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de modernizare

Și
dispărut de mult obiceiul

și cum este ea utilizată

suferind are nevoie de liniș
te. Dar ce liniște poate avea 
cînd se decretează mobiliza
rea generală a tuturor rube
deniilor, prietenilor și cunos- 
cuților ? Să ne gîndim că in
tr-un salon mai sînt și alți 
bolnavi care primesc vizite, 
să ne gîndim la zgomotul o- 
bositor, la aerul viciat, și nu 
se poate să nu aprobăm în
țeleaptă hotărîre a unor spi
tale de a limita numărul vi
zitatorilor.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Era mult

Cu același număr 
de trenuri

Peste plan: trei locomotive
Diesekelectrice

Comșdexul de vinificație 
de ia Soțesîi
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Tovarășului MAX REIMANN
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Germania

De multe ori ne-am între
bat : ce caută copii mici în 
saloane ? Ce nevoie este să 
fie aduși și ei, să vadă oa
meni suferinzi ? Copiii sînt 
puternic impresionați de tot 
ce văd, ceea ce e departe de 
a fi indicat pentru vîrsta și 
sensibilitatea lor. Și încă 
ceva. Cînd nu respectă adul- 
ții regulile de comportare, ce 
să mai spunem de copii ? 
Prezența lor nu poate decît 
tulbura și mai mult liniștea 
în salon. E de neînțeles, de 
asemenea, cum de se conti
nuă să se tolereze ca vizita
torii să stea pe pat, să fie lă- 
sați să intre fără halat alb. 
Este egal de periculos și pen
tru ei, și pentru cei inter
nați.

Bolnavul are nevoie nu nu
mai de liniște în salon, ci și 
de liniște sufletească. Pentru 
oamenii sensibilizați de boa
lă, un gest nepotrivit, un cu- 
vint nechibzuit, o emoție pu
ternică pot avea urmări su
părătoare. A menaja pe su
ferinzi, a-i feri de vești ne
plăcute este nu numai o pro
blemă de bun simț. E în joc 
sănătatea lor.

Text : L. DEAKI 
Foto : R. COSTIN

Dragă tovarășe Reimann,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează dv., militant 
încercat al Partidului Comunist din Germania, un cald salut frățesc, 
sincere felicitări și vă urează multă sănătate, noi succese în activitatea 
dv. și a întregului (partid. ,

Pe șantierele din orașul Hune
doara s-au introdus în ultimii ani 
noi mașini și utilaje de mare pro
ductivitate. Lucrările grele, care ne
cesită un mare volum de muncă, se 
execută mecanizat : excavatoare, 
buldozere, autogredere asigură în 
prezent mecanizarea lucrărilor de 
săpături la fundații, canalizări, ni
velări și terasamente în proporție 
de aproape 90 la sută. Prepararea 
betoanelor și mortarelor se face în 
întregime mecanizat, iar manipula
rea și transportul agregatelor pen
tru betoane și mortare se execută 
în cea mai mare parte cu ajutorul 
lopeților mecanice, al benzilor 
transportoare, al locotractoarelor și 
al vagoneților-platformă. Datorită 
mecanizării acestor operațiuni, forța 
de muncă este orientată într-o pro
porție însemnată spre acele lucrări, 
îndeosebi de finisaj, care cèr încă 
un volum sporit de muncă manuală 
și o execuție exemplară.

Și șantierele trustului regional au 
fost dotate în ultimii ani cu noi ma
șini, utilaje și dispozitive mecanice. 
Numai în cursul acestui an ele au 
primit aproape 100 de mașini, uti
laje și mecanisme de construcții. în 
cadrul trustului s-a înființat o în
treprindere specializată în produc
ția industrială și prestații, cu scopul 
de a se folosi mai judicios mijloacele 
mecanizate. La Cugir a intrat în 
funcțiune un poligon pentru prefa- 
bricarea fîșiilor. Totuși, lucrările de 
săpături pe care le execută trustul 
sînt mecanizate doar în proporție 
de 35 la sută. în Valea Jiului, la 
Deva, Alba Iulia și Hațeg, ritmul a- 
cestor lucrări este necorespunzător, 
la executarea lor se mai folosește 
încă multă mînă de lucru. Nu rare
ori, conducătorii unor șantiere re
curg la soluții care, în condițiile ex
tinderii pe un front larg a mecani
zării construcțiilor din întreaga 
țară, seamănă a rutină. în loc să se 
caute mai stăruitor soluții de gră
bire a ritmului de lucru prin extin
derea mecanizării, se alege calea în
vechită a sporirii efectivelor de 
constructori la o lucrare sau alta. 
Or, această practică a dat numeroa
se „lecții“ constructorilor, ducîndla 
depășirea costului lucrărilor.

Modul diferit de a privi mecani
zarea se observă și la'alte lucrări, 
în timp ce la Hunedoara, Cugir 
Lupeni

De la începutul anului, colectivul laminorului nr. 3 de la Uzina de 
tablă subțire din Galați a produs peste plan aproape 500 tone tablă de 
bună calitate. în fotografie (de la stînga la dreapta) : maistrul Radu Pe- 
trache, șeful de echipă Coman Neagu și Mihai Pietraru, șeful secției — 
care s-au evidențiat în obținerea unor rezultate tot mai însemnate în folo
sirea cu randament ridicat a agregatului, în îmbunătățirea calității produ
selor.

Unul dintre obiectivele întrecerii 
socialiste dintre stațiile de pe raza 
Direcției regionale C.F.R.-Brașov 
este utilizarea cît mai bună a va
goanelor de marfă.

De la începutul anului și pînă a- 
cum s-au economisit 60 trenuri de 
marfă, transportîndu-se în plus, cu 
același număr de vagoane, aproape 
50 000 tone mărfuri.

A intrat în 
funcțiune o nouă 
fabrică de pîine.

La Hîrșova a fost 
pusă în funcțiune. o 
nouă fabrică de pîi
ne. Utilajul . roma
nesc al noii fabrici 
asigură producerea 
zilnică a 7 tone de 
pîine și diverse spe
cialități de panifica
ție de bună calita
te, pentru aprovizio
narea populației o- 
rașului.

fan Dumitrache a tras cîie- 
va brazde adinei ■ în jurul 
șirelor de porumb care în
cepuseră să- ardă.- A izolat 
astfel focul. I-au venit ime
diat în ajutor alți cinci trac
toriști și un grup de colec-i 
tiviști.

Au stins incendiul și avu- 
fost sal- 

primul 
care a 
și cu-

în sala Palatului R. P. 
Romîne a avut loc 
miercuri seara un concert 
simfonic festiv cu lucra
rea „Damnațiunea lui 
Faust“ de Hector Berlioz, 
la care și-au dat con
cursul Orchestra simfoni
că a cinematografiei și 
corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu“. Con
certul a fost organizat cu 
prilejul deschiderii Uni-

în orașele și centrele muncito
rești din regiunea Hunedoara se 
construiesc în fiecare an numeroase 
blocuri de locuințe și obiective so- 
cial-culturale. La Hunedoara, în Va
lea Jiului, la Deva, Brad, Cugir se 
conturează, de pe acum, mari an
sambluri arhitectonice moderne, 
care întregesc profilul nou al aces
tor orașe. Numai în acest an, con
structorii din regiune au de predat 
„la cheie“ peste 4 100 de apartamen
te. Aceste locuințe sînt executate, 
în principal, de două unități de 
construcție — întreprinderea de 
construcții siderurgice Hunedoara și 
Trustul regional de construcții din 
Deva.

Analizînd activitatea acestor uni
tăți se constată o serie de deosebiri, 
mai ales în ce privește creșterea 
productivității muncii. La Hune
doara, unde locuințele sînt constru
ite de către I.C.S.H., productivitatea 
muncii a crescut în fiecare lună în 
medie cu 8,5 la sută, aceasta fiind 
cu peste 16 la sută mai mare față 
de realizările din anul trecut. Pe 
șantierele Trustului regional de con
strucții situația se prezintă însă cu 
totul altfel. Nici pe ansamblul trus
tului, nici pe unele șantiere impor
tante ca Deva, Petroșeni, Hațeg, 
Brad, Alba Iulia, sarcina planificată 
de creștere a productivității muncii 
nu a fost realizată. Deosebirile exis
tente în realizarea sarcinii de spo
rire a productivității muncii la cele 
două unități de construcții din re
giune își au rădăcinile în modul di
ferit de mecanizare a lucrărilor și 
de folosire a mașinilor și utilajelor 
cu care sînt dotate șantierele.

Brigada complexă condusă de Macedon 
Bucin lucrează la parcheiul Orșova, din ca
drul întreprinderii forestiere Reghin. Ea 
este bino cunoscută, prin realizările care le 
obține în producție, de către toți forestierii 
din Valea Gurghiului. Ca urmare a creș
terii gradului de mecanizare a muncii, în 
brigadă s-a realizat în acest an o produc
tivitate fizică de aproape 2 m c pe om/zi.

Am înregistrat zilele trecute, cu ajutorul 
aparatului de fotografiat, cîtcva aspecte ca
racteristice din munca brigăzii. Din ca fac 
parte mulți muncitori destoinici, oameni cu 
experiență în mînuirea mecanismelor. Iată-i 
po cîțiva dintre ei — motoriștii Traian 
bravă — în drum spre parchet (fotografi: 
lui, fasonatorii Alexandru Malovi 
discută, împreună cu .
iile ce le au de executat în ziua respectivă (fotografia nr.

Peste tot în acest parchet ' _ _ __
rire a materialului lemnos. Motoristul Octavian Dumbravă examinează cu grijă arborele 
înainte de a fi doborît (fotografia nr. 3). Muncitorii din brigadă își ridică continuu 
calificarea, reușind să folosească cu un înalt randament utilajele. Pe unu] dintre ci, 
tractoristul Zahario Cofariu, l-am 
fag la rampa funicularului (fotografia 
cătură de lemn pentru celuloză (fotpgrafia

Trăind și muncind în mijlocul celor 
ce l-au ales, deputatul are posibilita
tea de a le cunoaște cerințele. El aduce 
la cunoștință comitetului executiv al 
sfatului popular propunerile gospodă
rești ale cetățenilor, contribuie apoi, 
împreună cu ei, la înfăptuirea lor. Așa 
procedează mulți dintre deputății sfatu
rilor populare din raionul nostru. Sub 
conducerea organizațiilor de,, partid,- și 
sub directa îndrumare a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare comu
nale, ei au antrenat pe cetățeni la o 
serie întreagă de acțiuni gospodărești. 
Din cele peste 1 300 de propuneri făcu
te de cetățeni din comunele și satele 
raionului s-au înfăptuit cu ajutorul ma
selor circa 1 000 — toate menite să 
contribuie la buna gospodărire a satelor 
și comunelor noastre, la ridicarea de noi 
construcții cu caracter social-cultural, 
edilitar și gospodăresc.

Așa, de pildă, s-au reparat căminele 
culturale din comuna Baba Novac și 
satul Gelu, s-au construit poduri și po
dețe din lemn, s-au desfundat 16 000 
m 1 de șanțuri pentru scurgerea apelor 
etc. în aceste acțiuni s-au evidențiat

• V. Rîpeanu : Moștenirea li
terară clasică — un bun al ma
selor largi — Pe marginea ședin
ței lărgite a Consiliului editurilor 
(pag. 2—4).

© D. Capoianu : Puncte de ve
dere — Contemporaneitatea por
nește de la conținut (pag. 2-a).

• Raid-anchetă — în prag de 
iarnă la fermele de animale din 
gospodăriile colective (pag. 3-a).

• T. Marian : Viața de partid — 
Pregătiri pentru alegerile de 
partid la sate (pag. 4-a).

preparării betoanelor și mortarelor 
cu lopata, pe unele șantiere din 
Alba Iulia, Zlatna, Simeria ale trus
tului regional se mai face încă a‘ 
cest lucru ; din scriptele serviciului 
mecanizare al trustului rezultă că 
în acest an 3, respectiv 8 la sută din 
volumul de betoane și mortare s-au 
lucrat „din mînă“. Operațiile de ri
dicat și transportat materialele din 
cadrul șantierelor consumă, de ase
menea, multă muncă manuală. Este 
firesc că, într-o astfel de situație, 
nu poate fi vorba de o înaltă pro
ductivitate a muncii.

Faptă curajoasă
Începea o nouă zi de 

muncă. Ștefan Dumitrache 
era pe tractor. Pe ogoarele 
acoperite de bruma toamnei 
se înscriau, una lîngă alta, 
brazde lungi fi negre. Cum 
privea cîmpul întins, zări, 
lîngă magazia gospodăriei 
agricole colective din co
muna Corbu, flăcări. Se 
ridicau și se strîngeau în 
bătaia viatului. Știa că în 
magazie colectiviștii depozi
taseră grîu, porumb și floa- 
rea-soarelui pentru sămîn- 
ță. Timp de pierdut nu 
era. In cîteva minute, Ște-

deputații Demian Marcu, Dumitru Ro- 
gojan, loan Matis și alții.

în comuna Apa, din 29 de propuneri 
ale cetățenilor au fost înfăptuite 24. 
S-a electrificat în întregime comuna și 
este în curs de electrificare satul So- 
meșeni. Un mare număr de lucrări gos
podărești au fost realizate, la propune
rea cetățenilor și prin contribuția lor, 
și în alte comune ca Micula, Vetis, Bel- 
tiug, Medieșul Aurit, Botiz.

La înfăptuirea lucrărilor gospodărești 
din satele și comunele raionului nostru, 
s-au realizat în cursul primelor trei tri
mestre ale acestui an, prin muncă pa
triotică, economii de peste 1 400 000 
de lei.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar raional își propune să acorde și pe 
viitor comitetelor executive comunale 
și deputaților ajutorul necesar pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii or
ganizatorice de masă, întărirea- legătu
rii cu masele de cetățeni și rezolvarea 
operativă a propunerilor lor.

M. ȘCHWARCZKOPF 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular raional 
Satu Mare

Unul din blocurile noi date recent în folosință în cartierul Aeroport din Petroșeni. 
(Foto : GH. VINȚILĂ)

versității muzicale a stu
denților. Conducerea mu
zicală a aparținut diri
jorului Constantin Bu- 
geanu, iar rolurile prin
cipale lui Ion Piso, Ma
rius Rintzler, ca și stu
denților Cornelia Ange- 
lescu și Mihai Panghe de 
la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“.

(Agerpres)

îmbunătățirea colaborării dintre cele peste 90 de 
întreprinderi din țară care cooperează la realizarea 
locomotivelor Diesel-electrice, livrarea pieselor și 
subansamblelor necesare conform graficului stabilit 
au dus la scurtarea ciclului de fabricație a unei lo
comotive cu mai bine de 70 de zile. De asemenea, 
folosirea în condiții mai bune a timpului de muncă, 
precum și îmbunătățirea procesului tehnologic de 
fabricație prin introducerea unor dispozitive și insta
lații de sablat țevile, au permis sporirea .productivi
tății muncii în cursul anului cu 15 la sută. Toate a- 
cestea au dat posibilitate colectivului uzinelor „Elec- 
troputere” din Craiova să realizeze, peste plan, de 
la începutul anului și pînă în prezent trei locomo
tive Diesel-electrice.

tul gospodăriei a 
vat. Meritul este în 
rînd al tractoristului 
acționat cu hotărîre 
raj.

ALEXANDRU CHIRU 
muncitor, S.M.T.-Padina 

raionul Buzău

Pe alți vizitatori îi 
exclamînd surprinși :

„Cum, nu ți-a făcut 
cilină ?“

După care urmează 
vantă incursiune în 
mentul prescris. Pe care n-o 
termină decît cînd au reușit 
să-l pună definitiv pe gîn- 
duri pe bolnav asupra efi
cienței tratamentului urmat. 
Astfel de „considerații“ gra
tuite, care de fapt încearcă 
să discrediteze tratamentul 
prescris, nu pot face decît 
un rău serviciu bolnavului.

La spital, nimeni nu vine 
cu mîna goală. Ce i se aduce 
unui bolnav ? Sînt vizitatori 
care întind gospodărește fața 
de masă pe pat și se pun pe 
un praznic de poveste cu bol
navul împreună, bineînțeles. 
A doua zi, se poate pune cu 
precizie diagnosticul : vizitat 
de familie ! Nu mai insistăm 
asupra aspectului necivilizat 
și certat cu igiena oferit de 
saloanele-sufragerii, care mai 
sînt îngăduite pe alocuri.

Evident că stă în grija 
asistentelor medicale, a su
rorilor și chiar a medicilor 
de gardă de a supraveghea 
respectarea prescripțiilor nu 
numai de către bolnavi, dar 
și de către vizitatori, de a in
terveni ori de cite ori e ne
voie. Se cuvine însă ca res
pectarea acestor prescripții 
să ne preocupe, în primul 
rînd, pe noi ; în definitiv, de 
acest lucru . depind liniștea, 
sănătatea, întremarea rapidă 
a unui om care ne este drag.

De aceea, tovarășe vizita
tor, cînd îți lași pardesiul la 
garderobă, nu uita asemenea 
„mărunțișuri“. O să-i facă 
bolnavului numai bine.

într-o discuție avută la conduce
rea trustului regional de construcții 
se ridica problema înzestrării șan
tierelor cu un număr sporit de mij
loace mecanizate. „Anul acesta — 
spunea tovarășul Gheorghe Sefer, 
directorul trustului — n-am primit 
o serie de utilaje de bază : maca
rale pionier și de fereastră, betonie
re, pompe de mortar etc. Sfatul 
popular regional și unele organe 
centrale ne-au sprijinit prea puțin 
pentru dotarea în continuare a trus
tului cu mijloace mecanizate“.

într-adevăr, pe șantiere mecani
zarea a rămas oarecum în urma 
volumului sporit de lucrări și din 
cauză că lipsesc unele utilaje. Dar 
s-a făcut oare totul pentru ca mași
nile și utilajele existente să fie fo
losite cu maximum de randament? 
Experiența multor șantiere a dovedit 
că important nu este numai dota
rea cu noi utilaje, ci și folosirea în
tregii capacități de producție a celor 
existente. Am întrebat ce s-a făcut 
în această privință. Tovarășii din 
conducerea trustului ne-au îndrumat 
la serviciul mecanizării. „Noi — ni 
s-a spus — ne ocupăm numai de 
chestiunile mari, principale. Restul 
problemelor privește serviciile, șan
tierele...“

La Hunedoara am primit un alt 
răspuns, concludent pentru felul 
cum conducerea întreprinderii de 
construcții de aici tratează această 
problemă. Cînd s-au început lucră
rile la microraionul III — cu peste 
1400 de apartamente, o școală, un 
complex comercial — conducerea 
întreprinderii și șeful șantierului de 
locuințe au stabilit un plan amănun
țit de mecanizare, potrivit ritmului 
rapid în care trebuie să se ridice 
acest ansamblu. Mișcarea la locurile 
de lucru a tuturor utilajelor — de la 
éxcavatoare și macarale pînă la apa
ratele de vopsit — este îndeaproape 
urmărită. Cînd se ivesc probleme le
gate de urgentarea lucrului într-un 
sector sau altul, nu se trece la deze
chilibrarea brigăzilor, ci la folosi
rea mai intensă a utilajelor. Iată 
deci că, acolo unde mecanizarea, 
folosirea intensivă a utilajelor sînt 
privite cu ochii omului gospodar, 
dornic să-și facă munca maț spor
nică, și nu ca o simplă obligație de 
serviciu, se obțin rezultate bune.

La Hunedoara, constructorii nu au 
așteptat numai primirea de utilaje 
noi, ci se străduiesc continuu ca ran
damentul acestora să fie cît mai ri
dicat. La blocurile-turn construite cu 
ajutorul cofrajelor glisante, prin 
folosirea buldozerelor duble, randa
mentul macarâleïor a crescut de 
două ori. La celelalte blocuri, pen
tru folosirea mai bună a capacității 
macaralelor de 12 tone se confecțio
nează planșee întregi, care sînt apoi 
montate. în acest fel, s-a renunțat 
la fîșiile cu goluri, iar durata de 
execuție a unui etaj s-a redus de a- 
proape două ori. Echipele de zu
gravi și vopsitori su renunțat, în 
cea mai mare parte, la bătrîna bi
dinea. Cu ajutorul pompelor și a- 
paratelor electrice de vopsit, ei au 
scurtat de peste patru ori timpul

Ing. PETRE BOTA 
din comisia economică

a Comitetului regional de partid 
Hunedoara

Mă uitam la vecinul meu. 
Asculta topit, 
așteptata oră de vizită. Patru 
rubedenii, instalate de o par
te și de alta a patului de 
spital, îi „făceau conversație“. 
Deșertau, deavalma, sacul, cu 
vești din afară. Una mai 
grozavă decît alta, li auzeai:

— Să-ți explic cum a luat 
Nicușor un 3 la Geografie...

După aceea, urma tema : 
cum a izbucnit cearta cu 
Vasileștii. Pentru sfîrșit era 
rezervat subiectul : cum era 
să se aprindă casa. Vești ré
confortante , pentru un •. om 
bolnav. Din cînd ' în cînd, 
vizitatorii își trăgeau răsu
flarea și-l îmbiau să servea
scă un pic de șerbet, o săr
măluță, un pic de cataif- care 
•era delicios. O dată nu-i 
păcat, nu face rău la ficat. 
Au mai venit, doi veri, li s-a 
făcut loc și lor pe marginea 
răbdătoare a patului...

Cînd s-a terminat vizita, 
era terminat și vecinul meu 
de pat. Avea temperatură, 
îi pierise somnul.

Nu-i recomandabil să vi
zitezi o rudă, un prieten, un 
tovarăș de muncă internat 
în spital ? Ba, dimpotrivă; 
vizița-îl înviorează, îl sustra
ge de' la preocupări legate 
de boală, risipește monoto
nia rinei șederi prelungite în 
spital,; are un efect psihic po
zitiv. Este un semn de dra
goste, de atenție și spirit 
tovărășesc, de omenie față de 
un suferind. Se scapă însă 
din vedere, adeseori, esenția
lul. Și anume că e vorba de 
o vizită la spital și nu de o 
distracție, de o petrecere. Și 
că ea impune respectarea u- 
nor norme elementare, nu 
numai sanitare, dar și ds 
educație cetățenească.

Pentru a se întrema, cel

La' G.A.S. Cotești, una din cele 
mai mari gospodării viticole din 
țară, a intrat în funcțiune un com
plex de vinificație, cu o capacitate 
de prelucrare de 3 400 tone stru
guri anual și 280 vagoane pentru 
învechire. Complexul este înzestrat 
cu utilaje de înaltă tehnicitate 
produse în țară, procesul de pro
ducție fiind complet mecanizat și 
automatizat. Din cadrul complexu
lui mai fac parte două puncte 
(crame) cu o capacitate de prelu
crare pînă la 1250 tone fiecare.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
în întreprinderile ‘ industriale din 
regiunea Ploiești se acordă o mare 
atenție reducerii prețului de cost al 
produselor. în acest scop, la rafină
ria Ploiești s-au aplicat numeroase 
măsuri pentru micșorarea consumu
rilor specifice de combustibil, ener
gie electrică și chimicale. Au fost 
revizuite cuptoarele tehnologice, s-au 
adus perfecționări proceselor tehno
logice de prelucrare a țițeiului și 
s-au eliminat pompările inutile de 
produse. Pe această cale s-au eco
nomisit de la începutul anului mai 
bine de 13 000 tone combustibil con
vențional, precum și cantități în
semnate de energie electrică, acid 
sulfuric, sodă caustică și altele. Co
lectivul rafinăriei a realizat în to
tal economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 6 146 000 lei și 
7 830 000 lei beneficii peste plan.

Petroliștii schelei Boldești au re
dus prețul de cost cu 5 220 000 lei 
față de plan, iar metalurgiștii de. la 
uzinele „1 Mai“ Ploiești — cu a- 
proape 6 000 000 lei.

Pe întreaga regiune s-au realizat 
în primele 9 luni ale anului econo
mii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 171 300 000 lei și benefi
cii peste plan în valoare de 56 500 000 
lei.

La fabrica de pie
lărie și încălțăminte 
„Pionierul“ din Capi
tală se apropie de 
sfîrșit lucrările de mo
dernizare a tăbăcăriei 
vegetale. Aici se mșn- 
tează agregate de ce- 
nușerit și tăbăcit he
licoidale, care permit 
introducerea sistemu
lui de tăbăcit combi
nat crom-tanin. Prin 
modernizarea tăbăcă
riei, ciclul de fabrica
ție a tălpii se reduce 
cu 50 la sută, iar pro
ductivitatea muncii la 
această secție spo
rește cu peste 50 la 
sută. Pînă la sfîrșitul 
acestui an, tăbăcăria 
modernizată va fi 
dată în funcțiune.

„Zestrea“ tehnică 
a șantierelor...

Truța, Zaharie Truța și Octavian Dum- 
nr. 1). înainte do începerea lucru- 

Vasile Grama, Augustin Ciofca și Leon Bloj 
motoriștii Traian Truța și Octavian Dumbravă, despre lucră- 

. • ; .. ' i).
se vede preocuparea pentru o cît mai bună gospodă-

nr. 3). Muncitorii din brigadă își
cu un înalt randament
întîlnit executând apropiatul lemnului rotund dt 

nr. 4). între timp, la rampă sosește o încăr- 
nr. 5).
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Pe panoul de la intrarea în Uzina de încălțăminte ți pielărie din Cluj se anunță un nou concert al orchestrei 
simfonice a uzinei (fotografia din stînga). Fotografia din dreapta înfățișează un aspect din timpul unui concert dat 
de orchestra simfonică în sala Carbochim.Contemporaneitatea pornește
Nu de mult stăteam de vorbă cu un 

muzician apusean care se interesa 
de viața muzicală a țării noastre, într-o 
vizită pe care o făcea la Uniunea Com
pozitorilor. Către sfîrșitul conversației 
noastre el s-a arătat doritor să afle, 
printre multe altele, dacă la noi, com
pozitorii romîni ai anuliii ’63, există 
cumva o preocupare pentru a găsi me
toda cea mai bună de a trata folclorul 
în... tehnica dodecafonică. Este de la 
sine înțeles că nouă, tuturor celor de 
față, întrebarea ne-a stîrnit un ușor 
zîmbet în colțul gurii, pentru că ea 
denota o mare naivitate la oaspetele 
nostra, o doză importantă de neinfor- 
mare asupra liniei realiste, fecunde pe 
care se dezvoltă azi muzica noastră,

Plecînd de la întîlnireă cu acest mu
zician, mă gîndeam cît de străin de noi, 
cît de departe de noi și de preocupă
rile noastre este acest sistem de „mo
dernizare“, de „contemporaneizare“. Eu 
nu văd cum vreun compozitor romîn 
contemporan și-ar putea propune vre
odată să învestmînteze cu haina „mo
dei“ seriale, să toarne în tipare dodeca
fonice vreo melodie populară. Cred însă 
cu tărie în fantezia și în inventivitatea 
cu care fiecare din noi este chemat să-și 
îndeplinească menirea de adevărat crea
tor, cred cu fermitate în datoria de a 
fi mereu înarmat cu toate cuceririle 
realiste ale tehnicii muzicale, pentru a 
le pune în slujba ideii pe care o ser
vești. Un compozitor al epocii noastre 
nu poate fi un unilateral, un închistat 
un om cu „ochelari de cal“. El trebuie 
să caute, mereu și mereu, mij
loacele artistice cele mai elocvente 
pentru a da glas — în opera 
sa —■ ideilor, gîndurilor, sentimentelor 
care îl animă. Asta înseamnă cultură, 
înseamnă muncă și perfecționare conti
nuă, putere de discemămînt, înseamnă 
lărgirea continuă a orizontului, ancora
rea fermă în realitate, legătura cu tra
diția muzicală a poporului său.

Despre mijloace de expresie, în 
lumina contemporaneității, noi, compo
zitorii. am discutat de multe ori, am 
scris articole etc. și, cu acele ocazii, 
s-au luminat o serie întreagă de puncte 
obscure pentru mulți. Chestiunea este 
însă departe de a fi epuizată, ea ră- 
mîne actuală în permanență. Eu cred 
că esențial în creația noastră nu este în 
primul rînd cum scrii muzica ; impor
tant este ce anume vrei să spui în a- 
ceastă muzică, ce anume reușești sä 
spui în ea.

Intr-un articol publicat recent în 
„Scînteia", compozitorul Alfred Mendel
sohn dezvolta această idee, insistînd a- 
supra accesibilității, ca cerință defini
torie a muzicii noastre, a muzicii rea-

DUMITRU CAPOIANU 
Laureat al Premiului de Stat

liste în general. Acestei cerințe i se sub
ordonează, fără îndoială, și problema 
mijloacelor de expresie. Nici căutarea 
și nici analizarea acestor mijloace de 
expresie muzicală nu pot fi făcute in
dependent de. conținutul unei lucrări, 
de ideile, sentimentele care-1 animă pe 
autorul ei. Pentru că avînd ceva de co
municat contemporanilor săi, compozi
torul se va strădui să folosească limba
jul cel mai convingător, asimilînd ex
periența existentă, căutînd neobosit, 
îmbogățindu-și mijloacele de expresie ■ 
nu pentru că vrea să arate „ce poate“,

PUNCTE DE VEDERE

ci dintr-un impuls interior, irezistibil, 
impulsul permanentei tendințe de per
fecționare, de autodepășire. Laborato
rul de creație este deosebit de com
plex, dar în e| nu încap „mode“ sau 
„tipare“ ; nu încape nici microscopul 
didacticismului. Este un laborator mai 
vast sau mai restrîns, în funcție de ta
lentul, de cunoștințele, de personalitatea 
artistului, un laborator în care se pro
duce o reacție dirijată tocmai de nece
sitatea de a spune ceva prin graipl atît 
de variat și de expresiv al muzicii.

Compozitorul romîn, trăind îri mij
locul realităților noi și în continuă pre
facere pe care i le oferă ziua de azi, 
nu poate să rămînă insensibil tocmai la 
această prezență dominantă a noului. 
El este obligat de însăși poziția sa. de 
luptător activ în societate să sesizeze 
toate aceste aspecte — sursă de inspira; 
(ie inepuizabilă în originalitatea și diver
sitatea ei — și să le reflecte, în opéra sa. 
cu mijloace de expresie proprii fiecăruia 
și a căror alegere stă din plin și exclu
siv la dispoziția lui însuși. Lucrările de 
valoare ale muzicii romînești, cele care 
au intrat ori sînt în curs de a intra 
în patrimoniul culturii noastre, stau 
mărturie celor de mai sus. Este un a- 
devăr valabil pentru toate genurile 
creației muzicale. In ce mă privește, 
am optat întotdeauna pentru soluțiile 
tehnice cele mai propice conținutului 
lucrării respective, indiferent de genul 
de muzică în care ea se încadra, am 
recurs mereu la alte procedee de ex
presie în funcție de cerințele genului 
și de nevoia de a găsi modul cel mai 
direct și eficace în care mă puteam ex
prima. Posibilitățile de expresie imense

pe care le oferă folclorul nostru m-au 
ajutat de fiecare dată în muzica mea de 
concert. Pe de altă parte, domeniul de 
care m-am ocupat mai cu precădere în 
ultima vreme, muzica de film, mi-a pus 
adesea probleme de expresie noi, m-a o- 
bligat să apelez la surse sonore dintre 
cele mai variate, m-a pus în situația de 
a recurge la unele soluții tehnice speci
fice cinematografului și care, privite se
parat, puteau părea oricui destul de ha
zardate. M-am străduit însă ca toate a- 
cestea să fie legate direct de imagi
nea pe care o serveam, de ideea în 
slujba căreia mă aflam în acel moment, 
și ideea aceasta era bună, sănătoasă, 
umană, clară, luminoasă. Tehnici noi 
pot fi folosite — conform specificului 
genului — și în muzica dramatică sau 
de scenă, cu condiția ca ele să ajute 
conținutului respectiv să pătrundă mai 
ușor în mintea și inima ascultătorului, 
cu condiția ca ele să devină un vehicul 
mai sigur și mai eficace pentru ideea și 
mesajul operei de artă respective.

Este de respins, cred eu, nu un pro
cedeu tehnic — al vreunui mod de ex
presie mai nou sau mai vechi — ci în
săși estetica proprie sistemelor așa-zis 
„moderniste“, acea estetică formalistă 
pînă la exacerbare și care face din pro
cedeul tehnic un scop în sine și nimic 
mai mult. Analiza unei lucrări muzica
le puternice, convingătoare, scoate la 
iveală unele procedee tehnice ingenioa
se care par adesea surprinzătoare, dar 
care nu distrag atenția de la conținut 
ci dimpotrivă izbutesc să facă percep
tibil, comunicabil, adevărul acestuia.

Este în afara oricărei discuții faptul 
că un compozitor trebuie să fie excețent 
pregătit în domeniul de muzică pe care 
și l-a ales, în specialitatea sa „de bază“. 
A trecut de mult timpul cînd mai pu
team întîlni în mijlocul nostru autori 
de linii melodice pe care ei să le fredo
neze sau, eventual, să le scrie pe un 
portativ (acesta fiind'cazul cel mai feri
cit pentru categoria respectivă de ne
gustori de inspirație) și pe urma cărora 
să vină altul, tehnician muzical, care, să 
preia din vînt inspirația „maestrului“, 
să o armonizeze, să o orchestreze, să o 
dezvolte în așa fel încît ea să devină 
o lucrare muzicală finită și gata să fie 
cîntată.

Muzica noastră se bucură de prețui
rea marelui public de la noi ; ea este 
din ce în ce mai cunoscută și apreciată 
și peste hotare. Cu toțij trebuie să con
tribuim la consolidarea continuă a dru
mului cel bun, realist, pe care merge 
muzica noastră, să pășim tot mai siguri 
pe el și să mergem cît mai repede po
sibil.

Carnet

Echipa de teatru a căminului cultural din comuna Brănești, raionul Filiași, la o repetiție.

Peste 1 640 000 spectatori
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Teatrul de stat 

din Bacău împlinește 15 ani de activitate.. Cu acest 
prilej, colectivul teatrului a prezentat recent în 
premieră, în cadrul unui program festiv, „Vlaicu 
Vodă" de Al. Davilla. Regia aparține lui Ion Oltea- 
nu, artist emerit, iar scenografia lui Șt. Georgescu.

Spectacolele prezentate de teatru de la înființa
rea sa au fost urmărite de peste 1 640 000 specta
tori. Teatrul a organizat numeroase deplasări pe 
șantiere, în centre muncitorești și la sate.

La biblioteca orășenească
Organizarea unor simpozioane, seri literare, re

cenzii și îmbogățirea continuă a fondului de cărți 
au atras de la începutul anului și pînă în prezent 
peste 2 600 cititori la biblioteca orășenească din 
Petroșeni. Pe lingă această bibliotecă mai funcțio
nează 25 cercuri de citit și 15 biblioteci de casă. 
Anul acesta au fost înscrise în fișele bibliotecii 
42 000 volume citite de muncitori, tehnicieni, gos
podine și elevi.

Soprana japoneză 
Mieko Takizawa la București

După specta
colele susținute 
la Cluj și Bra
șov, soprana 
Mieko . Takiza- 
wa a apărut pe 
scena Teatru
lui de Operă și 
Balet ca inter
pretă a rolului 
titular din o- 
pera „Madame 
Butterfly“ de 
Puccini.

Interesul ma
nifestat de pu
blicul bucureș- 
tean a fost răs
plătit din plin 
de interpreta
rea de o deose
bită sensibili
tate muzicală, 
de către' artista 
pete. Solistă a forma
ției de operă „Nikikai" 
din Tokio, Mieko Taki- 
zawa este laureată a con
cursului muzical interna
țional din cadrul celui

de-al VI-lea 
Festival mon
dial al tinere
tului de la 
Viena.

Cele două 
spectacole din 
București au 
confirmat ta
lentul, calități
le vocale și 
buna școală de 
cînt a tinerei 
soprane japo
neze.. Aplauzele 
călduroase cu 
care numeroșii 
spectatori au 
primit-o pe so
listă au fost pe 
deplin meri
tate.

Turneul sopranei Mie
ko Takizawa se înscrie 
astfel ca o reușită mani
festare artistică și, toto
dată, ca o contribuție la 
dezvoltarea relațiilor cul
turale dintre țara noastră 
și Japonia.

NOTE

identice. CălCîiad normele 
elementare ale.eticii pu
blicistice, aulöprea a tri
mis, articolul •* celor două 
reviste fără a-'face nici un 

. .____ fel de . precizări care ar fi
nă, de data aceasta a săp- putut să evite'3publicarea 
tămînalului ..„Conțempora- paralelă. ", 2 
nul“ a apărut (surpriză 1) 
un articol cu același titlu 
și de același autor — Lidia 
Bote.

S-ar fi putut întîmpla 
ca un cercetător preocupat 
de această problemă — a 
evocării istorice în litera
tură — să scrie două arti
cole diferite pe care să le 
trimită spre publicare la 
două reviste. Cititorul a 
găsit însă în paginile 
„Contemporanului“ nu un 
articol nou ci articolul ci
tit cu o zi înainte în 
buna“, Exceptînd 
mici modificări abia 
ceptibile. textele

In revista „Tribuna" din 
24 octombrie a apărut pe 
prima pagină un articol 
intitulat „Realismul evo
cării istorice". Cu o zi mai 
tîrziu, tot pe prima pagi-

„Tri- 
unele 
per- 
sînt

Năravuri (literare" de 
felul celor arătate mai 
sus au fost .semnalate și 
în alte publicații. Intr-o 
notă semnată do N. Stoian 
în ultimul număr al revis
tei „Luceafărul“ sînt ară
tate procedeele greșite ale 
unor tineri popți care își 
trimit 
multor reviste 
Dorința 
„publicitate" ă'unora din
tre autori — din fericire 
puțini la mumăr — nu 
poate fi primită de cititori 
și de redacțiile publica
țiilor noastre decît cu de
zaprobare.

producțiile mai 
deodată, 

de o asemenea

„TRAGEDIA OPTIMISTĂ"
Festivalul ■ filmului sovietic 

s-a deschis aseară cu „Trage
dia optimistă", film pentru 
ecran panoramic realizat după 
cunoscuta piesă a dramatur
gului Vsevolod Vișnevski.

Pentru creatorii filmului 
(scenarista Sofia Vișnevskaia 
și regizorul Samson Samso
nov), sarcina transpunerii ope
rei dramatice pe ecran era, 
evident, extrem de complexă. 
Și merită spus, de la început, 
că filmul — fidel sensului bo
gat al piesei — redă în ima
gini convingătoare povestea 
detașamentului de marină în
suflețit de ideile partidului, 
istoria înălțătoare și tragică a 
tinerei femei comisar. Drama
tismul acestei evocări cinema
tografice care prezintă carac
terele eroilor pe vastul fun
dal al luptei maselor, a adus 
realizatorilor una dintre cele 
mai importante distincții la 
festivalul internațional al fil
mului de la Cannes, în 1963.

.-,Tragedia optimistă" se în
scrie printre acele opere cine
matografice menite să cin
stească memoria luptătorilor 
comuniști care, în împrejură
rile uneori neasemuit de grele 
din primii ani ai puterii sovie
tice, au ținut sus steagul par
tidului, dîndu-și viața pentru 
triumful revoluției. Un aseme
nea exemplu de abnegație este 
admirabila figură a femeii co
misar, care îmbină o mare 
căldură sufletească, simplitate 
și forță revoluționară, fiind un 
model al militantului provenit 

fdin mase și legat de acestea 
prin întreaga sa ființă.

Eroii atît de -complexl ai 
epopeii capătă viață pe ecran, 
veridic și emoțicmant. datorită

jocului profund interiorizat al 
interpreților. Rolul comisaru
lui este interpretat de Marga
rita Volodina cu o ferninitate 
delicată și în același timp dîr- 
ză, nu lipsită de un patetism 
reținut. Caracteristice pentru 
jocul inteligent și de o reală 
trăire al actriței sînt, de pildă,

Festivalul 
filmului sovietic

discuția cu Alexei, cu căpete
nia și cu marinarul răgușit, 
sau scena condamnării căpe
teniei. Femeia-comisar devine 
— în întruchiparea Mărgăritei 
Volodina — un adevărat sim
bol al forței omului înnobilat 
de ideile mărețe ale revoluției.

Dintre marinari, Alexei (in
terpretat de V. Tihonov), a- 
duce pe ecran, cu sinceritate, 
chipul energic și neliniștit al 
unui om. la început derutat, și 
care, cu ajutorul comuniștilor 
se ridică la înțelegerea cauzei 
socialismului. Momente exce
lente în rolul căpeteniei (un 
anarhist nerecuperabil pentru 
revoluție) are Boris Andreev, 
artist atît de drag spectatori
lor noștri. Construindu-și rolul 
din lungi și semnificative tă
ceri, actorul dezvăluie contra
dicțiile profunde ale ' acestui 
personaj negativ, conferindu-i 
totodată, pe alocuri, un plus 
de umanitate care mi s-a pă
rut nemotivat. Actorul Vsevo
lod Sanaev interpretează pe 
'jhdrințțrul răgușit, cu-un umor 
fin,',.çorçspunzînd perfect, sti-' 
lului piesei, fără însă a fi nici 
un moment teatral. .

Imaginea panoramică este

foarte bine realizată. Am pu
tea cita scene admirabile, cum 
ar fi momentul sosirii comisa
rului (acel plan general de 
sus, de un gri cu luminozitate 
discretă dar reliefată) sau sce
nele de. marș. Operatorul Vla
dimir Monahov, artist experi
mentat, a reușit să surprindă 
sugestive portrete deloc simple 
pentru un ecran de asemenea 
dimensiuni. Impresionante ni 
s-au părut și cadrele de în
ceput ale filmului, reprezen- 
tind marea în furtună, într-o 
mișcare încetinită. Respecta
rea textului dramaturgie a dat 
un bogat conținut ideologic 
operei lui Samson Samsonov. 
Dar preluarea aproape rigu
roasă ă construcției' piesei l-a 
limitat, cred, pe creator într-o 
anumită măsură în-valorifica
rea posibilităților cinemato
grafice ale ecranului panora
mic, în desfășurarea filmică a 
povestirii.

„Tragedia optimistă“ emo
ționează pe spectatori prin a- 
dîncimea sensurilor sale ideo
logice și artistice. Valorile fil
mului merită accentuate cu 
atît mai mult, cu cît epopeea 
este destul de rar abordată în 
cinematografie. încă odată, ci
neaștii sovietici își dovedesc 
stăruința și meritele în pro
movarea • acestui gen dificil, 
atît de drag lui' Dovjênko, 
marele poet al ecranului. E- 
popeea cinematografică-, oglin
dind luptele și năzuințele po
porului, fade să apară pe ecran 
figuri minunate de tipul fe
meii comisar, eroi plini de 
frumusețe morală, pildă tine
relor generații.r '

IULIAN MIHU

Moștenirea literară clasică
un bun al maselor largi

Recent, cu participarea unui mare 
număr de oameni de litere — aca
demicieni. scriitori, critici și cerce
tători literari, cadre din învățămîn- 
tul superior, reprezentanți ai editu
rilor — a avut loc o ședință lărgită 
a Consiliului Editurilor, dedicată 
discutării planului de perspectivă 
privind editarea literaturii noastre 
clasice. Atît referatul cît și pârtiei- 
panții la discuții au subliniat puter
nic succesele deosebit de importante 
care s-au realizat .pe acest tărîm în 
anii regimului de democrație popu
lară

Datorită politicii consecvente a 
partidului, operele clasicilor, apre
ciate și iubite de masele 
putut deveni cu adevărat 
lor. Pentru editarea și 
rea bogatului tezaur al 
literare în rîndurile poporului 
depus și se depune o activitate de 
largă amploare și profunzime. Este 
o vastă acțiune patriotică a cărei în
semnătate iese cu atît mai mult în 
relief. în contrast cu faptul că în 
trecut chiar și scrierile celor mai va
loroși creatori se tipăreau în tiraje 
extrem de reduse și aveau o circu
lație restrînsă. Proporțiile pe care 
le-a dobîndit azi tipărirea operelor 
clasice, zecile de ediții și milioanele 
de exemplare în care apar aceste 
opere reflectă faptul că valorifica
rea creațiilor reprezentative din tre
cut ale literaturii romîne constituie 
unul dintre principalele obiective 
ale politicii editoriale, în cadrul 
vastei revoluții culturale ce se des
fășoară în țara noastră.

Peste 25 000 000 — acesta este nu
mărul exemplarelor tipărite numai 
în ultimii zece ani din 
torilor noștri clasici 
pe deplin edificatoare 
prinse cele aproape 
exemplare din proza 
cele peste 1 000 000 de exemplare 
din poeziile lui Eminescu. peste 
850 000 de exemplare din opera lui 
Coșbuc, peste 700 000 de exemplare 
din Alecsandri. șau cele peste 
600 000 de exemplare din I L. Ca- 
ragiale etc. Caracteristică activității 
editoriale în această perioadă a fost 
continua creștere a numărului de 
titluri, a colilor editoriale și a tira-

PE MARGINEA ȘEDINȚEI LĂRGITE 
A CONSILIULUI EDITURILOR

pictori și grafi- 
calitatea superi- 

a coperților, o pre- 
aleasă au carac- 
numeroase ediții.

largi, au 
un bun al 
răspîndi- 

moștenirii 
s-a

operele scrii- 
Este o cifră 

Aici sînt cu- 
2 509 000 de 
lui Creangă

jelor. Pentru a avea o imagine a rit
mului în care s-a lucrat pe acest 
tărîm, este destul să amintim vă 
dacă în 1953 au fost tipărite 51 de 
titluri, în 1962 au fost editate 123 de 
titluri, în 1953 au văzut lumina ti
parului 1 162 000 de exemplare din 
operele clasicilor literaturii romîne 
iar în 1962 s-a tipărit de trei ori 
mai mult — peste 3 307 600 exem
plare.

Forme importante ale acestei ac
tivități editoriale sînt edițiile criti
ce, precum și colecțiile de nivel me
diu și de largă popularizare. Astfel 
în seria de ediții critice, tipărită de 
Editura pentru literatură, au apărut 
primele trei volume ale operei lui 
I. L Caragiale, primul volum al 
operelor lui Grigore Alexandrescu. 
operele lui Miron Costin. De ase
menea, în Editura Academiei R. P 
Romîne au apărut volumele de poe
zii postume variantele lor și litera
tură populară, din operele lui Emi
nescu.

Seria 
operele 
Pann, 
cărești, ... 
D Boiintineanu, Delavrancea, G Ba- 
covia. Gala 
bastian și alții 
și-au cîștigat 
mulți ani de 
pentru toți" și 
lui", care tipăresc în tiraje de mi
lioane de exemplare cele mai de 
seamă lucrări ale scriitorilor noștri 
din trecut

Foarte prețuite și căutate de pu- 
Olic sînt edițiile de „Opere“, în ca
drul cărora se tipăresc scrierile lui 
Mihail Sadoveanu. Tudor Arghezi. 
fon Agîrbiceanu. Cuprinzînd opere 
capitale ale literaturii noastre, a- 
ceste ediții s-au înfățișat într-o ți
nută grafică deosebită, care produce 
o adevărată desfătare estetică, îneîn- 
tă privirea cititorului. Ilustrațiile bo-

“ a tipărit 
ca : Anton 
poeții Vă-

„Scriitori romîni1 
unor creatori

Ion Neculce,.
N. Bălcescu. Șt. O Iosif

Galaction, Mihail Se- 
O apreciere pozitivă 
de-a lungul a mai 
apariție „Biblioteca 
„Biblioteca școlaru-

gate semnate de 
cieni cunoscuți, 
oară a hîrtiei și 
zentare ■ grafică 
terizat și alte 
oglindind dragostea pentru moșteni
rea noastră clasică. Reale succese 
editoriale au constituit volumele 
bibliofile din creația Iu; Eminescu. 
Rebreanu. Coșbuc etc.

Putem aprecia mai bine semnifi
cația acestor fapte de cultură dacă 
ne gîndim la modul derizoriu în 
care se tipăreau în trecut ope
rele scriitorilor noștri de frunte. 
E suficient să amintim că în 
timpul vieții, Ion Creangă nu 
și-a putut vedea opera literară a- 
dunată într-un volum, sau că tira
jul primei ediții din opera lui Emi
nescu a fost de 1 000 de exemplare I 
Or, numai în 1962, din opera ge
nialului poet s-a tipărit de două ori 
mai mult decît numărul de exem
plare publicate timp de 60 de ani, 
între 1883—1944. Sînt grăitoare 
mărturiile Iui Liviu Rebreanu, din 
1923 : „Cartea romînească nimeni 
n-o ocrotește“, spunea cel care se 
făcuse cunoscut pînă atunci în li
teratură prin ,,Ion“ și „Pădurea 
spînzuraților" Iar cîteva rînduri 
mai jos Liviu Rebreanu arăta și cine 
sînt cei vinovați de această stare de 
lucruri ; „Una-din cauzele crizei ce 
amenință cartea romînească este, 
fără îndoială, disprețul stupid al po
liticienilor de modă veche față de 
orice manifestare literară. Pentru ei 
literatura, și îndeobște cartea, e un 
fleac fără nici un folos practic“.

în anii socialismului, bogatul te
zaur pe care ni l-au lăsat creatorii 
de artă ai trecutului a căpătat pre
țuirea și cinstirea meritată Respe'- 
tul pe care orînduirea noastră îl «- 
cordă moștenirii culturale s-a re
flectat grăitor și în modul cum au 
fost comemorate centenarele unor 
scriitori ca Bălcescu, Mihai) Emi-, '

ticole, studii, documente etc. S-au 
inaugurat în acești ani numeroa
se muzee și case memoriale, 
cum este în primul rînd Muzeul li
teraturii romîne din București, pre
cum și cele aflate pe locurile ce se 
leagă de viața unor scriitori ca Emi
nescu, Caragiale, Coșbuc, Rebreanu 
etc.

Revoluția noastră culturală a sti
mulat și dezvoltat -setea de frumos 
a milioanelor de oameni ai muncii. 
La numeroasele biblioteci, librării, 
ștanduri, aceștia află zi de zi como
rile literaturii noastre. O dată cu 
grija pentru editarea și răspîndirea 
cărții au crescut și cerințele, inte
resul maselor largi față de marile 
opere clasice, față de tot ceea ce 
este mai valoros în literatură,

Aceasta a pus și pune sarcini me
reu crescînde în fața editurilor, a 
specialiștilor în istoria literară. Pro
cesul de tipărire a creațiilor literare căreia lucrează cei 
din trecut nu s-a redus la o simplă 
operație mecanică de repunere în 
circulație a unor texte. Munca de 
cercetare și valorificare a moștenirii 
clasice s-a desfășurat în spirit știin
țific, urmărind preluarea a tot ceea 
ce este viu. respingînd influențele 
curentelor decadente, antipopulare 
în opera de largă editare și răspîn- 
dire a clasicilor, editurile, cercetăto
rii literari au fost și sînt călăuziți 
de ideea că tot ceea ce este valoros, 
tot ceea ce a contribuit la dezvol
tarea și îmbogățirea tezaurului cul
turii noastre trebuie adus la lumină, 
pentru a ajunge la inima celor pen
tru care a fost scris însoțite de 
studii introductive și adeseori de un 
aparat critic cuprinzînd note, va
riante de text, comentarii, cronologii, 
— edițiile din clasicii literaturii 
noastre au oferit de cele mai multe 
ori o imagine cuprinzătoare asupra 
scriitorului 
meritele lui, 
le. analizînd

In ședința 
fost apreciată utilitatea discuțiilor 
care se desfășoară în ultima vreme,.

să. analizeze de pe pozițiile marxism- 
leninismului în ce constau meritele 
și rolul pozitiv jucat în dezvoltarea 
literaturii, ca și influențele negative ■ 
avute ca urmare a unor concepții ero
nate asupra artei și societății.' Prin 
confruntarea unor puncte de vedere, 
prin dezbateri temeinice la obiect, 
bazate' pe o cunoaștere adîncă a is
toriei literare, cercetătorii literari 
pot ajuta editurile să facă distincție 
între ceea ce este trainic și între 
ceea ce s-a dovedit vetust, lipsit de 
semnificație în operele acestor 
scriitori

Editarea științifică a operei scrii
torilor din trecut capătă o însemnă
tate sporită, în lumina sarcinii de 
răspundere trasate la Conferința pe 

.țară a scriitorilor -- alcătuirea Tra
tatului, de istorie a literaturii romî
ne. Operă de importanță capitală în 
domeniul literaturii, la realizarea 

mai calificați 
specialiști din acest domeniu, cu- 
pripzînd o amplă și temeinică ana
liză a întregii dezvoltări a literaturii 
noastre. Tratatul va sluji ca îndrep
tar în studiul științific al curente
lor literare și al operei fiecărui 
sbriitor în parte.

Așa cum s-a arătat de către mulți 
vorbitori, planul de perspectivă pri
vind valorificarea moștenirii clasice, 
care a . fost supus dezbaterii în șe
dința lărgită a Consiliului Editurilor 
dovedește că ne aflăm într-un sta
diu superior al muncii pe acest tă
rîm.

în discuții s-a subliniat că 
dintre prevederile 
acestui plan — și 
stea în primul

nare rațională în timp a acestor e- 
diții, pentru a nu se produce mari 
intervale între apariția unor volume 
ale aceleiași serii, cum s-a întîmplat 
uneori. Așa. de pildă, primul vo
lum din ediția „Operelor“ lui Gri
gore Alexandrescu a apărut în 1957. 
cel de-al doilea lăsîndu-se așteptat 
și în momentul de față.
< In colecția ,,Scriitori romîni“ vor 
apărea — în volume accesibile unui 
public larg —- operele unui număr 
de aproximativ 70 de scriitori, unii 
într-un mare număr de volume, 
cum ar fi : Eminescu, B. P Hașdeu, 
Alexandru Vlahuță, Liviu Rebreanu, 
Camil Petrescu. Discuțiile au rele
vat necesitatea apariției cît mal 
grabnice a acestor ediții cuprinzînd 
opere dintre cele mai de seamă ale 
literaturii romîne.

Alcătuirea sumarului unei ediții 
implică o cunoaștere adîncă. multi
laterală a operei scriitorului, pentru 
alegerea a tot ce este reprezentativ 
și și-a dovedit trăinicia în fața 
timpului — și. nu a acelor lu
crări care sînt simple accidente 
în creația sa. Sumarul unei edi
ții trebuie stabilit cu grija de a 
reliefa adevărata imagine a drumu
lui, uneori sinuos, al unui scriitor, 
evitîndu-se crearea unei imagini 
parțiale, unilaterale, a activității 
sale. Dar limitele, contradicțiile tre
buie limpede explicat^ în prefață, 
ca și în notele ce compun aparatul 
critic — care nu oot să rărpînă. 
mai ales în cazul edițiilor de mare 
amploare, simple comentarii filolo
gice și bibliografice.

Tot în cadrul acțiunii de valorifi
care a moștenirii clasice, în planul 
de perspectivă este prevăzută și edi
tarea sistematică a tezaurului nostru 
folcloric, ceea ce presupune, pe lîngă 
ediții critice pe genuri sau reeditări 
ale colecțiilor din trecut, și tipări 
rea un°r antologii. teraturii romîne trebuie să releve

Partidul și statul nostru au creat în mod aprofundat conținutul și va-
premizele materiale cele mai favo- loarea artistică <a operelor literare.

-, ----------- ------- ----- rabile pentru tipărirea ■ în condiții legătura lor cu epoca în care au fost
în presa literară, despre curentele sandri, Ajecu Rusșo, C Négruzzi, Al optime a y moștenirii clasice :romî- Create. Referatul și unii participant

’ ~ ‘ ... " ..... ........... ' .... ............ . ' ‘Aițătat :că studi.he/.'in-
trodiibțive ' prefețele . ating uneori 
mari dimensiuni, fără să conțină to-

> tuși o analiză temeinică asemenea 
■ lucrări sînt încărcate' fie cp multe 
date nesemnificative privind tiiogra-

VALERIU RÎPEANU

una 
fundamentale ale 
care va trebui să 
rînd în atenția 

editurilor și a istoricilor literari —
este realizarea unor serii de opere 
ale principalilor noștri scriitori. Vor 
apărea în seria „Edițiilor critice" 
peste douăzeci și cinci de titluri, cu
prinzînd unele dintre ele pînă la

respectiv, evidențiind 
discutînd contradicții- 
drumul creației sale.
Consiliului Editurilor :a zece volume din opera lui I. Necul- 

ce, Dimitr.ie Cantemir. Mihail Kogăl- 
niceanu. N .Bălcescu, Vasile Alec-

luția literaturii romîne, - greutatea 
ei specifică în epoca în care a fost 
elaborată și răsunetul ei în vremea 
noastră. Este firesc și necesar ca e- 
forturile să fie îndreptate spre acele 
opere cu adevărat remarcabile, dem
ne de a figura în patrimoniul culturii 
naționale. Așa, cum s-a subliniat de ' 
către numeroși, vorbitori, nu este 
util să se irosească forțe pentru edi
tarea ühor'scriitori minori, lipsiți de 
valoâre; s-a arătat, de pildă, că n-a 
fost fericită idëèa tipăririi unor 
scriitori ca Lip Hîrsu, Ton Th. Ilea, 
Eugen Todie etc., fiind -totodată cri
ticate unele propuneri asemănătoare -, 
aflate în planurile discutate. Un mai . 
mare spirit selectiv va preveni iro
sirea de muncă și de materiale și va 
da posibilitatea concentrării atenției 
Spre lucrările într-adevăr impor
tante.

Bineînțeles, exigența principială 
nu trebuie în nici un caz să ducă 
la negarea importanței reale pe 
care unii scriitori din trecut, îndeo
sebi cei incluși în programa anali
tică a școlilor și universităților au 
avut-o în procesul formării și dez
voltării literaturii romîne. Planurile 
editurilor trebuie să reflecte și 
ierarhia valorilor din cadrul isto
riei literaturii noastre, prin tipul 
de colecție în care va figura un 
scriitor, prin numărul de volume 
care i se acordă, prin alcătuirea ju
dicioasă a sumarelor, prin frecvența 
aparițiilor Sînt scriitori care, deși 
nu s-au ridicat la mari înălțimi ar
tistice, au avut contribuții utile și au 
lăsat mărturii care permit o mai 
bună cunoaștere a climatului ideolo
gic și literar al vremii lor. Aseme
nea lucrări pot. fi incluse în anumite 
antologii, fiind folositoare nu nu
mai cercetătorilor, dar și unui pu
blic mai larg

Studiile introductive și prefețele 
care însoțesc edițiile din clasicii li
teraturii

literare. despre scriitori și-critici din I, Odobescü. B. P. Hașdeu, Mihail nești. Se cere ca toți acei ce lucrea- 
. trecut, unii dintre ei cu o activitate Eminescu. j. L. Caragiale. I. Crean- ză în acest domeniu âă dea dovadă

”®8C“; 1 L Caragiale., ca și diferi- istoria culturii noastre există perso- donski ețc. Aceste ediții vor fi to
nalități ca Titu Maiorescu. Nicolae . soțitp șțît de studii introductive cît. 
lorga, Eugen Lovinescu etc. care au 
jucat un rol ce nu poate fi în nici un 
caz ignorat, dar a căror operă, în 

poate fi preluată 
necritic. Este datoria criticÔ literare

tele date aniversare ale unor crea
tori de seamă, cînd pe lîngă sesiu
nile speciale ale Academiei R. P. 
Romîne, în întreaga țară au avut log 
conferințe, simpozioane, șezători li
terare. la care au participat mii de același timp, nu 
oameni, iar presa a publicat ar-

contradictorie. După cum'se'știe.. în . gă, I. Slavici, G. Coșbuc, Al. Mace- de mult- discemămînt.de o maximă 
grijă pentru a folosi cît mai bine, 
cît mai rațional mijloacele vaste 
puse la îndemîrta lor. Selecția 
autorilor ce vor fi incluși în 
nurlie editoriale trebuie să 
seama de un complex de fapte, 
sînt valoarea operei, rolul ei în

și de un bogat aparat filologic și de 
istorie literară, variante ale tex
tului definitiv etc. Este justifi
cată cerința exprimată în cadrul 
discuțiilor de a se asigura o eșalo-

pla- 
țină 
cum 
evo- (Continuare în pag. IV-a)
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in această perioadă, una din preocupările principale ale oamenilor muncii 
din agricultură o constituie pregătirile pentru o cit mai bună iernare a animalelor. 
Terminarea și darea în folosință a adăposturilor pentru animale, alimentarea cu 
apă a fermelor zootehnice, luarea măsurilor pentru completarea balanței iura- 
jere și gospodărirea chibzuită a nutrețurilor vor contribui la obținerea unei produc
ții ridicate de carne, lapte, lină și ouă. De rezolvarea acestor probleme trebuie să se 
ocupe organele și organizațiile de partid, consiliile agricole raionale și regionale, 
conducerile unităților agricole socialiste.

Spre a vedea în ce stadiu se ailă pregătirile pentru iernarea animalelor, redac
ția noastră, împreună cu specialiști ai consiliilor agricole, a organizat un raid-an- 
chetă în regiunile București, Galați, Crișana și Iași.

Cum asigurați adăpostirea 
animalelor ?

I
ată o întrebare la care trebuie să răs
pundă fiecare președinte de gospodărie 
colectivă, specialiștii din G.A.C., ca
drele care lucrează în sectorul zooteh
nic. Mulți din aceștia pot da un răspuns 
afirmativ. Construcțiile zootehnice des

tinate bunei adăpostiri a animalelor sînt gata sau în 
curs de terminare.

Gospodăriile colective din regiunea București se 
situează la loc de frunte în ce privește pregătirile 
pentru iernarea animalelor. Colectiviștii s-au în
grijit să asigure animalelor adăposturi corespunză
toare. Cu fiecare an, ei au dobîndit o bogată expe
riență în construirea de adăposturi bune, ieftine și 
trainice. în acest an vor fi date în folosință 242 
grajduri de bovine, 62 de maternități de scroafe, 
141 de îngrășătorii pentru porci, 242 cotețe și com
plexe avicole, 117 saivane și alte construcții gospo
dărești. O mare parte dintre ele au și fost date în 
folosință, iar restul vor fi gata în cel mai scurt 
timp.

Colectiviștii din raionul Zimnicea s-au pregătit 
din vreme pentru a asigura condiții bune animale
lor în perioada de stabulație. Ei au confecționat că
rămidă și au folosit toate posibilitățile locale spre a 
asigura materialul lemnos necesar la ridicarea adă
posturilor. Pînă la această dată au fost terminate 
toate construcțiile zootehnice planificate în acest an. 
Gospodăriile colective au mai construit peste plan 
10 grajduri pentru vaci, 6 îngrășătorii pentru porci, 
25 de cotețe pentru păsări și 4 saivane.

Și membrii gospodăriilor colective din regiunea 
Galați au executat cea mai mare parte din con
strucțiile zootehnice prevăzute. încă din primăvară, 
Consiliul agricol raional Galați a îndrumat condu
cerile gospodăriilor colective să se îngrijească de 
procurarea materialelor, de confecționarea cără
mizilor și chirpicilor, de organizarea brigăzilor de 
construcții. Cei doi tehnicieni constructori din ca
drul consiliului agricol, tovarășii Petre Tatomir și 
Mihai Bezedea, repartizați pe diferite sectoare, au 
sprijinit gospodăriile colective la întocmirea pro
iectelor, au acordat asistență tehnică echipelor de 
constructori. Ca rezultat, gospodăriile colective din 
raionul Galați au terminat 30 de grajduri din cele 
35 planificate, 8 complexe și maternități pentru 
scroafe, 22 de adăposturi pentru păsări, 4 saivane 
și 3 îngrășătorii. Cele mai bune rezultate au ob
ținut colectiviștii din comunele Bucești, Tudor Vla- 
dimirescu, Slobozia-Conache, Independența și 
Liești.

Colectiviștii din comuna Bucești au construit în 
vara aceasta 4 grajduri, un complex pentru 1 300 
de porci, două hale pentru păsări și un saivan pen
tru oi. Constructorii din brigada condusă de tova
rășul Ștefan Anghel montează în prezent geamu
rile și ușile la cel de-al 4-lea grajd. „Sectorul zoo
tehnic va ajunge la sfîrșitul acestui an la peste 
600 de taurine, 800 de oi, 300 de porci — a declarat 
tovarășul Dumitru Mihalache, vicepreședinte al gos
podăriei. Iarna trecută am avut greutăți cu adă
postirea animalelor și chiar pierderi la pur
cei și viței. Pentru a evita asemenea neajunsuri, 
încă din primăvară am pregătit cărămida și chir- 
picii, am căutat lemn de salcie și plop. în lunile 
februarie și martie, cînd timpul a permis, am săpat 
fundația la un grajd și am pregătit materialele. De 
atunci colectiviștii din brigada de construcții au 
lucrat într-una la grajduri și la celelalte obiec
tive. Consiliul de conducere a analizat de două ori 
cum se desfășoară lucrările de construcții și a luat 
măsuri pentru grăbirea lor. Acum sîntem bine pre
gătiți pentru iernatul animalelor“.

Sînt și alte cadre de conducere din gospodăriile 
colective din regiunea Galați care au putut da ase
menea răspunsuri cu prilejul raidului-anchetă.

Și în regiunea Crișana, multe gospodării colective 
au obținut realizări bune în pregătirea adăposturi
lor pentru animale. Mare parte din construcțiile 
zootehnice au fost terminate sau se află într-un 
stadiu avansat de execuție. La gospodăria colectivă 
din comuna Miersig, raionul Oradea, au fost con
struite și date în folosință două grajduri pentru vaci 
și este pe terminate cel de-al treilea grajd construit 

La gospodăria colectivă „9 Mal" din comuna Dragalina, raionul Călărași, totul este pregătit pentru iarnă (Foto : M. ANDREESCU)

peste prevederile planului din acest an. Rezultate 
asemănătoare au obținut și gospodăriile colective 
din Sîmbăta, Finiș, Căbești, raionul Beiuș.

Cînd aștepți iarna
cu mîinile în sin

D
eși timpul este înaintat și săp- 
tămînile pînă la venirea iernii sînt nu
mărate, în unele gospodării colective, 
îndeosebi din regiunile Crișana și Iași, 
adăposturile pentru animale nu au fost 
terminate. Iată care este situația la 

gospodăria colectivă din Hidișelu de Sus, raionul 
Oradea. Potrivit planului de producție al gospodă
riei, în acest an trebuiau construite două grajduri 
a cîte 100 capete, o îngrășătorie pentru porci și o 
maternitate pentru scroafe. Dar pînă în prezent a 
fost ridicat un grajd, la care mai sînt de executat 
lucrările de finisaj. La al doilea grajd s-a lucrat 
foarte puțin. Maternitatea și îngrășătoria nici mă
car n-au fost începute, deși materialul lemnos ne
cesar este pregătit de mult. Cu alte cuvinte, aci se 
așteaptă iarna cu mîinile în sîn. Președintele gos
podăriei colective, tov. Dumitru Bot, spune că n-au 
avut chirpici. Dar cine a împiedicat consiliul de 
conducere să organizeze confecționarea chirpicilor 
încă din vară ?

— Ce căutați aici ? De ce nu stați în grajd ?
— Păi, asta am venit să întrebăm și noi !...

Desen de RIK AUERBACH

în unele gospodării n-au fost complet terminate 
nici construcțiile de anul trecut. La gospodăria co
lectivă din Drăgești, raionul Beiuș, a început încă de 
anul trecut construcția a două grajduri. Dar nici 
pînă acum nu s-a amenajat pardoseala și nu s-a 
terminat acoperișul. Peretele unuia dintre grajduri 
este spart în față, iar în interior bate vîntul. în 
acest an trebuiau construite aici o îngrășătorie și 
o maternitate pentru scroafe. Tot materialul nece
sar este pregătit încă din vară. Dar construc
țiile se află abia la începutul zidăriei. Dacă cineva 
s-ar fi ocupat de ele puteau fi de mult termi
nate. Președintele gospodăriei, Gavril Ambro, în 
loc să lase oamenii din echipa de construcții să 
lucreze la ridicarea adăposturilor, i-a repartizat la 
alte munci.

Tot cam la fel stau lucrurile și la gospodăria co
lectivă din Răbăgani, raionul Beiuș, unde trebuiau 
construite în acest an două grajduri a cîte 100 cape
te, un saivan, o maternitate și un coteț pentru porci. 
Doar saivanul a fost terminat. Un grajd se află abia 
la acoperiș, altul la zidărie, iar celelalte construcții 
sînt la fundație. Și nu pentru că ar lipsi materia

lele. Președintele gospodăriei, tov. Aurel Vlădic, și 
inginerul agronom Vaier Torje susțin că aici n-ar 
exista oameni pricepuți care să facă lucrările de 
construcții. Dar ce a făcut conducerea gospodăriei 
pentru alegerea și calificarea oamenilor ?

Asemenea fapte explică de ce în raionul Beiuș 
există rămîneri în urmă, deși au fost condiții op
time ca adăposturile pentru animale să fie termi
nate la timp. Din cele 46 de grajduri planificate în 
acest an, numai unul a fost complet terminat și re
cepționat, 19 se află la învelitori, 15 la zidărie și 
11 la fundație.

Și în regiunea Iași, alături de gospodării colective 
fruntașe la executarea construcțiilor, ca cele din 
Bosia, Bivolari etc., sînt altele în care nu s-a 
asigurat buna adăpostire a animalelor. La gospodă
ria colectivă Schitu Duca, spre exemplu, unde se 
construiesc 4 grajduri noi, o maternitate de scroafe 
și o puierniță, munca echipei de constructori nu-i 
bine organizată și de aceea lucrările se desfășoară 
prea încet.

Cu toate că lucrările agricole în cîmp au fost ter
minate în cea mai mare parte, unele consilii de con
ducere, lipsite de îndrumare, nu repartizează oameni 
suficienți în brigăzile de construcții. Din aceasta 
cauză, la gospodăria colectivă Ruseni, un grajd pen
tru 50 de capete nu este încă început, iar alte 2 pen
tru 100 de capete sînt abia la acoperiș. La lucru pu
teau fi văzuți doar cîțiva constructori. Cu toate aces
tea, tov. Ion Robică, vicepreședinte al gospodăriei 
colective, declară senin : „Se face, avem tot 
timpul“.

La fel a răspuns și tov. Vasile Condurache, pre
ședintele gospodăriei colective Costești, raionul 
Vaslui, care parcă ar mai avea un singur cui de bă
tut la maternitatea de scroafe și nu de făcut o serie 
întreagă de lucrări întîrziate. Aici nu sînt gata nici 
reparațiile la construcțiile vechi. Unul din grajduri 
are acoperișul stricat, iar maternitatea pentru 
scroafe nu are geamuri, nu este văruită, boxele nu 
au fost reparate.

La Consiliul agricol regional Iași se găsește o si
tuație din care reiese că din cele 300 grajduri noi, 
planificate în acest an, sînt terminate abia 77. Lu
crările sînt întîrziate și ța alte obiective.

Alimentarea cu apă
în sectorul zootehnic

r—ÿrgr ilnic, în fermele zootehnice ale gospo- 
' /jf dăriilor colective sînt necesare mari 

/£' cantități de apă. Asigurarea surselor 
/ff j de apă, scoaterea și transportul aces- 

•" teia, acolo unde este nevoie, trebuie să 
constituie una din principalele preocu

pări ale consiliilor de conducere din unitățile agri
cole socialiste. în multe gospodării colective din ra
ionul Titu, regiunea București, apa era la distanțe 
mari și se scotea cu multă greutate din fîntîni. Pe 
timp de viscol sau ploi, animalele erau scoase din 
grajduri, trecînd brusc de la o temperatură la alta. 
Din această cauză, în perioada de iarnă producția 
de . lapte scădea simțitor.

Comitetul raional de partid a analizat situația și, 
împreună cu comitetul executiv al sfatului popular 
și cu membrii consiliului agricol, a îndrumat gos
podăriile Colective să introducă mecanizarea ali
mentării cu apă în toate fermele de animale. Gos
podăriile colective au fost ajutate să-și procure ma
terialele necesare. Această lucrare s-a făcut măi 
întî.i la gospodăria colectivă din Potlogi. Cînd lu
crările au ' fost terminate, au fost invitați aici 
reprezentanți din toate gospodăriile colective din 
raion. Ei au primit explicații privind avantajele pe 
care le oferă mecanizarea alimentării cu apă în sec
torul zootehnic. După acest instructaj s-a trecut la 
treabă. Colectiviștii au procurat conducte, au forat 
fîntîni, au construit bazine, au săpat canalele nece
sare. în prezent, în toate cele 36 de gospodării co
lective se găsesc la capetele grajdurilor bazine și 
jgheaburi pline cu apă pentru animale.

Problema alimentării cu apă a fermelor zootehnice 
constituie o preocupare de seamă a consiliilor agri
cole și a conducerilor multor gospodării colective din 
regiunea Galați. în vara aceasta au fost forate fîn
tîni la gospodăriile colective din comunele Piscu, 
Tudor Vladimirescu, Izvoarele, Scînteești și altele. 
11 gospodării au prevăzut să execute fîntîni forate 
în anul viitor. Avînd în vedere creșterea sectorului 
zootehnic, este necesar ca în toate gospodăriile co
lective să se ia măsuri pentru alimentarea cu apă 
suficientă.

Unele realizări au fost obținute și în regiunea Iași. 
Președintele gospodăriei colective din Bosia, tov. 

Constantin Pecheanu, a ținut să ne arate cu prile
jul raidului cum s-a făcut instalația de apă. La 
brigada de la Mînzătești au fost captate niște iz
voare din coasta dealului, de lîngă sat, aducîndu-se 
apa printr-o conductă de olane pe o distanță de 
vreo 500 de metri pînă la grajduri. La brigada de la 
Bosia s-a construit o fîntînă, de unde cu o pompă 
se ridică apa într-un castel. De aici, prin conducte 
subterane, este dusă direct în jgheaburile așezate la 
capătul grajdurilor.

— „Construind grajduri bune și rezolvînd proble
ma apei — a precizat tov. Pecheanu — în anotimpul 
friguros îngrijitorii noștri se pot ocupa mai bine 
de hrănirea și îngrijirea animalelor. Aceasta va 
duce la realizarea unei producții sporite de lapte 
și carne în timpul iernii“.

La G.A.C. Dedulești, regiunea Galați, este pe terminate ultimul grajd care se construiește în acest an 
(fotografia de sus). Iată cum arată construcțiile zootehnice ale acestei gospodării (fotografia de jos).

(Foto : R. COSTIN)

în raionul Iași și în comunele din raza orașului 
Iași s-a procedat la captarea apei prin drenări în 
bazine subterane, de unde prin conducte ajunge la 
capătul grajdurilor sau în interiorul lor. Așa s-a 
făcut la gospodăriile colective Tomești, Rediu-Tă- 
tar, Uricani. Rezultate bune au obținut și o serie de 
gospodării colective din Pașcani. La gospodăriile 
colective din Mogoșești și Cozmești s-au amena
jat fîntîni cu moto-pompe, care ridică apa în bazi- 
nele-castel. De aici se face distribuirea ei prin țevi 
pînă în grajduri. La gospodăriile colective din Ver- 
seni și Miroslovești s-au făcut pompe-sonde direct 
în grajd.

Din păcate, în regiunea Iași n-au fost luate mă
suri pentru a se extinde experiența bună și pentru 
a se grăbi execuția lucrărilor de alimentare cu 
apă în toate gospodăriile colective. Din această cau
ză s-au executat doar jumătate din cele 107 lucrări 
de instalații cu apă prevăzute. Lucrările sînt răma
se în urmă mai ales la gospodăria' colectivă din 
Holboca. unde abia se fac săpăturile pentru cap
tarea surselor de apă și pentru instalarea conduc
tei. La gospodăriile colective din Ruseni și Ciurea, 
lucrările pentru alimentarea cu apă nici n-au în
ceput. Consiliul agricol regional a luat măsuri ca 
gospodăriile colective care fac instalații de apă să 
fie aprovizionate cu materialele necesare. E nevoie 
numai de o urgentare a lucrărilor rămase în urmă.

în regiunea Galați, anul acesta s-a prevăzut ali
mentarea cu apă a sectorului zootehnic în 46 de 
gospodării colective, prin fîntîni forate și puțuri 
cu diametru mare. Totuși, pînă la această dată 
doar 18 gospodării colective din regiune au termi
nat complet lucrările pentru aprovizionarea cu apă 
a sectorului zootehnic. în raionul Galați și-au. pla
nificat să execute asemenea lucrări 7 gospodării co
lective, dar în nici una din ele n-au fost' terminate. 
La Tămăoani s-a terminat forajul, dar lucrările 
de suprafață merg anevoios. Nu sînt gata lucrările 
nici la gospodăriile colective din Tudor Vladimi
rescu, Șivița și Piscu. La unele gospodării, ca cea 
din Tulucești lipsesc motoarele necesare aprovizio
nării cu apă.

Unele gospodării colective, ca cele din Nămoloa- 
sa-Sat, Slobozia-Conache, Șendreni, au folosit siste
mul de pompe cu lanț și dopuri pentru scoaterea 
apei, dar acest sistem n-a fosț extins în toate uni
tățile care duc lipsă de apă sau au greutăți în exe
cutarea forajelor.

Neajunsuri în alimentarea cu apă se întîlnesc și 
în unele gospodării colective din alte regiuni. Pro
blema aprovizionării cu apă trebuie să fie privită 
cu aceeași răspundere ca și celelalte acțiuni din 
sectorul zootehnic.

Să gospodărim cu grijă
furajele

H
rănirea rațională a animalelor cu rații 
bine alcătuite, bazate pe folosirea judi
cioasă o furajelor existente în fiecare 
gospodărie, are o mare însemnătate 
pentru sporirea producției de carne, 
lapte și alte produse. Anul acesta gos

podăriile colective au dat o atenție mai mare strîn- 
gerii și depozitării furajelor, au luat măsuri pentru 
utilizarea lor cît mai bună în hrana animalelor.

în majoritatea gospodăriilor colective din raionul 
Urziceni, furajele sînt depozitate în bune condi
ții, în apropierea fermelor de animale, sînt în
grădite cu sîrmă și date în grija celor mai des
toinici colectiviști. Specialiștii, împreună cu mem
brii consiliilor de conducere ale gospodăriilor, au 
întocmit rații pentru fiecare specie și categorie de 
animale în funcție de cantitățile de furaje existente 
în G.A.C. în felul acesta se va asigura- animalelor 
o hrană variată și bogată, pe toată perioada de 
stabulație. Toate gospodăriile colective dispun de 

2—3 tocători și . camere pentru prepararea furaje
lor grosiere.

în prima parte a iernii trecute, colectiviștii din 
Balaciu au dat animalelor furajele cele mai bune 
și din abundență, iar în primăvară au rămas numai 
cu paiele și cocenii. Cum era și de așteptat, pro
ducția a scăzut simțitor, iar animalele au ieșit 
slabe din iarnă. în acest an. colectiviștii din Bala
ciu au strîns cantități mult mai marj de furaje 
decît anul trecut și au luat măsuri să fie bine gos
podărite. Furajele grosiere, cocenii și paiele vor fi 
administrate în hrană numai tocate, saramurate 
sau în amestec cu tăiței de sfeclă. în toată perioada 
de iarnă. La fel procedează și membrii gospodăriilor 
colective „11 Iunie“ și „Răscoala din 1907“ din Arsa- 
che, raionul Giurgiu. Tov. Sanda Dinulescu, in
ginerul zootehnist al gospodăriei colective „Răs
coala din 1907“, a arătat cu prilejul raidului- 
anchetă : „Este știut că pe lîngă procurarea furaje
lor în cantități îndestulătoare și cît mai variate, o 
bună hrănire a animalelor depinde și de felul cum 
sînt depozitate și gospodărite furajele. Noi le-am de
pozitat în apropierea fermelor de animale. Acest 
lucru ne ușurează aprovizionarea în timpul iernii. 
Pentru a nu se face risipă și a se administra după 
rațiile întocmite, am dat furajele în grija colecti
vistului Ion Iofcea, un bun gospodar. El cîntărește 
furajele la intrarea în depozit și cînd le împarte în
grijitorilor. în toată perioada de iarnă îi vom pre
zenta din 15 în 15 zile un tabel cu rații și cu can
titățile de furaje ce urmează să fie date pentru 
fiecare grajd și grupă de vaci în parte. în felul 
acesta, vom asigura în toată perioada de stabulație 
o hrănire rațională“.

Asigurarea bazei furajere a constituit o problemă 
de care s-au ocupat și consiliile agricole și conduce
rile gospodăriilor colective din regiunea Galați. In 
raionul Galați, la majoritatea gospodăriilor s-au în
tocmit balanța furajeră și rațiile zilnice pentru ani
male. S-au asigurat furajele suculente și cele gro
siere. Consiliul agricol raional a îndrumat condu
cerile gospodăriilor colective să strîngă întreaga 
cantitate de furaje, să o depoziteze în condiții cît 
mai bune și s-o administreze rațional. La gospodă
ria colectivă din comuna Tulucești, întreaga canti
tate de furaje a fost depozitată lîngă sectorul zoo
tehnic. S-au cîntărit pleava, finul, pepenii furajeri ; 
continuă transportul de pe cîmp al cocenilor.

Anul acesta au fost luate mai multe măsuri pen
tru asigurarea bazei furajere și în regiunile Iași și 
Crișana. In regiunea Iași s-au însilozat pentru ani
malele proprietate obștească 442 838 tone furaje, 
față de 431 558 tone planificate. In unele gospodării 
colective se semnalează deficiențe în ce privește 
strîngerea, depozitarea și gospodărirea furajelor. In 
raioanele Pașcani, Hîrlău și Bîrlad, acțiunea de în- 
silozare a cocenilor în amestec cu resturile de la 
grădinile de legume și alte resurse furajere nu se 
desfășoară aproape deloc. în raionul Pașcani nu 
s-au realizat decît 31 330 tone furaje însilozate din 
cele 53 000 tone planificate, iar în raionul Hîrlău 
s-au însilozat 41 300 tone din 54 300 tone, cît a fost 
prevăzut.

Lipsuri privind asigurarea și gospodărirea fu
rajelor se întîlnesc și în regiunea Galați. Gos
podăria colectivă din comuna Șivița are un sec
tor zootehnic dezvoltat : peste 1 200 taurine, 3 000 
oi, 800 porci. Aici au fost asigurate însemnate can
tități de furaje. Dar pînă acum nu s-a întocmit 
balanța furajeră pentru a se putea stabili rațiile 
și pentru a se înlătura folosirea furajelor la întîm- 
plare. Trecînd prin grajduri îți poți da seama că 
proasta gospodărire a furajelor a început de pe 
acum. De aproape o lună de zile vacile sînt hrănite 
cu coceni netocați. Mai mult, la viței cocenii sînt 
aruncați pe jos. Gospodăria dispune de două tocă
toare de furaje, dar acestea nu sînt folosite. In 
unele gospodării nu se respectă indicația ca fînul 
să fie păstrat în primul rînd pentru animalele ti
nere, ci este dat la cai.

Risipa și proasta gospodărire a furajelor trebuie 
combătute peste tot și încă din aceste zile.

Cu ocazia raidului a reieșit că în majoritatea gospodăriilor colective au fost luate măsuri 
pentru o cit mai bună iernare a animalelor. în alte gospodării însă, cu toate că timpul este 
înaintat, se tărăgănează executarea construcțiilor zootehnice și darea lor în folosință, iar lucră
rile de alimentare cu apă nu sînt terminate.

Este necesar ca în această perioadă să fie repartizate mai multe forțe pentru executarea 
construcțiilor și pentru celelalte lucrări menite să asigure o bună adăpostire a animalelor. Tre
buie folosite toate posibilitățile pentru săparea și forarea fîntînilor necesare, captarea izvoarelor, 
amenajarea de jgheaburi și adăpători pentru animale. Foarte important este ca specialiștii din 
gospodării, cu sprijinul consiliilor agricole, să calculeze balanța furajeră, să alcătuiască rații cît 
mai echilibrate. Organizarea preparării furajelor înainte de a fi date în hrană animalelor, înlătu
rarea oricărei risipe constituie un mijloc important pentru sporirea producției în sectorul zoo
tehnic.

Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare, consiliile agricole trebuie să analizeze 
stadiul pregătirilor pentru iernarea animalelor, să ia măsuri operative de lichidare a lipsurilor 
semnalate, astfel ca în fiecare gospodărie colectivă să existe condiții bune pentru iernarea ani
malelor.
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Nu peste mult 
timp vor începe 
adunările de dări 
de seamă și ale
geri în organizații
le de partid de la 
sate. Cum sînt 
pregătite aceste a-
dunări în organizațiile de partid din 
raionul Făurei? Cu prilejul unei 
consfătuiri ținute zilele trecute cu 
secretari ai unor organizații de bază 
și comitete de partid din gospodării 
agricole de stat și gospodării colec7 
tive, secretari ai organizațiilor dé 
bază din stațiuni de mașini și trac
toare, instructori și secretari ai co
mitetului raional de partid, am aflat 
cîteva aspecte ' semnificative. în 
discuții, participa nții au arătat că 
oamenii muncii de pe ogoarele raio
nului și în primul rînd membrii și 
candidații de partid întîmpină ale
gerile de partid cu realizări 
deosebite. La 19 octombrie, semă
natul celor 41 000 de ha cu grîu 
și secară era terminat. în prezent, 
organizațiile de partid mobilizează 
colectiviștii, lucrătorii din G.A.S. și 
S.M.T. la recoltarea ultimelor su
prafețe cu porumb, sfeclă de zahăr, 
la executarea arăturilor adînci pen
tru culturile de primăvară.

Cînd discuți despre pregătirile 
pentru alegerile de partid, desigur 
că te oprești în primul rînd la felul 
cum este alcătuită o dare de seamă, 
la conținutul ei.

— Noi ne-am convins din proprie 
experiență că o dare de seamă 
bună, cu miez, analizează în pro
funzime activitatea desfășurată de 
organizația de partid pentru a 
mobiliza pe toți lucrătorii la sporirea 
producției agricole și consolidarea e- 
conomico-organizatorică a unităților 
agricole socialiste — a arătat tov. 
Neagu Spătaru, secretarul comite
tului de partid de la G.A.S. Mircea 
Vodă. Fără îndoială că fiecare dare 
de seamă va analiza cum s-a mun
cit în acest an, cum au fost îndepli
nite hotărîrile luate în adunări
le de alegeri anterioare. Aceasta 
este, însă, numai o latură. Atenția 
principală o vom acorda probleme
lor actuale, celor ce urmează 
a fi rezolvate. Gospodăria noastră 
a obținut rezultate bune în acest 
an. O contribuție deosebită au adus 
cei 111 membri și candidați de par
tid. Avem încă posibilități mari de 
sporire a producției. Cunoscînd si
tuația' din fiecare secție, consultîn- 
du-ne cu conducerea gospodăriei în 
legătură cu problemele de producție, 
noi am indicat fiecărei organizații 
de bază asupra cărei probleme să se 
insiste mai mult în darea de seamă. 
Organizația de bază de la sec
ția mecanică va acorda o atenție

ea

VîÂȚA DE PARTID
în prezent,

S.M.T. Ianca

La Sanatoriul

Locuințe
noi pentru mineri

adînci de 
semănăturilor în

?

La Oradea, ca și în celelalte ora
șe ale țării, cetățenii își procură în 
această perioadă cantitățile de lem
ne și cărbune necesare. în oraș 
funcționează 5 depozite ; toate sînt 
aprovizionate cu cantități suficiente 
de combustibil. în modul de orga
nizare a deservirii cetățenilor se 
manifestă însă diferențe simțitoare 
între un depozit și altul.

La depozitul nr. 1 (responsabil 
F. Ludovic), aglomerația la ridica
rea combustibilului a fost evitată 
datorită măsurilor organizatorice 
luate 'pentru buna deservire a cetă
țenilor. Aici a fost întocmit un gra
fic de livrare, eșalonat pe zile, 
cumpărătorii fiind planificați în or
dinea prezentării la depozit, pe zile 
și ore. Cetățenilor li se oferă lemne 
de calitate corespunzătoare, respec- 
tîndu-se riguros proporția de esență 
tare și de esență moaie. Lemneie 
sînt sortate, circularele funcționează 
permanent pregătind cantități sufi
ciente de lemne tăiate, iar încărca
rea decurge în cele mai bune con
diții. întocmirea graficelor de li
vrare și pregătirea lemnelor tăiate 
au rezolvat în mare parte și trans
portul la domiciliu.

deosebită -sarcinilor ce revin comu
niștilor pentru bunul mers al cam
paniei de reparare a utilajului a- 
gricoi și al acțiunii de mecanizare 
în zootehnie (alimentări cu apă, in
troducerea becurilor infraroșii la 
maternitatea de scroafe, pregătirea 
furajelor combinate etc) ; organiza
ția de bază de la secția Mircea 
Vodă va insista asupra măsurilor 
politice și organizatorice ce trebuie 
luate pentru executarea pe întreaga 
suprafață a arăturilor 
toamnă, îngrijirea 
timpul iernii și 
primăverii, admi
nistrarea de în
grășăminte etc.

— în gospodă
ria noastră colec
tivă există trei organizații de bază, 
două în brigăzile de cîmp și una în 
brigada zootehnică — a spus tov. 
Gheorghe Drenea, secretarul comi
tetului de partid de la G.A.C. Bordei 
Verde. Firește, noi socotim că mun
ca politică și organizatorică pe care 
o desfășoară organizațiile de bază 
pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriei colective tre
buie să ocupe un loc central în toate 
dările de seamă și în dezbateri. Vom 
da o atenție deosebită și unor pro
bleme legate de ridicarea nive
lului politic și ideologic al membri
lor și candidaților de partid. In 
dările de seamă se va analiza 
cum se ocupă birourile organi
zațiilor de bază de organizarea și 
desfășurarea învățămîntului de par
tid, de ridicarea conținutului și spo
rirea eficacității acestuia. în pre
zent avem 24 candidați de partid 
și un număr important de noi mem
bri de partid. De aceea, vom exa
mina amănunțit cum s-au ocupat or
ganizațiile de bază de educarea 
partinică a noilor membri și can
didați de partid și ce mai 
făcut în această privință.

Mai mulți participant 
ții au subliniat necesitatea 
de seamă, fără a se transforma în 
rapoarte ale conducerii unităților a- 
gricole socialiste, să analizeze 
mod critic și autocritic cum s-au 
ocupat organizațiile de bază de 
studierea și generalizarea expe
rienței înaintate. Tov. Sefran Bobi, 
secretarul organizației de bază de 
la G. A. " " , '
o bună parte a dării de seamă 
va analiza preocuparea biroului or-

avem de

la discu- 
ca dările

în

C. Ianca, a arătat că

ganizației de bază de a generaliza 
experiența înaintată din sectorul 
zootehnic. Producția realizată pînă 
la 1 octombrie de la fiecare vacă 
este de 1750 litri de lapte. îngrijitori 
ca Nicolae Vasile și Mănăilă Ion au 
realizat însă pînă la aceeași dată, de 
la vacile pe care le au în primire, 
peste 2000 de litri. Dacă biroul orga
nizației de bază ar fi manifestat mai 
multă inițiativă, împreună cu consi
liul de conducere al G.A.C., în popu
larizarea și generalizarea experienței 
acestor crescători, rezultatele ar fi 

fost mult mai bune, 
iar veniturile gos
podăriei mult mai 
mari. Darea de 
seamă va insista 
asupra activității 

desfășurate de organizația de bază 
pentru îmbunătățirea furajării ani
malelor și combaterea risipei de fu
raje.

Mecanizatorii de la
întîmpină alegerile cu realizări deo
sebite. La 15 octombrie, planul a- 
nual de producție era îndeplinit în 
proporție de 101 la sută. Lucrările 
executate sînt de bună calitate.

— Darea de seamă va analiza 
munca politică și organizatorică pe 
care o desfășoară organizația de 
partid în rîndurile mecanizatorilor 
pentru executarea la timpul optim 
și la un înalt nivel calitativ a tutu
ror lucrărilor agricole — a arătat 
tov. Nicolae Mihalache, secretarul 
organizației de bază din acest 
S.M.T. Și desigur în darea de seamă 
se va vorbi despre experiența mem
brilor și candidaților de partid 
Stan Balaban, Enache Brînză, 
Gheorghe Chițu, Radu Blidaru, Ște
fan Oțelea și a altor tractoriști care 
au luat tot timpul calificativele 
„foarte bine“ și „excepțional“ pen
tru lucrările executate, fiind un 
exemplu pentru ceilalți tractoriști. 
Vom analiza cum participă mecani
zatorii membri și candidați de 
partid la activitatea organizațiilor 
de partid în gospodăriile colective 
pe care le deservesc.

Un loc important vor ocupa în da
rea de seamă problemele privind 
îmbunătățirea muncii de educare 
comunistă a tractoriștilor, ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic, îm
bogățirea cunoștințelor profesionale 
ale mecanizatorilor, creșterea răs
punderii lor pentru sporirea produc
ției agricole la hectar.

întocmirea 
unor dări de sea
mă bune, un aju
tor prețios pot și 
trebuie să dea in
structorii terito
riali de partid, cei
lalți activiști de 

partid care participă la adunări.
— Cunoscînd bine fiecare gospo

dărie colectivă din raza mea de ac
tivitate, problemele ce se ridică în 
fiecare unitate — a spus tov. Ion 
Techiu, instructor al Comitetului 
raional de partid Făurei — eu am 
recomandat birourilor organizațiilor 
de bază chestiunile asupra cărora 
să insiste mai mult în dările de sea
mă, potrivit situației concrete ; în 
toate gospodăriile colective se va a- 
naliza cum s-au ocupat comu
niștii de întărirea economico-organi- 
zatorică a G.A.C. ; organizația de bază 
din gospodăria colectivă din Plopu va 
insista în darea de seamă asupra 
muncii ce se desfășoară în gospodă
rie pentru primirea în partid a ce
lor mai buni colectiviști ; în darea 
de seamă a G.A.C. Perișoru se va 
acorda o mare atenție activității de 
educare comunistă a membrilor și a 
candidaților de partid. Aș vrea să 
subliniez că pentru a se întocmi dări 
de seamă documentate au fost atrași 
în diferite colective, alături de mem
brii birourilor organizațiilor 
bază, un număr de comuniști, 
meni cu o bogată experiență 
munca profesională și în activitatea 
obștească.

Toți vorbitorii s-au referit și la 
conținutul proiectului de hotă- 
rîre, subliniind strădania birourilor 
organizațiilor de bază de a sta
bili măsuri bine gîndite, menite 
să ducă la îmbunătățirea muncii de 
•partid pentru sporirea producției a- 
gricole in toate unitățile agricole 
socialiste. Proiectele de hotărîri 
prevăd și măsuri pentru întărirea 
vieții interne de partid : organiza
rea mai bună a controlului îndepli
nirii hotărîrilor și sarcinilor de 
partid, antrenarea mai activă la 
viața organizației de bază a tuturor 
membrilor de partid, organizarea și 
desfășurarea în bune condiții a 
muncii politice de masă, conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de 
masă etc.

Din discuțiile pqftate la această 
consfătuire a reieșit că pregătirea și 
desfășurarea în cele .mai bune con
diții a adunărilor de dări de seamă 
și alegeri vor contribui la ridicarea 
rolului organizațiilor de partid în 
întărirea continuă a unităților agri
cole socialiste.

TEODOR MARIAN

Alta este însă situația la depozitul 
nr. 5 (responsabil Ștefan Vereș), 
unde există serioase deficiențe pri
cinuite atît de întreprinderea regio
nală Combustibilul, cît și de con
ducerea depozitului. în ultimul timp 
au fost repartizate acestui depozit 
(care, la rîndul său, aprovizionează

ÎNSEMNĂRI de sezon

și depozitul nr. 2) mari cantități de 
lemn de esență moale, provenite de 
la I.F.-urile Huedin, Rodna, Năsăud. 
Aceasta a îndemnat pe cumpărători 
să se îndrepte în număr mare spre 
celelalte depozite, unde găsesc lem
ne de calitate mai bună. Serviciul 
comercial al întreprinderii Combusti
bilul dirijează defectuos lemnele la 
rampele de descărcare, nu asigură 
depozitelor, în aceeași măsură, 
aprovizionarea cu toate sortimen
tele. La depozitul nr. 5 și organiza
rea desfacerii lasă de dorit. De re
gulă, cumpărătorii sînt trimiși direct 
la rampa de descărcare, pentru a-și 
alege singuri lemnele.

Mai trebuie menționat că sînt 
furnizori care nu-și respectă la timp 
contractele încheiate. D.R.E.F.-Cluj, 
Maramureș, Crișana au mari restan
țe în livrări față de întreprinderea 
Combustibilul-Crișana. La aceasta se 
adaugă și încrucișarea unor trans
porturi. D.R.E.F.-Crișana, de exem
plu, livrează o mare cantitate de 
lemne întreprinderii regionale Com- 
bustibilul-Banat, iar întreprinderea 
regională Combustibilul-Crișana aș
teaptă lemne din Cluj, Maramureș 
etc. Nu ar fi fost mai logic ca în
treprinderile forestiere Vașcău, 
Beiuș și altele din regiunea Crișana 
să aprovizioneze depozitele de lem
ne din propria regiune, iar celelalte 
— depozitele din Banat, asigurîn- 

mai rațional 
cerut de con-

du-se într-un mod 
sortimentul de lemne 
sumatori ?

Sînt fapte 
analizate de 
prin măsuri
țenii din Oradea să fie deserviți la 
timp cu combustibilul necesar.

merita să fiepare ar 
organele de resort și, 
corespunzătoare, cetă-

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“
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Din activitatea organizațiilor de femei
La acțiuni 

gospodărești
în fiecare oraș sau 

sat de pe întinsul ță
rii se fac tot felul de 
lucrări gospodărești. 
Intr-un loc se 
jează spațiul 
într-altul se 
o stradă, se 
zează săptămâni ale 
curățeniei și nenumă
rate alte acțitmi.

In prima jumătate 
a acestui an, 3 mi
lioane de femei au 
luat parte la astfel 
de acțiuni, aducînd e- 
conomii bugetelor sfa-

turilor populare în va
loare de 75 000 000 lei.

amena- 
verde, 
repară 

organi-

116 diplome 
de onoare 
și steaguri 
de fruntașe

In întrecerea pentru 
„Cel mai frumos car
tier“, „Cea mai fru
moasă stradă" și „Blo
cul cel mai bine în
grijit“, femeile din ra
ionul 16 Februarie 
din Capitală s-au evi
dențiat în mod deose
bit. 116 comisii de fe
mei au primit diplo
me de onoare sau

steaguri de fruntașe, 
decernate de sfatul 
popular al raionului.

în comitetele 
de bloc

In comitetele de bloc 
din regiunea Brașov 
au fost alese 1 600 de 
femei, care și-au cîș- 
tigat stima și încrede
rea cetățenilor prin 
exemplul lor personal 
în îngrijirea aparta
mentului și grija pe 
care o manifestă 
tru problemele 
interes general 
blocurile unde 
iese.

(Urmare din pag. II-a)

pen
de 

din 
locu-

Transportul în comun în pragul iernii
în cadrul pre

gătirilor de iarnă, 
toți factorii de 

care depinde asigurarea unei circu
lații normale a trenurilor în acest 
anotimp au stat în atenția organelor 
C.F.R. Au fost verificate instalațiile 
de încălzire a vagoanelor, reparate și 
pregătite vagoanele-căldare, care 
se atașează la garnituri, s-au efec
tuat o serie de lucrări, mai mari sau 
mai mărunte, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de confort în timpul că
lătoriei — atît în ce privește ame
najarea vagoanelor, cît și aceea a 
gărilor.

în cadrul planului de măsuri în
tocmit. liniile cu circulație mai in
tensă au fost verificate încă din lu
nile iulie-septembrie, înlăturîndu-se 
defecțiunile. Pentru a se preveni în- 
zăpezirea liniilor, panourile parază- 
pezi au fost reparate, stocul fiind 
completat cu încă 13 000 de bucăți. 
Pe unele linii, unde pericolul de în- 
zăpezire este mai mare, va fi utili
zat un nou sistem de apărare, cu 
mai multe rînduri de panouri supra
puse. Au fost verificate, reparate și 
probate plugurile de zăpadă simple 
și cu rotor. La iarnă se vor folosi pe

La C.F.R.

La I.T.B

scară mai largă și plugurile speciale, 
adaptabile la locomotive.

Pentru a se asi
gura pasagerilor 
cît mai bune con

diții și a se reduce defecțiunile, par
cul de tramvaie, autobuze și trolei
buze al I.T.B. a fost verificat și re
parat, instalațiile de încălzire sînt 
puse la punct. S-au pregătit plugu
rile ; ele se vor monta la un mare 
număr de vagoane. Pentru descon
gestionarea, în caz de nevoie, a linii
lor de tramvai cu șine tip C.F.R. și 
a altor linii se vor folosi vagoane cu 
perii rotative. De asemenea, s-au a- 
sigurat stocuri de piese-cheie — mo
toare, compresoare, saboți etc. — 
pentru tramvaie, troleibuze și auto
buze. Astfel, reparațiile se vor putea 
efectua la timp, fără ca transportul 
să aibă de suferit. Totodată, în de- 
pouri și garaje s-au luat măsuri 
pentru verificarea și repararea in
stalațiilor de încălzire. în luna no
iembrie va fi dat în exploatare un 
nou depou de tramvaie, cu o capaci
tate de 135 de vagoane, construit pe 
șoseaua București-Alexandria, ceea 
ce va contribui la îmbunătățirea 
condițiilor de întreținere a tramva
ielor.

fia scriitorului, fie cu lungi rezuma
te ale scrierilor acestuia. Or, un 
studiu introductiv are în primul 
rînd rostul să evidențieze direcțiile 
fundamentale ale evoluției scriito
rului, să călăuzească cu competență 
cititorul în universul operei unui 
autor, să-i dea posibilitatea să în
țeleagă cu claritate locul lui în isto
ria literaturii noastre. O ' atenție 
deosebită se cuvine a fi acordată 
discutării problemelor de măiestrie 
artistică, mijloacelor literare specifi
ce prin care scriitorul studiat a ex
primat conținutul de idei al operei 
lui. Realizarea unor astfel de studii 
introductive, de un înalt nivel, a fost 
relevată ca o sarcină importantă a 
editurilor și criticilor noștri literari.

S-a insistat în discuțiile din ca
drul Consiliului asupra faptului că 
pentru a avea o imagine clară și 
completă a contribuției unor scrii
tori, tipărirea operei lor trebuie să 
se desfășoare simultan cu alcătuirea 
unor monografii ample, documen
tate. în ultimii ani, Editura pentru 
literatură a tipărit monografii con
sacrate unor scriitori ca Grigore 
Alexandrescu, Alecu Russo, An
ton Pann, V. Alecsaqdri, Ion Crean
gă, Calistrat Hogaș, Mihail Sado- 
veanu, Tudor Arghezi, Camil Pe
trescu, G. Topîrceanu, Cezar Pe
trescu etc. Acestea sînt realizări 
îmbucurătoare, care trebuie însă lăr
gite considerabil. Este legitimă ce
rința, formulată de mai mulți vor
bitori, ca 
dicate în 
scriitori, 
pe studii 
profundă 
a activității 
pectivi.

în acest sens merită să fie men
ționat și faptul că Editura tinere
tului a inclus în planul de apariții 
unele studii de sinteză destinate ele
vilor și studenților. Este, de aseme
nea, bine venită ideea de a se trece, 
în cadrul aceleiași edituri, la alcă-

asemenea monografii, de- 
primul rînd marilor noștri 
să.............. ..
de
Și

fie întotdeauna bazate 
înaltă calificare, pe o 
multilaterală cercetare 
și operei autorilor res-
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Moroeni : o intervenție de chirurgie toracică.

Vn colectiv al trustului de construcții 
și montaje miniere din București a termi
nat de cufînd construcția unui bloc cu 
27 de apartamente pe care le-au dat 
în folosință minerilor de la Șuncuiuș. In 
ultimul timp, aceiași constructori au 
dat în folosință minerilor din Voivozi 
5 blocuri cu 60 de apartamente. In pre
zent, la exploatarea minieră Dobreștî se 
află în curs de construcție alte două 
blocuri, unul cu 27 de apartamente și 
altul cu 24 de apartamente.

:

(Foto : Agcrpres)
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Prof. Gh. Vornicu — 
Arad.

Ne-ați soris că ați 
cumpărat recant ro
manul „Istoria unei 
familii de țărani”, a- 
părut în Editura pen
tru literatură univer
sală. Luorarea a fost 
executată neîngrijit, cu 
multe greșeli de tipar 
și de paginație. Comi
tetul de Stat pentru 
Cultură și Artă ne răs
punde că scrisoarea 
dv. a fost prelucrată 
cu întreg colectivul de 
salariați al întreprin
derii poligrafice „13 
Decembrie 1918”, unde 
a fost tipărit romanul. 
Totodată, au fost lua
te o serie de măsuri 
care vor duce Ia îm
bunătățirea calității 
tipăriturilor.
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Noul complex de deservire din piața Prund-Brașov.
(Foto : M. CIOC)

tuirea unor monografii de proporții 
mai reduse, în primul rînd ale scrii
torilor incluși în programa analiti
că. Deși aceste lucrări nu comportă, 
desigur, un amplu aparat critic, to
tuși ele trebuie să se caracterizeze 
prin ținută științifică, nefăcînd nici 
o concesie improvizației, superficia
lității.

Planul supus dezbaterii în cadrul 
Consiliului Editurilor și-a propus, 
printre altele, definitivarea profilu
lui unor colecții, precum și ridica
rea continuă a nivelului lor știin
țific. în discuții s-a arătat, de 
pildă, că seriile bibliofile și de „au
tor“ nu și-au precizat încă profilul, 
fiecare volum elaborîndu-se după 
criterii diferite. Același lucru se 
poate spune și despre colecția 
„Scriitori romîni“; de exemplu, ediții 
cum ar fi cea dedicată lui Bolintinea- 
nu, neavînd un aparat critic minimal, 
nu pot să constituie un ajutor te
meinic în studierea scriitorilor res
pectivi. Această colecție deși nu este 
adresată îndeosebi specialiștilor tre
buie să cuprindă elementele esen
țiale, de primă importanță, pentru 
cunoașterea operei autorului.

în planul „Bibliotecii pentru toți“ 
și al „Bibliotecii școlarului“ ar pu
tea să fie incluse și unele antologii 
pe teme de largă circulație, volume 
care să dea cititorului posibilitatea 
să urmărească istoric anumite linii 
fundamentale de dezvoltare a lite
raturii romîne.

Cît privește prefețele și notele vo
lumelor din „Biblioteca școlarului“, 
ele nu au menirea de a dubla, de a 
repeta explicațiile din manualele 
școlare. Cerințele de accesibilitate, 
de expunere sistematică, limpede, 
clară, a materialului, cerințe care 
trebuie să stea la baza prefețelor, 
nu pot fi confundate cu expunerile 
simpliste pe care le mai întîlnim 
uneori în această colecție.

S-a ridicat în discuția organizată 
de Consiliul Editurilor problema ti
păririi acelor indispensabile instru
mente de lucru pentru cercetători

co- 
bi-

și scrisori, și 
bibliografici

succes sar- 
acest dome-

cum sînt volumele de scrisori, 
lecțiile de documente literare, 
bliografii, fără de care nu se poate 
realiza un studiu științific al isto
riei literare. în această privință, A- 
cademia R. P. Romîne, prin institu
tele de cercetări, prin colectivul bi
bliotecii sale, precum și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, prin 
rețeaua de biblioteci și muzee, au 
datoria să treacă la inventarierea 
fondului de documente 
la publicarea de indici 
necesari cercetătorilor.

Pentru a realiza cu 
cinile ce le revin în
niu, e necesar ca în edituri să se îm
bunătățească metodele de muncă ; să 
fie consultate efectiv, cu o periodi
citate regulată și nu la mari inter
vale de timp, consiliile redacționale, 
să fie antrenați toți specialiștii de 
la institutele de cercetări ale Aca
demiei R.P.R., de la catedrele de li
teratură romînă ale facultăților și 
instituțiilor de învățărpînt superior, 
să se organizeze consfătuiri cu ca
drele didactice, dezbateri asupra lu
crărilor apărute și a proiectelor de 
viitor. Este de dorit ca pe viitor pla
nurile științifice ale acestor insti
tuții să fie corelate cu planurile edi
turilor.

O contribuție mai mare la desfă
șurarea acestei acțiuni trebuie să 
aibă secția de critică și istorie lite
rară a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
prin îndrumarea membrilor ei spre 
abordarea unor probleme esențiale 
ale moștenirii noastre literare și prin 
organizarea unor dezbateri rodnice 
asupra acestor teme.

Există mari rezerve pentru a pu
tea tipări în continuare, la un nivel 
tot mai înalt, creațiile clasicilor li
teraturii romîne. Realizările bogate 
dobîndite pînă acum, discuțiile ce se 
desfășoară în presa literară, contri
buțiile tot mai substanțiale ale cri
ticilor și istoricilor literari constituie 
puncte de plecare ale unor noi 
succese în opera de mare însemnă
tate culturală a cercetării și editării 
moștenirii noastre literare.

Unul grup de colec
tiviști din comuna Boz, 
regiunea Hunedoara.

în scrisoarea trimi
să ne întrebați în ce 
condiții puteți cumpă
ra măriuri cu plata în 
rate. Membrii gospo
dăriilor 
lective 
măriuri 
rate de 
desfacere ale coope
rației de consum. A- 
cestea ee cumpără la 
prețul de vînzăire cu 
amănuntul, achitîn- 
du-se 30—50 la sută 
din valoare la ridica
rea lor. Restul sumei 
se achită în rate luna
re, în cel mult un an 
de la data cumpără
rii.

Teofil Bula — comu
na Bigăr, raionul Mol
dova Nouă.

După cum ne comu
nică Ministerul învă-

agricole co- 
pot cumpăra 
cu plata în 

la unitățile de

țămîntu.hii, elevii care 
au promovat un an de 
studii la școala medie 
tehnică agricolă, pot 
da examene de dife
rență pentru clasa a 
VIII-a, la școala me
die de cultură gene
rală. Se susțin exame
ne la obiectele : lite
ratură romînă și geo
grafie, iar dacă în 
anul I, la școala me
die tehnică nu au fă
cut limba rusă, dau 
examen de diferență 
și la acest obiect. E- 
xamenele de diferență 
se susțin conform pro
gramelor școlare pen
tru învățămîntul seral, 
în sesiunile stabilite 
pentru învățămîntul 
fără frecvență (sesiu
nea I-a, în perioada 
20-30 decembrie și se
siunea 
rioada 
iunie).

a II-a, în ipe-
25 mal — 15

Ilie Hagiu

CU

Ing.
Brașov.

Propunerea dv. 
iprivire la editarea în
tr-un singur volum a 
unor dicționare liliput 
va fi înfăptuită.

Editura științifică 
ne-a făcut cunoscut 
că dicționarul liliput 
francez-romîn și ro- 
mîn-francez va apare 
la începutul anului 
1964, într-un singur 
volum. La fel vor apa
re într-un singur vo
lum și dicționarele li
liput rus-romîn și ro- 
mîn-rus, precum și cel 
englez-romîn și romîn- 
englez.

Andrei Oțelea — 
G.A.S.-Plavia, raionul 
Ploiești.

Referitor la întreba
rea dv., Trustul Cen-

fial Gostat ne-a co
municat următoarele : 
Muncitorii perma- 
nenți, sezonieri sau 
zilieri din sectorul 
producției vegetale 
din gospodăriile agri
cole de stat se plă
tesc în acord indivi
dual pentru unitatea 
de măsură de lucru 
executat (tonă, hec
tar, mii bucăți), cu ta
rifele stabilite. în ca
zul în care muncitorii 
permanenți sau sezo
nieri execută lucrări 
pentru care nu se pot 
stabili norme de lu
cru, acestea se plă
tesc, în mod excepțio
nal, în regie cu sala
riul tarifar de înca
drare. Programul de 
lucru pentru muncito
rii agricoli ca număr 
de ore este același, 
atît vara cît și iarna, 
în această situație nu 
se mai poate 
problema 
salariului 
iernii.

pune 
reducerii 

pe timpul

Teodor
Onești.

Iacob
Tg. Jiu.

Ne-ați 
1962 ați

Grigoraș —

Duțescu

scris că în 
absolvit școli 

de specializare (cu 
durată scurtă) în in
dustria chimică și 
n-ați primit încă car
netele de caliiicare. 

Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei 
ne-a făcut cunoscut 
că pînă la siîrșitul lu
nii ianuarie 1964 veți 
intra în posesia car
netelor pe care le so
licitați.

Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne : Lakmé — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă (Sala Palatului R. P. 
Romine) : Sărutul Clanitei — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. C'aragiale" 
(Sala Comedia) : Nevestele vesele din 
Windsor — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30), Teatrul „C I. Not
tara“ (Sala Magheru) : Frații Karama
zov — (orele 19,30). (Sala Studio) : Patru 
sub un acoperiș — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cum vă place — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sa- 
hia nr. 7G A) : Comedia erorilor — (o- 
rele 19,30). Teatrul de Comedie: Celebru] 
702 — (orele 20). Teatrul pentru tineret 
și copii (Sala C. Miile) : Cine a ucis — 
(orele 18). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri 
— (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat: 
Firul de aur — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Visuri în
drăznețe — (orele 20). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — (orele 20). (Sala din calea 
Victoriei 174) : Palatul melodiilor — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE
Festivalul filmului sovietic : Printre 

oameni buni : Republica (8; 10; 12; 14; 
18,45; 19; 21,15). Tragedia optimistă : Pa
tria (10; 12.30; 16; 18,45; 21,15). Electra : 
Capitol (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Me
lodia (10; 12 15; 14,30; 16,45; 19; 21,15) La 
vîrsta dragostei : București (9; 11; 13;
16,30; 18,45; 21). Ancheta : Carpați (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Excelsior (10; 12; 15;
17; 19; 21). La răspîntie : Festival (10; 12;
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 16; 18;
20) . Dinastia neagră : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Feroviar (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Valsul nemuritor : Tine
retului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fla
căra (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 
16,15; 18,45; 21). Cucerirea Everestului ! 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 14, după-amlază 
16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Taxiul morții: Central (10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,45), Gluleștl (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Adesgo (15; 17; 19;
21) . Povestea pantofiorului de aur :
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21), Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Turneul veseliei : Union 
(15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful 
Doina Frumoasa Lurette : Doina (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Tăunul : Cultu
ral (16; 18,15; 20,30). Cel mal mare
spectacol : Buzeștl (10; 15; 18; 21). Strict 
secret — cinemascop: Crîngașl (x6; 18,15; 
20,30), Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). A- 
partamentul — cinemascop : Bucegi (10;

12; 14; 16; 18,15; 20,30). Război șl pace — 
ambele serii : înfrățirea între popoare 
(10; 16; 19). Ipocriții : Unirea (16; 18; 20), 
Lira (15,30; 18; 20,30). Trei plus două — 
cinemascop : Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18; 20), Mo
dern (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop: Popular (10,30; 
14; 16,15; 18,30; 21), Progresul (10,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Vară și fum — cinema
scop : Arta (15,30; 18; 20,30), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30) Misterele Parisului — 
cinemascop : Cosmos (14; 16; 18; 20), Co- 
din : Viitorul (15; 17; 19; 21), Ferentari 
(16; 18,15; 20,30), Luna de miere fără băr
bat : Luceafărul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE: în jurul orei 16 trans
misie din sala Sporturilor Floreasca a 
întîlnlrli de volei dintre echipele mas
culine ale R.P.R. — Franței din cadrul 
turneului final al campionatelor euro
pene. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Pentru tineretul școlar. 19,35 — filmul 
documentar : „Pe drumul străbunilor“. 
20,30 — Transmisie de la Institutul de 
fizică atomică al Academiei R.P.R. (II). 
20,50 — Transmisie din Studioul de con
certe al Radiotelevlzlunil : Concertul 
în Do major pentru orgă și orchestră 
de Joseph Haydn ; Divertisment nr. 17 
în Re major de Mozart — interpretează 
orchestra de studio a Radioteleviziunil. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea a fost schimbă

toare și cu cerul variabil în Ardeal, 
Moldova și Dobrogea și s-a menținut u- 
medă și cu cerul mai mult acoperit în 
celelalte regiuni. Au căzut precipitații 
slabe, temporare în Oltenia, Muntenia 
și cu totul Izolat în regiunea de munte 
și pe litoral. Vîntul a suflat în general 
slab din sectorul nord-estic. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 8 gra
de la Corzu, Drăgășani, Tîrgoviște șl Su
ceava Salcia șl 14 grade la Vărădia și 
Tulcea. în București vremea a fost • u- 
medă șl închisă, cu cerul acoperit. Tem
porar a plouat slab. Vîntul a suflat în 
general slab, temperatura maximă a 
fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru 1—2—3 noiem
brie : Vremea se menține în general u- 
medă cu cerul mal mult noros în su
dul șl răsăritul țării. Vor cădea ploi lo
cale, iar în regiunea deluroasă șl de 
munte din nord-estul țării lapoviță șl 
ninsoare, Vînt potrivit din sectorul es
tic. Temperatura în scădere ușoară Mi
nimele vor fi cuprinse între minus' 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între 4 șl 12 
grade. Dimineața ceață. In București : 
Vreme umedă cu cer noros. Temporar 
burniță sau ploaie. Vînt potrivit din est. 
Temperatura staționară.
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Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice
A APĂRUT T E L E G R A

din toată țara
CUBILOURI NOI. La turnătoria 

uzinelor metalurgice „Unirea“ din 
Cluj au intrat în funcțiune două 
cubilouri noi. Acestea sînt prevă
zute cu un dispozitiv optic pentru 
semnalizarea gradului de încărcare 
și un tablou de comandă cu aparate 
de măsurat. Noile cubilouri func
ționează cu un consum de cocs cu 
circa 14 la sută mai scăzut față de 
cele vechi.

SPRE OȚELARII. Din gările Galați 
și Brăila au fost expediate în acest an 
spre oțelăriile patriei peste 4 450 tone 
de fier vechi. Cele mai mari cantități 
le-au colectat tinerii din orașele Galați 
și Brăila. Fruntași sînt tinerii de la 
Uzina de tablă subțire și Uzina me
canică din Galați și cei de la Uzina de 
utilaj greu „Progresul“ și Șantierul na
val „1 Mai“ din Brăila.

Cu prilejul Lunii prieteniei romî
no-sovietice, miercuri seara a avut 
loc la cinematograful Patria din Ca
pitală deschiderea tradiționalului 
Festiva] al filmului sovietic.

Au participat Gh. Pele, adjunct a) 
ministrului afacerilor externe, Vir
gil Florea, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă. 
Marin Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S. Au 
fost de față I. K. Jegalin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice în R. P. Ro
mînă, șefi ai altor misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului diplo
matic. A asistat, de asemenea, dele
gația de cineaști sovietici sosită în 
tara noastră cu acest prilej.

Regizorul Ion Popescu-Gopo a pre-

zentat celor prezenți delegația ci
neaștilor sovietici și a înfățișat cîte- 
va din succesele obținute de cine
matografia sovietică în ultimul timp. 
Din partea oaspeților a luat cuvintul 
Vladimir Monahov, conducătorul de
legației, care a adus un călduros sa
lut publicului bucureștean.

A rulat apoi filmul „Tragedia op
timistă“, realizare în culori pentru 
ecran panoramic, distinsă cu premiul 
„Pentru cea mal bună evocare a u- 
nei epopei revoluționare" la ediția 
din acest an a Festivalului de la 
Cannes. Noua producție a studiouri
lor sovietice s-a bucurat de un fru
mos succes.

(Agerpres)

Audiții de selecționare a participanților la cel de-al ÏÏI-lea 
Concurs internațional „George Enescu“

B e v i s t a 99L Ü MU A9’
săptămînal de politică externă 

editat de Uniunea Ziariștilor din R. P. Romînă

Înapoierea din Belgia a delegației 
parlamentare romîne

Vizita în U. R. S. S. a delegației 
Consiliului general A. R. L. U. S.

PENTRU DESERVIREA POPU
LAȚIEI. Rețeaua de desfacere O.C.L. 
Produse industriale din orașul Arad 
cunoaște o continuă dezvoltare. Pînă 
în prezent, în acest oraș au fost re- 
amenajate și înzestrate cu mobilier 
și utilaj corespunzător 65 de unități. 
In peste 80 la sută din numărul to
tal al magazinelor, ce aparțin O.C.L. 
Produse industriale Arad, s-a ex
tins pînă acum sistemul cu plata la 
vinzător.

LA UNIVERSITATEA POPULARA A 
ORAȘULUI BUCUREȘTI. Vineri, 1 no
iembrie, orele 18, în sala Lectoratu
lui centrai din sir. Biserica Amzei 
5-7, axe loc deschiderea cursului de 
istorie a filozofiei. Prima lecție — 
„Ce este filozofia ?” — va fi expusă 
de acad. Const. Ionescu-Gulian, di- 
xectorul cursului.

CURSURI DE SPECIALIZARE. La 
1 noiembrie se deschid în orașele Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara și Tg. Mu
reș cursuri de specializare și perfecțio
nare a medicilor, cu o durată de 1—3 
luni. în Capitală, cursurile pentru 42 
de specialități medicale funcționează 
pe lingă Institutul medico-farmaceutio.

Intre 18 și 25 noiembrie vor avea loc 
audiții de selecționare a tinerilor inter- 
preți (pian, vioară, canto) în vederea 
constituirii lotului național de concu- 
renți ce urmează să participe la cel 
de-aț lll-lea Concurs internațional 
„George Enescu", care va avea loc în
tre 5 și 20 septembrie 1964. Se pot pre
zenta la aceste audiții tineri interprețl 
(pianiști violoniști, cîntăreți) care nu 
depășesc vîrsta de 33 ani la 31 decem
brie 1964. Audițiile, se vor desfășura la 
București, în sala Dalles, după cum ur
mează : Canto 18—19 noiembrie ; pian 
20—21 noiembrie; vioară 22—23 noiem
brie. Concurența se vor prezenta la a- 
ceastă audiție cu următorul repertoriu :

VIOARĂ : a) J. S. Bach — păr
țile 1 și 2 dintr-o Sonată pentru 
vioară solo (sol minor, la minor 
și do major) ; b) George Enescu
— Părțile 1, 2 și 3 din Impresii 
din copilărie, op. 28, sau — Partea 1 
din Sonata a Il-a în fa minor, op. 6, sau
— Partea 1 din Sonata a IlI-a în la mi
nor, op. 25; c) Paganini — unul dintre 
Capriciile nr. 2, 4, 7, 9, 10, 11,15, 17, 18, 
21, 22, 24.

PIAN : a) Beethoven — Una din 
următoarele lucrări : — Sonata op. 
31 nr. 2 în re minor ; Sonata op.

păr-

53 în Do major (Waldstein) ; So
nata op. 81 în Mi bemol major, 
(Les Adieux) ; Sonata op. 109, în 
mi major ; Sonata op. 110 în la bemol 
major ; Sonata op. 111 în do minor, b) 
George Enescu — Bourres din Suita a 
Il-a în re major op. 10.

CANTO : a) O arie dintr-un o- 
ratoriu sau cantată de J. S. Bach 
sau o arie dintr-un oratoriu, can
tată sau operă de Haendel. b) Un 
lied de Flaydn, Beethoven, Schu
bert, Schumann, Brahms, Liszt, Grieg, 
Mussorgski, Ceaikovski, Rachmaninov, 
Dvorak, Dolius, Fauré, Duparc, Chaus
son. c) Darul trandafirului din ciclul 
„Șapte cîntece" pe versuri de Clement 
Marot de George Enescu. d) O arie din
ți-o operă de Beethoven, Weber, Ros
sini, Bellini, Donizetti, Glinka, Verdi, 
Wagner, Borodin, Mussorgski, Saint- 
Saëns, Bizet, Delibes, Smetana, Mo- 
niuszko, Ceaikovski, Rimski-Korsakov, 
Gounod, Massenet, Dvorak, Puccini, 
R. Strauss, Janacek, Szymanowski, Pro
kofiev, Kabalevski, Meitus. Pentru orice 
informații concurenții se pot adresa se
cretariatului Concursului și Festivalului 
internațional „George Enescu“, str. 
Franklin nr. 3—5 București, tel. 14 87 29 
— 14 79 42.

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Bruxelles, dele
gația parlamentară, care, la invita
ția Grupului parlamentar de priete
nie belgo-romîn, a făcut timp de 
două săptămîni o vizită în Belgia.

Delegația a fost alcătuită din de
putății : acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele Comitetului de conducere 
al Grupului parlamentar de priete
nie Romînia-Belgia, Ion Pas, vicepre
ședinte al Grupului romîn din Uniu
nea interparlamentară, Dumitru 
Popa, secretar al Marii Adunări Na
ționale, Ion Mărcuș, președintele co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Brașov, acad. Zaharia 
Stancu, directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“ din București. C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, președin
tele Colegiului avocaților din Bucu
rești, Elena Livezeanu, membră în 
Comitetul executiv al Consiliului

Național al Femeilor, și ing. Nicolae 
Armencoiu.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de acad. 
Ștefan Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, deputați, 
funcționari superiori ai Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Au 
fost de față reprezentanți ai lega
ției Belgiei Ia București.

*
La plecarea din Bruxelles, parla

mentarii romîni au fost conduși pe 
aeroport de Edmond Machtens, pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie Belgia — Romînia, Van 
Hemelrijck, fost ministru, de nu
meroși alți deputați și senatori. Au 
fost de față Pavel Babuci, ministrul 
R. P. Romîne în Belgia, și membrii 
legației.

MOSCOVA 30 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația Consi
liului general A.R.L.U.S., condusă de 
Constantin Prisnea, a făcut miercuri 
o vizită lui V. I. Gorșkov. prim-vice- 
președinte al Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine.

In aceeași zi delegația a partici
pat la o seară festivă a muncitori
lor din rețeaua de cabluri, în cadrul 
căreia P. I. Șabanov, secretar al co
mitetului raional Kirov al P.C.U.S. 
a vorbit despre realizările poporu
lui romîn pe drumul socialismului.

După răspunsul tov. C. Prisnea, a 
luat cuvîntul N. Guină, ambasado
rul R. P. Romîne la Moscova care 
a vorbit despre legăturile de prie
tenie dintre poporul romîn și po
poarele sovietice.

Cu aplauze îndelungi au primit 
participantă la seara festivă propu
nerea făcută de un grup de munci
tori ca întreprinderea M.K.S (Mos- 
kovski Kabelnîi Sedii) să devină 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-romîne.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
program artistic.
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(Agerpres)

INFOR MÂȚII
cii PRILEJUL PLECĂRII 

AMBASADORULUI R. P. BULGARIA

Miercuri seara, Ivan Kinov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la București, 
a oferit un cocteil cu prilejul plecării 
sale definitive din țara noastră. Au 
participat Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Voinea Marinescu, minis
trul sănătății și prevederilor sociale, 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., George Macovescu și Gheor
ghe Pele, adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe, general colonel 
Ion Tutoveanu, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, func
ționari superiori din Ministerul Afa-

cerilor Externe. Au luat parte șefi 
misiunilor diplomatice acreditați 
R. P. Romînă și alți membri 
corpului diplomatic.

ai 
în 
ai

(Agerpres)

SOSIREA UNEI MISIUNI 
COMERCIALE DIN KENYA

O misiune comercială din Kenya, 
condusă de di\ J. J. Gikonyo 
Kiano. ministrul comerțului și al in
dustriei, a sosit miercuri seara în 
București. Oaspeții au fost întîmpi- 
nați la aeroportul Băneasa de Mi
hail Petri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și de re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și ai altor ministere.

(Agerpres)

MUZEUL DIN DELTA DUNĂRII. 
La Maliuc, în Delta Dunării, s-a des
chis un muzeu care înfățișează viața și 
activitatea oamenilor din așezările de 
pe aceste locuri. O mare machetă pre
zintă Delta în ansamblu ; alte machete, 
exponate, fotografii, desene etc. relevă 
dezvoltarea pescuitului, a exploatării 
și industrializării stufului, precum și o- 
biectivele social-culturale construite în 
ultimii ani pentru muncitorii din Delta 
Dunării.

REALIZĂRI ALE APICULTORI
LOR. Gospodăriile de stat din Criț și 
Lovnic raionul Rupea au obținut anul 
acesta rezultate bune în apicultură. Da
torită 
putut 
miere 
litate,
familii de albine.

unei activități susținute, ele au 
livra statului 
de albine de 
rezultată de

aproape 10 000 kg 
cea mai bună ca

la circa 770 de

UNITĂTI POSTALE. De la începu
tul anului și pînă în prezent, rețeaua 
PTTR din regiunea Galați a crescut cu 
încă 12 unități. Au luat ființă noi 
agenții în comunele Mihail Kogălni- 
ceanu, Ibrianu și Racovița din raionul 
Făurei, Costache Negri, raionul Galați, 
Ivăncești, din raionul Panciu.

Studenții Institutului politehnic din București au la dispoziție nume
roase laboratoare înzestrate cu aparate și utilaje moderne, care le permit în
sușirea temeinică a cunoștințelor științifice predate Ia cursuri, în strînsă legă
tură cu practica. în fotografie : laboratorul de tehnica tensiunilor înalte de 
Ia Facultatea de energetică.

Campionatele europene de volei

Reîncep turneele finale
Astăzi, după o 

întrerupere de o 
zi, echipele fina
liste își reiau în
trecerile pentru 
ocuparea unui loc 
cit mai bun în 
clasamentele defi
nitive ale celei 
de-a VI-a ediții a

campionatelor europene. La Bucu
rești, în turneul masculin, mai sînt 
de disputat 9 meciuri, iar la Constan
ța — în cadrul turneului feminin — 
10. în general, se poate spune totuși 
că există o conturare a echipelor ce 
au șanse la cucerirea titlurilor eu
ropene. Voleibaliștii romîni, singurii 
neînvinși, păstrează cele mai mari 
șanse de a deveni campioni ai Euro
pei. Meciurile lor următoare — as
tăzi cu Franța și sîmbătă cu Bul
garia — nu sînt la fel de dificile. 
Privind cu toată seriozitatea, fără 
auto-liniștire aceste întîlniri, repre
zentativa țării noastre trebuie să de
pună toate eforturile pentru a ob
ține victorii și a-și asigura astfel pri
mul loc al clasamentului. Pentru 
celelalte locuri fruntașe lupta rămâ
ne încă 
avea loc 
țîndu-se deosebit de pasionante.^ li
nele din 
astăzi:
U.R.S-S.-Polonia.

In turneul feminin, două echipe se 
detașează net față de celelalte nu 
numai prin faptul că pînă acum 
n-au pierdut nici o partidă, ci și 
prin aceea că în partidele disputate 
au arătat o formă remarcabilă, o 
tehnică și forță de joc deosebită 
Este vorba de reprezentativele Uni
unii Sovietice și R. P. Polone. Me
ciul lor direct, ce urmează a se des
fășura mîine, va decide desigur soar
ta primului loc. Un plus de șanse îl 
au voleibalistele sovietice, care n-au 
pierdut nici un set în întîlnirile a- 
vute la aceste campionate. După 
çum apreciază specialiștii, printre

cele mai bune jucătoare ale turneu
lui final se numără sovietica Inna 
Rîskal — „o trăgătoare excelentă și 
o inspirată coordonatoare a echipei 
sale".

Selecționata feminină a țării noas
tre are mari posibilități să ocupe în 
final locul trei în clasament, ceea ce 
îi va asigura dreptul de a participa 
la turneul olimpic de la Tokio, ală
turi de echipele U.R.S.S. și R. P. Po
lone — calificate de drept în urma 
rezultatelor realizate la campionate
le mondiale de la Moscova.

■k
Iată cum arată la ora actuală cla

samentele turneelor finale 
locurile 1—8.

Hochei : Selecționata 
orașului București • B.K« 
Farjestads (Suedia) 5*0
în cel de-al 2-lea joc susținut în 

țara noastră, echipa suedeză de ho
chei B. K. Farjestads a întîlnit ieri 
seară pe patinoarul artificial „23 Au
gust“ selecționata orașului București. 
Hocheiștii romîni, dornici să obțină 
un rezultat bun au desfășurat un joc 
combinativ. în viteză. în minutul 3 
Ionescu a înscris primul punct. Se
lecționata orașului București a reu
șit să se impună și a cîștigat meciul 
cu scorul de 5—0 (1—0 ; 2—0 ; 2—0) 
prin punctele înscrise de Ionescu, 
Szabo II, Varga, Pană și Biro.

Sîmbătă șl duminică

deschisă, partidele ce vor 
în ultimele trei zile anun-

acestea vor avea loc chiar 
Cehoslovacia - Bulgaria,

pentru

MASCULIN
Romînia 5 5 0 15- 3 250:173 10
Bulgaria 5 3 2 12- 7 223:193 8
Polonia 5 3 2 10-10 238:251 8
U.R.S.S. 4 3 1 11- 7 222:195 7
Ungaria 4 3 1 9- 6 194:168 7
Cehoslovacia 4 13 8- 9 208:206 5
Franța 5 0 5 1-15 136:236 5
Iugoslavia 4 0 4 3-12 157:206 4

FEMININ
U.R.S.S. 5 5 0 15- 0 225:107 10
Polonia 4 4 0 12- 2 205:134 8
Bulgaria 5 3 2 11-10 275:236 8
Romînia 4 3 1 9- 7 201:200 7
Cehoslovacia 5 14 6-13 209:253 6
Ungaria 5 1 4 5-14 202:265 6
R. D Germană 4 13 6- 9 161:197 5
Iugoslavia 4 0 4 3-12 133:219 4

PROGRAMUL DE AZI
BUCUREȘTI - Sala Floreasca 

(de la ora 16) : Franța — R. P. Ro
mînă, U.R.S.S. — R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Bulgaria; 
Sala Dinamo (ora 15,30): R. P. Un
gară — R. S. F. Iugoslavia-

CONSTANȚA (de la ora 16): 
R. P. Ungară — R. P. Polonă, 
R. S. F. Iugoslavia — R. P. Ro
mînă, R. S. Cehoslovacă — R. D. 
Germană.

Berlin - București, la înot
Sîmbătă 2 noiembrie și duminică 
noiembrie, la ștrandul Tineretului3

din Capitală are loc o întîlnire de 
înot între reprezentativele orașelor 
Berlin și București.

I a

Avantajele mecanizării
pot fi mai eficient folosite

(Urmare din pag. I-a)

necesar pentru zugrăvirea unui a- 
partament. Fierăstraiele electrice 
pentru tăiat țevi, mașinile de file
tat și îndoit, concentrate într-un 
singur punct de lucru, au ridicat 
dintr-o dată productivitatea muncii 
instalatorilor cu 20 la sută. Asemă
nător se muncește și pe șantierele 
trustului regional de la Cugir și 
Lupeni. Aici s-a trecut la folosirea 
mai bună a utilajelor prin extin
derea lucrului în două schimburi. 
Ca urmare, constructorii de pe aces
te șantiere nu numai că au depășit 
sarcina de creștere a productivității 
muncii, dar au și predat la vreme 
toate apartamentele planificate.

Cu totul alta este situația pe șan
tierele din Deva, Hațeg, Călan, Brad 
și Alba Iulia. Aici sînt serioase ră- 
mîneri în urmă, tocmai datorită fap
tului că nu s-a dat atenția cuvenită 
folosirii judicioase a utilajelor. Din 
pricina slabei organizări a muncii, 
macaralele grele, betonierele și alte 
utilaje stau zile întregi nefolosite. 
Mijloacele mecanizate din dotarea 
trustului n-au funcționat din plin în

„Cupa Steaua“ la motociclism
Ca în fiecare an la sfîrșitul sezo

nului, clubul Steaua organizează, pe 
stadionul său din cartierul Ghencea, 
un concurs motociclist de obstacole.

In cadrul probelor din concurs — 
la categoriile 125, 175. 250 și 350 cmc 
— alergătorii se vor întrece pe un 
traseu cuprinzînd numeroase ele
mente de dificultate : traseu de mo- 
tocros, trambuline, o „cocoașă“ înal
tă de 3 metri, gropi de nisip ș.a.

Concursul se va desfășura pe e- 
chipe. Reprezentativei învingătoare 
i se va decerna „Cupa Steaua“.

Interesant de menționat este fap
tul că se va organiza o întrecere și 
pentru începători, la două catego
rii : pînă la 175 cmc și pînă la 
350 cmc.

Cuplaj fotbal—rugbi
Pe stadionul bucureștean „Pro

gresul“ (str. dr. Staicovici) va 
avea loc duminică dimineața un 
interesant cuplaj sportiv. La ora 
9 este programat meciul de rugbi 
Progresul-Dinamo, derbi al eta
pei a XXI-a a campionatului re
publican. în continuare, se va 
desfășura partida amicală de fot
bal dintre formațiile Progresul și 
Steaua.

cîteva fînduH
în primul meci al turneului ce-1 între

prinde în R.S. Cehoslovacă, echipa de fot
bal Știința Timișoara a întrecut cu 5—3 
echipa Zemlin Mihalovne. Au marcat pen
tru Știința Surdan (3) și Lereter (2).

★
Ieri, la Timișoara s-a desfășurat meciul 

internațional de fotbal dintre formația bul
gară Lokomotiv Gorna Oreahovita și U.T. 
Arad. Au 
(1-1).

cîștigat sportivii bulgari cu 3—2

★

de fotbal dintre echipele olimpi- 
P. Romîne și Danemarcei se va

Meciul 
ce ale R. 
disputa duminică 3 noiembrie pe stadionul 
„23 August" din Capitală, cu începere de 
la ora 14,15 și nu de la ora 15 cum a fost 
anunțat inițial. în deschidere, de la ora 
12, va avea loc întîlnirea Viitorul Elec-

loracest an, ca urmare a mișcării 
neraționale de la un loc la altul, a 
reparațiilor de slabă calitate, a în
treținerii necorespunzătoare.

Folosirea nerațională a utilajelor 
are, firește, urmări negative asu
pra ritmului de execuție a lucrări
lor. Blocurile 12, 13, 14 din Deva 
sînt rămase mult în urmă față de 
grafic. Aici o macara a staționat 30 
de zile din cauza unei piese care s-a 
defectat. Nici conducerea șantieru
lui și nici cea a trustului n-au sesi
zat la vreme faptul că piesa defectă 
putea fi reparată în cîteva zile. Tot 
aici, la blocul 7 — de asemenea ră
mas în urmă — macaraua a lucrat 
sporadic, iar după terminarea lucru
lui, în loc să fie montată operativ 
la alte blocuri, a fost ținută în 
lași loc pentru lucrări mărunte.

Gradul diferit de folosire a 
toacelor mecanizate se reflectă 
durata de execuție a blocurilor. La 
Hunedoara, blocurile H 6 și H 7 cu 
cîte 60 de apartamente, unde s-a lu
crat intens cu mijloace mecanizate, 
au fost terminate în circa 5 luni. O 
durată de execuție redusă au și o 
serie de blocuri din Cugir. în schimb 
la Simeria, Deva, Vulcan, blocuri a- 
semănătoare sînt executate într-un 
termen mult mai lung. La Hunedoa
ra și Cugir, consumul de ore pe a- 
partament este mai mic decît la 
Deva, Vulcan, Alba Iulia și Hațeg, 
cu 150—500 de ore. Iată ce rezerve 
și posibilități există pentru sporirea 
productivității muncii pe șantierele 
trustului regional prin mai buna fo
losire a utilajelor de construcții.

★
în anul viitor, volumul construc

țiilor de locuințe din regiune crește. 
Realizarea acestui volum, în cele 
mai bune condiții, cere măsuri con
crete în ce privește mecanizarea lu
crărilor și extinderea metodelor mo
derne de lucru, folosirea cu eficien
ță sporită a mijloacelor mecanizate, 
aplicarea largă a micii mecanizări, 
în regiune există o experiență bună, 
care trebuie 
Constructorii 
execuție au 
de la alții.

ace-

mij- 
și în

extinsă pe șantiere, 
celor două unități de 
multe de învățat unii

tronica-Steaua, pentru capipionatul repu
blican de juniori.

*

Boxerii dinamoviști se pregătesc în ve
derea turneului pe care-1 vor întreprinde 
în luna noiembrie în Italia, ca invitați ai 
clubului Sempre Avanti Bologna. Din lot 
fac parte printre alții D. Davidescu, C. 
Crudu, C. Gheorghiu, S. Bîrsu, I. Mihalik, 
C. Stănescu, I. Monea, P. Mentzel și V. 
Mariuțan.

★
Duminică, în organizarea clubului spor

tiv Olimpia, se va desfășura al doilea ciclo- 
cros al sezonului de toamnă. întrecerea va 
avea loc în împrejurimile terenului sportiv 
„Bumbacul", cu începere de la ora 9,30. La 
startul probei seniorilor vor fi prezenți a- 
lergători valoroși de la Dinamo, Steaua, 
Voința, Metalul, Olimpia. (Agerpres)

„0 puternică stringers de mină“ 
„Izvestia** despre vizita în țara noastră a delegației Asociației 

de prietenie sovieto-romînă
MOSCOVA. — Sub titlul de mai 

sus, ziarul 
brie a.c. a publicat un articol sem
nat de V. Stoletov, ministrul învă- 
țămîntului superior și mediu de spe
cialitate al R.S.F.S.R.. In articol se 
spune :

în zilele tradiționalei Luni a prie
teniei romîno-sovietice, care se or
ganizează în fiecare an între 7 oc
tombrie și 7 noiembrie, o delegație a 
Asociației de prietenie sovieto-romî
nă a fost invitată să viziteze Romî
nia.

Noi am petrecut zece zile în mij
locul prietenilor romîni, am vizitat 
orașe și sate, am străbătut mai bine 
de 1 500 de kilometri pe minunatele 
autostrăzi. Membrii delegației noas
tre au luat cuvîntul la adunări 
oamenilor muncii, au stat mult 
vorbă cu muncitori și oameni 
stat, cu agricultori și oameni 
știință, cu elevi și studenți. Pe scurt, 
călătoria a produs o impresie pu
ternică.

După ce arată că a vizitat de 3 
ori țara noastră, autorul scrie în 
continuare : într-un timp uimitor de 
scurt. Romînia populară a parcurs o 
cale lungă. încă în 1949 la fiecare 
pas se puteau vedea urme ale unui 
trecut trist.

De data aceasta, Romînia s-a pre
zentat în fața noastră ca o țară cu 
o industrie înaintată. în orașul Hu
nedoara noi am vizitat Combinatul 
siderurgic. Siderurgistul care făcea 
parte din delegația noastră a decla
rat că aceasta este o întreprindere 
modernă în deplina accepțiune a a- 
cestui cuvînt, construită și înzestrată 
de specialiștii romîni.

La Craiova am vizitat Uzina con
structoare de mașini pentru indus
tria electrotehnică, la Brașov — Uzi
na de autocamioane. Și aici ne-am 
adus din nou aminte de un trecut 
recent. Romînia burghezo-moșie- 
rească importa 99% din mașini și 
mașini-unelte. Romînia populară ex
tinde an de an nomenclatura mași
nilor pe care le exportă.

Referindu-se la vizita făcută în
tr-o întreprindere care produce bu
nuri de larg consum, autorul scrie : 
Ne-a bucurat înaltul nivel tehnic al 
fabricatelor Estetica industrială se 
bucură de o mare stimă în rînduri- 
le colectivului. Sub raportul calită
ților tehnice-artistice, produsele de 
la fabrica vizitată pot concura cu 
cele mai bune modele de produse 
similare din lumea capitalistă.

întreaga Romînie de astăzi repre
zintă un uriaș șantier de construc
ții. Se construiesc numeroase între
prinderi, ansambluri de blocuri, se 
reconstruiesc orașele Arhitectura 
noilor clădiri desfată ochiul — ea 
este în armonie cu excelenta dispo
ziție a celor care le construiesc as
tăzi și celor care vor locui aici Sa
tul se străduiește să nu rămînă în 
urmă față de oraș.

Țăranul romîn de astăzi cons
truiește marea agricultură socialistă, 
care asigură nu numai necesitățile 
lui vitale esențiale, dar permite si 
schimbarea întregii sale vieți. în

„Izvestia“ din 26 octom-

ale 
de 
de 
de

cursul călătoriei prin țară, noi am 
văzut cum se construiește satul ro
mîn. Acesta devine frumos, confor
tabil, atrăgător.

Cu prilejul primei vizite în Ro
mînia, atenția îmi fusese atrasă de 
abundența cailor. în acest an noi am 
văzut pe ogoare multe tractoare șl 
autocamioane de bună calitate, fa
bricate în Romînia. Ochiul este des
fătat de vița de vie, de mari cirezi 
de vaci, turme de oi, de ogoare ex
celent lucrate. Toate acestea dove
desc că poporul romîn nu numai că 
a construit o mare agricultură socia
listă mecanizată, ci și o conduce cu 
fermitate pe 
Pretutindeni se observă marea gri
jă a Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului pentru învățămîntul 
public. Se construiesc noi școli, in
stitute. universități.

Poporul romîn construiește socia
lismul și privește cu încredere vii
torul. Energia, inițiativa și, ceea ce 
este esențial, dragostea de viață se 
puteau citi în ochii tuturor interlo
cutorilor noștri. Am avut multe în
tîlniri, toate au fost prietenești, cor
diale.

Ne-am pus nu 
care este cauza 
de izbitoare care 
Romînia într-un

Răspunsul era
Ceea ce s.a petrecut în țară repre
zintă marxism-leninismul în acți
une.

Cele zece zile petrecute în Romî
nia ne-au adus noi dovezi grăitoare 
ale faptului că poporul romîn este 
legat pe vecie de popoarele Uniu
nii Sovietice prin sentimente de 
dragoste și prietenie sinceră. Pu
tem spune că poporul nostru prețu
iește prietenia cu poporul romîn 
frate, o păzește ca lumina ochilor 
și dorește ca să se întărească și să 
se dezvolte spre binele popoarelor 
întregii comunități socialiste.

calea progresului.

o dată întrebarea : 
schimbărilor atît 
s-au înregistrat în 
timp scurt ?
precis și laconic.

„Steaua adîncimilor77
După cum transmite agenția France 

Presse, oceanograful francez lacques 
Yves Cousteau lucrează la realizarea ți
nui nou dispozitiv, care se va putea scu
funda sub apă la adîncimi de ordinul a 
4000 m și care se va deplasa cu o vi
teză de croazieră mai mare de trei no
duri. Acest vehicul, care va fi denumit 
„Steaua adîncimilor", se prezintă sub 
forma unei carcase sferice de otel cu un 
diametru interior de aproximativ 2 m 
și va putea lua la bord trei persoane.

La exterior se va amplasa o parte a 
echipamentului : o baterie electrică (din 
acumulatori), un convertizor de curent, 
motoarele, aparatele fotografice și alte 
dispozitive, forma generală a vehiculu
lui submarin rămînînd hidrodinamicS. 
„Steaua adîncimilor" va putea rămîne 
sub apă timp de 24 de ore Dispozitivul 
va avea o greutate totală de 6900 kg. 
Acest vehicul pentru mari adîncimi va 
fi dat în exploatare într-un viitor apro
piat.

Conferirea titlului de doctor
m r. p. Polona|^QnorkS causa p a!uca RipanLa Tonin,

VARȘOVIA 30 — Corespondentul 
Agerpres transmite :

La 29 octombrie, în aula mare a 
Universității „Mikolaj Kopernic" din 
Torun — R. P. Polonă, a avut loc 
solemnitatea conferirii titlului de 
doctor honoris causa acad. Raluca 
Ripan Despre activitatea științifi
că și obștească a acad. Raluca Ri
pan au vorbit prof. dr. Anton Swi-

nawslri rectorul Universității din 
Torun și prof dr K. Antonowicz.

Acad Raluca Ripan a mulțumit 
călduros pentru înaltul titlu primit.

în cinstea sărbătoritei rectorul 
Universității a oferit un prînz la 
care au luat parte numeroase per
sonalități ale vieții culturale și 
științifice din Torun.

„REACTOR ATOMIC" 
ÎN MINIATURĂ

La exploatările petro
liere din R.S.S.A. Tatară 
este folosit pentru prima 
oară un „reactor atomic“ 
în miniatură, cu ajutorul 
căruia se poate afia gra
dul de saturație cu petrol 
al straturilor în care se 
forează. Noul aparat este 
un generator de neutroni 
care funcționează pe bază 
de impulsuri. El emite 
neutroni și înregistrează 
drumul parcurs de aceș
tia prin rocile studiate.

tim cald Kuro-Sivo. De
plasarea acestui curent 
spre sud a cauzat anul a- 
cesta schimbări 
rabile în clima 
provocînd mari 
agriculturii.

conside- 
Japoniei, 
pierderi

DIN CAUZA
UNUI SCURT CIRCUIT...

ficial debutu] ca dansatoare 
într-o trupă de balet care 
va prezenta la „Theatre des 
Champs-Elysées“ baletul 
„Cenușăreasa“ pe muzică 
de Prokofiev. Geraldine 
Chaplin care a studiat dan
sul la școala de dans de pe 
lîngă teatrul „Sadler-Vells" 
din Londra va interpreta 
rolul unei prințese persane.

rămas imobilizate, în 
timp ce pe Rin și pe ca
nalele din regiunea Ruht 

navele fluviale au trebuii 
să arunce ancora.

DESCOPERIREA
UNUI PALAT

AL LUI MINOS

ÎN SCOPUL CERCETĂ-

Rll CURENTULUI
KURO-SIVO

și-a 
to

La 29 octombrie 
început lucrările la 
kio o conferință a oame
nilor de știință din 8 țări 
din Extremul Orient, 
care va discuta un plan 
de cercetări comune a- 
supra curentului mari-

Din cauza unui scurt
circuit, zilele trecute a iz
bucnit un incendiu într-o 
aripă a Palatului Normand 
din Palermo, sediul Parla
mentului regional al Sici
lien Incendiul a distrus 
picturi murale de o mare 
valoare. Au fost deteriorate 
mozaicuri din faimoasa Ca
pelă Palatină, situată la 
etajul al doilea al clădirii. 
Palatul datează din vre
mea cuceririi Siciliei de că
tre normanzi.

DEBUTUL GERALDINE!
CHAPLIN

Fiica cea mai mare a lui 
Charlie Chaplin, Geraldine 
Chaplin, își face în mod o-

O CARTE DESPRE
VERDI

Cu ocazia împlinirii 
150 de ani de la nașterea 
lui Giuseppe Verdi, mu
zicologul englez Frank 
Walker a publicat un vo
lum despre opera și via
ta marelui compozitor.

VAL GROS DE CEAȚĂ

a

Agenția vest-germană 
D.P.A. relatează că un 
val gros de ceață se sem
nalează în diferite regi
uni ale R. F. Germane, 
paralizînd în multe ca
zuri, circulația pe șosele, 
pe apă și în aer. în por
tul Hamburg 15 nave au

în micul port Kau 
Zakron din insula Creta 
o echipă de arheologi 
greci a descoperit un pa
lat al lui Minos, conside
rat mai important decît 
legendarul palat de la 
Knossos, descoperit la 
începutul secolului, 
rectorul monumentelor 
de pe Acropole, N. Pla
ton, a declarat că palatul 
descoperit în Creta da
tează probabil din anii 
1600— 1500 înaintea erei 
noastre și a fost îngropat 
în urma unui cutremur 
Construcția are 40 de în
căperi sub arcadele că
rora au fost găsite vase 
rituale de bazalt și ala
bastru și 50 de cupe și 
vase lucrate cu mare mă
iestrie artistică.

Di-
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Premierul laoțian 
a sosit la

Suvanna Fumma
Moscova

Dezbaterile pe marginea raportului 
Comitetului celor 18 state pentru dezarmare

NEW YORK 30. — Trimisul spe
cial Agerpres C. Alexandroaie 
transmite : în Comitetul Political 
Adunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile pe marginea ra
portului Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva. 
Reprezentantul S.U.A., Charles Stel
le, a arătat că există posibilitatea 
de a se găsi noj terenuri de acorduri 
între Est și Vest. Subliniind că 
problema dezarmării a ajuns în ul
timul an „într-o fază nouă de dez
voltare“, vorbitorul s-a referit, în 
această ordine de idei, la o serie de 
măsuri pe plan internațional. Re
prezentantul american 
nunțat în favoarea
pașilor inițiali făcuți pînă acum 
și a declarat că conferința pentru 
dezarmare de la Geneva va trebui, 
cînd se va întruni din nou, „să caute, 
mai activ decît în trecut, să conso
lideze un acord cît mai larg posibil“. 
Referindu-se la problema creării u- 
nor zone denuclearizate, reprezen
tantul S.U.A. a 
ființarea unor 
trebuie să fie 
tele din zonele 
ciudă controlul și

s-a pro- 
continuării

„în-
zone
sta-

declarat că 
asemenea 

inițiate de 
respective, să in-
fiecare caz să fie

examinat în funcție de - avantajele 
sale, ținîndu-se seama de echilibrul 
existent al forței militare".

în continuare a Juat cuvîntul re
prezentantul Italiei, Vittorio Zoppi, 
care a subliniat că .viitoarele trata
tive de la Geneva vor trebui să se 
desfășoare pe două linii paralele. 
„Pe de o parte, a spus el, va fi ne
cesar să continuăm activitatea pen
tru realizarea unui tratat referitor la 
dezarmarea generală și totală, iar 
pe de altă parte este de asemenea 
necesar să se ajungă la un acord cu 
privire la măsurile preliminare ur
gente“. Abord i nd problema dezar
mării generale, Zoppi a cerut „redu
ceri procentuale treptate ale arma
mentelor pentru aplicarea princi
piului dezarmării echilibrate“.

Reprezentantul Canadei, generalul 
E. L. Burns, a propus ca Comitetul 
celor 18 să elaboreze „criteriile ge
nerale“ în vederea creării unor zone 
denuclearizate în diferite regiuni ale 
lumii. El a recomandat să fie adop
tat proiectul de rezoluție cu privire 
la reluarea 
celor 18 cel mai tîrziu la o săptă- 

după încheierea examinării 
dezarmării 
a O.N.U.

„Vorbesc în numele poporului 
împilat din Africa de Sud, ca repre
zentant al luptătorilor pentru liber
tate, care Tîncezesc în închisori“, a 
spus Oliver Tambo.

Tambo a cerut ca O.N.U. să adop
te neîntîrziat sancțiuni economice 
împotriva R.S.A. pentru a pune ca
păt apartheidului.

Reprezentantul Guineei, Diallo 
Telli, care a luat apoi cuvîntul, a 
propus secretariatului Comitetului 
special să prezinte un raport pri
vind măsurile adoptate de diferite 
țări în interesul îndeplinirii rezolu
ției Adunării Generale și Consiliu
lui de Securitate referitoare la 
apartheid.

Procesul celor 11 fruntași ai 
Partidului Congresul Național Afri
can, a spus Diallo Telli, constituie o 
sfidare la adresa hotărîrii Adunării 
Generale, care a cerut încetarea 
procesului.

Cu privire la alegerea unui membru 
nepermanent în Consiliul 

de Securitate

lucrărilor Comitetului

A fost aprobat un proiect de

mînă 
problemei 
Generală

de Adunarea

la granița marocano-algenană
(Agerpres). — La 30 
întrunit la Bamako

BAMAKO 30 
octombrie s-a 
conferința la nivel înalt pentru re
glementarea pașnică a conflictului 
marocano-algerian. La lucrările con
ferinței au luat parte președintele 
Republicii Algeriene, Ben Bella, re
gele Marocului, Hassan al II-lea, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
și președintele Republicii Mali, Mo
dibo Keita.

Miercuri seara, la sfîrșitul confe
rinței, a fost dat publicității un co
municat comun în care se anunță că 
cei patru conducători de stat au rea
lizat un acord cu privire la înceta
rea focului la granița algero-ma- 
rocană, începînd de la 2 noiembrie, 
ora 0. în comunicat se spune de a- 
semenea că s-a căzut de acord asu
pra constituirii unei comisii compu
se din ofițeri ai țărilor participante 
la conferință, care va determina o 
zonă la frontiera algero-marocană 
din care forțele armate ale celor 
două țări se vor retrage după înce
tarea focului. Observatori din Etio
pia și Republica Mali vor suprave-

ghea menținerea securității și neu
tralității militare în această zonă.

Comunicatul indică apoi că cei 
patru șefi de state au hotărît să 
ceară întrunirea la Addis Abeba în 
termenul cel mai scurt posibil a u- 
nei reuniuni a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor africane membre 
ale Organizației unității africane, cu 
scopul de a constitui o comisie spe
cială de arbitraj. Această comisie va 
stabili responsabilitățile, va studia 
problema determinării frontierelor 
dintre Algeria și Maroc și va supune 
celor două părți propuneri concrete 
în vederea reglementării definitive 
a conflictului.

înainte chiar de încetarea focului 
cele două părți se vor abține de la 
atacuri reciproce publice și în presă. 
Cele două părți s-au angajat să res
pecte cu strictețe principiul neames
tecului în treburile interne ale ce
lorlalte state și principiul reglemen
tării conflictelor pe calea tratative
lor.

Comunicatul subliniază că între
vederile de la Bamako s-au desfă
șurat într-o atmosferă prietenească.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, prințul 
Suvanna Fumma, primul ministru 
laoțian, a sosit la 30 octombrie în
tr-o vizită la Moscova. Pe aeropor
tul Vnukovo oaspetele laoțian a 
fost întîmpinat de N. .S, Hrușciov,
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și de alți conducători 
sovietici.

Salutînd . .
N. S. Hrușciov a declarat că „Uniu
nea Sovietică, credincioasă politicii 
de pace și coexistență pașnică a 
statelor cu sisteme sociale diferite, 
se pronunță

pe Suvanna Fumma,

consecvent pentru în-

deplinirea riguroasă a acordurilor 
de la Geneva, care ar crea o bază 
favorabilă pentru dezvoltarea Lao- 
sului ca stat independent, neutru și 
iubitor de pace“.

In răspunsul său, Suvanna Fumma 
a declarat că ar dori să informeze 
guvernul sovietic despre problemele 
serioase pe care le întîmpină țara 
sa. „în Laos nu există deocamdată 
nici pace, nici stabilitate“, a spus: 
primul ministru al Laosului. El și-a 
exprimat totodată speranța că la 
Moscova, cu ajutorul guvernului so
vietic, va obține unele rezultate în 
rezolvarea acestor probleme.

NOTĂ „Comoara“ din lacul Toplib

A fost aprobat un proiect de rezoluție _ 
Romînă, Italia și Japonia

Adunarea Generală a O.N.U. a 
luat în discuție miercuri dimineața 
raportul anual al Agenției interna
ționale pentru energia atomică și a 
aprobat proiectul de rezoluție pre
zentat în comun de R. P. Romînă, 
Italia și Japonia asupra acestei 
chestiuni.

Luînd cuvîntul în numele delega
ției romîne, Ion Datcu a scos în e- 
vidență unele din realizările obți
nute de agenție în diferite domenii, 
arătînd totodată că delegația romînă 
consideră că programul acestei or
ganizații pentru anii viitori îi va 
stimula activitatea în domenii de 
importanță majoră, cum ar fi trans
formarea energiei atomice în ener
gie electrică, folosirea izotopilor în 
industrie, agricultură și medicină, 
formarea de cadre și specialiști și 
în alte domenii de interes general. 
Totodată, delegatul romîn a amintit 
printre acțiunile pozitive realizate 
în cadrul agenției rezoluția propusă

In Comitetul

prezentat de

care 
la

R. P.

și R. P. 
exami-

de opt țări, printre 
Romînă, cu privire 
narea programului de asistență teh
nică pentru țările în curs de dez
voltare. Vorbitorul a atras atenția 
asupra faptului că cursa înarmărilor 
nucleare frînează substanțial extin
derea aplicării energiei atomice în 
scopuri pașnice, reprezentînd tot
odată un important obstacol în ca
lea cooperării științifice internațio
nale. Este îmbucurător faptul că 
agenția caută să-și aducă contribu
ția la îmbunătățirea climatului 
litic internațional.

în încheiere, delegatul romîn 
vorbit despre succesele obținute
țara noastră în domeniul folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice, 
subliniind totodată că guvernul ro
mîn manifestă interes față de acti
vitatea agenției și sprijină acțiunile 
acesteia îndreptate spre intensifi
carea și lărgirea cooperării interna
ționale.

po-

a 
de

Politic Special
NEW YORK 30 (Agerpres). — în 

cadrul ședinței din 29 octombrie a 
Comitetului Politic Special al Adu
nării Generale O.N.U., care exami
nează politica de apartheid a guver
nului din R.S.A., a luat cuvîntul, ca 
petiționar, Oliver Tambo, vice
președinte al Partidului Congresul 
Național African din R.S.A. Refe- 
rindu-se la procesul reluat de Tri-

bunalul Suprem din Pretoria 'împo
triva celor 11 fruntași ai'luptei 
antirasiste din Republica Sud-Afri- 
cană, Tambo a subliniat că această 
represiune judiciară continuă în 
ciuda rezoluției adoptate de cea 
de-a 18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., care cere încetarea 
procesului și eliberarea deținuților 
politici.

NEW YORK 30 (Agerpres). — Re
prezentanțele la Națiunile Unite ale 
R. S. Cehoslovace și Federației Ma- 
layeze au informat la 30 octombrie 
pe președintele Adunării Generale 
a O.N.U., Carlos Sosa-Rodriguez, că 
au căzut de acord în problema îm
părțirii între cele două țări a unui 
loc de membru nepermanent în 
Consiliul de Securitate. R. S. Ceho
slovacă va ocupa acest loc în anul
1964, iar Federația Malayeză în anul
1965.

Președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Sosa-Rodriguez, a declarat 
că votul în această problemă va a- 
vea loc la 1 noiembrie. în cele 11 
tururi de scrutin, care au avut loc 
în Adunarea Generală la 18 și 25 
octombrie, atît R. S. Cehoslovacă, cît 
și Federația Malayeză nu au obținut 
majoritatea de două treimi necesară

Miting electoral la Atena
ATENA 30 Corespondentul Ager

pres transmite : Au mai rămas cîte- 
va zile pînă la alegerile din Grecia, 
care vor avea loc la 3 noiembrie. 
Campania electorală urmează să se 
încheie vineri seara. La 29 octom
brie, în piața Klafthomonos din A- 
tena a avut loc un miting al E.D.A. 
(Uniunea democrată de stînga). Mi
tingul a fost deschis de generalul 
Argheropoulos, după care Stamatis 
Merkuris, candidat în alegeri, a adus 
un salut participanților la miting, în 
numele personalităților care colabo
rează cu E.D.A.

în cuvîntarea sa, Iliu, membru al 
Comitetului Executiv al E.D.A., a 
subliniat rolul important jucat de 
acest partid pînă acum în via
ța politică a țării. A luat apoi 
cuvîntul Manolis Glezos, care a 
subliniat că E.D.A. se pronunță pen

îmbunătățirea con- 
ale oamenilor mun-

subliniază ziarul

tru pace, pentru dezarmare, pentru 
crearea unei zone denuclearizate in 
Balcani, pentru 
dițiilor de viață 
cii din Grecia.

După cum
„Avghi“, mitingul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă însuflețită.

în seara zilei de 30 octombrie, la 
Atena a avut loc de asemenea un 
miting electoral al Partidului progre
sist, la care a luat, cuvîntul liderul 
acestui partid, Markezinis.

Măsuri legislative împotriva 
discriminărilor rasiale în S. U. A

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Comisia juridică a Camerei Repre
zentanților a S.U.A. a trecut marți la 
votarea unui proiect de lege cu pri
vire la drepturile civile. Comisia s-a 
pronunțat asupra a două texte de 
proiecte — cel prezentat inițial, și 
un al doilea text, modificat în urma 
unor consultări între reprezentanții 
celor două partide în această comi
sie. Primul text, considerat de Unii 
membri ai comisiei ca fiind „prea 
rigid“ a fost respins cu 19 voturi 
contra 15. Cel de-al doilea text, pe 
care agenția United Press Interna
tional îl califică drept o lege „mo
derată, de compromis“, a fost adop-

14

Evenimentele din Dahomey

tat cu 20 de voturi pentru și 
contra.

Textul aprobat prevede interzi
cerea discriminării rasiale în localu
rile publice, numirea de inspectori 
care să accelereze înscrierea persoa
nelor de culoare pe toate listele elec
torale pentru alegerile prezidențiale 
său federale, și acordă guvernului 
posibilitatea de a interveni în' pro
cesele intentate de diferite persoa
ne private de drepturile lor de către 
autoritățile de stat sau de municipa
lități.

Spre deosebire de textul inițial, 
textul aprobat nu mai prevede îm
puterniciri speciale Comisiei pentru 
înlăturarea discriminării rasiale la 
angajarea brațelor de muncă. în 
textul inițial, ministrul justiției era 
împuternicit să intenteze acțiune ju
ridică în numele unor persoane pri
vate de drepturile lor de către auto
ritățile locale.

Primirea de către 
N. S. Hrușciov 

a delegației S. F. I. O.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

29 octombrie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a primit 
delegația Partidului socialist fran
cez. (S.F.I.O.), condusă de Guy Mol
let, secretar general al partidului.

La convorbire au participat Niko
lai Podgornîi, membru al Prezidiu
lui ,și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Boris Ponomarev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., precum și membri ai 
delegației P.C.U.S. la convorbirile 
cu •_ delegația Partidului socialist 
francez.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, a avut loC un schimb de pă
reri. în unele probleme internațio
nale.

Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a oferit 
la 29 octombrie un prînz în cinstea 
delegației Partidului socialist fran
cez.

în pofida sezonului rece, în împreju
rimile lacului alpin Topii tz din Austria 
mișună zilele acestea un mare număr de 
vizitatori neobișnuiți. Și-au făcut apa
riția, între alții, și reprezentanți ai unor 
firme occidentale care experimentează 
„aparatură nouă pentru cercetări., sub
acvatice“. Presa occidentală susține pe 
de o parte că servicii secrete occiden
tale și-ar fi trimis, de asemenea, ca „tu
riști“, emisari în regiunea lacului, iar 
pe de altă parte amintește, în legătură 
cu toate acestea, numele unor vechi 
naziști care și-au găsit refugiu în Spa
nia, țări din America de Sud și alte 
țări.

De ce, dintr-odată, acest lac greu ac
cesibil, ascuns printre munți înalți, a de
venit un punct de atracție atît de pu
ternic ? Pentru a răspunde la această 
întrebare trebuie să facem o incursiune 
într-nn trecut nu prea îndepărtat.

Primăvara anului 1945. în acele zile, 
conducătorii partidului nazist, ai SS, ai 
Gestapo-ului făceau încercări dispe
rate de a salva cîte- ceva din comorile 
jefuite în țările vremelnic ocupate în 
timpul războiului. Drept ascunziș se 
spune că ar fi fost alese apele adînci 
ale lacului Toplitz, folosit anterior de 
comandamentul hitlerist pentru expe
rimentarea unor arme antisubmarine.

într-una din acele zile, relatează 
săptămînalul francez „France Obser
vateur“, dinspre Bad Aussee și-ar fi fă
cut apariția o coloană de;autocamioane 
încărcate cu .containere speciale din me
tal care ar fi conținut lingouri și mo
nezi de aur, pietre scumpe și docu
mente ultrasecrete. Toate aceste con
tainere ar fi fost scufundate în apele 
lacului Toplitz, sub conducerea gene
ralilor SS Spatzel și Fabiunke.

în legătură cu această operație a de
pus recent mărturie cetățeanul Her
mann Steinegger, proprietarul unei 
ferme din localitatea Gössl, situată în 
imediata apropiere a lacului Toplitz. 
Iată ce a declarat el 
triace de anchetă.

„într-o noapte, între 5—7 mai 1945, 
am fost trezit de SS-iști. Mi s-a ordonat 
să înham caii la căruță și să transport 
niște containere din trei autocamioane, 
care s-au oprit lîngă lacul Grundl. 
Toată noaptea, pînă la ora 5 dimineața 
am transportat lăzi grele, pînă la 50 kg 
fiecare, de la lacul Grundl la lacul 
Toplitz. Erau cel puțin 60 de lăzi. Am 
văzut cum SS-iștii au încărcat aceste 
lăzi în bărci, iar apoi le-au aruncat în 
lac, la aproximativ 100 de metri de 
țărm...".

Despre o altă operație relatează zia
rul „Linzer Volksblatt". „în octombrie 
1944 — scrie ziarul — la Strassburg a 
avut loc o consfătuire secretă a exper-

Gössl, situată în

unei comisii aus-

ților financiari ai celui de-al treilea 
Reich. S-a adoptat hotărîrea de a de
pune la bănci străine o mare parte a 
tezaurului păstrat de Deutsche Natio
nalbank și de DEGUSSA (instituție fi
nanciară a Reichulüi pentru păstrarea 
rezervelor de aur și argint — n. r.), des- 
chizîndu-se conturi pe numele unor 
persoane interpuse".

Autoritățile hitleriste ar fi depus în 
ajunul capitulării, la băncile unor țări 
neutre, averi a căror valoare se ridică 
la suma de peste 5 miliarde dolari. Lis
tele complete ale acestor depuneri și 
tabelele persoanelor interpuse, care 
s-au îndeletnicit cu aceste operațiuni, 
ar fi fost închise în containere imper
meabile și scufundate în lacul Toplitz.

De aceea nu este de mirare că pe 
malurile lacului și-au făcut apariția emi
sari ai societății zise „Grupul de cerce
tare a lacului Toplitz“, care își are se
diul în... Peru. Șeful acestei societăți 
este Federico Schwend, despre care 
presa a dezvăluit că a fost ofițer al 
Gestapo-ului, unul din ajutorii lui Kal- 
tenbrunner, fost participant la conduce
rea „acțiunii Bernhard“ — care avea ca 
scop falsificarea de lire sterline și do
lari. După cum scrie „France Observa
teur“, — acest „grup de cercetări’’ străin 
ar fi în posesia codului care-i va permite 
să descifreze actele conținute în contai
nere“.

Activizarea febrilă în aceste zile a 
„cercetărilor“ în apele adînci pînă la 
110 metri ale lacului Toplitz are o ex
plicație precisă : în 1964 expiră terme
nul de păstrare a depunerilor de la 
băncile elvețiene. Dacă ele nu vor fi 
ridicate Ia timp, potrivit unei legi a- 
doptate de parlamentul elvețian, toate 
aceste averi trec în posesia visteriei fe
derale elvețiene.

între timp — după cum relatează , a- 
genția „France Presse“ — autoritățile 
austriace au luat o serie de măsuri, care 
nu sînt privite cu plăcere de sus-amin- 
tiții oaspeți nepoftiți. In jurul lacului 
patrulează în permanență jandarmi. Ac
cesul este pennis doar pe anumite 
drumuri care se află sub supraveghere. 
Echipe speciale de scafandri au explo
rat cu ajutorul unei sonde acustice fun
dul lacului. A fost montată o macara 
plutitoare pentru ridicarea eventualelor 
containere. Zilele următoare vor fi lan
sați scafandri spre locul unde se pre
supune că s-ar afla „comoara".

Grupuri de ziariști occidentali fac de 
gardă zi și noapte în speranța că vor 
putea relata „știri senzaționale“. Nu 
este exclus ca într-un viifor apropiat 
să fie elucidat acest mister, care a fă
cut atîta vîlvă.

La 28 octombrie, în Dahomey ar
mata a preluat puterea, înlăturînd 
guvernul provizoriu, constituit doar 
cu o zi înainte. Concomitent s-a a- 
nunțat dizolvarea Adunării Națio
nale și suspendarea constituției. 
Printr-un apel adresat de șeful sta
tului major al armatei, colonelul 
Soglo, populația a fost chemată să 
păstreze „ordine și calm“.

Intervenția armată a constituit un 
punct culminant al crizei politice 
declanșate în țară. Agențiile de pre
să. străine informează că evenimen
tele au avut drept cauză imediată 
asasinarea unui fruntaș al partidu
lui de opoziție Uniunea democratică 
din Dahomey și mai ales punerea în 
libertate provizorie a unui fost de
putat, Bohiki, implicat în această 
crimă. Eliberarea lui Bohiki a pro
dus indignarea populației din regiu
nea Porto Novo, de unde era origi
nară victima. Aici s-au semnalat 
imediat incidente, iar unități mili
tare care au intervenit n-au putut 
potoli revolta populației. Drept ur
mare, în țară s-a decretat starea de 
asediu. Adunarea Națională, sub 
presiunea manifestațiilor, a trebuit 
însă să revină asupra hotărîrii de 
a-l elibera pe deputatul implicat în 
asasinat. în cele 
fost arestat din 
de ultimă oră 
calma spiritele, 
vernămînt, prin 
antidemocratice pe care le-a între
prins în perioada de cînd se află la 
putere, își cîștigase încă de mult 
ostilitatea maselor. Partidul de gu
vernământ („Partidul Unității“, con
dus de Hubert Maga) deținea toate 
locurile în parlament și posturile 
ministeriale. Printre problemele 
care au stat la baza nemulțu
mirilor populației, agențiile de 
presă citează „regimul de austerita
te" instituit de guvern. Nemulțumi
rea muncitorilor și a altor categorii 
de oameni ai muncii față de conse
cințele „planului de austeritate" s-a 
concretizat în greve și demonstrații 
desfășurate sub lozinci care cereau 
satisfacerea de revendicări econo
mice. Arestarea unor lideri. sindicali 
pentru participare la demonstrații 
a provocat o grevă generală de pro
test la Porto Novo. Greviștii cereau, 
în afară de punerea în libertate a 
liderilor sindicali arestați, sporirea 
salariilor și satisfacerea altor reven
dicări

în față unei asemenea situații, 
președintele Maga a recurs la o

dln urmă, Bohiki a 
nou. Aceste măsuri 
n-au putut însă 
Partidul de gu- 
șirul de măsuri

stratagemă în speranța de a calma 
tulburările. Astfel, el a dizolvat gu
vernul său și, la scurt timp după 
aceasta, s-a anunțat formarea unui 
guvern provizoriu alcătuit din trei 
lideri politici principali ai țării : 
președintele Hubert Maga, vicepre
ședintele Sourou Migan Apithy și 
conducătorul partidului „Uniunea 
Democratică din Dahomey“, Justin 
Ahomadegbey. Remanierea guver. 
namentală 
scontat. Sindicatele și-au anunțat 
hotărîrea de a continua greva ge
nerală pînă la demisia președintelui 
țării, în fața reședinței căruia s-au 
desfășurat mari manifestații de pro
test ale populației. Ciocnirile dintre 
manifestanți și poliție s-au soldat 
cu morți și răniți. S-a văzut clar că 
soluția la care s-a recurs pentru re
zolvarea crizei politice n-a făcut 
decît să ațîțe și mai mult spiritele, 
în acele momente critice a interve
nit conducerea armatei, care a de
mis guvernul improvizat de Maga 
și a format un cabinet nou, condus 
de colonelul Christophe Soglo. Colo
nelul deține, în același timp, porto
foliile ministerelor apărării, afaceri
lor interne și informațiilor. Prezen-

ța colonelului Soglo este, de altfel, 
singura modificare față de compo
nența guvernului precedent. Căci, 
deși a fost una dintre țintele prin
cipale ale nemulțumirilor manifes
tate de populație, fostul președinte 
Hubert Maga este inclus în noul ca
binet în calitate de conducător a 
cinci ministere : de externe, al lu
crărilor publice, turismului, justi
ției, poștelor și telegrafului. într-un 

n-a avut însă efectul mesaj radiodifuzat, Maga a declarat 
Sindicatele că și-a „sacrificat președinția“ în 

interesul „unității naționale“. Cei
lalți doi miniștri, Sourou Migan 
Apithy și Justin Ahomadegbey, au 
făcut parte, de asemenea, din fostul 
guvern.

Judecind după cauzele crizei 
politice din Dahomey, după obiecti
vele revendicărilor ridicate de ma- 
nifestanți și pe care șefii militari 
declaraseră că tind să le rezolve, 
caracterul ultimei remanieri guver
namentale apare ca puțin eficace. 
Rămîne de văzut în ce măsură vor 
accepta această soluție de „rezolva
re“ a crizei păturile largi ale popu
lației țării care, cu cîtva timp în 
urmă, au aruncat în față un „nu“ 
hotărît actualilor guvernanți

V. OROS

încheierea Congresului 
P. S. Italian

ROMA 30 (Agerpres). — Marți 
seara s-au terminat la Roma lucră
rile Congresului Partidului Socialist 
Italian. La ultima ședință, Congre
sul a ales noul Comitet Central al 
partidului. în componența acestuia 
au intrat 59 de reprezentanți ai cu
rentului majoritar („autonomist“), 
care sprijină în ansamblu poziția 
secretarului partidului, Pietro Nenni, 
40 de reprezentanți ai aripii de stin
gă în frunte cu Vecchietti și Basso 
și 2 reprezentanți ai unei fracțiuni 
mai mici a partidului condusă de 
Pertini.

Agenția Associated Press relevă 
că din cei 59 de membri ai Comite
tului Central care reprezintă frac
țiunea lui Nenni, 16 îl sprijină pe 
adjunctul său, Lombardi, care în. 
diverse probleme nu se află pe o 
poziție identică cu secretarul gene
ral. „în fapt, arată agenția, Nenni 
deține deci numai 43 de locuri în 
Comitetul Central, adică mai puțin 
decît o majoritate de lucru“.

G. DASCÄLU

Fundul Iacului Topii tz este cercetat cu sonde acustice.
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din mișcareaNorvegia a aderat la Tratatul sori a foștilor luptători 
de rezistență a Greciei.

NEW YORK. De la 
berg (statul California)

de la Moscova

Demonstrație a muncitorilor bolivieni de la minele de cositor în sprijinul revendicărilor lor economice.Demonstrație a muncitorilor bolivieni de la minele de cositor în sprijinul revendicărilor lor economice.

OSLO. Stortingul norvegian a apro
bat la 29 octombrie, în unanimitate, a- 
derarea Norvegiei la Tratatul de la 
Moscova privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub apă.

ALGER. Primul secretar național al 
Uniunii generale a muncitorilor alge
rieni, Rabah Djermane, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că la 
Alger va avea loc întîlnirea Comite
tului de pregătire pentru crearea unei 
uniuni sindicale africane.

FRAGA. Cu prilejul împlinirii a 
cinci ani de la semnarea acordului 
cultural dintre R. P. Romînă și R. S. 
Cehoslovacă, prof. Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.R. la Praga, a oferit un 
cocteil. Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului învățămîntului 
și Culturii, ai Academiei cehoslovace 
de științe, conducători ai uniunilor 
de creație și alți oameni de știință 
și cultură.

ACCRA. în capitala Ghanei s-a des
chis sesiunea Comisiei Organizației 
unității africane pentru problemele a-- 
părării, la care participă 200 de dele
gați din 32 ' 
dente.

HANOI, 
la Hanoi 
sesiune a

publicii Democrate Vietnam, 
ordinea de zi a sesiunii au figurat 
printre altele raportul Comitetului 
permanent al Adunării Naționale și 
raportul cu privire la politica finan
ciară a guvernului R. D. Vietnam.
O declarație a președintelui

Sukarno

baza Vanden- 
a Forțelor ae

riene militare ale S.U.A., a fost lan
sat la 30 octombrie un satelit secret. 
Pentru lansare a fost folosit sistemul 
de rachete „Thor-Agena“. Purtătorii 
de cuvînt ai Forțelor aeriene militare 
nu au anunțat plasarea pe orbită a 
satelitului-

DJAKARTA. Luînd cuvîntul la un 
miting de masă al tineretului indo
nezian, președintele Sukarno a decla
rat că Indonezia nu poate fi de acord 
cu esența neocolonialistă a Federației 
Malayeze și va lupta .pînă la capăt îm
potriva ei.

BANGKOK. La 30 octombrie a 
luat sfîrșit la Bangkok reuniunea 
consilierilor militari ai pactului Asiei 
de sud-est — S.E.A.T.O. într-un co
municat dat publicității după reuniune 
se spune că consilierii „au aprobat 
un program de exerciții militare mai 
larg“ și că a fost examinată situația 
din Vietnamul de Sud și Laos, țări 
care se află sub „protecția“ S.E.A.T.O. urma, ^unsmui ministerial ai ric^ci 

ATENA. în spitalul închisorii ' comune se va declara dispus să ia 
„Aghios Pavlos“ a încetat din viață, serios în discuție plîngerile Danemar- 
Damianos Hadzidanilidis, participant cei" 
la mișcarea de rezistență din Grecia, 
deținut în închisoare de 18 ani. A-

Dificultățile Danemarcei
în Piața comună

.BRUXELLES. în capitala Belgiei 
au loc tratative economice între re
prezentanți ai Pieței comune și ai 
Danemarcei. Delegația daneză a su
bliniat în cadrul tratativelor dificul- • 
tățile pe care le întîmpină încercările 
țării ei de a-și extinde exporturile de 
produse agricole în țările Pieței . co
mune. Agenția vest-germană D.P.A. 
subliniază, însă, că „la Bruxelles se 
manifestă îndoieli că, în cele din 
urmă, Consiliul ministerial al Pieței

«

de țări africane indepen-

Intre 28 și 30 octombrie, 
, a .avut loc cea de-a 7-a 
Adunării Naționale a Re-

___ __________ __ _____ _ LIMA. Președintele Republicii 
cesta este cel de-al 7-lea deținut po< Peru, Fernando Belaunde Terry, a 
litic care a decedat , în ultimele luni cerut parlamentului să. aprobe națio- 
în închisoare. Comitetul 
al 
tă

_ 1„____ -J Executiv nalizarea filialei din Peru a Societă- 
Partidului Uniunea democra- ții pétrolière „Standard Oil of New
de stînga (E.D.A.) a cerut, Jersey“ dacă tratativele cu reprezexi-

într-o declarație dată ’ publicității în , ’
legătură cu moartea lui Hadzidanili- vizuirii contractului nu vor da Tezul- 
dis, eliberarea neîntârziată din închi-

tanții acestei societăți în privința re-
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