biblioteci au fost or
ganizate cîteva sute de recenzii.

Odată cu venirea iernii posibili
tățile pentru desfășurarea unei 
largi munci culturale în rîndurile 
femeilor devin și mai mari.

comerțului emul viitor.
(Foto : M. Cioc) De cîfva fimp, la redacfia ziarului 

nosfru și la redacfiile altor ziare cen
trale sosesc scrisori din diferite loca- 
lităfi din tară, prin care cititorii semna
lează o serie de deficiente în expe
dierea și difuzarea presei.

Sesizările cititorilor sînt pe deplin 
îndreptățite, interesul lor pentru buna 
difuzare a ziarelor centrale și locale 
este firesc. Citirea zilnică a presei a 
devenit o necesitate pentru milioa- 

din tara hoasfră.

cablu, pe care le realizează 
sînt de bună calitate.

D. LAURENȚIU 
instructor de partid

ILIE BURLACU 
merceolog, 

baza de aprovizionare 
a rafinăriilor-PIoiești TOÀTA TARA

de producție in me-

Ziarul a intrat, se poate 
în viafa noastră de fiecare zi. 

înțelegem însă cum este posibil

ANASTASE 
RÄDULESCU. 
cablator, este 
responsabilul 

brigăzii de pro
ducție din ate
lierul echipa
ment. Este un 
bun organiza
tor. Brigada pe 
care o conduce 
își depășește 
producție cu circa 20 la sută. For
mele de 
brigada,

CONSTAN
TIN GUINEA 
este responsa
bilul unei e- 
chipe de mon
trai 
întreaga 
pă, 
din 
pul 
își 
zilnic sarcinile 
die cu 20 la sută.

Aceștia sînt fruntașii secției noas
tre cu care fiecare din noi ne mîn- 
drim.

GHEORGHE GHEORGHE 
corespondent voluntar 

Uzinele „Electromagnetica“- 
București

7* £ leitul
DIN

zilnic sarcinile <le

ȘERBANA 
BRICEAG, su- 
doriță, absol
ventă a școlii 
profesionale ca
re funcționează 
pe lingă uzină, 
este o munci
toare harnică 
și pricepută, 
bună calitate.Execută lucrări de

Apreciată și stimată de tovarășii cu 
care lucrează, a fost primită de 
rînd în rîndurile candidațîlor 
partid.

El și 
echi- 

folosind 
plin tim- 
de muncă, 

depășesc

HI

iiiii

inn, tma
O NOUĂ „AUTOSERVIRE

La parterul unui nou bloc de locuințe de 
pe B-dul Republicii din Timișoara (fotografia 
nr. 1) s-a deschis recent un magazin alimen
tar cu autoservire. Este modern utilat, cu 
spații corespunzătoare pentru depozitarea 
mărfurilor șl e bine aprovizionat, (de la P. 
LAICH1CI, funcționar).

BETONIERA ȘTRANDULUI

De aproape doi ani, in incinta Ștrandului 
Tineretului din București, zace sub cerul li
ber, fără a fi folosită, o betonieră (fotografia 
nr. 2). Neglijența a fost semnalată, Ia începu
tul anului, întreprinderii de exploatare a baze
lor sportive, căreia îi aparține utilajul. Era do 
așteptat să fie luate măsuri. Agregatul însă 
continuă să so degradeze, iar I.E.B.S. — să 
plătească cote de amortisment, (de la CON
STANTIN IOAN, laborant).

S-A „EXTINS” ȘANTIERUL

La făbrica de încălțăminte „Flacăra Roșie” 
din Capitală s-a deschis de mai multă vreme 
un șantier de construcție care s-a întins șl po 
strada Octavian. După cum se vede și în fo- 
togratiâ nr. 3, șantierul nu e bine gospodărit : 
diverse materiale, utilaje și construcții meta
lice stau împrăștiate po stradă, îngreunînd tre
cerea pietonilor și a vehicolelor. (de la S. 
PETRE, funcționar)

CARAVANA DE MICRORADIO
GRAFIE. Zilele trecute, la Gura Bar
za, raionul Brad, a sosit o caravană de 
microradiofotografie medicală, apar- 
ținînd spitalului din Deva. In decurs 
de numai cîteva zile, s-a făcut mi- 
croradiofotografierea a. peste17 000 de 
persoane din cadrul exploatării mi
nière tàarza. uzinei de preparare a 
minereurilor Gura Barza și Ate
lierelor Centrale Gura Barza. (De la 
Mihai Susan, maistru preparator).

VIȚE ALTOITE PRODUSE DE 
GOSPODĂRIILE COLECTIVE. în 
cunoscuta podgorie a Drăgășani- 
lor, se plantează an de an noi su
prafețe. cu vii. Pentru asigurarea 
materialului săditor necesar, 5 gos
podării colective printre care Ștefă- 
nești, Orlești, Zăvideni etc. s-au 
specializat în producerea de vițe al
toite. La un recent schimb de expe
riență al viticultorilor din Drăgă- 
șani; s-a stabilit înființarea de școli 
de viță în alte 12 gospodării colec
tive.

LA ODIHNĂ. La stațiunea balneo
climaterică Vatra Dornei au sosit din 
Ploiești, Timișoara. Hunedoara. 
București și alte localități din țară 
o nouă serie de oameni ai muncii 
pentru a-și petrece concediul de 
odihnă — a 16-a din acest an. In 

Itot cursul anülui, stațiunea a găz
duit 10,,770 de batn'eni ai muncii, cu 
peste :2 000 mai -mult decît în anul 
trecut.
’ ȚESĂTURI PENTRU LEGĂTORII. 
Creatorii de modele de la „Uzinele 
textile Timișoara', de la „Produc
ția', „Tudor Vladimirescu“ din Bucu
rești, „Gheorghe Doja’ din Sf. 
Gheorghe și alte fabrici au reali
zat în ultimul timp o gamă variată 
de noi țesături destinate legătorillor. 
Noile țesături sînt executate din 
fire de mătase, in și din fire sinte
tice.

nele de cetățeni 
Tirajele mari — de 
neconceput în tre
cut — pe care le 
ating astăzi, ziarele 
centrale și locale 
reflectă acest inte
res crescînd al oamenilor muncii pentru 
presă, sînt o expresie a grijii și pre
ocupării partidului și guvernului de a 
asigura toate condițiile materiale ne
cesare unei bune și operative infor
mări a cetățenilor prin mijloacele ce 
stau la îndemîna presei.

„Ne-am obișnuit să citim zilnic ga
zetele, să fim mereu la curent cu fot 
ce se întîmplă în țară și pesté hotare 
— ne scrie muncitorul Ion lordache 
din Sibiu.
spune, 
Nu 
ca, după atîția ani de experiență bună 
în difuzarea presei, să se ma: ivească 
acum cazuri cînd primim ziarele cu o 
zi întîrziere".

Difuzarea operativă a ziarelor, răs- 
pîndirea lor în cel mai scurt timp și 
cu mijloacele cele mai rapide este o 
treabă de mare răspundere — o sar
cină nu numai administrativă, ci și po
litică. Acest lucru îl cunosc bine și 
tovarășii din cadrul organelor dé re
sort ale Ministerului Transporturilor și c v ' i i '■ I 2 . . -■ r ■' . • • > -c

mul|umirea cetățenilor. Pe bună drej> 
fale își exprimă nedumerirea șl n* 
mulfumirea corespondentul nostru vo
luntar Andrei Aron, din Brașov, și alfl 
cititori, care ne informează că de mal 
multe săptămîni ziarele ce apar dimi
neața în Capitală, ajung la cititori în' 
orașul Brașov abia după orele 15, iar 
în alte orașe, și mai tîrziu. La Miercu
rea Ciuc, Toplifa, Dej, Gherla, abonajil 
primesc ziarele cu o întîrziere de o zl 
și uneori chiar de doua. Situații ase-< 

mănătoare ne sem
nalează și al|i citi
tori din Turda, 
Cîmpia Turzii, Cluj 
și din alte locali
tăți din tară.

Ce s-a înfîmplat, ce cauze au inter
venit și au provocat asemenea pertur
bări în buna difuzare a presei ? Orga
nele de resort explică aceste defi
ciente prin faptul că a fost suspendat 
trenul accelerat nr. 309, care a circu
lat în fimpu1 verii. Dar afîf sarcina 
de a suspenda sau de a reveni asu
pra circulației unui tren, cît și aceea de 
a lua măsuri'e necesare pefitru a asi
gura în continuare aceleași condiții de 
difuzare, a presei o are tot Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor. 
Buna difuzare a presei nu trebuie să 
fie cu nimic prejudiciată din cauza 
slabei coordonări a muncii dintre or
ganele care răspund de această im
portantă problemă. Orice întîrziere în 
trimiterea ziarelor la cititori este pro
fund păgubitoare. Adesea chiar și în- 
tîrzieri de o oră sau două pof avea 
urmări negative : ziarele nu mai pot 
ajunge în ziua aceea în mîinile mun
citorilor care lucrează în anumite 
schimburi sau nu mai pot fi expediate, 
cu anumite legături locale, în unele 

■■-sate și comùhe'drri regiunea săli raio
nul respectiv. Or, așa cum se urmă
rește cu stricteje ca fiecare ziar să a- 
pară în grafic, là o anumită oră, cu 
aceeași grijă trebuie să se asigure tri
miterea Iui la timp, eliminarea oricăror 
înfîrzîeri în difuzarea lui. lată de ce, 
este indicat ca tovarășii din conduce
rea. Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor să analizeze cu exigen
ță felul în care se face difuzarea pre
sei, luînd măsuri concrete și operativa 
pentru remedierea lipsurilor semnalate.

NOTA

Telecomunicațiilor —- care răspund de 
difuzarea "șiVăspîndi.rea presei. Or, ce 
se întîmplă ? Există multă inconsec
ventă în felul în care organele de re
sort, aparfinînd acestui minister, or
ganizează difuzarea ziarelor. Sînt pe
rioade cînd se fac multe lucruri bune 
pe linia trimiterii presei spre milioane 
de cititori din întreaga (ară ; după 
cum sînt perioade cînd interesul pon- 
fru difuzarea operativă a presei scade, 
ceea ce în mod justificat provoacă ne-
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RAiD-ANCHETÀ După deschiderea 
învățămîntului de partid la sate

Anul acesta, învățămîntul de partid Ia sate a căpătat o dezvoltare mai mare decît în anii treenți. 
Mal mulți corespondenți regionali ai ziarului nostru, împreună cu corespondenți voluntari, activiști ai 
comitetelor regionale și raionale de partid, au cercetat într-un șir de raioane (Medgidia, regiunea Do- 
brogea ; Buzău. Ploiești, regiunea Ploiești ; Rm. Vîlcea, regiunea Argeș ; Focșani, regiunea Galați; Iași, 
regiunea Iași ; Bacău, regiunea Bacău ; Corabia, Ctăiova, regiunea Oltenia ; Urziceni, Titu, Slobozia, 
regiunea București : Dej, Năsăud, regiunea Cluj) cum a fost organizat învățămîntul de partid la sate 
și cum s-au desfășurat primele lecții și seminarii. Publicăm mai jos uhele din constatările lor.

ORGANIZAREA
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI —

LA UN NIVEL MAI ÎNALT

în condițiile actuale, cînd rîndu
rile partidului au crescut la sate; 
iar țărănimea colectivistă, oamenii 
muncii de la sate manifestă un in
teres puternic pentru cunoașterea a- 
profundată a învățăturii marxist- 
léniniste, a politicii partidului, a 
sporit în toate regiunile și raioanele 
numărul celor care studiază în 
cercurile și cursurile învățămîntu
lui de partid din gospodăriile co
lective, G.A.S. și S.M.T. Tov. 
Dumitru Bălan, secretar al Co
mitetului raional de partid Foc
șani, ne-a arătat că în acest raion 
față de 3 321 cursanți, citi, erau anul 
trecut, anul acesta sînt 5 600 cursanți. 
în raionul Iași, potrivit datelor ce 
ne'-au fost comunicate de tov. Va
sile Azoiței, secretar al comitetului 
raional de partid, numărul cursanți- 
lor a crescut cu aproape 2 000.

Comitetele raionale de partid 
aü selecționat noi propagandiști, 
îndeosebi din rîndurile activiști
lor de partid și de stat, inte
lectualilor cu bună pregătire poli
tică și ideologică. în raionul Slobö- 
zia, din cei 232 propagandiști, 90 
sînt activiști de partid, de stat și 
din economie, iar 58 sînt cadre di
dactică, ingineri, tehnicieni șl alți 
intelectuali. în raionul Urziceni, din 
276 propagandiști, 72 sînt activiști 
de partid, d» stat și din economie, 
108 sînt cadre didactice, ingineri, 
tehnicieni.

Esté pozitiv faptul că organele și 
organizațiile de partid au acordat o 
atenție deosebită satisfacerii dorin
ței exprimate de noii membri și can
didați de partid de a studia în în
vățămîntul de partid. în raionul Nă
săud. de pildă, studiază în cercuri 
și cursuri toți candidații și membrii 
dé partid noi. La fel în raioanele 
Dej, Ploiești și în alte raioane.

interesul sporit ai oamenițor 

muncii de la sate péntru studierea 
marxism-leninismului, a politicii 
partidului, se reflectă în faptul că 
un număr însemnat de tovarăși, din 
activul fără partid fac parte, alături 
de membri și candidați de partid, 
din diferite forme ale învățămîn- 
tului de partid. Astfel, în raionul 
Corabia, numărul acestora a crescut 
de la 675 la 1 260, în raionul Cra
iova de la 580 la 1 470.

Candidați! și noii membri de 
partid au fost îndrumați îndeosebi 
spre cercurile de studiere a statu
tului P.M.R. în raionul Ploiești, nu
mărul acestor cercuri a crescut de 
la 84 la 145. Membrii de partid care 
anul trecut au studiat statutul 
P.M.R. urmează acum cursurile Se
rale.

Mai sînt însă unele locuri unde 
n-au fost create membrilor și can- 
didaților de partid condiții de a 
urma acele forme ale învățămîntu- 
lui care-i interesează în mod deo
sebit. Este oare normală situa
ția din unele gospodării de stat 
și S.M.T. din raionul Corabia, unde 
de ani de zile se organizează ace
leași forme de învățămînt ? Aici 
membrii de partid care au absolvit 
aceste forme sînt puși în situația 
de a repeta mereu ceea ce au în
vățat, în loc să li se dea posibili
tatea să studieze lucruri noi, și în 
primul rînd economia agrară — 
așa cum au cerut multi dintre ei.

Corespunzător creșterii continue a 
nivelului cultura] și idéologie al 
membrilor de partid, ește firesc și 
necesar ca numărul cercurilor de 
tip superior șă crească pretutin
deni. în raionul Bacău însă au fost 
constituite un număr sporit de 
asemenea cercuri — 28 de econo
mie politică, 12 de filozofie — fără 
să se tină seama de faptul că 
mulți dintre cei înscriși, și. ci.tai 
unii dintre propagandiștii desem
nați, nu au pregătirea corespunză
toare. O situajie asemănătoare este 
în raionul Tg. Ocna. ■

Numărul mare ai cercurilor de 

.Studiu care au fost organizate obligă 
organele și organizațiile de partid 
să le acorde un ajutor sistematic, 
astfel ca activitatea lor să se desfă
șoare de la început în bune condiții.

PREGĂTIREA
PROPAGANDIȘTILOR —

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

încă de la deschiderea noului an 
de studiu se vădește preocuparea 
celor mai multe comitete raionale 
de partid pentru desfășurarea la un 
nivel mai înalt a pregătirii propa
gandiștilor. O experiență bună în 
pregătirea propagandiștilor de la 
sate are Comitetul raional de partid 
Eocșani. Aici, secretari și membri ai 
biroului, raional de partid iău parté 
la pregătirea propagandiștilor, con
duc sêminarii, fac expuneri în fața 
acèstorâ. La cabinetul raional dé 
partid sînt organizate, în afara se- 
minariilbr de pregătire a propagan
diștilor pentru conducerea discuțiilor 
în cercuri, conferințe pe probleme 
dintre cele mai importante ale în
vățăturii marxist-leniniste și ale 
politicii partidului. La ultimele pre
gătiri ale propagandiștilor, aceștia au 
audiat, în funcție de forma de învă
țămînt pe care o conduc, expuneri cu 
privire la ,,învățătura marxist-leni- 
nistă despre partidul de tip nou" 
ținută de tov. Zenovie Moldovan, 
prim secretar al comitetului raional 
de partid ; „P.M.R. — conducătorul 
poporului nostru în opéra de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră“ ; „învățătura marxist- 
leninistă despre industrializarea so
cialistă. Directivele Congresului al 
IlI-lea a] P.M.R. cu privire la dez
voltarea industriei“ ; „Sarcinile tra
sate de partid în ce privește crește
rea continuă a producției agricole 
vegetale și animale’’— t-inute dé tov. 
Antohi Dobre. Ion Anăstasiu. secre
tari ai comitetului raional de partid, 
și-irig. Alexandru Nicolae, vicepre
ședinte al consiliului agricol raional,

De mare ajutor le sînt propagan
diștilor discuțiile metodice despre 
modul cum trebuie predate și se
minarizate anumite teme din pro
gramul cursurilor, ideile ce trebuie 
să fie dezvoltate în mod deosebit 
într-o temă sau alta, felul cum să 
se realizeze în mod practic legătura 
cu sarcinile actuale. Cu mult inte
res a fost urmărit schimbul de expe
riență în cadrul căruia propagan
diști, printre care tovarășii Gh. Mo- 
canu* de la G.A.C. Suraia, Constan
tin Stoica, de la G.A.C. Biliești, Ion 
Grama, de la G.A.C. Cotești, au îm
părtășit din metodele lor de muncă 
noilor propagandiști.

După cum a arătat directo
rul Cabinetului raional de partid 
Medgidia, tov. Dinu Dicianu, și în 
acest raion schimburile de ex
periență între propagandiști, organi
zate cu cîtva timp in urmă pe centre 
de comune, au dat rezultate bune.

.La Cabinetul raional de partid 
Urziceni, pregătirea propagandiștilor 
se desfășoară la un nivel necores- 
punzăto'r. Seminarul recent cu pro
pagandiștii cursurilor serale s-a li
mitat la desfășurarea propriu-zisă 
a discuțiilor în seminar și studierea 
materialului bibliografic : nu s-a 
făcut nici o expunere. La seminarul 
referitor là prima temă din progra
mul cursurilor serale anul I : „Din 
trecutul de luptă al partidului nos
tru”, s-a vorbit despre primele aso
ciații și organizații muncitorești din 
țara noastră, despre diféritë grè
ve și acțiuni, fără însă să șe facă o 
analiză a evenimentelor istorice, fără 
să se scoată în evidență procesul de 
organizare și de maturizare à clasei 
muncitoare. în condiții mai bune s-a 
desfășurat seminarul la curStll seral, 
anul II, la tema „Dezvoltarea agri
culturii socialiste“. Conducătorul se
minarului ä orientat, discuțiile spre 
problemele principale, insistînd asu
pra tezelor și sarcinilor cuprinse în 
documentele partidului nostru. Cabi
netele de partid sînt datoare să des
fășoare o activitate sistematică pen
tru a asigura pregătirea propagan
diștilor ia un nivel superior cercului 
pe care-1 conduc.

TOATĂ ATENȚIA 
CONȚINUTULUI 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Constatările făcute pe teren arata 
că cele mai multe comitete raionale 
de partid și cabinete de partid și-aU 
sporit preocuparea pentru legarea 
învățămîntului de viață, dé sarci
nile actuale. Aceasta se vădește în 
înseși lecțiile expuse în fața propa
gandiștilor. Prin ce i-a ajutat în 
mod deosebit pe propagandiștii 
cercurilor de studiere a statutului 
P.M.R lecția ținută in fata lor la 
Cabinetul raional de partid Ploiești 

pe tema „Creșterea rolului condu
cător al partidului în perioada de- 
săvîrșfrîi construcției socialiste în 
țara noastră?“ În primul rînd, prin 
explicarea clară a factorilor care 
impun ca o necesitate obiectivă 
creșterea rolului conducător al par
tidului în această perioadă. în al 
doilea rînd, prin aceea că lecția nu 
sé limitează la enunțarea unor teze 
teoretice, ci slujește totodată pro
pagandiștilor ca un îndrumar prac
tic, arătîndu-ie, pe baza a numeroa
se exemple din activitatea organi
zațiilor de partid ale raionului, fe
lul în care acestea își exercită rolul 
de conducător și mobilizator al co
lectivului în mijlocul căruia acti
vează.

Nu pretutindeni se acordă însă 
atenția cuvenită conținutului, spo
ririi eficacității învățămîntului prin 
întărirea legăturii lui cu viața. Ex
punerea „Centralismul democratic 
— principiul călăuzitor al structurii 
organizatorice a partidului“, ținută 
în fața propagandiștilor din raionul 
Slobozia, este într-atît de abstractă, 
de ruptă dê viața organizațiilor de 
partid din raion, incit nu amintește 
măcar că acum se desfășoară ale
gerile de partid la sate, nu se referă 
la concluziile ce se desprind din a- 
dunările de alegeri pentru ac
tivitatea organizațiilor de partid, 
în raioriul Corabia, în fața propa
gandiștilor cercurilor de studiere a 
statutului P.M.R., s-a prezentat 
expunerea : „Statutul — legea de 
bază a partidului“, care nu dă mă
car un singur exemplu din activi
tatea organizațiilor dé partid din 
cuprinsul raionului, nu se referă la 
experiența pozitivă a acestora, la 
neajunsurile care se mai manifestă. 
Expunerea despre „Probleme ac
tuale ale întăririi gospodăriilor a- 
gricolè colective“, ținută în fața 
propagandiștilor dé la cursul Se
ral äriül II. fiți conține nici o re
fermé là rhUncă desfășurată pentru 
întărirea economieo-organizatoriciî a 
gospodăriilor colective din raion. 
Asemenea deficiențe se semnalează 
și în pregătirea propagandiștilor din 
raionul Craiova, în mod firesc, elé 
își lasă amprenta asupra desfășură
rii discuțiilor în cercuri. Expunerea 
pregătită spre a fi prezentată în fața 
cursanților de la cursul seral anul I 
din G.A.C. Braniște abunda în cifre și 
date luate din rhanual, în schimb des
pre problemele tare stau în fața 
gospodăriei nu se sufla un cuvînt.

De cea mai mare însemnătate 
pentru legarea învățămîntului de 
viață, de sarcinile actuale, este par
ticiparea sistematică a cadrelor de 
partid la muncă de propagandă. în 
raioanele Agnita. Iași, Focșani, 
Ploiești, cadrele de partid cu metrici 
de conducere lai» parte la munca da 

îndrumaré a învățămîntului de 
partid la sate.

în discuțiile cu corespondenții zia
rului nostru* propagandiștii au fă
cut unele propuneri în vederea ri
dicării nivelului învățămîntului șl 
asigurării unei mai strînse legă
turi a acestuia cu viața. Tov. 
Const. Stoica, propagandist în co
muna Biliești* regiunea Galați : mai 
multe lecții practice predate propa
gandiștilor la unitățile agricole 
fruntașe. Tov. Ion Giurgea* propa
gandist în comuna Jariștea ■ organi
zarea de Vizite ale cursanților în 
locuri legate de trecutul de luptă 
al „ partidului.

^MINĂRII DE ECONOMIE
AGRARĂ

Pentru specialiști și cadre de con
ducere din G.A.S., S.M.T., G.A.C., 
consilii agricole, anul acesta au fost 
organizate pentru prima oară, pe 
lingă cabinetele raionale, seminarii 
de economie agrară, condttse de lec
tori ăi comitetelor regionale de par
tid. în regiunea Argeș există 33 a- 
semenea seminarii. Pentru a da po
sibilitate participanților să dezbată 
problemele în mod cît mâi diferen
țiat, potrivit pregătirii și preocupă
rilor lor, comitetul regional de 
partid a indicat ca ele să fie orga
nizate pe grupe, separat : cu ingi
nerii șl medicii veterinari din 
G.A.C. ; cu cadrele de specialiști 
din G.A.S. șl S.M.T. ; cu președinți 
de G.A.C., de sfaturi populare și 
brigadieri.

Cabinetul regional de partid a 
venit în ajutorul cabinetelor raio
nale la întocmirea tematicilor aces
tor seminarii, trimitîndu-le din timp 
un plan orientativ, care cuprindea 
atît teme politico-economice, cît și 
teme dé econorhie agrară. Alegînd 
Unele din aceste teme, cabinetele 
raionale de partid au mai stabilit 
și altele, pè baza consultării utilii 
mare număr de ingineri agronomi, 
directori de G.A.S., S.M.T. etc., avînd 
grijă ca tematicile să fie cît mai 
ștrîns legate de problemele locale, 
pe care sînt chemate să le rezolve 
câdrélé dé conducere din agricul
tură. Toate acestea ari făcut, ca se- 
rriinariilé să-$i înceapă activitatea în 
büné condiții.

In raionul Agnita au fost create 
două seminarii de economie agrară 
péntru președinții și inginerii agro
nomi ai G.A.C., un seminar pentru 
inginerii agronomi din G.A.S., iar 
altul pentru medicii veterinari și in

*
Comitetele regionale și raionale de partid sînt chemate să conducă 

cu toată răspunderea învățămîntul de partid la sate, să ia toate măsurile 
pentru a asigura bunul lui mers, să-și îndrepte de la început atenția 
spre conținutul de idei al învățămîntului, spre legarea lui cît mai strînsă 
de viață. Controlul și îndrumarea concretă a învățămîntului de cătra 
organele de partid vor asigura desfășurarea lui cu succes în noul ea,

ginerii zootehnici din G.A.C. și.gos
podăriile de stat.

Ar fi bine ca această experiență 
pozitivă să fie însușită și de Comi
tetele raionale Urziceni, Slobozia, Mi- 
zil și Buzău, unde s-a făcut foarte 
puțin pentru organizarea seminarii- 
lor de economie agrară.

ÎNVĂȚĂMÎNTUL IDEOLOGIC
Al CADRELOR DIDACTICE

Concomitent cu conducerea Tnvătă- 
mîntului de partid, comitetele re
gionale și raionale de partid së preo
cupă de studiul ideologic al cadre
lor didactice dé la . sate, care se des
fășoară pe baza programelor învă- 
țămîntului de partid. Profesorii și 
învățătorii s-au înscris. în cercuri de 
studiere a istoriei P.M.R., de econo
mie politică, materialism dialectic și 
istoric, probleme de bază ale teoriei, 
marxist-leniniste. înscrierea s-ă fă- ■ 
cut ținîndu-se seama de preferințele ' 
și de pregătirea fiecăruia, prècum și 
de disciplina pe care o prédàù. To
tuși nu pretutindeni au fost respec
tate aceste criterii. Astfel, tov. Ta
che Teodor, director al cabinetului 
regional de partid Argeș, he-a in
format că în timp ce în raioarïéle 
Rm. Vîlcea, Curtea de Argeș și 
Mtîscel înscrierea cursanților s-a 
făcut judicios, la centrul de co- 
mună" Otești, raionul Drăgășani, 
s-au înscris la cercurile de filozofie 
unele cadre didactice care, pentru a 
avea pregătirea corespunzătoare a- 
cestor cercuri, ar fi trebuit să ur
meze în prealabil alte forme de în- 
vățăinîint ideologic. In raionul Giur
giu, regiunea București, cadrele di
dactice au fost îndrumate în bloc 
să studieze economia politică.

încă de la primele lecții și semi
narii tinute în cadrul noului an de 
învătSmînt se vede interesul cres
cînd al cadrelor didactice pen
tru .studiul ideologic, a cărui efica
citate se vădește în întreaga lor 
activitate educativă. La primele două 
lecții și convorbiri ținute în centrele 
de comune Titii, Corbii Mari, Pbtlogi, 
Bolintin Vale, din raioriul Titu, cea 
rriai mare parte a cursanților studia
seră și conspectaseră materialul bi
bliografic indicat. Măsurile luate pînă 
acum pèritru organizarea studiului 
ideologic al cadrelor didactice tre
buie continuate prin îndrumarea 
conținutului acestui studiu, prin 
crearea condițiilor necesare ca tot! 
cei înscriși în cercurile de studiu si 
poată participa regulat la seminarii,

*

D
P



t

Nr. 8734 Tn t e i Æ Pag. 3
2SZ

;< -,;

MlJ1L IO

oepodăria de stat Bulgăruș a cîștlgat o 
experiență valoroasă în obținerea de 
recolte bogate de cereale. în anul 
acesta, pe întreaga suprafață de 370 
ha cultivate cu grîu, s-au realizat cîte 
4 932 kg la ha, iar la porumb, de pe

fiecare hectar din cele 405, s-au cule3 cîte 8 244 
kg poTumb boabe. După strîngerea recoltei de po
rumb, consiliul gospodăriei a discutat mult, împreu
nă cu brigadieri și mecanizatori, despre aceste re- 

jzultate. Le-am comparat cu cele obținute în anii tre- 
cuți și am căutat să desprindem ce a determinat o 
creștere aproape de două ori a producției de po
rumb, față de anul trecut, deși condițiile climaterice 
au fost mai puțin favorabile decît în alți ani. Media 
precipitațiilor din ultimii 20 de ani a fost de 
500—600 mm anual, în vreme ce în perioada 1 iulie 
1961 — septembrie 1962 a fost de 440 mm. E drept 
că plantele au avut umezeală din ploi — deși nu 
în cantitățile necesare — tocmai în momentele mai 
critice.

Ne-am îngrijit să folosim cît mai rațional terenul, 
amplasînd porumbul pe acele suprafețe unde apa 
freatică este mai la suprafață. Și asemenea terenuri 
sînt multe la noi. Ținînd seama de lucrul acesta, 
precum și de faptul că avem un pămînt bun — cer
noziom ciocolatiu —, că lucrătorii gospodăriei au 
dobîndit o experiență bogată în aplicarea agroteh
nicii avansate, pentru anul viitor suprafața ocupată 
cu porumb va fi de 1 120 de ha (anul acesta supra
fața arabilă a gospodăriei a crescut). Am ales tere
nul cel mai potrivit și am și trecut la pregătirea lui, 
așa cum ne învață experiența de pînă acum că e 
mai bine în condițiile gospodăriei noastre. în cele 
ce urmează vom prezenta pe scurt ceea ce conside
răm că este mai important, mai valoros din această 
experiență.

Fiecare lucrător din agricultură știe că îngrășă- 
mintel9 contribuie mult la sporirea producției. Șl 
porumbul este o plantă care răsplătește din plin 
cheltuiala făcută cu îngrășămintele. Noi ne-am 
convins de acest lucru. Pe o parcelă de 15 ha lu
crată de brigada a doua e-a realizat o recoltă 
mult mai mare decît media pe gospodărie. A- 
ceastă parcelă se află în apropierea grajdurilor 
și îngrijitorii au aruncat din abundență gunoi în 
fiecare an.

Trebuie spue că ne-am ocupat foarte serios de 
îngrășarea terenului și am întocmit un plan spe
cial în acest scop, pentru a nu rămîne nici un 
hectar neîngrășat. Este cea mai mare greșeală 
cînd se aplică îngrășăminte la întîmplare, cînd nu 
exi3tă o evidență a ceea ce ai dat fiecărei parcele, 
în ultimii trei ani, în gospodărie, întreaga supra
față cultivată cu porumb a fost îngrășată cu gu
noi de grajd. în 1959 au fost îngrășate 43 ha cu 
1075 tone gunoi de grajd, revenind cîte 25 tone la 
ha; în vara anului 1960 am îngrășat cu gunoi de 
grajd 180 ha cu 5400 tone, revenind la ha cîte 30 
tone, iar anul trecut am îngrășat pentru porumb 
75 ha cu 2250 tone cu gunoi, revenind la ha cîte 
30 tone. Gunoiul de grajd a fost administrat sub 
arătură adîncă de vară sau de toamnă, încorporîn- 
du-se în sol în aceeași zi 6au cel mult a doua zi 
după împrăștierea lui pe teren.

Gospodăria noastră are un număr mare de ani
male, de la care se pot aduna cantități însemnate 
de urină. La platformele de gunoi am construit re
zervoare speciale pentru a nu se pierde acest în- 
grășămînt valoros. în timpul iernii, întreaga canti
tate de urină de grajd a fost împrăștiată pe teren 
cu ajutorul unor cisterne dotate cu aparat de distri
buire.

Pe suprafața de 146 ha am dat sub arătură 
adîncă după recoltarea păioaselor cantități spo
rite de superfosfat și sulfat de amoniu.

"Tl| xperiența ultimilor ani a spulberat orice
J ’ îndoială cu privire la efectul deosebit 

de pozitiv al arăturii adînci pentru 
J toate plantele de cultură. în gospodă- 

ria noastră arătura adîncă, executată 
imediat după recoltarea plantei premer

gătoare, este lucrarea de bază care asigură spori
rea producției de porumb. Noi n-am lăsat un petec 
de pămînt nearat adînc din vară sau din toamnă.

Noi am stabilit timpul de executare a arăturii 
în funcție de planta premergătoare. Astfel, pe su
prafața de 247 ha unde planta premergătoare a 
fost griul, arătura s-a executat după eliberarea 
terenului în decada a Il-a și a IH-a a lunii iulie la 
adîncimea de 30-35 cm cu plugul purtat în agre
gat cu grapă stelată. Pe 159 ha, unde planta pre
mergătoare a fost porumbul, arătura adîncă s-a 
făcut în decada a IlI-a a lunii octombrie cu plugul 
suspendat, la adîncimea de 30-35 cm.

In primăvară, înainte de însămințare, am aplicat 
o serie de lucrări în scopul menținerii terenului 
curat de buruieni și asigurării unui pat germina- 
iiv cît mai bun. Executarea acestor lucrări a fost 
însă mult îngreunată de faptul că terenul a fost 
inundat. De aceea, am organizat în așa fel munca, 
încît pe măsură ce terenul se zvînta, pe porțiuni 
cît de mici, se executau lucrările necesare — gră- 
patul cu grapa reglabilă, apoi de 2-3 ori cu discul 
urmat de grapă reglabilă, în funcție de gradul de 
tasare a fiecărei parcele. Precizăm că în anii nor
mali nu facem atîtea discuiri. în această primă
vară însă, terenul a fost tare bătătorit din cauza 
ploilor. S-au făcut mai multe discuiri pentru a se

Gospodăria agricolă de stat
Bulgăruș, regiunea Banat

realiza o nivelare cit mal bună a terenului în ve
derea îngropării semințelor la aceeași adîncime 
și pentru crearea condițiilor optime de întreținere 
mecanizată a culturilor.

ntroducerea în cultură a hibrizilor du
bli a contribuit în mare măsură la ob
ținerea de producții mari. Noi cultivăm 
hibrizii încă din anul 1957. An de an 
i-am urmărit să vedem care dau rezul
tatele cele mai bune, pentru că este

foarte important să folosești hibrizii cei mai potri
viți condițiilor din fiecare loc în parte. Anul 
acesta am cultivat hibrizii dubli 306 și 409, care 
s-au'dovedit a fi cei mai valoroși, în condițiile 
noastre de Climă și sol, dînd cea mai mare recoltă. 
Cultivînd mai mulți hibrizi am asigurat și o eșalo
nare a recoltării, încît această lucrare să se poată 
face de calitate și la timp, evitîndu-se pierderile. 
Iată producțiile realizate de la fiecare hibrid :

e5
Hibrizii c u 1 t i v a ț 1

H5 d H. D. 306 H. D. 409
bJD•R< 

CQ Supr. 
ha.

Producția Supr. 
ha.

Producția
medie kg medie kg

la ha la ha

I 33 8 787 121 8 244
II 80 8 910 69 8101

Total 113 8 874 190 8192

Din analiza rezultatelor arătate în tabelul de mai 
sus rezultă că cele mai bune recolte, în condițiile 
anului acesta, s-au obținut la hibridul H.D. 306 care 
a dat o producție de 8876 kg boabe la ha. La 
densitatea de 43 000 plante la ha, el a avut știulețl 
bine dezvoltați și un randament mare la batere 
(în jur de 80 Ia sută). Acest hibrid a dat și în anii 
trecuți producții mari, fiind superior hibridului 409, 
și în același timp rezistent la șiștăvire.

H. D. 203, un hibrid precoce, a fost cultivat în 
lotul de hibridare și a avut de asemenea o com
portare bună. El a dat însă o recoltă mai mică 
decît ceilalți doi hibrizi. Datorită faptului că a 
existat un decalaj mare între apariția paniculu- 
lui la linia „tată" și apariția mătasei la „mamă", 
circa 10—15' la sută din știuleți au fost incomplet 
fecundați.

Din practica noastră de agricultori ne-am 
convins că recolta depinde într-o măsură hotărî- 
toare de timpul cînd se face semănatul, de cali- 
taiea acestei lucrări. De aceea, pentru semănat 
ne pregătim de fiecare dată foarte serios. în acest 
scop, sînt bine instruiți tractoriștii. Deși în mod 
normal însămînțăm între 15—30 aprilie, anul acesta 
am depășit termenul din cauza inundațiilor. în 
acest caz, am acordat o atenție deosebită adîn- 
cimii de semănat. în terenurile însămînțate mai 
tîrziu, după 1 mai, semănatul s-a făcut mai adînc 
— la 10—12 cm, pentru ca sămînța să ajungă la 
umezeala necesară răsăririi în timp cît mai scurt.

în condițiile noastre, care n9 permit să reali
zăm o densitate mai mare de plante la hectar, 
noi am folosit semănătoarea de porumb regla
tă pentru distribuirea bob cu bob, la distanța 
de 80 cm, între rînduri. Pentru aceasta, s-au între
buințat discuri corespunzătoare călifarului la fie
care hibrid în parte. Un lucru asupra căruia am 
insistat în mod deosebit, a fost semănatul în rîn
duri perfect drepte. Aceasta, pentru a se asigura 
executarea lucrărilor mecanizate în bune condiții 
și a se evita tăierea plantelor la prășit.

Asigurarea unei densități optime de plante la 
hectar, repartizarea lor rațională atît pe rînd cît 
și între rînduri, este un alt factor care influențează 
într-o maro măsură producția de porumb. Densi
tatea optimă trebuie să se stabilească în fiecare 
loc în parte, în funcție de hibridul cultivat, de 
modul de însămînțare (bob cu bob sau în cuiburi), 
de gradul de fertilitate și umiditate a solului-

Pe baza observațiilor făcute de specialiștii noștri, 
am stabilit să realizăm următoarele densități : 
la H.D. 203, hibrid precoce cu talie mică — 45 000 
plante recoltabile la ha ; la H.D. 306 — în medie 
42 000-43 000 plante recoltabile la ha, iar la H.D. 409, 
hibrid tardiv cu talie 
înaltă și masă foliară 
dezvoltată — 38 000-
40 000 plante la ha.

Pentru asigurarea
cestei densități noi am 
acordat o mare atenție 
calculării cantităților de 
sămință necesare la 
hectar șl executării ră-

ritului plantelor. Cantitatea de sămînță a variat 
între 16—20 kg la ha.

Intrucît s-a prevăzut o perioadă mal puțin favo
rabilă, jăritul e-a făcut manual, după prima prașilă 
mecanică. Această lucrare s-a executat de echipe 
instruite special. De ce am făcut noi răritul după 
prima prașilă ? Pentru motivul că rămînînd de la 
început numărul optim de plante la hectar ele 
pornesc să crească viguro3, se dezvoltă rapid, și

mODÜCTiÂ I DT COST\ei/toni

1959 I960 1961 196?

uniform. In cazul răritului la prașila a doua, așa 
cum am procedat în anii treouți, lanul se dezvoltă 
mai încet din cauză că pe aceeași suprafață sînt 
plante prea multe care coneumă din hrană. Desi
gur, în cazul cînd se face răritul la prima prașilă, 
rămînînd numărul optim de plante la hectar, tre
buie avut o mare grijă ca lucrările ce se fac ulte
rior să fie de calitate superioară, pentru a nu se 
tăia sau răni nici o plantă.

entru realizarea unei culturi curate, fără 
buruieni, și păstrarea apei în sol, lu
crările de întreținere au o importanță 
deosebită.

Prima lucrare, executată la 5—6 zile 
după însămînțare, a fost grăpatul cu gra

pa cu colți reglabili. Aceasta a avut ca efect ruperea 
scoarței și distrugerea buruienilor care începeau să 
încolțească. în momentul răsăririi porumbului terenul 
a fost perfect curat de buruieni. După răsărire, la 
3—4 zile, s-a făcut din nou grăpatul tot cu grapa 
cu colți reglabili. Cînd porumbul a avut 3—4 frun
ze, s-a dat pe întreaga suprafață cu sapa rota
tivă. După 7—8 zile s-a făcut prima prașilă me
canică Ia adîncimea de 8—10 cm, folosindu-șe 
cultivatorul suspendat.

Din cauză că în acea perioadă timpul a fost 
secetos, terenul nu s-a îmburuienit. Cu toate aces
tea, lucrările de întreținere au continuat în vede
rea păstrării în sol a apei acumulate din precipi
tațiile de primăvară. Pe întreaga suprafață s-au 
executat trei prașile mecanice și trei manuale. 
Prașila a patra mecanică s-a făcut numai pe su
prafața de 52 ha, pe restul terenului porumbul 
avînd o dezvoltare prea mare.

Așa cum am arătat, recoltatul s-a făcut eșalo
nat, după timpul de coacere a hibrizilor. Deși pe 
întreaga suprafață cultivată cu porumb e-a lucrat 
bine, aplicînsîu-se întregul complex de măsuri 
agrotehnice, trebuie spus că au existat diferențe 
de recoltă de la o parcelă la alta nu numai în 
funcție de hibridul cultivat. Iată mal jos produc
țiile realizate pe unele parcele :

Se observă că producțiile cele mai mari au fost 
obținute pe parcela nr. 14 a brigăzii I, unde 
pe o suprafață de 15 ha s-au realizat cîte 9 866 kg

Suprafața Producție medie 
la ha'kg

Brigada I
Total pe brigadă 256 8074
Parcela nr. 14 15 9866

„ nr. 10 59 8711
„ nr. 12 90 7866
» ni*. 15 92 7576

Brigada II.
Total pe brigadă 149 8536
Parcela nr. 7 60 9200

„ nr. 6 19 8526
„ nr. 5 43 8000
,, nr. 2 27 7925

la ha și pe parcela ut. 7 unde pe suprafața de 60 
ha s-au■ realizat în medie cîte 9 200 kg la ha. 
Aceste suprafețe au fost îngrășate mai bine decît 
altele, ceea ce demonstrează efectul mare pe care 
îl are gunoiul de grajd în cultura porumbului.

Pe alte parcele, recolta a fost mai scăzută. Cau
zele sînt diferite. Așa, de pildă, suprafața de 27 
ha din parcela nr. 2 a brigăzii a II-a, unde s-au 
recoltat 7 925 kg la ha, a fost însămînțată mai 
tîrziu din cauză că a stagnat apa pînă după 10 
mai. Cu toate acestea, 3-a obținut în acest an o 
recoltă medie bună : 8 244 kg boabe la ha. Tre
buie subliniat că producția de porumb a crescut 
de la un an la altul: în 1959 s-au realizat 1 330 kg 
la ha ; în 1960 — 3 685 kg la ha ; în 1961 — 4 680 
kg la ha- Colectivul nostru s-a străduit totodată 
să reducă și prețul de cost al porumbului. Dacă 
în 1959 tona de porumb a costat 1 557 lei, în 1960 
ea a scăzut la 694 lei, anul trecut la 575 lei, iar 
anul acesta la 417 lei.

G
ospodăria de stat din Bulgăruș este 
una din întreprinderile agricole care li
vrează anual statului mii de tone de 
cereale, precum și cantități însemnate 
de carne și lapte. Dispunem însă de po
sibilități pentru ca aceste cantități să 

sporească și mai mult. Pentru a le pune cît mal de
plin în valoare, conducerea gospodăriei și organi
zația de partid se ocupă în permanență și cu 
toată .grija de asigurarea cadrelor de lucrători ca
lificați, care să mînuiască cu pricepere mijloacele 
tehnice moderne ce ni s-au pus la dispoziție, să 
aplice agrotehnica înaintată. Mecanizatorii și-au 
însușit temeinice cunoștințe atît prin cursurile de 
calificare care s-au desfășurat în fiecare iarnă în 
cadrul gospodăriei cît și prin instruirea lor în 
cîmp de către specialiști. S-a desfășurat o muncă 
susținută de către organizația de partid, condu
cerea gospodăriei și specialiști pentru introducerea 
largă a mecanizării la această cultură, pentru ri
dicarea conștiinței mecanizatorilor. Din rîndul me
canizatorilor s-au ridicat acum oameni care cunosc 
bine mașinile și execută întocmai lucrările cerute 
pentru obținerea de recolte mari. Producția mare 
de porumb obținută de gospodărie se datorește 
muncii harnice, entuziaste a multor mecanizatori 
fruntași cum sînt: I. Baba, Schütz Matei, Jung Ioan 
și alții.

Mecanizatorii sînt organizați în două brigăzi 
complexe avînd cîte 100 ha pentru fiecare tractor. 
Datorită acestui fapt lucrările pe care le execută 
sînt de calitate superioară, neexistînd tendința de a 
fugi după cantitate în detrimentul calității.

în perioada de vîrf, la brigăzi sînt repartizați me
canici cu calificare corespunzătoare care asigură 
funcționarea permanentă a mașinilor, înlăturînd pe 
loc orice defecțiune. în fiecare campanie agricolă 
este organizată întrecerea socialistă între brigăzi și 
oameni, iar rezultatele obținute și metodele folosite 
sînt popularizate la gazeta de perete și panoul de 
onoare al gospodăriei. Fruntașii în întrecere se 

.bucură de stima tuturor lucrătorilor. Ei au fost 
stimulați prin acordarea de premii în bani, 'trimiteri 
la stațiuni de odihnă etc.

Conducerea gospodăriei și-a concentrat ac
tivitatea asupra îndrumării și controlului perma
nent privind executarea lucrărilor agricole la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic. Dar un control riguros 
asupra felului cum se desfășoară lucrările în toate 
sectoarele nu poate fi făcut operativ de doi-trei oa
meni. De aceea, în perioade de vîrf, cînd trebuie să 
cunoaștem operativ situația lucrărilor spre a lua 
cele mai eficace măsuri, antrenăm la exercitarea 
controlului pe toți membrii consiliului și alte cadre 
din gospodărie.

In toate acțiunile întreprinse pentru a face lucră
rile la timp, consiliul gospodăriei primește un sprijin 
multilateral din partea organizației de bază. Ea 
ajută consiliul la întocmirea planurilor .de muncă și 
controlează activitatea consiliului, desfășoară o in
tensă muncă politică pentru antrenarea masei largi 
a lucrătorilor la realizarea măsurilor stabilite.

Din experiența anului acesta în cultura porumbu
lui am tras noi învățăminte. Așa cum am arătat, 
pentru anul viitor suprafața cultivată cu porumb va 
fi mărită la 1 120 ha. Noi am luat măsurilo cores
punzătoare în vederea obținerii unei producții ridi
cate. Printre cele mal importante măsuri luate pînă 
în prezent subliniem următoarele: am îngropat 
gunoi de grajd și îngrășăminte chimice sub a- 
rătura adîncă executată în bune condiții pe în
treaga suprafață, am stabilit hibrizii ce se vor cul
tiva în anul viitor în vederea unei cît mai bune 
eșalonări Ia recoltare.

Considerăm că prin măsurile de pînă acum și 
cele ce vot fl luate în viitor, producția de porumb 
va crește continuu, asigurind astfel livrarea către 
stat a unor cantități sporite de produse, la un preț 
de cost cît mai scăzut.

Ing. ION DOBRE, director

DUMITRU CREANGĂ, Ing. șef
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Ing. ION DOBRE 
director 

DUMITRU CREANGĂ 
lnginer-șef

IOSIF BABĂ, tractorist

FRANCISC MISCHEL, brigadier de cîmp
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La temelia recoltelor mari stă aplicarea metodelor agrotehnice înaintate. Invățămîntul agrotehnic Ia care participă lucrătorii aosDodăriei 
constituie mijlocul principal de însușire a acestor metode (fotpgrafia din stingă).

Zăpada neobișnuit de timpurie prin părțile Bulgărușului n-a împiedicat totuși pe mecanizatori să termine arăturile adîncl (fotografia din 
reaP a)' (Foto : A. Carlojan)
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Pentru ca viata culturală a uzinei
9

să fie cît mai bogată
nou 
a-și

o ne- 
satis-

viata

A fi la curent cu ceea ce este 
în diverse domenii de activitate, 
îmbogăți în permanentă cunoștințele 
generala și profesionale, a veni în 
contact cu frumosul în diversele sale 
manifestări devine pentru cercuri tot 
mai largi de oameni ai muncii 
cesitate spirituală, ce se cere 
tăcută cît mai deplin.

Ce părere aveți despre 
culturală din uzină ? In ce mă
sură satisface aceste cerințe ? 
Am adresat aceste întrebări unoT 
muncitori și tehnicieni de la Uzina 
de mașini electrice-București.

— în fiecare zi, spune bobinatorul 
Ambrozie Ignișca, au loc în între
prinderea noastră diferite manifes
tări culturale. Planurile sînt destul de 
bogate. Acțiunile bine organizate, pe 
teme interesante, se bucură de suc
ces. De exemplu : discuția la masa 
rotundă „Să ne închipuim lumea fără 
război", conferințele închinate unor 
teme ca „Lupta femeilor oglindită în 
literatură", „Despre unele trăsături 
ale societății comuniste" și altele. 
Dar, cu toate eforturile depuse, re
zultatele lasă de dorit. De ce ? Dacă 
urmărești cu atenție activitatea cul
turală din uzina noastră te surprinde 
caracterul ei static. Invariabil găsești 
în anumite zile manifestări asemănă
toare sau chiar identice cu cele de 
acum o săptămînă sau două.

— Desigur, nu-i ușor să satisfaci 
exigențele unui colectiv atît de 
mare, spune matrițeru! I. Drăghici. 
Dar trebuie ținut cont că fiecare are 
anumite înclinații. Unul este atras 
de știință și tehnică altul de film 
sau literatură, unora le place tea
trul, pe alții îi pasionează muzica.

Tov. 1. Drăghici, ca și alți munci
tori și tehnicieni, au subliniat că 
succesul oricărei manifestări cul
turale depinde de conținutul boqat și, 
în egală măsură, de felul viu, atrac
tiv în care se desiășoară. Firește, 
preocuparea principală a muncitori
lor și tehnicienilor din uzină se în
dreaptă spre lărgrrea orizontului lor 
tehnic, profesional. Aceasta se poate 
face însă nu după șablon, ci utili- 
zînd forme cît mai variata și intere
sante: jurnale vorbite pe tema: „Ce 
e nou în tehnica mondială ?". pre- 
zenlări de filme tehnico-stiintifice ur
mate de discuții etc. Mulți dintre cei 
consultați au propus ca recenziita 
și conferințele tehnice, prezentate în 
ateliere, să fie însoțite de de
monstrații practice de schimburi de 
experiență cu alte uzine — pentru 

să vadă practic cum se aplică 
a trezi un in- 

față de cărțile 
organizarea u» 

-t- 

ca 
metodele noi. Pentru 
teres cît mai mare 
tehnice, s-a propus 
nor convorbiri cu muncitori din u 

în prezent ingine’i, care să a- 
sprijlnul găsit în cărțile teh- 

organizarea mai multor se- 
științiiice. Numeroși mun- 

—n să fie invitați, în 
conferențiari care să-i

nă, 
late 
nice : 
siuni 
citoii au propus 
mijlocul Iot.

Consfătuire cn membrii 
brigăzilor știiuțiiîce

Comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural științifice din cadru! 
Corafteluliri pentru cuttuiă și artă al 
regiunii București a organizat o con
sfătuire cu responsabilii brigăzilor ști
ințifice In cadrul consfătuirii s-a dis
cutat. activitatea nepusă piuă în pre
zent și s-a elaborat un plan de măsuri 
privind munca în perioada de iarnă. 
Pînă Ja 15 decembrie in flecare raion 
se vor organiza consfătuiri cu membrii 
brigăzilor științifice.

StoT.pOÂî'OJS :
TrctdJUi și realizări 

Știinia rominească
In cadrul manifestărilor din ciclul 

„A XV-a aniversare a R. P. Romîne” 
organizate de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor culturale și științi
fice, azi me loc., în sala mică a Palatu
lui R P Romîne, simpozionul „Tra
diții și realizări în știința rominească”. 
Simpozionul este prezidat de acad. Eu
gen Macovschi, directorul Institutului 
de biochimie al Academie.! R. P. Ro
mîne. Tau cuvîntul acad. Miron Nico- 
lescu, acad. Raluca Ripan, președinta 
Filialei Academiei R P. Romîne din 
Cluj, și acad. Alexandru Graur, direc
torul Editurii Academiei R. P. Romîne.

Discuri „Electrecord"
din 
in- 
FI- 

Enp-ru’’ 
Sînt 

U-

© Au apărut patru noi discuri 
ciclu] simfoniilor lui Beethoven, in 
terpretarea orchestrei simfonice a 
larmonțch de Stat „George Er.r." 
dirijată de George Georgescu. ! 
înregistrate Simfonia a TV-a și 
verfura „Leonora” nr. 3, (discul E.C.E. 
CSOț, Simfoniile f-a și a VIII-a (discul
E.C.E.  051) și Simfoniile a Il-a și a 
IX-a, pe alte două discuri.

® Printre înregistrările recente de 
muzică de cameră figurează și un disc 
cuprinzînd Trio nr. I în re minor pen
tru vioară, violoncel și plan de Schu
mann. Interpretează violonistul Ștefan 
Gheorghiu, violoncelistul Radu Aldu- 
lescu și pianistul Valentin Gheorghiu. 

; ® «.’s

în Plata Gării de Nord : Palatul administrativ C.F.R., o parte din noUo blocuri de locuința.
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informeze asupra evenimentelor po
litice interne și internaționale ; oa
meni de cultură și artă care, sub 
forma impresiilor do călătorie, să le 
prezinte diferite țări vizitate ; qeo- 
grafi care să-i ajute să cunoască 
frumusețile patriei dezvoltarea re
giunilor în anii puterii populare. 
Consultați cît mai des, muncitorii 
ar completa planurile lunare cu pro
puneri și sugestii interesante.

— In ultimul timp, cu ajutorul bi
bliotecarei, cărțile au început să nu 
se oprească numai la bibliotecă, ci 
să ajungă și la locul de muncă. E fi
resc. deci, că numărul cititorilor a 
crescut, ne spune strungarul Nicolae 
Telegescu. Tot mai mulți 
colectivului nostTU devin 
ai insignei „Prieten al cărții”, își 
completează bibliotecile 
Dar am don și pe această linie ac
țiuni mai multe și mai variate. Recen
ziile sînt bune, dar ele trebuie să

membri ai 
purtători

personale.

De vorbă cu muncitorii 
de la Uzina de mașini 

elecfrice-Bucureșii

țină pasul cu apariția lucrărilor noi 
pentru a constitui totodată un mijloc 
de popularizare. De ce nu s-ar or
ganiza mai des simpozioane, pro
cese literare și mai ales, discuții cu 
privire la cărțile citite, prezentîn- 
du-se în prealabil un referat ? Mulți 
muncitori și-au exprimat dorința de a 
discuta despre cărțile romînești nou 
apărute chiar cu autorii, care să le 
vorbească, cu acest prilej, despre 
munca lor de creație și să afle, tot
odată, părerile cititorilor.

Amatorii de muzică propun ca au
dițiile să nu se reducă la înregistră
rile pe bandă, ci fiecare audiție să 
fie precedată de o prezentare cate 
să ajute la înțelegerea și cunoaște
rea vieți) și a creației muzicienilor.

Mulți dintre cei cu care am stat 
de vorbă cred că ar fi bine să se 
organizeze și acțiuni destinate unui 
număr mai restrîns de salariați, le
gați prin specificul activității lor, 
prin preocupări sau înclinații. Pen
tru că într-un fel participă omul a- 
tunci cînd acțiunea se adresează di
rect preocupărilor sale și altfel cînd 
se adresează tuturor în general. Tre
buie să se acorde o grijă deosebită 
și popularizării prin mijloace cît mai 
variate a manifestărilor prevăzute în 
plan.

țoi e ziua manifestărilor rezervate 
tineretului. Din păcate, tinerii din uzi
nă nu se prea înghesuie să ia parte 
la ele

— Noi. consiliul de conducere al 
clubului — ne spune directorul clu
bului, Stan Petre — am organizat „joi 
ale tineretului“, dar este adevărat că 
participarea nu poate ii socotită mul
țumitoare. Cred însă că nu e numai 
vina noastră Aici are ceva de spus 
și organizația U.T.M.

— Am subapreciat pînă acum spi
ritul de inițiativă al utemiștilor — 
spune Virgil Cocoi, noul secretar al 
comitetului U.T.M. De multe ori i-am 
solicitat doar pentru păstrarea ordi- 
nei. Or, „joile tineretului" sînt ma
nifestări pentru tineri, care trebuie 
să iie organizate chiar de tineri și la 
care e bine să participe cît mai mulți 
și. în primul rînd. cei din uzină. Ti
nerii nu trebuie să se simtă un fel de 
„oaspeți". Ne-am gîndit ca în fie
care săptămînă, de organizarea a- 
cesîei zile să se ocupe pe rînd cîte 
o organizație de bază U.T.M. Un 
concurs pentru cea mai reușită „joie 
a tineretului" va stimula, desigur, 
spiritul de inițiativă.

Programul „joilor tineretului" se

------------------------ !

DISCUȚII
_______________ I

Articolul de față vrea să împărtă
șească părerile unui arhitect, — pe 
baza propriei experienfe pe tărîmul 
artei monumentale.

In epoca noast-ă, a socialismului, arta 
monumentală poate aduce o contribu
ție esenfială la educarea estetică a ma
selor, oferind omului de tip nou bucu
rii superioare, menite să-l înnobileze, 
să-i înfrumusețeze viața.

Am salutat cu bucurie apariția în 
presa noastră a unor articole ce și-au 
propus să contribuie la educația este
tică a maselor, — chiar dacă unele ar
ticole s-au limitai doar la problemele 
trumosulu' în viața cotidiană. O preo
cupare ma' stăruitoare și cît mai largă 
în această direcție mi se pare o da
torie socială. Discuția despre arta mo

cere alcătuit cu inventivitate, pentru 
ca manifestările să se desfășoare 
cu adevărat tinerește. Transpunerea 
în practică a unor propuneri făcute 
chiar de tineri ar contribui la reu
șita „joilor tineretului" At fi bine
venite o serie de schimburi de ex
periență, precum și pregătirea unor 
discuții pe teme educative. Tinerii 
muncitori ar vrea să se întîlnească 
cu oameni de știință, tehnicieni, ar
tiști. să participe la concursuri de 
dans, de interpretare a celor mai 
frumoase melodii ale compozitorilor 
noștri ; ei ar dori să fie invitați ti
neri și din alte întreprinderi (în uzi
nă sînt puține feie). De asemenea, 
o dorință unanimă este de a se alege 
o oră de începere mai potrivită și de 
a se organiza un bufet.

La „joile tineretului“ — dar nu nu
mai la ele — se simte lipsa formații
lor artistice.

— Formațiile noastre, spune bobi
natorul Constantin Borjog, trebuie să 
desfășoare o activitate permanentă 
și nu de campanie. Ar fi bine să se 
organizeze brigăzi de agitație pe 
secții, care să prezinte săptămînal 
programe la locurile de muncă. Aș 
propune să se invite brigăzi de agi
tație și din exit o uzine, făcîndu-se ast
fel un schimb de experiență.

— Munca artistică cere în pri
mul rînd pasiune, dăruire — spune
A. Ignișca. Pasiunea însă se tocește 
dacă repeți luni de zile o piesă, pre
gătești timp îndelungat un program 
de brigadă, fără să cunoști și bucu
ria succesului, dacă nu vezi că mun
ca ta ajută și emoționează pe oa
meni. Contactul prea rar cu oame
nii din uzină — iată de unde vine 
stagnarea în activitatea formațiilor 
noastre artistice. Artiștii amatori au 
nevoie de recunoașterea spectatori
lor, de aplauze. Mai multe specta
cole ar constitui, desigur, cel mal bun 
mijloc pentru a atrage în formațiile 
artistice noi participanți.

— Intr-adevăr — recunoaște A. 
Militaru, din comitetul sindicatului 
din uzină — nu putem considera 
mulțumitoare rezultatele obținute. în 
cadrul concursului organizat în cin
stea zilei de 30 Decembrie brigada 
artistică de agitație pe uzină a luat 
premiul III, iar celelalte formații au 
primit mențiuni. în mijlocul colectivu
lui nostru însă, brigada pe uzină a 
dat puține spectacole, iar brigada a- 
telierului bobinai, înființată în luna 
Iunie, a participat doar la concurs. 
Se simte nevoia unor instructori vo
luntari, atît pentru brigăzi cît și pen
tru celelalte formații. De un mare a- 
jutor ne-ar putea fi în această pri
vință artiștii profesioniști.

— în uzina noastră ar putea exista 
o activitate cultural-artistică mult 
mai bogată — ne spune directorul 
clubului — dacă președinții de secții 
sindicale responsabilii culturali ai 
acestor secții și cei din grupele sin
dicale s-at fi străduit să-și îndepli
nească cu .mai multă rîvnă sarcinile, 
în general, responsabilii culturali de 
secții și cei din grupe sindicale con
sideră că sarcinile lor se reduc la di
fuzarea ziarelor si distribuirea bile
telor pentru spectacole. Or, munca 
culturală e mult mai complexă. Nici 
noi n-am făcut tot posibilul spre a-i 
ajuta pe tovarăși să înțeleagă acest 
lucru.

Din discuții a reieșit că trebuie fo
losite în mult mai mare măsură posi
bilitățile existente, într-un colectiv 
atît de puternic cum e cel al Uzinei 
de mașini electrice, că e nevoie să 
fie atrași în această muncă tovarăși 
dornici să lucreze cu tragere de ini
mă pentru ca viața culturală din 
uzină să se desfășoare în pas cu 
exigențele sporite ale muncitorilor.

B.R.

Arhitectură și

de acad. prof. DUILIU MARCU

numentală inițiată de „Scînteia" răs
punde și acestei necesități.

*
Arhitectura este menită să contribuie 

la crearea mediului material în care 
omul își desfășoară viața și activita
tea. Opera de arhitectură are deci, în 
primul rînd, un scop util, pentru ma
rea majoritate a cazurilor, scop rezol
vat prin forme arhitectonice adaptate 
omului și nevoilor sale materiale și spi
rituale.

în rolul lor utilitar, formele arhitec
tonice dau — prin proporțiile spațiale 
create de ele, prin expresivitatea lor
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Săpători arheologice ia o veche ceiafce
Pe vîrful unei stînci din apropierea satului Tăuți 

din raionul Alba se află ruinele unei cetăți care, 
în secolele XIII—XV, fusese un bastion al stăpînirii 
feudale în ținut. In anul 1326, se relatează în ve
chile documente, iobagii din fostul sat Filești-Alba 
au atacat această fortăreață.

Săpăturile arheologice întreprinse de colectivul 
Muzeului din Alba Iulia au permis să se reconsti
tuie aspectul vechii cetăți. Ea se compunea din- 
tr-un nucleu central fortificat, din două rînduri de 
ziduri și un șanț de apărare în partea în care ac
cesul era mai ușor. Săpăturile au scos la iveală și 
diferite obiecte de 
pinteni, minere de 
ceramică, diferite 
origină romană.

fier — potcoave, seceri, paftale, 
sabie — precum și obiecte de 
cărămizi, dintre care unele de

Prof. GH. ANGHEL

Cercetătorii în sprijinul producției
industria extractivă de petrolCercetătorii din 

sprijină unitățile productive în introducerea unor 
metode noi de sporire a debitului sondelor.

Printre ultimele realizări obținute de colectivul 
Institutului de cercetări pentru foraj-extractie din 
Cîmpina se numără aplicarea metodei termoelectrice 
de încălzire a țițeiului vîscos. Este vorba despre 
introducerea unui încălzitor electric pînă la „talpa“ 
sondei, — aparat care încălzește țițeiul micșorîndu-i 
vîscozitatea. Țițeiul poate circula astfel pe coloană 
mult mai ușor.

Această metodă, folosită cu succes la 3 sonde, ur
mează să fie extinsă și la alte sonde.

La institutul de inframicrobtologie
Pentru combaterea eficientă a avortului la oi, 

cercetătorii din cadrul Institutului de inframicro- 
biologie al Academiei R. P. Romîne au experimen
tat pe teren un nou vaccin, preparat pe baza unei 
metode originale. Efectul vaccinului se bazează pe 
acțiunea atenuantă a ionilor de argint asupra vii- 
rusurilor specifice, pe care le transformă din agenți 
patogeni în agenți apatogeni vaccinanți.

Institutul de inframicrobiologie a transmis Insti
tutului de cercetări 
„Pasteur“ metoda de 
vederea producerii și

veterinare și biopreparate 
preparare a noului vaccin în 
utilizării acestuia.

dr. ELISABETA NASTAC

In legătură cu expoziția de 
artă plastică contemporană 
greacă, ce se deschide la 
București, ne-am adresat d-lui 
G. Kornutos, director general 
al artelor din Ministerul Edu
cației Naționale al Greciei, ru- 
gîndu-l să ne dea cîteva de
talii despre expoziție. „Nu este 
o expoziție organizată pe teme 
— ne-a spus dl. Kornutos — 
ea înfățișează diferite opere și 
tendințe dintre cele mai re
prezentative ale artei neogre
cești. Scopul ei este de a pre
zenta în R. P. Romînă evolu
ția artelor plastice din Grecia. 
Este pentru prima oară cînd 
statul grec organizează în Ro
mînia o expoziție în cadrul re
lațiilor culturale oficiale din
tre cele două țări“.

După cum ni s-a comunicat, 
vor expune cu acest prilej, un 
mare număr de artiști plastici 
greci, în total 25 de pictori, 12 
sculptori și 12 gravori.

Figurează printre ei artiști 
cu o îndelungată activitate, de 
exemplu pictorul E. Thomopu
los, președintele Academiei de 
Arte și Științe din Atena. Ex
poziția va înmănunchea opere 
variate, multe semnate de ar
tiști notorii, cum este de pil
dă, în domeniul gravurii, d-na 
Vaso Katrakis, deținătoarea 
unui premiu internațional.

Am vizitat recent, la atelie
rele lor, pe doi dintre pictorii 
care vor expune unele din lu
crările lor la București : acad. 
E. Thomopulos, și Andreas 
Gheorghiadis.

Născut în 1878, la Patras, 
acad. E. Thomopulos s-a con
sacrat de timpuriu evocării sa
tului grecesc, pe care l-a zu
grăvit cu emoție, în priveliști 
și scene pline de vioiciune. El

a participat la numeroase ex
poziții.

— Concepția mea despre pic
tură — ne-a spus acad. Tho- 
mopulos — este aceea a unei 
arte care nu se rupe de popor. 
Nu sînt partizan al abstracțio
nismului în pictură. Socotesc 
că arta figurativă nu și-a e- 
puizat posibilitățile, că are în 
fața ei drumuri larg deschi

Cu prilejul deschiderii 
expoziției de artă plastică 

greacă la București

se : există, de pildă, infinite 
posibilități de a valorifica pei
sajele admirabile din Grecia, 
frumusețea naturii, realitățile 
mediului grecesc.

Tablourile din atelierul ar
tistului atestă această poziție 
artistică. Thomopulos a fost 
supranumit „Kristallys al pic
turii“, pentru că, întocmai ca 
marele poet grec Kristallys, a 
știut să redea cu sensibilitate 
viața satului grec.

— Mă bucur că pot trimite 
în Romînia două dintre lucră
rile mele — a mai spus el.

■ T E

toptanulcuTeatrul Națio
nal „I. L. Cara- 
{jiale” pregătește 
— pentru Con
cursul tinerilor ac
tori și regizori — 
spectacolul cu 
piesa „Cercul de 
cretă caucazian” 
de Bertold Brecht.

în clișeu : As
pect de la repeti
ții. De la stingă 
la dreapta : C. 
Rauțki, Eva Pă- 
trășcanu, copilul 
N. Dumitriu, L. 
Giurchescu (regi
zorul artistic) și 
Silvia Popovici.

(Foto : V. Emil)

I gîndirii arhitectonice, din propor- 
înseși, din programul arhitectonic, 
acordul
Nu tot
ajută la

— o imagine artistică a societăfii uma
ne care le creează. Astfel, edificiul 
modern, din metal, beton și sticlă, edi
ficiul simplu, elegant și suplu, clar în 
rezolvarea funcției sale — ne apare ca 
o realitate acordată cu nevoile de viajă 
și activitate ale omului contemporan, 
trăiește prin actualitatea sa, prin inten
ția de a mulțumi omul și colectivita
tea. Eleganța simplă a construcțiilor 
moderne nu exclude, firește, din opera 
arhitectonică aportul artelor plastice, 
care pot asocia elemente importante în 
realizarea concepjiei monumentale.

Evident că monumentalul trebuie în
țeles nu ca un adaos inoportun, care 
să jeneze sensul utilitar al construcției ; 
el trebuie să rezulte din însăși stric
tețea 
țiile 
din .
lor.
fivă 
lului. Acest 
hifecți, care 
terior, superficial, 
monumentale. Apelurile la artele plas
tice au, desigur, un caracter compli- 
mentar și facultativ, întrucît multe din 
cele mai mărețe monumente de arhi
tectură sînt cu totul lipsite de aceste 
detalii plastice. Atunci cînd ele apar 
prin voința arhitectului, ele vor trebui 
să conlucreze plastic, să dezvolte 
ideea artistică a monumentului.

Sculptura, 
hilecfonică 
crească în 
organic al 
nu tulbure 
lor, să se ( 
prin materialul din care e executată; să 
fie lesne accesibilă vederii omului, 
fiind înainte de toate ea însăși o operă 
de sculptură monumentală.

Este esențial, desigur, ca eroul pe 
care îl reprezintă statuia să se apropie 
de idealul uman al societății respecti
ve, ca artistul sculptor să redea preg
nant imaginea omului reprezenta
tiv al epocii sale ; în felul acesta au 
rezultat capodopere ale genului, pre
cum „Discobolul" de Miron, „David” 
de Michelangelo, „Muncitorul și col
hoznica” de Muhina. Șl la noi, omul 

înfre forme și destinația 
ce are valoare decora- 
promovarea monumenfa- 
adevăr îl uită unii ar-
înțeleg într-un fel ex-

exigențele arfei

, de pildă, înfr-o operă ar- 
monumsntală trebuie să 
mod firesc, în ansamblul 
formelor arhitectonice, să 
expresivitatea și unitatea 
acorde cu ele prin ritm și

L

muncii, luptătorul pentru triumful idei
lor înaintate ale contemporaneității, 
creatorul de bunuri materiale și cultu
rale, omul ale cărui energii descătușa
te nu cunosc obstacol de neînfrînt — 
reprezintă pentru artiști acest erou 
demn de a inspira opere de artă mo
numentală. Este evident că diformarea 
de către artist a chipului uman, ignora
rea vieții sufletești a modelului, sim
plificarea arbitrară — contravin cerin
țelor de autentic monumentalism.

Aș vrea să mă opresc în mod deo
sebit asupra amplasării operelor de ar
hitectură și sculptură monumentală. A- 
ceastă problemă, delicată și complexă, 
are o mare importanță practică. Sînt, 
în istoria artei, destule exemple pildui
toare : astfel, cînd Michelangelo a 
anunțat, în 1504, terminarea giganti
cului „David", edilii Florenței au in
stituit un juriu special pentru alege
rea amplasamentului statuii, juriu din 
care făceau parte nume ilustre ale a- 
celei vremi ca Leonardo da Vinci, Pe- 
rugino, Botticelli.

O amplasare optimă implică luarea 
în considerație a foarte numeroși 
factori. Folosind experiența pozi
tivă dobîndifă, la noi în ultimii 
ani, să nu uităm nici o clipă că astăzi — 
cînd orașele noastre, çînd piețele 
noastre publice creează cadrul pentru 
monumente demne de epoca socia
lismului, monumente care să concentre
ze atenția mulțimii — trebuie să gîndim 
cu multă chibzuință locul pe care-l dăm 
operelor de arhitectură sau sculptură 
monumentală : în raport cu cadrul ar
hitectural sau ambianța naturală, în ra
port cu direcțiile principale de vedere 
a obiectului, în raport cu lumina ce va 
reliefa formele plastice.

Ansamblurile arhitectonice vaste, uni
tare, pe care avem azi posibilitatea să 
le construim — nu numai acelea de pe 
litoral, ci și ansamblurile noi din 
nenumărate orașe ale țării — ne 
cer să cîntărim judicios repartiția ma
selor arhitectonice, armonizarea obiec
tului cu ambianța printr-o compoziție 
echilibrată. Reușitele nemuritoare 
care le-a cunoscut istoria artei, 
exemplu monumentele Acropolei, 
îndeamnă să gîndim ordonat dar suplu, 
fără monotonie, problemele compozi
ției. Nimic căutat, nimic rigid, fără si
metrii șl axe, totul este însă unitar pe 
Acropole — nici o parte a ansamblu
lui nu ar putea fi pusă înfr-un loc mal 
bun. Compoziția pare realizată fără de

pe 
de 
ne

Convorbiri cu oameni de arta 
din Grecia

Atena, prin telefon.

FESTIVALUL FILMULUI PENTRU SATE
Festivalul filmului pentru sate se desfășoară în regiunea 

Crișana în 92 cinematografe sătești. în același timp, 8 cara
vane prezintă în cătunele îndepărtate din raioanele de munte: 
Beiuș, Gurahonț, Aleșd, Șimleu, filme artistice și documentare. 
Pe lîngă filmele artistice, în regiune sînt prezentate 63 cicluri 
de filme documentare pe teme agrozootehnice, care oglindesc 
aspecte din realizările unităților agricole socialiste. Totodată, 
în holurile a peste 60 de cinematografe din satele regiunii 
s-au organizat expoziții de cărți din domeniul agriculturii, 
expoziții de știință popularizată etc. Numai în primele 4 zile 
de la deschiderea festivalului filmele prezentate au fost vi
zionate de peste 63 000 de săteni. (Agerpres)

:

creează 
pune fericit în 
altădată stînje-

între clădiri 
mai a- 

noilor 
Vic- 
este

efort ; dar o analiză atentă și sen
sibilă evidențiază subtilități ce explică 
armonia. E o lecție de artă la care poți 
medita îndelung.

Campania de construcții care se des
fășoară astăzi în (ara noastră 
posibilitatea de a 
valoare monumente 
nite de un cadru necorespunzător, 
îmi permit să fac aici apel la propria 
mea experiență, lată, bunăoară, palatul 
Comitetului de Stat al Planificării — 
multă vrème înghesuit 
vechi. Degajat spre sud, 
nul trecut, prin realizarea 
blocuri de la intersecția Căii 
foriei cu Calea Griviței, palatul 
astăzi mult mai bine pus în evidență, 
prin noul ansamblu recent constituit.

Bucureșfiul și celelalte orașe ale noas
tre sînt astăzi fot mai mult dotate cu 
ansambluri unitar gîndite, în care 
sculptura și pictura pot fi invitate să se 
afirme frumos.

O contribuție foarte utila la promo
varea arfei monumentale pot avea con
cursurile, care să selecționeze lucrările 
cele mai valoroase.

Prima grijă, socotesc, trebuie să fie : 
în cel fel se va redacta tema-pro- 
gram a concursului. Ea trebuie să fie 
clară, precisă — să prezinte exact con
dițiile egale de participare și termene 
bine gîndite, ce vor trebui respectate 
strict de organizatori și de participant!.

La noi concursurile au fost uneori 
incomplete ca realizare, complicate ca 
desfășurare și slabe ca rezultat.

Pentru a stimula crearea unor pro
iecte entuziaste, curajoase în sensul cel 
mai bun al acestei noțiuni, e necesar 
să stimulăm tineretul să privească cu 
încredere aceste concursuri, să se pre
zinte la dînsele, fără sfială, alături de 
maeștrii consacrați.

Apoi, marele public se cade să cu
noască evenimentul artistic al con
cursului, să fie interesat, chemat să 
participe și el, să judece, să prețuiască.

*

Construim mult — să folosim aceste 
condiții favorabile șl să realizăm ansam
blurile timpului de azi. Să mobilizăm 
energiile creatoare și să exprimăm 
frumusețea și eroii societății pe care o 
formăm — pentru noi șl pentru cei 
care o să vină după noi. Aceștia, ast
fel, o să ne cunoască, o să ne înțe
leagă și o să prețuiască mal bine truda 
noastră.

Mi-ar fi plăcut să vizitez țara 
dvs. frumoasă ,pe care nu o 
cunosc decît din fotografii și 
din pînzele unor renumiți pic-* 
tori pe care îi apreciez multt 
ca Grigorescu, Tonitza. Ressu. 
Interlocutorul nostru și-a ex-* 
primat părerea că expoziția 
greacă de la București va con
tribui la întărirea relațiilor, 
culturale dintre cele două țări. 
Am dori să vedem o expoziție 
de pictură rominească la Ate
na, ne-a spus în încheiere 
acad .Thomopulos.

Pictorul realist Andreas 
Gheorghiadis e un artist care 
prețuiește disciplina clasică. El 
ne-a vorbit despre pictură ca 
despre o artă severă, care nit 
poate tolera frivolitatea „mo
delor" datorite snobismului 
Referindu-se la pictura gre-* 
ceașcă, el și-a exprimat satis-* 
facția că arta contemporană a 
țării sale va putea fi prezenta
tă și la București. Arătînd că 
e dornic de a cunoaște mai 
îndeaproape pictura romaneas
că, Gheorghiadis a ținut să 
sublinieze că arta este cel maț 
bun ambasador al popoarelor^

AL. GHEORGHIU i

Dacă aveți drum prin comuna 
Boteni (raionul Muscel) și-l cău- 
tați pe operatorul de cinemato
graf, îl puteți găsi în biroul di
rectorului căminului. cultural. 
Dacă îl veți căuta pe președin
tele comitetului sindical, îl veți 
găsi în același birou. Tot acolo îi 
veți putea întîlni și pe președin
tele comisiei de împăciuire, pe 
președintele comitetului silvic co
munal, pe responsabilul gazetei 
de perete. Veți dori să stați de 
vorbă cu un membru al con
siliului cooperativei, cu un mem
bru al consiliului 
cu un membru 
A.R.L.U.S. ?

băncii, sau 
al consiliului 

E simplu : bateți 
la ușa direcției căminului cul
tural. Sînt acolo, cu toții îm
preună, inseparabili. Intrați în 
birou fără grijă. Nu-i deranjați ! 
Nu e vorba de nici o ședință. Este 
vorba doar despre faptul că toate 
responsabilitățile amintite mai 
înainte și altele încă — 16 la nu
măr ! — sînt deținute de unul și 
același om. Napoleon să fie, și 
tot nu le-ar 
toate ! Cum 
situație ? Să nu-l întrebați 
secretarul organizației de 
Pentru că și el stă in biroul cu 
pricina... Poate că ar fi bine însă 
să-i cerem lămuriri chiar direc
torului căminului cultural, care, 
acceptînd atîtea sarcini, n-a do
vedit prea mult spirit de răspun
dere. Ca și cei care i le-au în
credințat.

putea îndeplini pe 
se explică această 

pe 
bază.

9 Este binevenită apariția in tra
ducere rominească a unei culegeri din 
articolele, cuvîntările și scrisorile iul 
A. A. Fadeev despre literatură și artă, 
intitulată : „De pe pozițiile realismu
lui socialist”. Tipărirea unor aseme
nea volume cuprinzînd părerile des
pre artă ale marilor scriitori merită 
să stea în atenția editurilor noastre.

O Programul de radio și televiziune 
publică cu regularitate indicații preți
oase privind emisiuni așteptate de un 
public larg. Intre altele, sînt consem
nate ciclurile muzicale ale săptămînii 
(Compozitorul săptămînii, Mari cîntă- 
reti de operă etc.), emisiunile literare, 
programele de muzică populară. Pro
gramul continuă însă să aibă unele 
„pete albe” care nemulțumesc pe as
cultători. Astfel, unele emisiuni ca, de 
pildă, „Concert simfonic”, „Piese or
chestrale”, „Dansuri simfonice”, „Mu
zică din opere” sînt doar menționate 
în „Programul radio” j în aceste cazuri 
ar trebui să se indice și ce anume se 
va transmite din vastul repertoriu al 
genului.

® In • orașul Oradea funcționează 7 
cinematografe. Recent a fost construit 
și dat în folosință un cinematograf 
modern, cu. ecran lat și cu o capaci
tate de circa 500 de locuri. Cinemato
grafele „Transilvania” și „Arta” au 
fost renovate și dotate cu mobilier 
corespunzător, iar sala „Pușkin” oferă 
publicului tot confortul necesar. Dar 
cinematografele din acest oraș ar 
putea să satisfacă și mai bine cerin
țele spectatorilor dacă s-ar manifesta 
mai multă grijă in ce privește asigu
rarea unor condiții bune de vizionare. 
La cinematograful „Tineretului”, scau
nele sînt incomode și prost așezate. 
Trebuie să știi să te miști cu multă a- 
bilitate ca să nu-1 deranjezi pe spec
tatorul din spate.

Apoi, se întîmplă, adesea, ca specta
torii să se ducă la filmul preferat, ales 
bineînțeles pe baza programării făcute 
de întreprinderea cinematografică, dar 
să fie pus în situația de a viziona alt 
film — pe care poate l-a mai văzut — 
din pricina unor schimbări făcute în 
ultimul moment (de la coresp. „Scîn- 
teii”).

(
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Știri din activitatea cooperației de consum
Mărfuri vândute ia sate

Congresul al XII-lea al P. C. din Cehoslovacia
Raportul prezentat de tovarășul Antonin Novotny

Prin magazinele cooperativi' de consum 
se vînd populației pe an ce trece tot mai 
multe mărfuri industriale. Fată de 1959, in 
1961 s-a înregistrat o creștere la desfa
cerea de mărfuri de 41 la sută, ceea ce 
reprezintă aproape 4 700 milioane lei, iar 
în primele sase luni ale acestui ari, va
loarea mărfurilor desfăcute prin coopera
tivele de consum se ridică la 7 971 mi
lioane lei. Valoarea mărfurilor desfăcute 
în semestrul I 1962 depășește cu 44 mi
lioane lei la zahăr, cu 15,6 milioane lei 
la conservé, cu 49 milioane lei là md- 
bilă pe Cea din perioada Corespunzătoare 
à anului trecut. Tot în acdastă perioadă 
s-àu vîridut mai mult cu 11 800 apărale 
dé radio și cu 5 100 mâi multe mașini de 
cusut

Unități moî de desfacere
Comerțului cooperatist 1 s-au pus la 

dispoziție localuri noi în care să-și desfă
șoare activitatea. Numai în anul 1961, ce

Infor
® La Teatrul de stat din Brașov, a avut 

loc miercuri seara un concert simföriic al 
Filarmonicii „Gh. Dimâ” la caré Și-a dat 
concursul violonistul sovietic Valerii Kli
mov. Programul a cuprins Suita rustică de 
Vinicius Grefiens, Concertul pentru vioară 
și orchestră de Ceaikovski, în interpreta
rea violonistului oaspete, Simfonia în râ 
minor dé C. Franck.

® Baritonul Janôs Fodor, artist emerit, 
laureat al Premiului „Kossuth”, solist ăl 
Operei din Budapesta, care se află în

Campionatul republican de șah
Aseară, în cadrul campionatului 

republican de șah, s-au jucat parti
dele rundei a V-a. Rezultatele în
registrate au fost următoarele : 
Gheorghiu — Pușcașu 0—1; Drimer 

■— Șuteu 1—0; Szabo — Radovici 
1—0; Pavlov — Bozdoghină 1—0; 
Seimeanu — Günsberger 0—1; Tro-

Ultima etapă la rugbi

Duminică au loc focurile ultimef 
etape a campionatului republican 
de rugb'i. în Capitală se vor desfă
șură 3 înttlniri. Liderul clasamentu
lui Grivița Roșie va juca de la ora 
10 pe terenul din parcul Copilului 
cu Știința București. Steaua, campi
oana țării de anul trecut, va întâlni 
la aceeași oră pe stadionul din 
Ghencea echipa Știința Pettoșeni. 
Jocul Dinamo — Metalul este pro- 
Ç'r făt la ora 10 pe stadionul dina- 
moviștilor din șos. Ștefan cel Mare.

Iată programul întâlnirilor din 
țară : Bîrlad : C.S.M.S. Iași — 
Unirea București ; Timișoara : Știin
ța — Olimpia București ; Cluf : Știin
ța — Progresul București.

înaintea acestor focuri în clasa
ment conduce Grivița Roșie cu 55 
puncte urmată de Steaua cu același 
număr de puncte. Pe locul trei se 
află Dinamo București cu 51 puncte.

In cîteva rînduri
Campionatul unional dé șah a conti

nuat cu disputarea partidelor întrerupte si 
aminate. După 9 runde, în clasament con
duce marele maestru Viktor Korcinrii cu 
7,5 puncte.

★
F. C. Napoli și Ujpest Dozsa Budapesta 

s-au întîlnit la Lausanne în cel de-al trei
lea meci pentru calificarea în sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor” Ia fotbal. A în
vins Napoli cu 3-1. Adversarul echipei ita
liene va fi O. F. K. Beograd.

★
Pentru prima oară în Istoria tenisului, 

echipa Mexicului s-a calificat în finala 
„Cupei Davis”. Mexicul va întîlni în fi
nală selecționata Australiei.

■ir
în meci retur pentru optiihlle de finală 

ale cupei orașelor tîrguri la fotbal, Bayern 
München a învins cu 6-0 pe Drumcondra 
Dublin, calificîndu-se in sferturile de .fi
nală.

★
Echipa olimpică de fotbal a U.R.S.S. a 

«osit la 4 decembrie la Saô Paulo, dé 
unde își va începe turneul în America de 
sud. Vineri seara, fotbaliștii sovietici vor 
întîlni pe F. C. Santos, urrûind să susțină 
apoi încă două meciuri, probabil cu Bota- 
fogo și Vasco da Gama. Din Brazilia, 
echipa U.R.S.S. își va continua turneul în 
Argentina și Columbia. 

lor peste 26 500 unități de desfacere exis
tente li s-au adăugat încă 300 nou con
struite, printre care: 35 de magazine uni
versale, 126 de magazine mixte etc. Dé 
asemenea, pînă la sfîrșitul primului se
mestru 1962. s-au construit 8 magazine 
universale, 112 magazine mixte, etc. Mai 
sint in construcție alte 411 magazine.

Feste 2 SCO OOP krç măceșe 
achiziționate

în această toamnă au fost adunate, de 
mii dé culegători, fructele dé măceș. 
Datorită conținutului lor bogat în vitamina 
C, măceșele sirit folosite Iri prériàràréà dé 
ceaiuri iriedicinale, . siropuri, marmelade, 
vinuri vitaminate. De là începutul campa
niei și pină la 1 octombrie, s-au achizi
ționat dé către îritreprinderile de plante 
medicinale ale CENTROCOOP 2 600 OOO 
kg fructe proaspete de măceș. Aceste fruc
te sirit mult solicitate și pesté hotare, 
în ultimele zile, cantităti însemnale au 
fost exportate In Suedia, Franța, Elve
ția etc.

mâții
turneu iri țâra noastră, a cîntăt miercuri 
s'éàra pê sceria Operei din lași. Âftisiui ă 
interpretat rolul lui Méfistô din opera' 
„Faust” dé Gounod.

© La tragerea specială PronoeXpres din 
5 decembrie 1962 âu fost extrasa din 
urnă următoarele numere :

Faza I: 39, 18, 35, 46, 31,- 43: Numere 
de rezervă : 32, 10. Faza II ;.14, 19,.39,.34, 
36, 13. Numere de rezervă : 1, 7. Fond de 
premii : 726 334 lei.

ianescu — Voiculescu remiză. Res
tul partidelor au fost întrerupte. Ieri 
dimineață s-au jucat partidele în
trerupte din rundele a Il-a și a 
IlI-a, încheiate cu următoarele re
zultate: Szabo — Radulescu 0—1; 
Seimeanu — Vaisman 1—0; Bozdo
ghină — Nacu 0—1; Partoș — Mi- 
titelu 1—0; Ciocîltea — Radovici re
miză; Șuteu — Seimeanu remiză. în 
clasament conduc Troianescu și 
Pușcașu cu cite 3,5 puncte.

Astăzi, de la orele 16,30, se joacă 
partidele rundei a Vl-a.

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet 
al K. P. Romine : Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie 
— (orele 19,30). Teatrul Național „î. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Febre — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : Ziua de naștere 
a Tereziei — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orelè 20). Teatrul pen
tru tineret și copii (Sala C. Miile) : De 
Pretore Vincenzo — (orele 20). (Sala Do- 
brogeanu Gherea) : Micuța Dorrit — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Hoții și vardiștii — (orele
19.30) . Teatrul Evreiesc de stat : Un pro
ces determinat — (orele 20). Teatrul Sa
tiric muzical „C. Tänase“ (Sala Savoy) : 
Vorba revistei — (orele 20). (Sala Victo
riei) : Ocolul pământului în 30 de melo
dii — (orele 20). Circul de stat i An
samblul „Deutsche Zirkusarena“ — din 
R. D. Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Miracolul lupilor 1 
Republica (8; 10,15: 12,45; 15: 17,30; 28;
22.30) . Chermesa : Arta (16: 18,15; 20,30),
G. Coșbuc (10; '12,15: 16; 18,15; 20,30). Ma
gistratul — rulează la cinematografele 
Mrigheru (10; 12; 15: 17; 19; 21). Bucu
rești (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 ! 
Flacăra (16: 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20.30), 30 Decembrie (16;
18; 20). Moartea în insula de zahăr — 
cinemascop : rulează la cinematografele 
V. Alecsâridri (15; 17; 19; 21), Elena Pa
vel (10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 12,15; 
15.30; 18; 20,30), 23 August (10: 12,15: 16; 
18,30: 20,30). Lazzarilo de Tonnes : Tine
retului (10; 12). Lașul : Tineretului (15; 
17). Vîntul sudului ; Tineretului (19; 21). 
Mizerabilii — cinemascop (ambele serii) ; 
Victoria (10,30; 14,45; 19). Fata cu care 
am fost prieten — cinemascop : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă lâ orele 14; după-amiază 16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (18,15:
20.30) , Alex. Sahia (16,30; 18,30; 20,30). De 
la Apenini la Anzi : înfrățirea între po
poare (14: 16). Misterul celor doi domni 
„N“ : Central (9.45: 12; 14,15: 16,30; 18.45; 
21), V. Roaită (10; 12; 14; 16; 18.15: 20,30). 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (orele 10). celebrul 702 : 13 Sep
tembrie (11.30; 13.45; 16; 18,15: 20,30). 16 
Februarie (16; 18,20). Program de filme 
documentare: Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Un om trece prin zid — rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . Cartouche : Alex. Sahia (9; 11,15;
13.30) , Popular (10.30; 14,30; 16,45; 19;

In afară de biblioteca centrală și 
bibliotecile facultăților, la dispoziția 
studenților de la Universitatea din 
București stă și biblioteca de pe 
lingă catedra de socialism științific 
cu aproape 12 000 de volume. Aici 
vin zilnic numeroși studenți și stu
dente pentru a consulta material 
bibliografic. In fotografie : aspect 
din sala de lectură.

(Foto : M. Cioc)

Primirea de către vicepreședintele 
Miiilui de Miniștri al R.P. Romine, 
Alexandru Drăghici, a ministrului 

Austriei la București
Miercuri 5 decembrie 1962, vice

președintele Consiliului dé Miniștri 
al Republicii Populare Romine, 
Alexandru Drăghici, 'a primit în au
diență de prezentare pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al Austriei la București, dr. 
Paul Wetzler.

Păunica Mănescu
în ziua de 4 decembrie 1962 a înce

tat din viată în vârstă de 70 de ani, 
tovarășa Păunica Mănescu (Nica), 
veclje_participanj.ă la mișcarea mun
citorească revoluționară.

Cunoscînd încă din copilărie ex
ploatarea și mizeria la care erau su
puși oamenii muncii în condițiile re
gimului burghezo-moșieresc, Păurii- 
ca Mănescu a luat parte activă la 
numeroase acțiuni organizate de 
Partidul Social-Democrat din Romî- 
nia. După crearea Partidului Comu
nist din Romînia, a dus la îndepli
nire diferite sarcini legate de activi
tatea revoluționară. A participat la 
acțiunile de sprijinire ä dețihuților 
politici antifasciști și. de mobilizare a 
femeilor din Ploiești în lupta anti
fascistă.

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, a fost primită în 
rîndurile P.C.R., activînd în cadrul 
unor organizații de masă. Pentru 
activitatea desfășurată a fost decora
tă cu medalii ale Republicii Populare 
Romîne.

Păunica Mănescu a fost o tovarășă 
modestă, energică și ' combativă, de
votată cauzei clasei muncitoare.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

21.15) . Băieții veseli : cultural (16; 13,15;
20.15) . Petre cel isteț : Unirea (16; 18,15;
20.30) , Alex. Popov (rulează în continua
re de la orele 9,30 pînă la orele 20 — 
filmele Petre cel isteț și Culisele varié- 
téuluij. Vată rorilatitică : 8 Martie (15; 
17; 19; 21), Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
713 cere aterizarea: Grivița (16; 18,15;
20.30) . Haiducii din Rio-Frlo : — ruleriză 
la cinematograful C-tin David (15; 17; 
19; 21). Fantomele din Spessart : T. Vla- 
dimirescu (15; 17: 19; 20,45). Acord final : 
Munca (15; 17; 19; 21). Lupii la stînă : 
Moșilor (16: 13; 20), G. Bacovia (15; 17; 
19; 21). Vîrsta dragostei : rulează la 
cinematograful Donca Simo (15 ; 17; 
19; 21). omul âihfible — ridează 
la cinematografele M. Eminescu (16; 13;
20.30) și Ilie Pintille (16; 18,15; 20,30). 
Flăcări și flori : 8 Mai (15,30; 18; 20,30). 
Hamlet : Volga (9; 12; 15; 18; 21), FIÖ- 
reasca (10; 14; 17; 20). L C. Frimu (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Oameni și fiare — 
ambele serii — rulează la cinematogra
fele Olga Bancic (15,30; 19,15), B. Dela- 
vrancea (10; 16; 19,30). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele scrii) : 
Drumul Serii (16; 20). Carmen de la 
riondă : Aurel Vlaicu (11; 13; 15; 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Seară de balet pen
tru tineretul școlar, organizată cu con
cursul Școlii de coregrafie din Bucu
rești. 20,15 — Oaspeți străini despre țara 
noastră. 20,45 — Filmul artistic : „Fetele“ 
— o producție a Studioului „Mosfilm". 
în încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, prédominînd 
din sectorul nord-vestic. Temperatura 
aerului ia ora 14 înregistra valori cu
prinse între 8 grade la Curtea de Argeș 
Și Tîrgoviște, si minus 5 grade la Cîm- 
pulung Moldovenesc, Timișoara șl Bra
șov. Ieri în București : Vremea a fost 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 decembrie. In țară : Vreme schim
bătoare, eu ceață dimineața. C'erill tem
porar noros. Vint slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fl cuprinse între 0 șl minus 
10 gradé, iàr maximele între 0 șl plus 
10 grade. In București : Vreme schim
bătoare cu ceață dimineața. Cer tem
porar noros. vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

PRAGA 5 (Agerprés). —
în perioada dintre Congresele al 

XI-lea și al XII-lea ale Partidului 
Comunist din Cehoslovacia s-a rea
lizat scopul nostru măreț : în repu
blica noastră a învins orînduirea 
socialistă, a spus Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, în raportul prezentat 
la Congres. Cehoslovacia a intrat 
într-o nouă perioadă a istoriei sale.

La începutul raportului de acti
vitate se spune că pregătirea pentru 
Congresul al XII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia, mai cu seamă discuta
rea deschisă de către partid a do
cumentului cu privire la perspecti
vele de dezvoltare în cursul că
reia au fost prezentate peste 
300 000 de propuneri și observa
ții, a reafirmat încrederea poporului 
cehoslovac față de partidul comu
nist, unitatea partidului și po
porului.

Trecînd în revistă realizările ob
ținute de poporul cehoslovac în pe
rioada ce s-a scurs de la Congre
sul al XI-lea (1958), raportorul a 
arătat că volumul producției indu
striale a crescut cu 44 la sută, al 
producției mijloacelor de producție 
cu 50 la sută, al producției bunuri
lor de larg consum — cu 34 la sută. 
Venitul național a sporit cu aproxi
mativ 35 la sută. Pentru dezvoltarea 
economiei naționale s-au alocat în 
total 176 miliarde de coroane. S-au 
construit un șir de mari obiective 
de producție, a căror capacitate re
prezintă, de pildă, 1 943 M.W. ener
gie electrică, peste 17,7 milioane 
tone de cărbune și lignit, 4,4 mili
oane tone de laminate etc.

Gospodăriile de stat și cooperati
vele agricole unice lucrează 91,8 la 
sută din suprafața arabilă. Pentru 
investiții în agricultură s-au alocat 
în anii 1958-1962 peste 28 miliarde 
de coroane. Numărul tractoarelor 
s-a dublat.

în perioada care s-a scurs după 
Congresul al XI-lea s-a ridicat ni
velul de trai al poporului. în cei 
patru ani s-au dat în folosință pe
ste 315 000 apartamente noi.

Analizîndu-se în mod critic o se
rie dé probleme și fenomene nega
tive din ultimii ani, în raport se 
arătă că C.C. al P.C.C. consideră 
drépt cauze principale încălcarea 
cerințelor dezvoltării proporționale a 
economiei, subaprecierea importan
ței agriculturii pentru dezvoltarea 
generală a economiei naționale, în- 

i călcarea principiului centralismului 
democratic. Raportul concentrea
ză atenția asupra îndeplinirii sarci
nilor principale în scopul asigu
rării dezvoltării continue a socie
tății socialiste. Astfel, pe baza 
nivelului realizat în producție, 
știință și tehnică, trebuie să se asi
gure lichidarea disproporțiilor dintre 
nivelul actual al forțelor de produc
ție din industrie și agricultură, 
realizarea treptă'tă a unei egalizări 
a nivelului producției și consumu
lui.

Arătînd că paralel cu agricultura, 
veriga principală a dezvoltării eco
nomiei naționale continuă să fie in
dustria, iar în cadrul acesteia con
strucția de mașini grele, ca bază 
a producției mijloacelor de produc
ție, raportul fixează totodată sarci
na dezvoltării industriei chimice, 
subliniind că în conformitate cu 
creșterea producției să se asigure 
baza de combustibil și energetică.

în prezent, continuă raportul, să 
se considere ca sarcină principală a 
întregii societăți dezvoltarea pro
ducției agricole 1 fără avîntul con
siderabil al acesteia nu poate fi a- 
sigurată nici dezvoltarea proporțio
nală, armonioasă a economiei na
ționale, nici ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

în raport se mai trasează ca 
sarcini dezvoltarea producției bunu
rilor de larg consum ; folosirea cît 
mai economică atît a materiei pri
me din țară cît și a celei din im
port ; dezvoltarea și folosirea pe de
plin a științei și tehnicii.

în continuare se arată că în cursul 
dezvoltării continue a economiei să 
se țină seama de aplicarea și în
făptuirea principiilor diviziunii in
ternaționale socialiste a muncii, a- 
doptate la Consfătuirea de la Mos
cova din iunie 1962, să se întăreas
că activitatea de conducere a gu
vernului, ministerelor, comitetelor* 
naționale, direcțiilor întreprinderilor 
și regiunilor prin aplicarea coiisec- 
verită a principiului centralismului 
democratic care prevede dezvolta
rea continuă a democrației în toate 
formele ei, menținîndu-se întru to
tul conducerea centrală, să se per
fecționeze planificarea și activitatea 
organizatorică și de control a orga
nelor de stat și economice. Condu
cerea agriculturii trebuie să fie con
centrată — la toate nivelurile — în- 
ir-un centru de răspundere unic.

Se subliniază, de asemenea, ca 
sarCitii principale, creșterea continuă 
a participării oamenilor muncii, în 
cadrul comitetelor naționale, la ac
tivitatea de conducere și îndruma
re ; dezvoltarea învățămîntului, ri
dicarea nivelului ideologic-cultural 
și întărirea unității politice și ideo
logice a poporului în spiritul mar- 
xism-leninismului.

în ansamblu — se spune în ra
port — aceste sarcini reprezintă o 
bază de plecare pentru dezvoltarea 
continuă a societății socialiste. Da
torită îndeplinirii lor se va reali
za nu numai întărirea economiei, 
satisfacerea mai deplină a necesi
tăților materiale și culturale ale po
porului, o înaltă conștiință și o te
meinică unitate politică și ideologi
că, dar se vor pregăti concomitent 
condițiile pentru trecerea treptată 
la comunism.

Raportul subliniază că planul 
septenal de dezvoltare a economiei 
va corespunde posibilităților și ne
cesităților reale ale economiei na
ționale cehoslovace și nivelului ac
tual al colaborării economice a ță
rilor socialiste. în ce privește per
spectiva generală a dezvoltării ță
rii pînă în anul 1980, se spune în 
continuare în raport, vom continua 
să o elaborăm, bazîndu-ne pe con
sultări reciproce cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste, cît 

și în primul rînd, pe rezultatele a- 
nilor următori în îndeplinirea pla
nului septenal.

în continuare raportul anali
zează dezvoltarea economiei națio
nale cehoslovace în anul acesta, a- 
rătînd că planul producției indus- 
triăle a fost îndeplinit pe primele 
zece luni numai în proporție de 99,3 
la sută. în această situație, anul 
1963 va fi deosebit de important 
pentru economia națională ceho
slovacă.

în partea următoare a raportului 
se face o analiză amănunțită a prin
cipalelor sarcini ale dezvoltării dife
ritelor ramuri ale economiei. Ca 
obiective de producție, în raport sînt 
menționate creșterea pînă în 1970 
a extracției de cărbune brun cu 
aproximativ o pătrime, a producției 
de energie electrică — cu trei pă
trimi, a producției de oțel — la 
aproximativ 12 milioane tone. în 
raport se subliniază necesitatea de 
a se găsi concepția cea mai eficientă 
de construcție cu cheltuieli scăzute, 
prevăzîndu-se, pentru următorii 3—4 
ani, efectuarea unor reduceri a pro
porțiilor construcțiilor capitale.

în domeniul agriculturii se pre
vede ca pînă în 1970 suprafața în- 
sămînțată cu culturi cerealiere să 
crească cu 55—57 la sută din supra
fața arabilă, suprafața cultivată cu 
grîu — cel puțin 16 la sută din su
prafața arabilă pe seama ovăzului 
și secarei ; suprafața cultivată cu 
porumb pentru boabe să ajungă la 
280 000 de ha în 1970, iar cu porumb 
de siloz — la 320 000. Raportul pre
vede creșterea consumului individual 
al populației cu aproximativ 25 la 
sută pină în 1970.

înfăptuind linia Congresului al 
XI-lea. partidul nostru a pornit cu 
consecvență de la principiile ajuto
rului reciproc și colaborării între 
țările socialiste — a spus în conti
nuare raportorul. Noi conside
răm că aceasta înseamnă în pri
mul rînd respectarea principiilor 
internaționalismului proletar în re
lațiile practice dintre țările socialiste 
care în prezent se înfăptuiesc în mo
dul cel mai evident în colaborarea 
lor economică. Raportorul a arătat 
că Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările membre ale C.A.E.R., care 
a avut Ioq anul acesta la Moscova, 

■ a deschis o etapă nouă în dezvol
tarea acestei colaborări economice.

Subliniind însemnătatea acestor 
relații, raportul arată că trebuie dat 
în general o înaltă prețuire in
fluenței remarcàbile a colaborării 
economice și tehnico-științifice cu 
Uniunea Sovietică asupra dezvoltă
rii Cehoslovaciei.

în continuare raportul arată că 
în Cehoslovacia s-a confirmat una 
din tezele fundamentale ale Pro
gramului P.C.U.S. și anume aceea că 
dictatura proletariatului înăbușind 
rezistența și lichidîud clasele ex
ploatatoare, organizînd construirea 
socialismului și asigurînd victoria 
sa deplină, se va transforma intr-un 
stat al întregului popor.

în aceste condiții clasa munci
toare Va avea și de acum înainte 
rolul conducător în alianța tot mai 
strînsă dintre muncitori și țărănimea 
cooperatistă. O trăsătură caracteris
tică a construcției viitoare va fi li
chidarea treptată a deosebirilor din
tre munca fizică și céa intelectuală.

Pe baza transformărilor de clasă 
și pe baza noilor relații sociale, ce
hii și slovacii s-au dezvoltat ca 
popoare socialiste. Se creează 0 
nouă comunitate sociălistă a oame
nilor muncii cehoslovaci. A fost li
chidată marea disproporție dintre 
nivelurile economic, social și cultu
ral din regiunile cehă și slovacă. în 
raport se arată că dezvoltarea Slova
ciei în cadrul economiei unice a re
publicii va continua, astfel îneît pînă 
în anul 1970 se va face un pas im
portant pe calea continuă a lichidării 
disproporției dintre nivelul de dez
voltare al regiunii slovace și al ce
lei cehe.

în asigurarea securității statului 
pornim de la principiul că pînă ce 
nu se va înfăptui dezarmarea ge
nerală și totală și atît timp cît va 
exista pericolul unei agresiuni im
perialiste, avem datoria să ne preo
cupăm de construcția forțelor ar
mate, tocmai pentru a apăra cu nă
dejde munca pașnică a poporului 
în construirea societății socialiste, 
îndeplinirea acestei sarcini este po
sibilă în primul rînd datorită uni
tății trainice a forțelor armate ale 
țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, datorită prieteniei strînse 
cu armata sovietică eliberatoare, 
care este principala forță a sistemu
lui défensiv al lagărului socialist;

în continuare A. Novotny s-a oprit 
asupra sarcinilor comitetelor națio
nale și organizațiilor obștești — sin
dicale și de tineret.

Referindu-se apoi la activitatea 
ideologică a partidului, raportul sub
liniază că éà a cohtribuit considera
bil la înaintarea pe calea con
strucției socialiste. Pentru trium
ful concepției comuniste despre lume 
în conștiința oamenilor muncii, pen
tru crearea unei unități trainice mo- 
ral-politice a poporului trebuie lup
tat permanent împotriva ideologiei 
burgheze.

In conștiința poporului nostru — 
a^ subliniat raportorul — s-ati înră
dăcinat profund sentimentele de prie
tenie frățească cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste. 
Poporul nostru știe foarte bine că 
apartenența la lagărul socialist con
stituie garanția securității noastre și 
condiția dezvoltării continue a țării.

Trecînd la problemele vieții in
ternaționale, raportorul a amintit 
că în săptămînile trecute imperia
liștii americani, în uta lor oarbă 
împotriva Cubei, revoluționare, au 
dus lumea în pragul unui război 
mondial termonuclear.

Pentru faptul că invazia a fost 
preîntîmpinată și planurile îrhpô- 
triva Cubei libere au fost dejucate 
precum și pentru preîntîmpinarea 
unui conflict militar mondial, ome
nirea poate mulțumi numai poziției 
ferme, rezonabile și plină de răs
pundere a U.R.S.S. și politicii paș
nice consecvente a acesteia. P.C.C. 

și guvernul republicii se pro
nunță întrutotul în favoarea politicii 
Uniunii Sovietice în problema solu
ționării crizei în regiunea Mării Ca
raibilor, întrucît această politică co
respunde nu numai menținerii păcii 
ci și intereselor poporului cuban 
însuși.

Situația din regiunea Mării Ca
raibilor a arătat din nou că n-a 
venit încă timpul ca imperialismul 
să poată fi considerat un bătrîn 
neputincios ; el s-a dovedit din nou 
în fața omenirii un periculos rechin 
care trebuie urmărit cu vigilență.

Totodată, însă, această situație a 
confirmat în mod elocvent conclu
ziile Congreselor XX și XXII ale 
P.C.U.S. că războaiele nu sînt fatal 
inevitabile și pot fi excluse din 
viața societății. Ea a confirmat în 
mod elocvent că nu capitalismul ci 
socialismul determină într-o măsură 
tot mai mare evoluția istoriei mon
diale, soluționarea celor mai impor
tante probleme ale omenirii, ca 
menținerea păcii.

Criza din regiunea Mării Carai
bilor a arătat din nou pericolul care 
planează asupra omenirii din cauza 
existentei armei nucleare. Acest lu
cru a fost de natură să ridice ome
nirea Ia o luptă și mai intensă pen
tru dezarmarea generală și totală.

Evenimentele din ultimul timp au 
confirmat, de asemenea, că sînt pe 
deplin întemeiate cererile țărilor so
cialiste cu privire la încheierea tra
tatului de pace cu Germania.

Experiența istorică și realitatea 
contemporană din Germania occi
dentală ne dau dreptul să cerem 
consfințirea pe plan internațional a 
rezultatelor celui de-al doilea război 
mondial pentru a împiedica pe mi- 
litariștii vest-germani să treacă de 
la pretenții revanșarde la acțiuni 
revanșarde.

în legătură cu modificarea ra
portului de forțe dintre socia
lism și capitalism în favoarea so
cialismului, raportul arată că o 
grea lovitură a dat sistemului 
mondial capitalist lupta de elibera
re a popoarelor care scutură cătu
șele colonialismului. Popoarele noi
lor state se află în majoritate pe 
poziții antiimperialiste și antirăz
boinice, participă activ la soluțio
narea problemelor internaționale și 
adesea se situează pe poziții iden
tice cu țările socialiste.

Sîntem de partea tuturor popoa
relor care luptă încă pentru liber
tate și independență. Le vom spri
jini eforturile pentru eliberarea dé 
sub jugul colonialismului.

în ultimul timp o problemă gra
vă au constituit-o ciocnirile armate 
care au avut loc la frontiera indiano- 
chineză — se spune în raport. Ți- 
nînd seama de tendințele agresive 
ale imperialismului american, acest 
conflict nu a fost în nici un caz în 
favoarea forței unite în lupta pentru 
pace a țărilor socialiste și a celor
lalte forțe iubitoare dé pace. Fără 
îndoială că imperialismul american 
a folosit și acest conflict pentru 
a-și manifesta intențiile sale agresi
ve împotriva Cubei. Conflictul de 
frontieră a fost, de asemenea, pe 
placul forțelor reacționare din In
dia, cultivate și sprijinite de S.U.A. 
și de celelalte forțe imperialiste și 
care în prezent desfășoară ofensiva 
și se străduiesc să acapareze puterea.

Pornind de la actuala situație in
ternațională încordată noi conside
răm drept justă declarația guvernu
lui R. P. Chineze. Noi am salutat 
această declarație și o sprijinim, a 
declarat raportorul.

Politica externă a Republicii So
cialiste Cehoslovace constituie parte 
integrantă a politicii externe unice 
a țărilor socialiste, a cărei bază este 
coexistența pașnică. Aceasta presu
pune ca problemele litigioase să fie 
rezolvate, în interesul menține
rii păcii, pe calea tratativelor. în 
aceste condiții pot exista și adesea 
sînt necesare rezolvări de compro
mis, concesii în schimbul concesiilor 
dușmanului. Menținerea păcii este 
în interesul scopurilor noastre de 
lungă durată, pacea slujește la con
tinuă întărire a sistemului socialist 
și cauzei comunismului.

întărirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste este una dintre obligațiile 
primordiale ale partidelor muncito
rești revoluționare marxiste. Baza 
acestei  ̂unități o constituie alianța 
trainică și prietenia sinceră cu pri
ma țară a socialismului — U.R.S.S., 
colaborarea dintre P.C.C. .și P.C.U.S.

Referindu-se la Declarațiile Con
sfătuirilor de la Moscova din 1957 
și 1960, raportul subliniază că ideile 
cuprinse în cele două documente e- 
xercită influență nu numai asupra 
mișcării comuniste ci și asupra în
tregii mișcări revoluționare interna
ționale. Subliniind că la întărirea 
mișcării comuniste și revoluționare 
internaționale a contribuit adop
tarea Programului P.C.U.S., rapor
tul arată că Partidul Comunist Ce
hoslovac se alătură acestui program 
și se va călăuzi după el în condi
țiile Cehoslovaciei socialiste.

Consfătuirile comune ale partide
lor comuniste și muncitorești și do
cumentele adoptate de ele, activita
tea teoretică și practică a P.C.U.S. 
au constituit o armă puternică în 
lupta dusă atît împotriva revizionis
mului, cît și împotriva dogmatis
mului.

în legătură cu acestea, primul se
cretar al C.C. al P.C.C. a arătat că 
în ultima vreme, conducătorii Parti
dului Muncii din Albania s-au în
depărtat cu totul de principiile 
mișcării ^comuniste internaționale 
și încalcă toate indicațiile și sar
cinile principale formulate în do-

★

PRAGA 5 (Agerpres).— în ziua de 
5 decembrie au continuat lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia.

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului de activitate al C.C. 
au luat cuvîntul numeroși vorbitori, 
printre care J. Hendrych și J. Do- 
lansky, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
J. Plojhar, președintele Partidului 
Popular din Cehoslovacia, A. Neu- 

Cuméntéle adoptate în comun. Cu 
aceste documente vine, firește, în 
contradicție și cel ce dă ascultare 
sau chiar sprijină pe conducătorii 
albanezi în atacurile lor împotriva 
unității mișcării comuniste. La Mos
cova toate partidele comuniste s-au 
angajat să nu îngăduie nici un fel 
de acțiuni care ar putea să submi
neze unitatea mișcării comuniste in
ternaționale.

Astăzi conducătorii albanezi fac 
acest lucru în toate problemele fun
damentale. Astăzi s-ar putea să nu 
ne ocupăm atît de mult de vederile 
acestor adepți ai frazeologiei revo
luționare dacă în spatele lor nu 
s-ar afla tendințe condamnate de 
întreaga mișcare comunistă.

Referindu-se la felul cum s-au 
manifestat în practică aceste opinii 
în legătură cu criza cubană, vorbi
torul a subliniat că, în timp ce U- 
niunea Sovietică, țările socialiste și 
împreună cu ele întreaga opinie pu
blică progresistă din lume se stră
duiau să oprească mîna imperialis
mului american, mînă în care se 
aflau bombe atomice, conducătorii 
albanezi au început să incite la un 
război mondial nuclear. Procedînd 
astfel ei au acționat într-un front 
unit cu cei mai reacționari comen
tatori și politicieni occidentali; o 
astfel de politică este o trădare față 
de Declarația de la Moscova; un 
act provocator împotriva U.R.S.S.

La prima vedere diferite teorii, 
străine marxism-leninismului, ur
mate și răspîndite de reprezentanții 
albanezi par a fi extrem de revo
luționare, dar ele sînt în esență o 
expresie a neîncrederii în forțele 
socialismului, în caracterul său le
gic, fundamentat istoric, sînt un 
produs al naționalismului și îngus
timii dogmatice.

Noi, firește, fără a ne abate de 
la pozițiile principiale marxist-leni- 
niste, ne străduim să depășim și să 
nu adîncim divergențele existente, 
ci. dimpotrivă, în interesele unității 
mișcării muncitorești revoluționare, 
ale întăririi lagărului socialist, în 
interesele păcii și unirii forțelor îm
potriva imperialismului și împotriva 
războiului, să facem totul pentru o 
apropiere a punctelor de vedere.

Noi considerăm că principala sar
cină a luptei noastre constă în a 
împiedica pe imperialiști să dezlăn
țuie un război. în a-i împiedica să 
subjuge popoarele care au pornit pe 
calea libertății, în a zădărnici con
trarevoluția.

în continuare, în raport sé spune : 
Noi ne pronunțăm, în ce privește 
Iugoslavia, pentru dezvoltarea unor 
legături comerciale și economice ré- 
ciproc-avantajôase. pentru dezvolta
rea relațiilor reciproce pe tărîm 
cultura], științific și în alte domenii 
similare. Noi sîntem pentru legături 
pe linie de stat, legături care vor 
servi cauzei păcii și socialismului, 
noi sîntem pentru dezvoltarea prie
teniei între poporul nostru și cel al 
Iugoslaviei.

Raportorul a arătat apoi că măsurile 
adoptate de Comitetul Central în ul
timii ani au servit într-o foarte mare 
măsură la întărirea rolului conducă
tor al partidului. Pornind de la con
cluziile istorice ale Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., C.C. a analizat 
profund perioada care a purtat am
prenta cultului personalității lui 
Stalin. C.C. a promovat sistematic 
și energic traducerea în viață și 
dezvoltarea normelor și principiilor 
leniniste de conducere în întreaga 
muncă a partidului.

Foarte importantă din acest punct 
de vedere — a spus vorbitorul — a 
fost plenara C.C. din noiembrie anul 
trecut, la care am discutat însem
nătatea concluziilor Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. pentru acti
vitatea partidului nostru. La ve
rificarea anumitor cazuri datînd 
din perioada 1949—1954, Comitetul 
Central a ajuns la concluzia că sen
tințele judecătorești pronunțate a- 
tunci în cursul proceselor politice 
s-au dovedit a fi neîntemeiate la 
majoritatea condamnatilor. sau ne
corespunzătoare gravității și ca
racterului culpei lor. Ca urmare 
au fost retrase acuzațiile unui nu
măr de 30 de persoane care au fost 
reabilitate. în legătură cu această 
raportorul a arătat că marea 
vină a lui Barak constă în aceea 
că el, fiind președintele Comisiei 
pentru verificarea proceselor poli
tice din. 1955—1957 și ministru 
al afacerilor interne, deși avea cu
noștință despre o serie de sesizări 
și fapte, nu a desfășurat ancheta 
consecvent și nu a explicat Birou
lui Politic și C.C. circumstanțe im
portante care aruncau o lumină nouă 
asupra aprecierii proceselor politice 
si unor acuzații, C.C. a hotărît să re
vizuiască temeinic procesele politi
ce din 1949—1954, să tragă din ele 
concluzii principiale și să pună de
finitiv capăt acestei chestiuni.

Raportul arată în continuare sar
cinile concrete în legătură cu îmbu
nătățirea muncii de partid și a con
strucției organizatorice, activității 
organelor de partid, ridicarea ce
rințelor fată de membrii de partid, 
sporirea responsabilității și a iniția
tivei lor, selectionarea, pregătirea și 
repartizarea cadrelor de partid, în
tărirea unității partidului.

^Fidelitatea fată de leninism, le
gătura strînsă dintre partid și popor 
constituie o chezășie a tuturor vic
toriilor ulterioare. în această pri
vință de un mare ajutor va fi noul 
Statut al partidului.

P.C.C. își va orienta si pe viitor 
eforturile în direcția întăririi siste
mului mondial socialist, unității miș
cării comuniste internationale pe 
baza marxism-leninismului.

*
man, președintele Partidului Socia
list din Cehoslovacia, J. Trousil 
Erou al Muncii Socialiste. Con
gresul a fost salutat de condu
cătorii delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești : E. Gierek, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., G. Ansart, membru su
pleant al Biroului Politic al P.C. 
Francez, și U Siu Țiuan, membru ai
C.C.  al P.C. Chinez,

Lucrările congresului continuă.
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La conferința de la GenevaDezbateri în problema încetării experiențelor nucleare
GENEVA 5 (Agerpree), — La șe

dința plenară din 5 decembrie a 
Comitetului celor 18 țări pentru de
zarmare au continuat discuțiile în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară. La discuții au luat 
parte delegații Marii Britanii, Etio
piei, Bulgariei, S.U.A. și Romîniel.

Reprezentanții țărilor socialiste, 
M. Tarabanov (Bulgaria), șl G. Ma- 
covescu (Romînia) au cerut hotărît 
să se îndeplinească rezoluția Adu
nării Generale a O.N.U. cu privire 
la încetarea tuturor experiențelor 
cu arma nucleară, începînd de la 1 
ianuarie 1963. Ei au declarat că 
sprijină pe deplin memorandumul 
celor opt țări neutre care, după pă
rerea lor, trebuie să fie luat drept 
bază pentru tratative șl care poale 
asigura un rezultat favorabil a- 
ceetor tratative.

M. Tarabanov a amintit că o ie
șire din actualul impas în care se 
află lucrările comitetului este Indi
cată în propunerile U.R.S.S. Intru- 
cît puterile occidentale nu sînt ho- 
tărîte să încheie un acord atotcu
prinzător cu privire la încetarea tu
turor experiențelor nucleare pen
tru totdeauna, a declarat eL par
tea sovietică propune să înceteze 
experiențele nucleare în trei medii 
•— în atmosferă, sub apă și în Cos
mos — și să continue tratativele cu 
privire Ia Interzicerea experiențelor 
nucleare subterane. Dar atît timp 
cît se vor desfășura aceste tratati
ve, statele trebuie să-și asume o- 
bligația de a înceta experintele cu 
arma nucleară și sub părnînt.

Cuvîntările reprezentanților S.U.A. 
și Marii Britanii au demonstrat o 
dată în plus că ei nu tind nicide
cum să se ajungă cît mai grabnic

la un acord. De aceea, el nu vor 
să accepte propunerile raționale ale 
U.R.S.S., în ciuda faptului că aces
tea sînt sprijinite de majoritatea 
membrilor comitetului. A. Dean 
(S.U.A.) și M. Wright, (Marea Brita- 
nie) au obiectat împotriva celui 
de-al doilea punct al rezoluției A- 
dunării Generale a O.N.U. în care 
se vorbește despre încetarea tutu
ror experiențelor nucleare începînd 
cu 1 ianuarie 1963. Ei au Insistat 
din nou asupra încheierii unui a- 
cord parțial privind încetarea ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii, care le-ar permite să conti
nue experiențele subterane și să-și 
perfecționeze arma nucleară.

Pe culoarele Palatului Națiunilor 
și în cercurile ziaristice se vorbeș
te tot mai des că puterile occiden
tale nu mai sînt interesate în con
tinuarea tratativelor privind înce
tarea experiențelor nucleare, se 
vorbește despre impasul în care au 
ajuns din vina Occidentului aceste 
tratative.

★
GENEVA 5 (Agerpres). — TASS. 

In a doua jumătate a zilei de 4 de
cembrie, la reședința delegației so
vietice a avut loc o. întrevedere a 
copreședinților Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, S. K. Ța
rapkin (U.R S.S.) și A. Dean 
(S.U.A.). In timpul întrevederii au 
fost abordate probleme referitoare 
la lucrările comitetului. Au fost de 
față consilieri 
două delegații.

In seara de 
Țarapkin. șeful 
a primit pe A. S. Lall, reprezentanL 
tul Indiei în Comitetul celor 18 sta
te pentru dezarmare.

și experți ai celor

4 decembrie, S. K. 
delegației sovietice,

PARIS 5. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Conferința ge
nerală U.N.E.S.C.O. a ‘ 
decembrie o rezoluție 
măsurile destinate a

■ rîndurile tineretului
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare. După cum se știe, la 
cea de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale 
delegației 
Gheorghe 
discuțiilor 
zoluție cu 
promovarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reciproc 
și, înțelegerii între popoare“, A- 
doptînd rezoluția inițiată de dele
gația R. P. Romîne, Adunarea 
Generală a O. N. U. a invi
tat, U.N.E.S.C.O. să pregătească 
un raport despre mijloacele proprii 
privind intensificarea activității in
ternaționale și naționale în acest 
domeniu.

Ca urmare, Conferinței a XlI-a 
a U.N.E.S.C.O. i-a fost prezentată 
spre examinare o rezoluție propusă 
de delegația R.P. Romîne, împreună 
cu delegațiile Afganistanului, An
gliei, R.S.S. Bieloruse, Franței, In
diei, Indoneziei, Republicii Mali, Ni
geriei și Tunisiei.

Rezoluția constituie un apel adre
sat guvernelor, comisiilor naționa
le pentru U.N.E.S.C.O. și organiza
țiilor publice, internaționale, regio
nale, naționale și locale, care se o- 
cupă cu educația tineretului, să facă 
tot ce le stă în putință pentru ca 
tînăra generație să fie educată în 
spiritul idealurilor păcii și priete
niei, ale respectului față de alte 
popoare, să combată orice propagan-

adoptat la 4 
cu privire la 
promova în 
idealurile de

a O.N.U., conducătorul 
R. P. Romîne, tovarășul 
Gheorghiu-Dej, a propus 
Adunării Generale o re- 
privire la „Măsuri pentru

MOSCOVA. La 5 decembrie, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, aflat în U.R.S.S. la invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N S. Hrușciov, precum 
și oamenii de stat iugoslavi care îl 
însoțesc au petrecut o 
cu N. S. Hrușciov în 
Moscova.

Suvanna Fuma

zi de odihnă 
apropiere de

despre
rezultatele vizitei misiunii

laoțiene in U.R.S.S.
VIENTIANE. „Sînt satisfăcut de re

zultatele vizitei misiunii laoțiene Ia 
Moscova. Comunicatul comun dat 
publicității recent este o mărturie 
strălucită a dorinței guvernului so
vietic de a contribui (a dezvoltarea 
Laosului pe calea neutralității și in
dependenței în conformitate cu acor
durile de Ia Geneva din anul 1962", a 
declarat Suvanna Fuma, primul mi
nistru al guvernului de coaliție al 
Laosului.

GENEVA. In numele tuturor dele
gațiilor care participă la lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, copreședinții S. Țarapkin 
(U.R.S.S.) și A. Dean (S.U.A.) au a- 
dresat un mesaj de felicitare lui U 
Thant, cu prilejul alegerii lui în 
funcția de secretar general al O.N.U.

PARIS. La 4 decembrie, acad. 
Mihail Ralea, conducătorul delega
ției R.P. Romîne la cea de-a XlI-a 
sesiune a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O., a oferit în saloanele 
Legației R. P. Romîne la Paris un 
cocteil cu ocazia alegerii acad. Tu
dor Vlanu, 
rii noastre, 
U.N.E.S.C.O.

ca reprezentant al ță- 
în Consiliul Executiv

dă ostilă păcii și prieteniei între po
poare.

Rezoluția invită cu insistență sta
tele membre să extindă programele 
de activitate oferite tinerilor și să 
favorizeze schimburile între tinerii 
din diferite țări, independent de o- 
rînduirea socială și economică a a- 
cestora. Rezoluția recomandă, de 
asemenea,. directorului general 
U.N.E.S.C.O. să înscrie pe ordinea 
de zi a conferinței internaționale cu 
privire la tineret, a cărei convoca
re este prevăzută pentru anul 1964, 
în proiectul de program și de bu
get al U.N.E.S.C.O. pentru 1963— 
1964, problema măsurilor menite să- 
promoveze în rîndurile tineretului 
idealurile de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare.

Rezoluția a fost adoptată cu 56 
de voturi și o abținere.

★
NEW YORK 5 — Trimisul special 

Agerpres, C. Răducanu, transmite : 
La 5 decembrie, a fost difuzat la 
O.N.U. textul proiectului de Decla
rație, propus de delegația R.P. Ro
mîne, privind promovarea în rîndu
rile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare.

Difuzarea 
ție aici, la 
primită cu 

. șemnătatea 
puneri, menită să contribuie la în
deplinirea unora din prevederile 
primordiale ale Cartei și la însă
nătoșirea atmosferei internaționale. 
Dată fiind ordinea de zi încărcată 
a Comitetului nr. .3 și. imposibilita
tea examinării detaliate a unei pro
puneri atît de importante în răs
timpul rămas pînă la închiderea se
siunii, este probabil că se va ho
tărî amînarea discuției pentru anul 
viitor, o rezoluție în acest sens ur- 
mînd să recomande continuarea ac
tivității de strîngere a documenta
ției și informațiilor necesare din 
partea tuturor statelor membre.

ROMA 5. Corespondentul Ager
pres transmite:

In marea sală a Palatului Con
greselor din Roma își continuă lu
crările cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian. în cen
trul atenției ședinței din 5 decem
brie a congresului s-au aflat pro
blemele intensificării continue a 
luptei pentru pace, împotriva pri
mejdiei unui nou război, problema 
întăririi unității marii familii mon
diale a partidelor marxist-leniniste.

Ceaușeseu, membru al Biroului Po- 
litic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., a rostit cuvîntarea 
de salut în numele Partidului Mun
citoresc Romîn și al întregului po
por romîn. Cei prezenți în sa^ă au 
aplaudat îndelung cuvîntarea •' ■'■n- 
ducătorului delegației Partidului

La această ședință au luat cuvîn- 
tul delegați ai muncitorilor din To
rino, ai țăranilor dijmași, membri ai 
conducerii Partidului Comunist Ita
lian — Giancarlo Pajetta, Pietro In- 
grao, Enrico Berlinguer.

Reprezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești din Cuba, Ro
mînia, Cehoslovacia. Olanda și din
alte țări au adus salutul acestor Muncitoresc Romîn. 
partide Congresului P C. Italian. Lucrările celui de-al X-lea Con-«

Primit cu aplauze, tovarășul Nicolae greș al P.C.I. continuă.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușeseu
al

proiectului de Declara- 
Națiunile Unite, a fost 
interes, dată fiind în- 

d'eosebită a acestei pro-

MOSCOVA. „LHeraturnaia Rossia" 
așa se va numi noua publicație săptă
mânală de masă care va fi editată de 

1 ianuarie 1963 de conducerea Uniu- 
Scriilorilor a R.S.F.S.R. și de filiala 
din Moscova.

la 
nil 
sa

MOSCOVA. Metroul din Moscova, 
anunfă agen|ia TASS, a transportat a- 
nul acesta o cifră record de pasageri 
— peste un miliard. In prezent pe tra
seul de 90 km al acestei magistrale 
subterane există 65 de stafii. In fie
care oră de la acestea pornesc 38 pe
rechi de trenuri. Metroul din 
cova tace legătura între toate 
raioane ale orașului.

LONDRA. Rezervele de auj 
Iută convertibilă din Anglia 
redus cu 240 milioane lire sterline 
în perioada noiembrie 1961 — no
iembrie 1962 — anunță Ministerul 
de Finanțe al Angliei.

Mos- 
marile

și va- 
s-au

sub comandamentul N.A.T.O. 
ceasta este a 11-a divizie a Bundes- 
wehrului pusă la dispoziția N.A.T.O.

PEKIN. La 4 decembrie a fost 
dat publicității comunicatul infor
mativ al guvernelor R. P. Chineze 
și Laosului cu privire la vizita în 
China a delegației guvernamentale 
a Laosului. în frunte cu Fumi No- 
savan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru de finanțe. 
Cele două părți declară că vor res
pecta cp strictețe toate prevederile 
acordurilor de la Geneva din anul 
1962 și speră că țările cointeresate 
vor îndeplini cu adevărat toate 
obligațiunile prevăzute în acordu
rile de la Geneva și vor respecta 
cu strictețe independența și neu
tralitatea Laosului.
Anglia împotriva sancționării 

secesioniștilor katanghezi
SOFIA. După cum anunță agenția 

B.T.A., la 3 decembrie Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria a apro
bat Biroul Consiliului de Miniștri. 
Din birou, fac parte Todor Jivkov — 
președintele Consiliului de Miniștri, 
J. Jivkov și G. Traikov, prim-vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
S. Todorov, I. Mihailov, T. Țolov și 
P. Kubadinski — vicepreședinți al 
Consiliului de Miniștri, L. Avramov, 
ministru, A. Pașev, președintele Co
misiei de Stat a Planificării.

BONN. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Război al R. F. Ger
mane a făcut. cunoscut că la 6 de
cembrie divizia a 10-a de infanterie 
motorizată a R.F.G. va fl trecută

LONDRA. Ministrul de Externe 
britanic, lordul Home, s-a pronun
țat ieri în Camera Lorzilor împo
triva aplicării unor sancțiuni eco
nomice secesioniștilor katanghezi. 
El a precizat că în cazul în care 
asemenea sancțiuni vor fi propuse 
în Consiliul de Securitate, Anglia 
.va uza de dreptul său de veto.

BONN. Agenția vest-germană 
D.PA. anunță că la 4 decembrie a 
fost arestat Ia Hanovra avocatul 
Josef Augstein — fratele redacto
rului revistei vest-germane „Der 
Spiegel“, Rudolf Augstein, care a 
fost arestat anterior în legătură cu 
represiunile împotriva colaborato
rilor revistei.

Așa arată un „sat strategic" în Vietnamul de sud unde sînt siliți 
să trăiască zeci de mii de locuitori.

In apărarea definufilor politici 
din Portugalia

PARIS 5 (Agerpres). — La 4 de
cembrie, secretariatul Conferinței 
țărilor Europei occidentale pentru 
amnistierea deținuților și deporta- 
ților politici portughezi a adresat 
un apel opiniei publice internațio
nale să întreprindă acțiuni în ve
derea apărării deținuților politici 
din închisoarea Peniche.

Deținuții politici aflați în fortă
reața Peniche, se spune în acest 
apel, au declarat de zece zile greva 
foamei. Cauza directă pentru care 
au declarat greva foamei constă în 
faptul că hrana care se dă în a- 
ceastă închisoare este infectă și deși 
linii deținuți primesc pachete din

partea familiilor lor, direcția închi
sorii le interzice să împartă conți
nutul acestor pachete cu tovarășii 
de suferință

Aproximativ 100 de deținuți, se 
spune în apel, au trecut de peri
oada grea de „interogare“, cu toate 
acestea însă continuă să se afle în- 
tr-o situație tot atît de insuporta
bilă, deoarece în virtutea „măsuri
lor pentru asigurarea securității" ei 
pot rămîne în închisoare fără ter
men.

Autorii apelului subliniază că de- 
ținuții sînt în primejdie de a-și 
pierde viața dacă nu vor fi luate 
măsuri urgente pentru apărarea lor.

HAVANA. Consiliul de Miniștri al 
Cubei a adoptat legea cu privire la 
najionalizarea Întreprinderilor comer
ciale mari și mijlocii care se ocupă 
de vtnzarea îmbrăcămintei, tncălfămin- 
tel, țesăturilor și articolelor de fieră
rie. Sînt najionalizate magazinele, de
pozitele, bunurile acestor întreprinderi 
(întreprinderile comerciale mici deser
vite de proprietarii lor și de membrii 
familiilor acestora nu sînt supuse na
ționalizării).

Potrivit acestei legi, proprietarilor 
întreprinderilor comerciale naționaliza
te li se plătește la început 10 la sută 
din valoarea avutului naționalizat ; res
tul va fi plătit în rate egale în decurs 
de zece ani. Ei au dreptul la pensie 
(dacă au împlinit 60 de ani). Li se ga
rantează, de asemenea, dreptul de 
căpăta de lucru.

Demisii din guvernul

a

argentinian

BUENOS AIRES. Agenția Asso
ciated Press anunță că Alvaro Al- 
sogaray, ministrul economiei al Ar
gentinei, și-a dat demisia. împreună 
cu Alsogaray au mai demisionat 
zece din cei 18 miniștri ai cabine
tului, precum și președinții celor 
patru bănci oficiale. La 
brie, președintele Guido 
consultările în vederea 
crizei guvernamentale.

6 decem- 
va începe 
rezolvării

BEIRUT. După cum anunță agen
ția France Presse, în Liban, minis
trul de interne a ordonat poliției să 
ia măsuri severe cu privire la inter
zicerea oficială a dansurilor twist și 
rock’n roll.

HAGA. Tribunalul din Haga a 
condamnat la amenzi bănești 122 de 
tineri și tinere din Olanda care au 
organizat pe străzile capitalei o de
monstrație de protest atunci cînd 
Statele Unite au reluat experiențele 
nucleare. „Acuzații" au declarat că 
vor continua lupta pentru interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară.

Evoluția crizei de guvern 
din R. F. Germană

BONN 5 
cu privire 
de coaliție 
mele 24 de ore și mai mult. Acum 
participă la tratative toate cele trei 
partide politice principale : U.C.D./ 
U.C.S., Partidul social democrat și 
Partidul liber democrat. In cercurile 
ziaristice de la Bonn se declară că 
este greu de prevăzut cînd vor lua 
sfîrșit aceste tratative și, cînd se va 
pune capăt celei mai adinei crize de 
guvern din istoria Republicii Fe
derale.

Marți, multiplele convorbiri și tra
tative între liderii politici au conti
nuat pînă noaptea tîrziu. După în
delungate discuții cu fracțiunea par
lamentară a P.S.D.G., conducerea 
partidului s-a pronunțat pentru con
tinuarea tratativelor cu creștin-de- 
mocrații cu privire la crearea „marii 
coaliții”. în același timp mai bine de 
patru ore s-au desfășurat, sub pre
ședinția lui Adenauer, tratativele în
tre delegațiile U.C.D./U.C.S. și parti
dului liber-democrat cu privire la 
reluarea coaliției dintre aceste par
tide. Ca răspuns la hotărîrea lui A- 
denauer de a duce tratative pentru 
formarea unui guvern de coaliție nu 
numai cu liber-democrații ci și cu 
social-democrații, conducerea parti
dului liber-democrat a început, de 
asemenea, tratative oficiale cu parti
dul social-democrat, încercînd să 
exercite astfel presiuni asupra lui 
Adenauer.

Ziarele relatează că în cadrul frac
țiunii parlamentare a partidului so
cial-democrat există o opoziție pu
ternică împotriva coaliției cu par
tidul lui Adenauer. O puternică ne
mulțumire domnește în sînul acestei 
fracțiuni în legătură cu faptul că 
conducerea P.S.D.G., în totală con
tradicție cu vechea sa poziție, nu 
numai că acceptă să participe la un 
guvern cu Adenauer, ci mai mult 
decît atît, nu-i mai cere acestuia să 
fixeze un termen la care să-și dea 
demisia.

Nemulțumire șl îngrijorare dom
nesc și în rîndurile fracțiunii parla
mentare U.C.D./U.C.S. După cum 
se știe, în ultimele alegeri parlamen
tare, creștin-democrații au lansat 
lozinca „nici un fel de coaliție cu 
partidul social-democrat“.

(Agerpres). — Tratativele 
la formarea unui guvern 
s-au complicat în ulti-

Dragi tovarăși și prieteni,
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu

mele Partidului Muncitoresc Romîn, 
al întregului nostru popor să trans
mit un cald salut frățesc celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Italian, încercatului vostru par
tid, clasei muncitoare și tuturor celor 
ce muncesc din patria, voastră.

Oamenii muncii din Romînia ur- 
măresc cu un puternic sentiment de 
solidaritate internaționalistă lupta 
hoțărîtă dusă de partidul comunist 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, ale poporului italian, 
pentru realizarea unor profunde 
transformări sociale. Ca partid de a- 
vangardă al clasei muncitoare, ex
ponent al năzuințelor maselor largi. 
Partidul Comunist Italian s-a 
în îndelungata și eroica luptă 
potriva fascismului și în marile bă
tălii sociale desfășurate în perioada 
postbelică. Veghind la întărirea ne
încetată a rîndurilor sale, a coeziunii 
lui interioare, a legăturilor cu ma
sele, Partidul Comunist Italian des
fășoară o vastă și rodnică activitate 
pentru unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor pa
triotice și democratice, se situează 
în fruntea luptei pentru progres so
cial. Partidul vostru aduce un aport 
însemnat la lupta generală pentru 
pace și prietenie între popoare, pen
tru împiedicarea unui nou război 
mondial. Ne este cunoscută marea 
autoritate a Partidului Comunist Ita
lian în rîndurile maselor populare 
din Italia. El se bucură de stimă și 
prețuire din partea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Congresul vostru a pus în 
dezbaterilor sale probleme 
semnătate deosebită pentru 
politică și socială a Italiei, 
viitorul poporului italian. El va înar
ma și mai puternic Partidul Comu
nist. Italian în lupta neobosită pe 
care o duce sub conducerea Comi
tetului său Central în frunte cu emi
nentul militant al mișcării comunis
te internaționale, tovarășul Palmiro 
Togliatti, pentru unirea intr-un nu- 
ternic front comun a tuturor for
țelor politiee și sociale progresiste, 
pentru victoria democrației, socialis
mului și păcii.

Dragi tovarăși,
Aș dori .să împărtășesc cîteva din 

preocupările Partidului Muncitoresc 
Romîn.

înaintarea pe calea socialismului 
a schimbat
Romîniei. Ca rezultat al politicii de 
industrializare, au fost, create ra
muri noi de producție. Cea mai mare 
dezvoltare o cunosc ramurile cheie 
— siderurgia, construcția de ma
șini, energia electrică, chimia. Pro
ducția 
circa 6 
socotit 
gheză.
creștere a producției 
care în ultimii 3 ani 
pe 16 la sută anual 
zează această vastă operă de indus
trializare socialistă.

In primăvara acestui an a fost 
terminată în țara noastră colectivi
zarea agriculturii; astfel, socialismul 
a învins definitiv la orașe și sate. 
Procesul construcției socialiste la 
sate a fost însoțit de continua ridi
care a nivelului de înzestrare teh
nică a agriculturii, de creșterea 
producției agricole, vegetale și a- 
nimale, de o îmbunătățire însem
nată a condițiilor de viață, materia
le și culturale, ale țărănimii.

In ultimii trei ani, salariile au 
crescut cu peste 20 la sută, au fost 
efectuate însemnate reduceri de pre
țuri și sporite pensiile, a crescut 
puterea de cumpărare a maselor. 
Un mare avînt au luat construcția 
de locuințe din fondurile alocate de 
stat, construcțiile de școli și așeză
minte culturale. A fost asigurată 
gratuitatea învățămîntului de toate 
gradele.

Victoriile obținute de poporul ro
mîn în făurirea noii orînduiri sociale 
sînt rezultatul politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn, care aplică în

călit 
îm-

centrul 
de în

viata 
pentru

din temelii înfățișarea

globală industrială este de 
ori mai mare decît. în 1938, 
an de vîrf în
Ritmul înalt

Romînia bur- 
constant de 
industriale — 
este de aproa- 
— caracteri-

Tratativele franco-algeriene s-au încheiat
PARIS 5 (Agerpres). — TASS : 

La 4 decembrie s-au încheiat tra
tativele franco-algeriene începute la 
30 noiembrie, data sosirii la Paris 
a lui Khemisti, ministrul afacerilor gram în Adunarea națională consti- 
externe al Algeriei.

Reprezentanții delegațiilor fran
ceze și algeriene au declarat că tra
tativele s-au desfășurat într-o at
mosferă „cordială“. Khemisti a a- 
vut întrevederi cu primul ministru 
francez și cu alți membri ai guver
nului, precum și cu reprezentanți 
ai industriașilor francezi. Au fost 
dezbătute în mod deosebit „condi
țiile ajutorului financiar și tehnic 
francez acordat Algeriei, precum și 
garanțiile care sînt acordate fran
cezilor, posesiunilor și investițiilor 
lor de capital în Algeria".

Khemisti a declarat că cele două 
părți și-au dat asigurări reciproce 
în aceste probleme, care însă n-au 
fost soluționate definitiv. El a adău
gat că reprezentanții guvernului al- 
gerian vor trebui să mai vină nu 
o dată la Paris înainte ca măsurile 
trasate să poată fi traduse în viață.

PARIS 5 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția France Presse, 
primul ministru al Algeriei, Ahmed 
Ben-Bella, a rostit o cuvîntare-pro-

tuantă.
„Ne adresăm, a spus primul mi

nistru Ben-Bella, popoarelor — fra
ților și prietenilor noștri, care în 
timpul îndelungatei noa-*re lupte nu 
au precupețit ajutorul material și 
sprijinul moral, și cărora le spunem 
acum : mai mult decît ieri Algeria 
ruinată are nevoie de voi în mo
mentul de față, cînd începe prima 
fază a construcției sale”.

In continuare. Ben-Bella a subli
niat că anul 1963 va fi un an de 
austeritate, dar totodată de însănă
toșire economică și că „vor fi ne
cesare noi sacrificii pentru a reme
dia actuala situație și în același 
timp pentru a nu trăda spiritul re
voluției”.

In vederea lichidării șomajului în 
masă și scurgerii de capital caracte
ristice grelei etape actuale, Ben- 
Bella a declarat că guvernul a ho
tărît să adopte măsuri excepționale 
și să elaboreze un plan de pers
pectivă.

In scopul întăririi păcii, țara noa
stră acționează pentru promovarea 
politicii de coexistență pașnică și, 
în acest spirit, ea militează pentru 
dezvoltarea colaborării între țările 
balcanice, pentru crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea Balcani
lor și a Mării Adriatice. In spiritul 
politicii noastre de dezvoltare le
găturilor cu toate țările, indifefțvtit 
de orînduirea lor socială, ne pronun
țăm pentru extinderea relațiilor e- 
conomice, culturale, tehnico-științi- 
fice dintre Romînia și Italia. Aceasta 
ar corespunde interesului comun al 
popoarelor noastre. între care există . 
legături de prietenie cu vechi tra
diții istorice.

socia-mondial 
diviziunii inter- 
a muncii în ca- 
Ajutor Econo- 

dezvoltarea

mod creator învățăturile universal 
valabile ale marxism-leninismului 
la condițiile concrete ale Romîniei. 
Cuprinzînd în rîndurile sale peste 
un milion de muncitori, țărani, inte
lectuali, dintre cei mai buni și mai 
valoroși, strîns unit în jurul Comi
tetului Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, par
tidul este urmat cu încredere și dra
goste de întregul popor. Participa
rea maselor de milioane la înfăptui
rea sarcinilor trasate de al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, în vederea desăvîrșirii con
strucției socialiste, avîntul inițiati
vei și energiei lor creatoare consti
tuie o puternică manifestare a de
mocrației socialiste în plină dez
voltare, un nesecat izvor al forței și 
vitalității orînduirii noastre.

Relațiile de colaborare frățească 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări ale sistemului 
list, perfecționarea 
naționale socialiste 
drul Consiliului de
mic Reciproc înlesnesc 
economiei și culturii socialiste, ridi
carea' țării spre culmi tot mai înalte 
ale progresului.

Dragi tovarăși,
Asigurarea păcii constituie pro

blema fundamentală a zilelor noas
tre. In prezent există forte sociale 
uriașe care pot preîntîmpina răz
boiul — invincibilul lagăr al socia
lismului, celelalte țări iubitoare de 
pace, clasa muncitoare internaționa
lă, mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor, mișcarea mondială a 
luptătorilor pentru pace. Analizînd 
multilateral schimbările petrecute 
în lume, partidele comuniste și mun
citorești au tras concluzia că în e- 
poca noastră războiul mondial nu 
mai este o inevitabilitate fatală. 
Această concluzie, confirmată pe 
deplin de desfășurarea evenimente
lor, joacă un mare rol în unirea și 
mobilizarea popoarelor la lupta îm
potriva cercurilor imnerialiste agre
sive. pentru salvgardarea păcii.

Situația de extremă încordare 
creată de curînd în Marea Caraibi
lor, Care a. dus omenirea în pragul 
unui război atomic distrugător, a 
fost. îndreptată pe făgașul reglemen
tării pașnice, spre marea satisfacție 
a tuturor popoarelor. Țara noastră 
a acordat sprijin deplin inițiative
lor și măsurilor luate de Uniunea 
Sovietică în vederea preîntîmpinării 
unui conflict armat și apărării Cu
bei de primejdia iminentă a unei 
invazii. Popoarele așteaptă ca obli
gațiile asumate de Statele Unite, de 
a respecta independența și suvera
nitatea Republicii Cuba, să fie în
deplinite.

Poporul romîn își exprimă încă o 
dată solidaritatea cu eroicul popor 
cuban, care-și apără cu curaj liber
tatea, dreptul de a merge pe calea 
aleasă de el, calea făuririi socia
lismului.

Alături de celelalte țări socialiste, 
țara noastră se pronunță pentru li
chidarea focarului de încordare din 
centrul Europei, prin încheierea 
Tratatului de pace german și trans
formarea Berlinului occidental în- 
tr-un oraș liber, demilitarizat, pen
tru reglementarea prin tratative a 
celorlalte probleme litigioase. Ca 
membră a Comitetului celor 18 țări 
de la Geneva. Republica Populară 
Romînă va depune noi și susținute 
eforturi pentru încheierea unui tra
tat de dezarmare generală și totală.

Dragi tovarăși.
Evoluția situației internaționale 

din ultimii ani a confirmat pe de
plin justețea tezelor Consfătuirilor 
de la Moscova din 1957 și 1960, care 
au dezvoltat in mod creator învăță
tura marxist-leninistă și au înarmat 
partidele comuniste și muncitorești 
cu un program concret de acțiune 
în lupta pentru pace, democrație și 
socialism.

O contribuție de uriașă însemnă
tate la sporirea influenței ideilor co
munismului în întreaga lume aduce 
P.C.U.S.. detașamentul de frunte, cel 
mai călit și mai experimentat al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Forța partidelor comuniste și mun
citorești constă în fidelitatea față 
de învățătura marxist-leninistă. în 
dezvoltarea ei creatoare și apărarea 
neslăbită a purității ei atît împotri
va reformismului, revizionismului, 
cît și împotriva dogmatismului și 
sectarismului.

Partidul nostru a arătat și cu alte 
prilejuri că acțiunile scizioniste ale 
conducătorilor Partidului Muncii din 
Albania sînt contrare liniei generale 
a partidelor comuniste și muncito
rești. dăunează unității acestora, in
tereselor poporului albanez, cauzei 
socialismului și păcii.

Este regretabil că tovarășii chinezi 
sprijinind acțiunile dăunătoare ale 
conducătorilor albanezi, se situează 
pe poziții care contravin tezelor ela
borate în comun în Declarațiile de 
la Moscova, ceea ce nu contribuie la 
întărirea unității mișcării comuniste 
internaționale.

împreună cu celelalte partide fră
țești partidul nostru consideră ca o 
datorie supremă să facă totul pentru 
întărirea unității țărilor lagărului 
socialist, a unității și coeziunii miș
cării comuniste internaționale, pe 
baza principiilor marxism-leninis
mului, ale internaționalismului pro
letar.

Sîntem bucuroși să constatăm că 
între Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist Italian se dezvol
tă neîntrerupt legăturile frățești, in
ternaționaliste, în cadrul marii fa
milii a partidelor comuniste și mun
citorești.

Dorim Congresului vostru reușită 
deplină și urăm comuniștilor italieni 
succes în îndeplinirea hotărîrilor pe 
care le veți lua în interesul luptei 
pentru triumful democrației și so
cialismului 
bunăstarea 
lian.

Trăiască 
Italian !

Trăiască 
partidelor comuniste și muncitorești !

Trăiască prietenia dintre poporul 
romîn și poporul italian !

Trăiască pacea în lumea întreagă I

în patria voastră, pentru 
și fericirea poporului ita-

eroicul Partid Comunist.

unitatea marii familii a

Senatorul american Eilender „persona 
non grata“ în Uganda și Tanganica

Y •£; 
capabil 
ajutorul

DAR-ES-SALAM 5 (Agerpies) — 
Guvernul Ugandei a retuzat să acor
de viza de intrare în țară senato
rului american Allen Eilender. După 
cum anunță agenția Reuter, în isto
ria Ugandei independente Eilender 
este primul străin care a fost decla
rat „persona non grata“.

Motivul pentru care a fost refuzată 
viza de intrare în Uganda l-a con
stituit declatația făcută de Eilender 
la Salisbury (Rhodesia de sud), po. 
trivit căreia „Africa nu este 
tită pentru autodeterminare

un african obișnuit „nu este 
să-și conducă tara" fără 
albilor.

La 4 decembrie, sosind la__ __
Salam, capitala Tanganicăi, pe se
natorul Eilender l-a așleptat din nou 
o surpriză neplăcută. Guvernul Tan
ganicăi a declarat că această vizită 
este inoportună. Fără a părăsi mă
car avionul foitelor militare aeriene 
ale S.U A., cu care sosise, senatorul 
Eilender a trebuit să plece imediat 
din Tanganica.

Dai-Es1

pregă-

— Trebuie totuși să ne oprim undeva, mister Eilender, să Iau 
benzină 1„.

(Desen de NIC. NICOLAESCU)
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