
Cu toate forțele pentru 
executarea ogoarelor 

de toamnă
In regiunea București au fost arate pînă 

acum peste 77 la sută din terenurile ce 
sc vor însămința în primăvara viitoare. în 

raioanele Roșiori de Vede, Călărași ți Urziceni 
s-au arat 85—90 la sută din aceste suprafețe.

în ședințele de lucru ținute la Alexandria, 
București, Călărași și Urziceni, la care au parti
cipat reprezentanți ai consiliilor agricole regio
nal și raionale și ai conducerilor S.M.T., s-a 
arătat că există posibilități ca pînă la sfîrșitul 
săptămînii viitoare această lucrare să fie în
cheiată în întreaga regiune. în acest scop au fost 
iuate măsuri ca să se lucreze în două schimburi 
cu tsn număr mai mare de tractoare, iar mași
nile din unitățile care au terminat arăturile, să 
fie deplasate în gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective unde mai sînt terenuri 
nearate. Au fost întocmite grafice de lucru care 
prevăd folosirea tuturor mijloacelor pentru exe
cutarea ogoarelor de toamnă și încorporarea sub 
brazdă a îngrășămintelor. (Agerpres)

Loturi semincere
în gospodării colective
îndrumate de con

siliile agricole, gos
podăriile colective 
din regiunea Crișa- 
na au organizat în 
toamna aceasta lo
turi semincere pe o 
suprafață totală de 
20 000 ha. Colectiviș
tii înmulțesc în acest 
fel soiurile de grîu 
cele mai productive 
care în regiune au 
dat în acest an pro-

ducții de 3 000—4 000 
kg la ha și își asigură 
în felul acesta sămîn- 
ță de bună calitate 
pentru anul viitor.

Toate lucrările de 
pregătire a terenului, 
fertilizare și însă- 
mînțare au fost fă
cute sub îndrumarea 
inginerilor agronomi 
la un nivel agroteh
nic corespunzător.

(Agerpres)

In regiunea Maramureș

MO de hectare 
de terenuri acide 

fertilizate
In regiunea Maramureș au fost fertilizate 

în acest an 6 000 de hectare de terenuri acide, 
în anul următor, această suprafață va crește 
aproape de 5 ori. O experiență bună în ame
liorarea terenurilor acide au dobîndit gospo
dăriile agricole de stat. La G. A. S. Cărei, de 
exemplu, unde s-au împrăștiat o dată cu 
îngrășămintele naturale și cîte 4 tone de 
praf de calcar la hectar s-au realizat sporuri 
de aproape 400 kg grîu și de 1 600 kg po
rumb la hectar. Rezultate asemănătoare au 
obținut G.A.S. Satu-Lung, precum și gospo
dăriile colective din raioanele Lăpuș și Șom- 
cuta. (Agerpres)

CONSFĂTUIRE CONSACRATĂ
ORGANIZĂRII CAMPANIEI

DE REPARAȚII A TRACTOARELOR
Vineri și 

tă a avut 
S.M.T. Urziceni o 
consfătuire privind 
organizarea și desfă
șurarea lucrărilor de 
reparație a tractoare
lor și mașinilor agri
cole în perioada de 
iarnă. Au participat 
ingineri mecanici 
șefi de la trusturile 
regionale S.M.T. și 
inginerii mecanici 
controlori de la cen
trele permanente de 
instruire din S.M.T.

Din informările 
prezentate și dis
cuții care au a- 
vut loc a reieșit pre
ocuparea consiliilor 
agricole și a condu
cerilor S.M.T. pentru 
organizarea temeini
că a campaniei de 
reparații. în pre-

Zent în numeroase 
S.M.T. lucrările de 
pregătire sînt termi
nate, iar în multe al
tele a și început re
pararea mașinilor și 
a tractoarelor. A 
fost subliniată ne
cesitatea ca aceste 
lucrări să înceapă în 
toate unitățile și să 
se ia măsuri pen
tru asigurarea vite
zei de lucru planifi
cate încă din pri
mele zile de muncă.

Participanții la 
consfătuire au asistat 
la o demonstrație 
privind organizarea 
muncii de reparații 
în flux continuu, me
todă care se aplică în 
acest an experimen
tal la S.M.T. Urzi- 
ceni și S.M.T. Stîlpu.

(Agerpres)
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Realizări
ale furnalistilor

aragazuri

biciclete

Foto: AGERPRES
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Motoristul Petra Ghigheanu de la întreprinderea forestieră Tg. Jiu 
are numai 18 ani. El lucrează la doborîful și secționatul mecanic 

a| buștenilor.

ÌD/n cele 440 c/e Zone de me/a/e vechi co/ec/a/e ìn/r-o 
smgora zi de /inerii dm ra/oane/e „Griidta Ros/e" 
t/ico/ae Ba/cescu" si „ 1 /dai" din Bucarest/, cu a'dausut 

respecf/P de /o'n/a a/óp se poi obline •

cintela
tinerelului

tractor

isso

Furnaliștiî de la 
Uzinele siderurgice 
„Victoria“ din Călan 
au ridicat anul ace
sta indicii de utili
zare a furnalelor la 
un nivel apropiat de 
cel prevăzut pentru 
ultimul an al șesena- 
lului. Ei au obținut 
de pe fiecare metru 
cub de volum util de 
furnal și zi calenda
ristică o cantitate de 
fontă mai mare cu a- 
proximativ 50 la sută 
fată de realizările 
anului 1959.

Sporirea producti
vității agregatelor a 
permis colectivului 
acestei uzine să li
vreze uzinelor con
structoare de mașini 
din tară, în afara 
prevederilor planu
lui, o cantitate de

fontă cu care se pot 
fabrica piese pentru 
mii de mașini și uti
laje. în același timp 
au fost reduse chel
tuielile de producție 
pe tona de fontă 
realizîndu-se, de la 
începutul anului, e- 
conomii suplimentare 
în valoare de peste 
3 400 000 lei.

Aceste realizări 
sînt rodul aplicării 
a peste 100 de mă
suri tehnico-organi- 
zatorice și a meto
delor avansate 
muncă folosite 
furnaliști, care 
dus la prelungirea 
cu 6—10 la sută a 
duratei de funcțio
nare a agregatelor 
între reparații și la 
înlăturarea pierderi
lor de fontă lichidă.

OȚELARIILOR PATRIEI
TOT MAI MULT HER VECHI! Conferirea titlului de „Om de Științe 

Emerit al R. P. Romîne“ și de „Profesor
PE S

• In primele 9 zile 
din această lună, tine
rii siderurgiști, mineri, 
țărani colectiviști din 
regiunea Hunedoara și 
din împrejurimi au co
lectat 626 tone de me
tale vechi. Cele mai 
bune rezultate le-au ob
ținut tinerii din orașul 
Calan.

Pe întreaga regiune, 
prin munca patriotică a 
tinerilor, s-au colectat 
anul acesta peste 11 000 
tone de fier vechi.
(corespondentul nostru)

ci- 
din 
în 
de

• La Fabrica de 
ment, var și ipsos 
Turda s-au colectat 
aceste zile 32 tone 
metale vechi. în numai
trei zile tinerii din ra
ionul și orașul Turda 
s-au angajat să strîngă 
225 de tone. Elevii de 
la Școala medie nr. 1 
au colectat 3 tone, alte 
organizații din cadrul 
raionului nu adunat 
într-o singură zi — vi

neri — 9 tone 
vechi.
(corespondentul

de fier

nostru)

ore ale9 în primele 
zilei de ieri, tinerii de 
la Uzinele de tuburi 
„Republica” din Capita
lă au colectat pentru 
oțelarii hunedoreni pes
te 40 tone de 
vechi. E un 
dovedește 
mentul luat 
zile — 100 
va fi îndeplinit. Impor
tant — spune tovarășul 
Ernest Moise — secre
tarul comitetului U.T.M., 
este să avem Ia timp 
vagoanele cu care să 
expediem fierul vechi.

C. L.

sînt tinerii din turnăto
rie, forje. Acțiunea con
tinuă. Succesele vor 
spori pentru că în a- 
ceastă acțiune participă 
întregul tineret.
(corespondentul nostru)

De ce nu luați măsuri? [merit al R .P. Romine“
CĂTRE DIRECȚIA GENE

RALA DRUMURI ȘI 
PODURI CRAIOVA

ca să predați acest fier, vechi 
I.C.M.-ului ?

unor cadre didactice

fier 
succes care 
că angaja- 
pentru trei 
de tone —

• Tinerii de la Fabri
ca de rulmenți din Bîr- 
lad și-au îndeplinit 
angajamentul anual. Ei 
au colectat 1 000 tone 
de fier vechi. Fruntași

• In regiunea Banat 
un număr tot mai mare 
de tineri participă cu 
entuziasm la colectarea 
fierului vechi. în ziua 
de 9 noiembrie în ora
șul Timișoara tinerii au 
colectat circa 32 de 
tone, pionierii șî școla
rii din orașul Caran
sebeș au colectat 20 de 
tone de fier vechi, iar 
cei 171 de tineri din a- 
telierul mecanic, oțelă- 
ria Martin, laminorul 
de platine de la Uzina 
„Oțelul roșu” au strîns 
pentru oțelăria 
peste 15 tone 
tale vechi.
(corespondentul

Vă facem cunoscut că pe 
drumul Cîmpulung—Brașov, 
în sectorul Rucăr, există 80 de 
tone de parapeți de șină cale 
ferată pe care nu le-ați pre
dat I.C.M.-ului deși ordinele 
în vigoare prevăd să fie de
montați și înlocuiți.

Pe drumul național 65, la 
intrarea în Slatina, zace în
gropat în aluviuni un tablier 
metalic care cîntărește circa 
20 de tone și așa după cum 
știți un asemenea tablier cu 
aceeași greutate zace acoperit 
de bolovani în rîul Jiu pe 
drumul național 66 la kilome
trul 114. Cînd veți lua măsuri

i CĂTRE CONDUCEREA 
I.P.M.P.B.-PITEȘTI

Cele 50 de tone de fier vechi 
provenite din demontarea 
hangarului avariat cu mulți 
ani în urmă n-au ajuns încă 
la oțeluri. Pînă cînd va dura 
această situație ?

CĂTRE I.F.-URILE 
MINÄSTIREA, PIPIRIG, 

ROZNOV, BORCA

însemnate cantități de me
tal vechi, drukere, platforme, 
pe alocuri acoperite de bălării,

Perffnj activitatea îndelungată, 
contribuție în dezvoltarea științei 
și merite deosebite în dezvoltarea 
învățămîntului superior, Consiliul 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne a emis un decret prin 
care se conferă titlu! de „Om de 
Știință Emerit al Republicii Popu
lare Romîne" și de „Profesor 
Emerit al Republicii Populare Ro
mîne" Unor cadre didactice din 
învățămîrful superior.

Cu titlul de „Om de Știință 
Emerit al Republicii Populare Ro
mîne" au fost distinși : academi
cienii Eugen Bădărău, Mihai Ciucă, 
Ion S. Gheorghiu, lorgu Iordan, 
dr. Nicolae Lupu, Cornel Mikloși, 
dr. Marius Nasfa, Ștefan Procopiu, 
Traian Săvulescu, profesorii

i

Cînd doi tineri se căsătoresc, buna dispoziție, florile și felicitările sînt invitați de onoare. Lucrul a- 
cesta ni-| pot spune și colectiviștii din comuna Asan-Aga, regiunea București, care au petrecut de cu- 

rînd la nunta a doi tovarăși de muncă de-ai lor.: Mihai Mihai și Maria Utan.
Foto : AGERPRES

Maistrul Ion Secăreanu de la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad 
esfe numit aici „profesorul" u- 
cenicilor. în fiecare ucenic care 
vine în fabrică el investește, 
cu dragoste și dărnicie, din te
zaurul său de preț — experien
ța zecilor de ani de muncă în 
uzină. Iar elevii de azi ai mais
trului vor deveni și ei mîine 
profesori. Aceasfa e legea u- 

zinei.

Foto : N. STELORIAN

nostru)

uzinei 
de meh-

(Continuare în pag. a II-a)

versitari dr. Vasile Teodorescu 
(Bazil) și dr. Victor Vilcovici.

Cu titlul de „Profesor Emerit 
al Republicii Populare Romine" 
au fost distinși : prof. ing. Gheor
ghe Alexa, prof. univ. CoIoman 
Bakony, prof. dr. Leon Baliff, prof, 
univ. Marin Bănărescu, prof. univ. 
Aurel Beleș, membru corespon
dent al Academiei, prof. univ. 
Jean Bobescu, < 
Bodascher, prof, 
dru Călinescu, 
Silvia Căpățîn'ă, 
Aurel Cernăfescu, prof. univ. Ion 
Chirescu, prof. univ. Antonin Cio
lan, conf. univ. Madeleine Coco- 
răscu, prof. univ. Mihail Crucea- 
nu, prof. univ. Cella Delavrancea, 
aciad. Gheorghe Demetrescu, prof, 
dr. State Drăgănescu, acad. Ion 
Enescu, prof. univ. Traian Gheor
ghiu, membru corespondent a| A- 
cademiei, • ■ ■ — •
prof. univ. 
Paraschiva 
Constantin 
Jora, prof.
prof. dr. Dumitru Manolescu, prof, 
univ. Cornel Medraa, membru co
respondent al Academiei, prof, 
univ. Alexandru Miță, ■ prof. univ. 
Florica Muzicescu, dr. Gheorghe 
Năstase, prof. dr. Ion Nicolau, 
prof. univ. Pompiliu Nicolau, prof, 
univ. Octavian Onicescu, acad. 
Gheorghe Oprescu, acad. Nico
lae Profiri, prof. univ. Iosif Pru- 
ner, acad. Alexandru Rădulescu, 
acad. Vasile Rășcanu, 
univ. Titus Rusu, 
Dumitru Săvulescu,

conf. I 
univ. 
COlȚjf.

prof.

prof.
univ. Otto 

Alexan- 
univ. 
univ.

prof. dr. Ion Goia, 
Ion Gudju, prof. univ.

Magi Ardeal, prof. univ. 
Iliescu, acad. AAihail 
univ. Elemer Kopp,

conf. 
prof. dr. 

prof. univ. 
Cornel Severineanu, prof. univ. 
Paula Sibille, prof. univ. Teofil 
Simenschi, prof. univ. Gheorghe 
Simotifa, prof, dr. Constantin 
Sfanca, prof. univ. Constantin 
Stroescu, prof. ing. Constantin C. 
Teodorescu, prof. dr. Gheorghe 
Tudoranu, prof. univ. Victor Vlad, 
prof. dr. Julius Voicu, prof. univ. 
Vasile Zbegan. (Agerpres)
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iața noastră e 
atît de bogată în 
fapte sclipitor de 
curate, impresio
nante prin 
dura și 
lor, prin 

sufletească a acelora 
înfăptuiesc, 
bolnăvit și 
sută, o mie — sînt gata să-i 
dea singe din sîngele lor. sau 
să-l vegheze la căpătîi zi și 
noapte, pentru ca lumina vie
ții să-l bucure din nou pe to
varășul lor și al nostru, al tu
turor. Cinci copii brașoveni 
au rămas fără părinți; ime
diat însă alți doi soți s-au gră
bit să le fie ei părinți, și i-au 
crescut pe toți cinci pentru ca 
ei. frații, să rămină frați.

Viața noastră e atît de bo
gată în asemenea fapte sim
ple, fapte mari. Cu atît mai 
dureros, mai greu de crezut, 
mai absurd, cîte un gest care 
iese din limitele omenescului, 
ca acela pe care-l vom povesti 
mai jos.

...Nu e mult de cînd la ușa 
tovarășului Ion Manicu, pro
curor-șef al raionului V. I. 
Lenin din Capitală, au bătut 
doi copii: o fetiță în vîrstă de 
14 ani și un băiat de 16 ani. 
Era o zi cam friguroasă, dar 
fetița umbla într-o scurtă

Un om 
alții -

căl- 
firescul 
bogăția 
care le 
s-a îm- 
zece, o

subțire, iar băiatul într-un 
jerseu.

— Nene, am auzit că dum
neata știi o casă unde pot 
dormi copii... i-au zis ei pro
curorului-șef.

— Bine, dar voi n-aveți fa
milie? N-aveți părinți ?

Părinți ? N-au I Părinții tră
iesc, dar ei n-au părinți. Fost 
gestionar, tatăl lor a intrat 
intr-o cirdășie de bețivi. Poa-

sufletească: dragostea de
părinte.

La vîrsta de 8 ani (adică cu 
8 ani în urmă) băiatul n-a 
mai putut suporta și a îndrăz
nit să-i spună :

— Tăticule, nu ți-e milă de 
noi ?

Mîndria de bețiv a lui Trifu 
a fost șifonată. L-a călcat în 
picioare. L-a azvîrlit în stra
dă pe copilul lui, pe Costel.

a fi un om adevărat, leagănă 
copiii cuiva în schimbul su
mei de 100 de lei pe lună, că 
băiatul lui spală niște hirdaie, 
la vîrsta cînd ar trebui să-și 
însușească o meserie. Asta în 
timp ce el, Ion 
chefuiește acasă 
ceea străină.

Nu sînt toate

Trifu, tatăl, 
cu femeia a-

aceste fapte, 
povestite chiar așa sumar, în

te din această cauză, el, Ion 
Trifu, nu mult după aceea, a 
intentat acțiune de divorț și a 
fugit cu o femeie străină la 
București. Legea i-a încredin
țat lui copiii cei mai mici, 
mama copiilor fiind bolnavă. 
Mici, copiii nu-l deranjau prea 
mult. Ia, acolo, niște mogîl- 
dețe. Dar copiii creșteau și au 
început să-i stea în calea „dis
tracțiilor“ lui. li bătea mama 
vitregă cu vătraiul, îi lăsa ne- 
mîncați, numai ca să scape de 
ei. li bătea tatăl, erau lipsiți 
de cea mai necesară căldură

De 
loc 
din 
8 ani!
timp școala și a învățat excep
țional. Cu fata, lucrurile s-au 
petrecut la fel. Voiau amân
doi să învețe mai departe, dar 
pentru asta ei aveau nevoie, 
așa cum e și firesc, de îndru
marea acelora care i-au cres
cut. Cine? Tatăl? El nici nu 
știa pe unde dorm, nu știa că, 
pentru a-și ciștiga hrana, fii
ca sa, la vîrsta de 14 ani, adi
că atunci cînd trebuia să în
vețe, să se pregătească pentru

atunci băiatul umblă din 
in loc, din casă în casă, 
cunoscut în cunoscut. De 

Și-a terminat între

astare. să înmoaie inima și 
celui mai împietrit om ?

Am asistat la scena cînd, 
chemat de procuratură, Ion 
Trifu s-a întîlnit cu copiii lui, 
in cabinetul procurorului-șef. 
Chiar și acest fapt, faptul că 
tu, tată, te întîlnești cu copiii 
tăi, obligat de procuratură, e 
groaznic. Cum s-a comportat 
Trifu ? A intrat nepăsător, 
fără să-i întrebe nici lucrul 
cel mai banal: ce mai fac, 
fără să le arunce o privire. 
Cită lipsă de omenie, cită 
pustietate morală cuprindea 
acea nepăsare a unui părin-

te. Un lucru e clar: la starea 
aceasta de josnicie față de 
propriii copii, Ion Trifu a 
ajuns, pornind pe calea dezin
teresului față de familie, faț. 
de soție, față de mama copii 
lor, săi, la această decădere 
morală a ajuns făcând-o pe 
cotoiul, încurcîndu-se cu alte 
femei, apucînd pe calea bău
turii.

<-> Ai cui sînt copiii aceștia 
Ion Trifu ? u întrebă tova
rășul procuror-șef.

— Ai cui or vrea... a răspuns 
el sec, rece, nepăsător.

Chiar și de acolo, de la pro 
curatură, Ion Trifu a plecat 
nerecunoscîndu-și copiii, afir
mând că nu-i primește nici 
acum acasă. Privindu-l cum 
scria o declarație prin care 
se obliga să-i dea fetiței cer 
tificatul de naștere (de cîtevo 
luni o împiedică să-și scoati 
buletinul de populație ca să 
nu-și poată „revendica" drep
turile de fiică '.), privindu-l 
cum scria această declarație 
ne întrebam: tovarășii din în
treprinderea „Munca textilă" 
de pe strada Sadului nr. 35 
cunosc situația în care se afli 
cei doi copii ? Lună de lună,

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a II a)



la școala belșugului

La început
de an școlar

și au obținut pxo- 
Astfel — scrie co- 
— brigada de cîmp

n pragul deschide
rii cursurilor învă- 
țămîntului agrozoo
tehnic cu durata de 
3 ani, sosesc pe a- 
tlresa redacției tot 
mai multe scrisori.

Corespondenții noștri voluntari 
ne informează despre modul în 
care se pregătesc lectorii și
cursanții, despre ceea ce fac or
ganizațiile U.T.M. pentru a-i
mobiliza pe tineri la lecții.

Sub îndrumarea Comitetului ra
ional de partid Găești — ne in
formează inginerul ION IVĂ- 
NESCU din comuna Valea Mare 
— recent a avut loc deschiderea 
festivă a cursurilor agrozootehni
ce de 3 ani. La cele 142 de 
cercuri care vor funcționa în 
gospodăriile colective din raion 
sint înscriși 5 920 de cursanți. 
Profesorul Nicolae Cimpoiu, unul 
din cei mai vechi lectori Ia în
vățămîntul agrozootehnic din ra
ion, a ținut un referat în legă
tură cu cele mai eficace metode 
și procedee practice pentru ca 
lecțiile să fie atractive și pe în
țelesul tuturor cursanților. Discu
țiile purtate au constituit nn va
loros schimb de experiență între 
lectori.

Lucruri frumoase ne scrie și 
inginerul agronom VICTOR A- 
LEXE din gospodăria colectivă 
Topolog, raionul Hirșova. El a- 
rată că datorită cunoștințelor 
căpătate la cursurile agrozooteli. 
nice din anii trecuți, mulți colec
tiviști stăpînesc bine agrotehnica

ș! zootehnia 
ducții mari, 
respondentul 
condusă de Gheorghe Avram a 
obținut în acest an 4 600 de kg 
de porumb Ia hectar, iar cea con
dusă de Ion Olteanu 3 800 de kg. 
Bune rezultate a obținut și în
grijitorul de animale Stoica Ba- 
diu, care pe primele 9 luni ale 
acestui an a realizat 2 350 de li
tri de lapte pe cap de vacă fu
rajată. Aceștia au fost sîrguin- 
cioși elevi la învățămîntul agro
zootehnic. Acum, 135 dintre cei 
mai buni colectiviști, tineri

Din scrisorile 
corespondenților 
noștri voluntari

Și

vîrstnici, vor învăța la cursurile 
de 3 ani care au început.

Asemenea vești am primit și 
de la mulți alți corespondenți 
voluntari. în toate scrisorile sînt 
cuprinse fapte care arată impor
tanța pe care colectiviștii, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, o acordă cursurilor a- 
grotehnice.

„Majoritatea colectiviștilor care 
au urmat cursurile agrozootehni
ce în anii trecuți — scrie ingi
nerul agronom TITUS ȘERBAN 
din comuna Tichilești, raionul 
Brăila — au obținut rezultate 
bune în producție. Brigada con. 
dusă de Dumitru Nicolae a rea

lizat în acest an 3 750 de kg dc 
porumb boabe în medie de pe 
114 hectare, adică cu 710 kg la 
hectar mai mult decît media rea
lizată pe gospodărie. Acum con
ducerea colectivei a luat măsuri 
pentru buna funcționare a 
cursurilor. Am amenajat o casă- 
laborator cu mulaje, planșe, 
cărți, mostre de cereale și plan
te. Vrem ca în acest an cursanții 
să capete cunoștințe practice cît 
mai bogate !“

în gospodăria noastră — scrie 
CONSTANTIN FRÎNCU din co
muna Făcăieni, raionul Fetești, 
la 1 noiembrie s-au deschis 4 
bursuri agrotehnice, unul zooteh
nic și unul hortiviticol cu peste 
360 de cursanți. Printre ei se 
numără și Gheorghe Bănică, Au
rel Constantin, Ilie Neagu Sto- 
ian și mulți alți fruntași ai pro
ducțiilor mari. Ei vor împărtăși 
la cursuri din bogata lor expe
riență, dînd lecțiilor un caracter 
mai atractiv și mai practic.

Din fiecare scrisoare se des
prinde grija manifestată în gos
podăria colectivă față de buna 
pregătire și funcționare a cursuri, 
lor agrozootehnice. Elevii acestei 
școli a belșugului sînt
luptă pe ogoarele înfrățite pen
tru producții din ce în ce mai 
mari, pentru sporuri de recoltă, 
lapte, carne, lînă și alte produse.

NICOLAE BARBU

Cheile Bicazului.
Foto : AGERPRES

de strugurimari

cei ce

< »

Cînd îți iubești meseria

In Editura politică 
au apărut:

Probleme dc economie 
industrială

Culegere de lecții în ajuto
rul celor care studiază în 
cercurile de economie concre
tă. Lecțiile cuprinse în această 
culegere sînt însă de mare fo
los și pentru cei care nu sînt 
cuprinși în aceste cercuri dar 
care caută să-și clarifice u- 
nele probleme teoretice și să 
vadă mai bine legătura a- 
cestora cu necesitățile practi
ce ce le ridică construirea so
cialismului.

G. V. Afanasiev : Filozofia 
marxistă — Manual popular 

ediția a Il-a
Această ediție reprezintă 

textul revăzut și întregit al 
manualului apărut în 1961.

Pe baza materialelor Con
gresului al 
P.C.U.S. și a 
al P.C.U.S. a 
refăcută în 
partea de materialism istoric, 
în această parte au fost ară
tate trăsăturile caracteristice 
ale societății comuniste, trans
formarea logică a socialismu
lui în comunism. A fost adău
gat un capitol despre națiuni 
și mișcarea de eliberare, au 
Cost îmbunătățite capitolele 
despre stat, cel despre revo
luția socialistă și altele.

XXII-lea al 
noului Program 
fost substanțial 

primul rînd

Bazele filozofiei marxiste’ 
manual ediția a II-a

POSTO

7. înSrul Gheorghe Barcan a 
devenit crescător de ani
male anul trecut. Imbold 

tn muncă i-au fost recomandările 
primite nu de mult în adunarea 
generală a organizației de bază 
U.T.M., cînd a fost primit în rin- 
dul utemiștilor.

Prin ce s-a remarcat tînărul 
Barcan ? La ferma de porci a 
gospodăriei colective din Costișa, 
regiunea Bacău, unde acest fînăr 
lucrează împreună cu încă un 
prieten al lui și cu șeful echipei, 
Șerban Vasile, s-au obținut rezul
tate bune. Ferma are în pre
zent 338 de porci dintre care 
peste 60 de scroafe. De la înce-

pre
de

puful acestui an și pină în 
zent colectiva a predat 75 
porci în greutate de peste 100 de 
kilograme fiecare din numărul de 
120 elfi au fost contractați cu sta
tul. De la fiecare scroafă ei au 
obținut în medie 8 purcei, iar de 
la 16 scroafe (la două tătari) s-au 
obținut cîte 15 purcei pe an. 
Respectarea programului de grajd, 
furajarea rațională a animalelor 
au constituit pentru tînărul Barcan 
legi de la care nu s-a abătut nici
odată.

Lui Barcan și celorlalți îngriji
tori din această
acum sarcini și mai importante. 
Colectiviștii și-au propus să mă
rească cu mult numărul de porci, 
astfel ca la sfîrșitul acestui an să 
ajungă la 110 scroafe și 240 de

fermă le revin

capete de tineret porcin și aceasta 
numai din prăsilă proprie. Tot
odată, colectiviștii s-au angajat 
ca din prăsila lor să ajpte și alte 
gospodării colective mai tinere 
din raion. Pentru acest an au și 
fost create condițiile necesare. 
Peste citeva zile va fi dată în fo
losință noua maternitate pentru 
scroafe. Furajele au fost asigurate. 
Utemistul Gheorghe Barcan s-a 
angajat să depună toate eforturile 
pentru a spori contribuția lui la 
dezvoltarea șepfelului, proprietate 
obștească, la creșterea producti. 
vftății animalelor.

secția vin-alcool 
regiunea Galați, 

plartul de vinifi
de vagoane. Pină

Sînt mulți tineri din 
care merită 

lauda pentru aceasta.
Opri- 
Iacob, 
Pinti- 

din-

--------

De ce nu luați
MIHAI CHIRIAC

Și
ALEXANDRU PANAITE 

corespondenți voluntari

Anul acesta a fost o recoltă 
bună de struguri la noi. O 
poate dovedi faptul că pină la 
4 noiembrie 
din Țifești, 
și-a depășit 
cație cu 300
la încheierea campaniei exi
stă perspectiva să dăm în plus 
încă 200 de vagoane de vin. 
Media recoltei de struguri pe 
secție a fost de 8 900 de kg 
la hectar, depășindu-se mult 
planurile de producție ale 
gospodăriilor agricole colec
tive.

Procesul tehnologic, com
plet mecanizat, al secției noa
stre, precum și activitatea 
fructuoasă a tinerilor au per
mis valorificarea rațională a 
recoltei de struguri, gospodă
rirea bună a producției de

ttin.
secția noastră 
toata
Electricianul Alexandru
că, mecanicul Eugen 
Ion Grafcenco, Costică 
lie sint 
tre ei.

numai cițiva

ȘTEFAN BUIAC 
tehnician

Volumul constituie o tradu- 
ducere din limba rusă a edi
ției a Il-a a lucrării îmbună
tățită în lumina documentelor 
Consfătuirii partidelor comu
niste și muncitorești de la 
Moscova din 1960 și ale Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. în lucrare au fost in
cluse 2 paragrafe noi, unul 
despre lupta de eliberare a 
popoarelor din colonii și țări 
dependente și unul privind 
învățătura marxist-leninistă 
despre război și pace.

Volumul constituie un ma
terial de bază în ajutorul 
cursanților de la majoritatea 
formelor de învățămînt poli
tic, studenților și tuturor ce
lor ce vor să studieze filozo
fia marxistă.

IOAN MIREA Timișoara,
CONSTANTIN POPESCU - Baia 
Mare.

Organele în drept au stabilit că 
se consideră vechime în muncă și 
se înregistrează în carnetul de 
muncă, activitatea instructorilor 
culturali artistici angajați pe bază 
de contracte în condițiile hotărîrii 
prezidiului Consiliului central al 
sindicatelor și salariați ai comitete
lor sindicatelor cu începere de la 
1 noiembrie 1960. Activitatea depu
să pînă la 1 noiembrie 1960 se ia 
în considerare dacă se dovedește 
că instructorii respectivi au depus 
o activitate continuă, 
salarii pe bază de 
aceasta constituind 
de existență.

Activitatea in
structorilor cultu
rali artistici, dacă 
îndeplinește con
dițiile sus-aminti- 
te, se trece în 
cartea de muncă 
de către unitatea 
al cărui comitet 
sindical le plăteș
te salariul.

GHIDAU AN
DREI — București.

înlfreprinderea 
de exploatare a 
bazelor sportive 
ne-a comunicat 
că într-adevăr, în 
ziua de 26 au
gust, la oa
sele patinoarului 
August" nu s-au 
lete cu preț redus, 
dute la casele din 
se va reține o c»tă de 
preț redus pentru a fi vîndute ele
vilor și studenților în ziua compe
tițiilor la oasele stadioanelor.

TUDORAN VICTOR - comuna 
TURCINEȘTI, raionul Tg. JIU.

Defecțiunile de la stafia de 
radioficare Tg. Jiu, semnalate de 
către dumneavoastră, s-au datorat 
uror lucrări ca : schimbări de 
stîlpi, și unor recondiționări, ce 
s-au făcut în ultimele luni. Sfatul 
popular al orașului Tg. Jiu, comite- 
tul pentru cultură și artă au luai 
toate măsurile ca pe viitor difu
zoarele centrului de radioficare să 
aibă o emisie clară.

au primit 
șfat de salarii, 

singurul mijloc

mai 
ele 

oraș.

găsit bi. 
fiind vin- 
Pe viitor 
bilete cu

ANGELA PITARU - Oltenia.
Desigur la cursurile agrozooteh- 

nice de trei ani nu au fost cuprinși 
toți colectiviștii. Pentru cei care nu 
vor frecventa cursurile agrozoo
tehnice se vor organiza conferințe 
pe cele mai importante probleme 
care-i interesează.

IONICĂ IRINA - Slobozia.
Direcfia regională C.F.R. — Bu

curești ne-a comunicat că sesiza
rea dvs. a fost justă. Cu data de 
15 octombrie anul curent, trenul 
mixt 8424 care se formează și se 
îndrumează de căfre stafia Călă
rași, se compune cu vagoane clasă 
la siguranfă, măsură care a reme
diat greutăfile semnalate.

Totodată s-a trasat sarcină sta
fiilor Călărași și Ciulnifa să com

pună trenul con
form instrucțiuni
lor (perioada de 
iarnă), iar stația 
Ciulnifa să gare
ze trenul la pe
ron.

STAMATE VIC
TORIA - Timl. 
șoara.

Dorinfa de a 
asculta la picupul 
tău marea simfo
nie, cu coruri a 
lui Ludwig van 
Beethoven poate 
fi ușor îndeplini
tă. Zilele acestea 
Casa de discuri 
„Elecfrecord” a 

difuzat o excelentă imprimare a 
Simfoniei a IX-a în interpretarea 
Filarmonicii bucureștene dirijată 
de George Georgescu și avind 
drept soliști o serie de artiști de 
frunte din Capitală.

MUȚIU GHEORGHE - Brăila.
Pentru a vă îmbogăți cunoștin

țele în meseria dumneavoastră 
putefi consulta și cartea „Filefarea 
la strung", apărută de curînd în 
Editura tehnică. Aici vefi găsi 
noțiuni despre elementele filetului, 
clasificarea și tolerantele filefelor. 
Sînt tratate metodele de filetare 
la strung, măsurarea filefelor, re
buturile la filetare, nofiuni de nor
mare tehnică, metodele de calcul 
pentru roțile de schimb și regimul 
de așchiere pentru filefarea la 
strung».

De asemenea, tot aici sînt des
crise metodele de filetare rapidă.

MUNTEANU EMIL - Caracal.
Dacă ați absolvit școala tehnică 

ați 
de 
de

iiiihshbmibihO URI

Programul spectacolelor de la 12-18 noiembrie 1962

Sala Palatului R.P.R., tel. 15.73.72

Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
sala Comedia, tel. 14.71.71

Teatrul National „I. L. Caragiale", 
sala Studio, tel. 15.15.53

Teatrul de stat de operetă, 
tel. 14.80.11

(Urmare din pag. I)

inxcă n-a luat drumul I.C.M.- 
lui. Cum explicați' aceasta ?

CĂTRE CONDUCEREA 
UZINEI METALURGICE 

COLIBAȘI

De ce se tărăgănează rezol
varea formelor de casare a 
celor două cuptoare de recoa- 
cenp care cîntărind 150 de tone 
de metal datorită uzurii mo
rale mari nu se mai pot fo
losi ?

ELECTRA de Sofocle - luni 12, 
miercuri 14, vineri 16, ora 20 (spec
tacol prezentat de Teatrul din Pi
reu -— Grecia) ; MEDEEA de Euri- 
pide — marți 13, joi 15, ora 20 
(spectacol prezentat de Teatrul din 
Pireu — Grecia) ; CONCERT SIM
FONIC. Dirijor : GEORGE GEOR
GESCU — simbătă 17, ora 20.

CĂTRE UZINA „1 MAI 
BAIA MARE

Deși ați casat o seamă de 
mijloace de bază — totalizînd 
50 tone de fier vechi — n-ați 
luat nici pină acum măsuri 
pentru demolarea lor.

De ce ?
De ,2 țineți fără justificare 

cele circa 20 de tone de piese 
uzate care zac de ani de zile 
complet deteriorate într-0 
magazie intermediară ?

BOCCACIO — marți 13, ora 
19,30 ; ELIXIRUL DRAGOSTEI — 
miercuri 14, ora 19,30 ; 1NTÎLNIRE 
CU DRAGOSTEA — joi 15, ora 
19,30, duminică 18, ora 10,30 ; RO
SEMARIE — vineri 16, ora 19,30 ; 
LYSISTRATA — simbătă 17, ora 
19,30 ; VINZÄTORUL DE PĂ
SĂRI — duminică 18, ora 19,30.

CĂTRE EXPLOATAREA 
FORESTIERA BISCOVA

De multă vreme zace sus
pendat un funicular avariat 
cu 
ca 
ce 
el

REGELE LEAR — marți 13, ora 
19,30 ; MACBETH — miercuri 14, 
ora 19,30 ; FEBRE — joi 15, dumi
nică 18, ora 19,30 ; ORFEU ÎN IN
FERN — vineri 16, ora 19,30, du
minică 18, ora 10 ; ANNA KARE- 
NiNA — simbătă 17, ora 19,30; 
MATINEU POETIC ; EMINESCU - 
duminica 18, ora 15,30.

instalații — totalizînd cir- 
100 de tone fier vechi. De 
nu luați măsuri pentru ca 
să fie demontat ?

Moment din spectacolul dat de formațiile artistice ale unor școli din raionul Grivifa Roșie fa Casa 
de cultură a tineretului.

Foto : AGERPRES

cÂna nezû n ieă m u zieală

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — marți 
13, simbătă 17, ora 19,30 ; SICILIA
NA — miercuri 14, ora 19,30, dir 
minică 
SCRIS 
minică 
vineri
LUI SCAPIN - duminică 18, ora 
15,30.

18, ora 10 ; MAȘINA DE 
— premieră — joi 15, du- 
18, ora 19,30 ; FIICELE —

16, ora 19,30 ; VICLENIILE

MENAJERIA DE STICLĂ — joi 
15, simbătă 17, ora 19,30 ; MA- 
MOURET — vineri 16, ora 19,30 ; 
AL PATRULEA — duminică 18, 
ora 10,

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra",
tel. 12.74.50

FOTBAL — joi 15,. simbătă 17, 
ora 19,30; CRED ÎN TINE — vi
neri 16, duminică 18, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara’, 
sala Magheru, tel. 15.93.02

ZIUA DE NAȘTERE A TEREZE1 
— marți 13, vineri 16, ora 19,30 ; 
FRAȚII KARAMAZOV — miercuri
14, ora 19,30 • CIOCÎRLIA — joi
15, ora 19,30 ; AM FOST FIUL 
LUI — simbătă 17, ora 19,30 ; AN- 
TONIU ȘI CLEOPATRA — dumi
nică 18, ora 10 ; PYGMALION — 
duminică 18, ora 15,30 ; VLAICU 
VODĂ — duminică 18, ora 19,30.

Teatrul „C. 1. Nottara'’, 
sala Studio, bd. Magheru 20

BĂIEȚII VESELI — marți 13, 
vineri 16, ora 20; PATRU SUB UN 
ACOPERIȘ — miercuri 14, ora 20, 
duminică 18, ora 10,30; BUCĂTĂ
REASA — joi 15, simbătă 17, du
minică 18, ora 20 ; SCANDALOA
SA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — 
duminică 18, ora 16.

Teatrul muncitoresc C.F.R., 
tel. 18.04.85

BĂIAT BUN, DAR... CU LIP
SURI — marți 13, simbătă 17, ora 
19,30, duminică 18, ora 10 ; CO
RABIA CU UN SINGUR PASA
GER — miercuri 14, duminică 18, 
ora 19,30 ; MĂRIA SA BĂRBATUL 
— joi 15, ora 19,30 , HOȚII ȘI 
VARDIȘTII — vineri 16, ora 19,30.

Teatrul pentru tineret și copii, 
sala C. Miile, tel. 15.65.88

PIGULETE + 5 FETE - marți
13, ora 20 ; OCEANUL — miercuri
14, vineri 16, ora 20 ; DE PRETO
RE VINCENZO — joi 15, dumini
că 18, ora 20 ; DE N-AR FI IUBI
RILE — simbătă 17, ora 20.

LUNA — joi 15, duminică 18, ora
20 ; BĂIATUL DIN BANCA DOUA 
— duminică 18, ora 10 și ora 17.

Teatrul Țăndărică, Sala Orieu, 
tel. 15.87.37

UN BĂIEȚEL, O PAIAȚĂ ȘI O 
MAIMUȚA și ROCHIȚA CU FI
GURI — marți 13, miercuri 14, joi 
15, ora 16, duminică 18, ora 11 ; 
ALFABET ÎMPĂRAT — simbătă 
17, ora 16 ; MINA CU CINCI DE
GETE — duminică 18, ora 20,30.

Teatru! Țăndărică, sala Academiei

CARTEA CU APOLODOR — 
marți 13, miercuri 14, joi 15, ora 
16, duminică 18, ora 19 ; CĂLUȚUL 
COCOȘAT — vineri 16, ora 16, 
duminică 18, ora 11 ; HARAP 
ALB — simbătă 17, ora 16.

Cinematografe
11 noiembrie 1962

zilele 
dintr-un 

de con- 
prin Uni-

Sovietică,

întoarsă 
trecute 
turneu 
certe 
unea
care s-au bucurat 
de larga prețuire 

a iubitorilor muzicii din Mos
cova, Leningrad, Kiev, Riga, 
Orchestra simfonică a Radio- 
televtziunii continuă să pre
zinte programe de un interes 
deosebit.

Viitorul concert radiodifuzat 
joi 15 noiembrie la ora 19,45, 
dirijat de Mihai Brediceanu 
directorul Teatrului de Operă 
și Balet - și avind drept so
list pe baritonul ~ 
chescu, cuprinde 
Rapsodia a U-a 
Simfonia Alpilor de Richard 
Strauss (un amplu poem mu
zical in care remarcabilul 
compozitor german cîntă fru
musețea unei ascensiuni mon
tane) și prima audiție a Sui
tei simfonice „Locotenentul 
Kitej“ de Serghei Prokofiev 
extrasă din muzica scrisă în 
1933 pentru filmul cu același 
titlu.

In puține dintre marile săli 
de concerte ale lumii n-au ră
sunat încă acordurile Rapso
diilor enesciene, — înaripante 
opere artistice ce 
geniul creator al 
romîn.

Cu toate că se 
fundamental de 
multe dintre cele

ale compozitorului, Rapsodiile 
reprezintă în șiragul 
terii enesciene două 
toare nestemate.

Revenit în anii de 
cișarea ultimelor două veacuri 
în țară, tînărul Enescu simte 
nevoia de a relua la cițiva am 
după compunerea „Poemei ro
mâne“, teme cu profund carac
ter național, de a continua 
opera de rapsod al poporului 
său.

Pe baza 
populare ce 
tr-un imens 
niu creator

de biju- 
străluci-

la încru-

citorva cintece 
sintetizau ca in

focar întregul ge- 
popular, Enescu

diferite încercări, rezistînd 
împilării, exploatării.

Rapsodia se deschide cu o 
mișcare largă. Instrumentele 
cu coarde la unison intonează 
primul motiv al lucrării ce 
derivă din cunoscuta „Sîrbă 
a lui Pompieru". Melodia a- 
ceasta nu este deloc augmen
tată. Ea servește doar drept 
introducere pentru prima 
temă a rapsodiei cunoscută 
din cîntecul „Mama lui Ștefan 
cel Mare“ ce răsună maje- 
stuos, în sonoritatea coardelor. 
Tema aceasta este mereu dez
voltată. Suflătorii se alătură

Dan îordă- 
alături de 
de Enescu,

proslăvesc 
poporului

deosebesc 
cele mai 
33 opusuri

G. ENESCU — Rapsodaa a 19-a

construiește un real monu
ment de arhitectură muzicală 
dăruind artei sunetelor două 
lucrări rapsodice ce au intrat 
în istoria artei contemporane 
drept magistrale exemple ale 
acestui gen de compoziție.

Prezentînd rapsodic cîteva 
melodii lăutărești de largă 
circulație pe care compozitorul 
le transfigurează fără a le mo
difica substanțial structura, 
Enescu reușește să le unească 
intr-un tot organic realizînd 
în cea de a doua Rapsodie o 
evocatoare baladă a trecutu
lui de luptă, un imn, am pu
tea spune, al hotărîrii cu care 
poporul nostru a înfruntat 
de-a lungul istoriei cele, mai

curînd corzilor, cunoscuta me
lodie căpătînd aspectul unui 
apoteotic cînt triumfal.

Curînd in fața noastră apare 
un minunat tablou păstoresc, 
oboiul intonînd o tradițioanală 
melodie pastorală. Comentato
rii operei lui Enescu socot, pe 
bună dreptate, că în contextul 
Rapsodiei, această imagine 
capătă semnificația milenarei 
existențe a poporului nostru 
pe aceste locuri.

In desfășurarea Rapsodiei 
apar noi idei melodice. După 
a scurtă revenire a epicei 
teme ascultată în introducere, 
glasul tînguitor al cornului en
glez ne aduce o cunoscută me
lodie de „jale",

Orchestra readuce în diverse 
înveșmîntări citeva dintre 
melodiile enunțate de acum. 
Simți în aceste transformări, 
dorința lui Enescu de a depăși 
limitele unei simple însăilări 
rapsodice a unor melodii 
populare și de a simfoniza te
matica lucrării.

După aducerea unor noi ele
mente melodice, spre sfîrșitul 
lucrării, Enescu își amintește 
figura luminoasă a lăutarului 
despre care va mai „vorbi“ 
peste decenii într-o altă stră
lucită compoziție „Impresii de 
călătorie“.

Melodia veselă, căreia tim
brul voalat al violei îi dă o 
culoare deosebită prezentată 
intr-un rudimentar acompa
niament susținut de cîteva in
strumente, redau din cîteva 
trăsături figura lăutarului.

După un scurt ecou al cu
noscutei „Ciocîrlii" atît de 
strălucit dezvoltată în prima 
lucrare de acest 
Enescu, țesătura 
se rarefiază.

O frîntură de
nată de glasul molcom al flau
tului încheie tulburătoarea 
evocare a vieții pline de în
cercări a poporului nostru pe 
care Enescu o surprinde ma
gistral la începutul secolului 
XX în cea de a doua rapsodie 
a sa.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
tel. 14.60.60

13,SF1NTA IOANA — marți 
ora 19,30 ; CUM VĂ PLACE 
miercuri 14, duminică 18, ora 19,30;

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea, tel. 15.07.44

SALUT VOIOS — marți 
miercuri 14, vineri 16, ora 
EMIL ȘI DETECTIVII — joi 
simbătă 17, ora 17,

13, 
17 ;
15, 

O FÉLIE DE

OAMENI Șl FIARE — ambele 
serii rulează la cinematografele 
Republica, Elena Pavel. LUPII LA 
STEMĂ: București, Magheru, V. 
Roaită, Miorița, Volga. LAȘUL — 
rulează la cinematografele V. Alec- 
sandri, I. C. Frimu, înfrățirea între 
popoare, Alex. Sahia. CELEBRUL 
702 : 23 August. CAVALERII TEU
TONI — ambele serii : Victoria. 
10 000 DE SCRISORI : Lumina, 8 
Martie, Luceafărul. ALARMĂ PE 
INSULĂ : Central. PROGRAM 
PENTRU COPII — dimineața : 13
Septembrie. V1RSTA DRAGOSTEI: 
13 Septembrie. PROGRAM DE FIL
ME DOCUMENTARE: Timpuri Noi, 
TINTIN ȘI MISTERUL „LINII DE 
AUR" : Maxim Gorki. LA 30 DE 
ANI : 1 Mai, Alex. Popov, Liber
tății. OMUL CU DOUĂ FEȚE : 
Cultural. FLĂCĂRI ȘI FLORI : Gh. 
Doja, Flacăra, Popular. POST RES
TANT : Grivița. BÎTĂ... IEȘI DIN 
SAC : Unirea. SECRETUL 
LUI : T. Vladimirescu.
PENTRU UN MILION : 
MIZERABILII — ambele 
Arta. O VIAȚĂ : Moșilor.

CIFRU-
VALS

Munca, 
serii :

gen al lui 
orchestrală

doină îngî-

I. SAVA

de maiștri anul acesta și nu 
luat vacanța de iarnă și nici 
primăvară puteți să beneficiați 
concediul legal de odihnă.

I. ȘTEFAN — București.
Intr-adevăr, în ziua de 17 sep

tembrie la cinematograful Eler>a 
Pavel din Capitală s-au vîrdut cîte 
două bilete pe un loc iar rularea 
filmului a început mai tirziu.

întreprinderea cinematografică 
de stat a orașului București ne-a 
comunicat că au fost luate măsu
rile ca asemenea deficiențe să nu 
se mai repete.

Tată vitreg...
(Urmare din pag. I)

salariatul 
casează 
de stat 
fără să 
face că 
lui Ion 
tier utemiștii de-acolo 
aflat aceste lucruri, n-au luat 
nici o măsură ? Dar cîți alți 
cetățeni nu cunoșteau acest 
caz. Același reproș li se poa
te aduce tuturor celor ce au 
știut și văzut dar n-au înștiin
țat organele de 
copii, noi construim 
copiilor statul 
dispoziție zeci, 
lor le dăm tot 
bun, spre ei se 
ja noastră cea 
Dar dacă alături 
întîmplă 
părinte 
vorbeam, 
stră, a
sub ocrotire pe fiecare copil ? 

Procuratura a luat unele 
măsuri pentru ca, cel puțin 
temporar, copiii să fie puși la 
adăpost- Se mai pune însă o 
întrebare; e suficient acest 
lucru? Poate fi lăsat ne
pedepsit acest tată care, cu 
bună știință, din dorința de 
a se 
fringe 
copiilor 
cînd ei 
dice ?
aspru, deschis, în fața între* 
gului colectiv de la întreprin* 

derea unde lucrează ?

lor, Ion Trifu, în- 
indemnizația alocată 
pentru acești copii, 
le dea nimic. Cum se 
tovarășii de muncă ai 
Trifu, tinerii din car- 

n-au

să
ca 
nu e
tuturor,

stat. Pentru 
palate, 

le pune la 
sute de școli, 
ce avem mai 
îndreaptă gri- 

mai mare, 
de noi se 

mai existe un 
acela de care 

datoria noa- 
să punem

„distra" 
zborul

lui, tocmai 
trebuiau să 
Nu

el personal, 
spre viață al 

atunci 
se ri*

trebuie judecat

Permisie pe țărm
Săptămina viitoare pe ecranele Capitalei

studioului „Mosfilm 
care scoate în relief 
omului sovietic.

producție a 
neobișnuită 
morale ale

In rolurile principale : ARIADNA SENGHELAIA, LEV
PRIGUNOV, VASILI MAKAROV, S. KONOVAIOVA

O întîmplare calitățile Cu VICTOR AVDIUSKO și NATALLA FATEEVA 
Scenariul și regia : IVAN PlRIEV

Un film inspirat din viața colhozului contemporan, o duioasă 
poveste de dragoste.
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Studenfi ai Institutului pedagogic de 3 ani din Craiova în fața impunătorului grup social dat de 
curînd în folosință pentru ei.

• Astăzi de Ia ora 9 dimineața 
pe stadionul Republicii vor avea 
loc finalele „Cupei orașului Bucu
rești", marea comeptifie atletica 
care în ultimele săptămînl a atras 
pe stadioane zeci de mii de șco
lari din Capitală. In cadrul fina
lelor se vor desfășura alergări de 
sprint și semifond, sărituri și a- 
runcări cu greutatea.

• Intre 14 șl 18 noiembrie, cu 
prilejul zilei internaționale a stu
denților, la Praga se va desfășură 
un mare turneu internațional de 
volei, la care vor participa echi
pe universitare din U.R.S.S., R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă, R. P. Po
lonă, Italia și R. S. Cehoslovacă. 
Anul trecut, acest turneu devenit 
tradițional a fost ciștigat de stu
denta polonezi urmafi de cei din 
U.R.S.S. șl R. S. Cehoslovacă. De 
data aceasta, din echipa U.R.S.S. 
vor iace parte mai mult! jucători 
ai echipei reprezentative, clștigă- 
toarea campionatului mondial de 
Ia Moscova.

cil, a fost deschis cu meciul pen- 
iru campionatul categoriei A, care 
a opus formajiile bucureștene Vi
itorul șl Rapid. Prestînd un joc 
foarte bun, cu acțiuni viguroase în 
atac, tinerii fotbaliști de la Viito
rul au repurtat o meritată victorie 
cu scorul de 3—1 (1—1). Au mar
cat Pavlovici (2), Sorin Avram și 
respectiv fon Ionescu.

In continuare, la lumina reflec
toarelor, s-a disputat partida inter
națională dintre Progresul Bucu
rești și Szeged—R. P. Ungară. La 
capătul unui joc confuz și cu 
multe ratări, au ciștigat fotbaliștii 
maghiari cu 1—0 (0—0). Singurul 

punct al partidei a fost înscris de 
Boroș în minutul 86.

tic* a cîștigat cu același scor me
ciul cu Lainovic (Iugoslavia). O 
frumoasă victorie a realizat în tu
rul doi, Radu Negulescu, învingă
tor cu 3—2 în fața cunoscutului 
campion cehoslovac Andreadis.

• Comitetul olimpic al R. D. 
Germane a aprobat raportul pre
ședintelui său, Iieinz Schobel, a- 
supra convorbirilor purtate la 
Lausanne cu reprezentanții C.I.O. 
în vederea formării unei echipe 
unite a Germaniei la Jocurile O- 
limpice din anul 1964. Comitetul 
olimpic al R. D. Germane s-a pro
nunțat in sensul începerii imediate 
a convorbirilor cu comitetul R. F. 
Germane pentru stabilirea modali
tății de selecție a echipei olimpice 
unite.

• Stadionul „23 August" din 
Capitală va găzdui astăzi meciul 
internațional de rugbi dintre echi
pele reprezentative ale R. P. Romî
ne și Franfei. Jocul este așteptat 
cu deosebit interes de amatorii 
sportului cu balonul oval din tara 
noastră, lntilnirea începe la ora 15 
și va ii arbitrată de belgianul 
Teddi Lacroix. In deschidere, de la 
ora 13, derbiul bucureștean al 
campionatului cat. A la fotbal: 
Dinamo—Steaua.

• Cuplajul fotbalistic, desiășu- 
rat sîmbătă pe stadionul Republi-

• Echipa masculină a R. P. Un
gare a cîștigat proba pe echipe din 
cadrul campionatelor internaționa
le de tenis de masă ale Iugoslaviei 
de la Skoplje. în finală, jucătorii 
maghiari au învins cu 3—1 selec
ționata R. S. Cehoslovace.

La Skoplje au continuat sîm
bătă campionatele internaționale 
de tenis de masq ale Iugoslaviei, 
în primul tur al probei de simplu 
feminin, jucătoarele noastre au 
obținut victorii categorice. Maria 
Alerandru a dispus cu 3—0 de Di- 
movska (Iugoslavia), Ella Constan- 
tinescu a eliminat-o cu 3—0 pe 
poloneza Noworyta, iar Geta Pi-

• Echipa feminină de handbal 
Goldberger din R. P. Ungară, care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră, a jucat ieri cu formația 
S.S.E. Ploiești. Meciul s-a terminat 
la egalitate : 8—8 după ce la pauză 
scorul era de 6—3 în favoarea 
gazdelor.

Astăzi, handbalistele maghiare 
susțin o nouă întîlnire cu echipa 
Rapid București. Meciul va începe 
la ora 19,15, în sala Floreasca.

• Astăzi la ora 10 în sala de 
festivități a Casei de cultură a 
tineretului raionului Tudor Vla- 
dimirescu din str. Turturele 11, 
are loc reuniunea finală a „Cupei 
Școlara" la box. Finalele „Cupei 
7 Noiembrie” se vor desfășura 
luni de la ora 19 în același loc.

(Agerpres)

proximativ la ju
mătatea distanței 
dintre cele două 
extremități ale li
toralului romî- 
nesc, lîngă apele 
lacului Sîntghiol, 
naturală a uneipe temelia

stînci uriașe, se înalță semea
ță și statuară termocentrala 
Ovidiu. De 11 ani cele trei co
șuri înalte ale ei sprijină cu
pola cerului albastru și stră- 
juie întinderile stepei. Dobro
genii o denumesc simplu „Ce
tatea luminii”. De aici, din a- 
cest colț al Dobrogei pornesc 
în toate direcțiile ca niște an
tene enorme, liniile de înaltă 
tensiune, care poartă energii 
uriașe, pentru ca hergheliile 
de cai putere să se transfor
me în lumină, să topească o- 
țelul, să' ardă pirita care se 
transformă în acid sulfuric și 
apoi în superfosfat, să învîr- 
tească uriașele brațe ale ma
caralelor din port, să porneas
că mașinile care transformă 
paiele în celuloză. Cîndva pe 
locul acesta fusese o simplă 
carieră de piatră, în care ani 
de zile, lovind cu ciocanul 
simplu de mînă, în calcarul 
dur, generații de oameni și-au 
petrecut viața fără să se bucu
re de frumusețea ei. Și poate 
că nici unul din ei nu bănu
ia atunci că î 
unde ciocanul --___ ____ _
din piatră va apare o cetate 
care va aprinde lumină în toa
tă Dobrogea. în 1950, aci s-a 
deschis primul șantier al tine
retului din regiunea cuprinsă 
între Dunăre. Sute de tineri 
s-au prezentat aci, la fel ca 
la Salva-Vișeu și Bumbești- 
Livezeni și cu un entuziasm 
nestăvilit, în cîntece de briga
dieri, au ridicat cărămidă cu 
cărămidă, pentru ca o uzină să 
se înalțe ca o adevărată ceta
te mărginită de apă și de 
cîmpie.

Și iată-ne acum, pe locurile 
acestea care trezesc nenumă
rate amintiri celor care au lu
crat la înălțarea uzinei și a 
căror frumusețe se poate mă
sura numai cu entuziasmul a- 
nilor noștri. Intrăm în „ceta
te” prin secția de combustibil, 
acolo pe unde de fapt intră 
zilnic nenumărate garnituri de

cărbune negru, pentru a de
veni lumină strălucitoare.

Automatizarea își spune cu- 
vîntul de-a lungul întregului 
proces tehnologic și oamenii 
nu fac altceva decît să supra
vegheze banda rulantă, tablou
rile de comandă, manometrele 
și întregul aparataj care func
ționează pe sistemul unor sim
ple indicatoare. Dar oamenii 
aceștia trebuie să cunoască la 
perfecție complicatele meca
nisme ale utilajelor de înaltă 
tehnicitate, procesele fizice și 
chimice care se produc aci. 
Și, bineînțeles, nu i-a fost u- 
șor comunistului Pletea Ale
xandru, care cu 10 ani în ur
mă era un simplu brigadier pe 
șantierul uzinei, să devină azi 
un muncitor cu înaltă califi
care, după cum n-a fost sim
plu nici pentru tinerii fochiști 
Ștefănescu Ștefan și Mîndru 
Ștefan sau pentru turbiniștii 
Nicolae Radu sau Ismail Uran 
să devină cu adevărat stăpîni 
ai tehnicii pe care o mînu- 
iesc. Prin efortul lor colectiv, 
uzina merge continuu de 10 
ani, producînd energia electri
că pe care cu o simplă apă
sare pe manetă la tabloul de 
comandă comuniștii Coman 
Pavel și Guzdrioreanu Gavrilă 
o trimit în întreaga regiune. 
Atunci, în Constanța, pe lito-

șini agricole, remorci pentru 
transport. întreprinderea este 
de o vîrstă cu Termocentra
la „Ovidiu” ; ea a crescut cu 
fiecare an, a luat proporții, 
și-a amplificat profilul astfel 
că numai din 1959 pînă în a- 
cest an producția ei s-a mărit 
cu 63 la sută. Concomitent cu 
întreprinderea au crescut și 
oamenii, cei care pun în func
țiune și dau viață tehnicii ce
lei mai noi. Comunistul Gheor- 
ghe Vassu, vestit 
raționalizator, era 
început a uzinei 
strungar, tînăr și 
multă experiență, dar astăzi e 
maistru și își împărtășește cu 
dragoste cunoștințele unor ti
neri ca Marinaehe Mihai, De- 
licostea Tudor, Drăgoi Mihai și 
altora.

inovator și 
în ziua de 

un simplu 
fără prea

Rețeaua de înaltă tensiune 
care se oprește sub li
nul din dealurile Ia poa

lele căruia se înalță orașul 
Medgidia ne face să ne amin-

în locul acesta ral ?i 240 de sate din re- 
scotea sdiiia-i 'Sinne, noaptea se transforma

în zi, iar în fabrici și uzine 
intră în funcțiune mașinile.

Să pornim de la tabloul 
de comandă al uzinei, 
pe arterele purtătoare 

de energie să vedem ce se în- 
tîmplă în Dobrogea, la capă
tul lor. Drumul e indicat de 
stîlpii grei de beton care ur
că spinările dealurilor pietroa
se sau coboară în văile rodi
toare. Am ajuns la o stație de 
transformare, la Medgidia, un
de energia e distribuită pe de 
o parte iluminatului electric, 
pe de altă parte întreprinderii 
de utilaj metalurgic și Fabricii 
de ciment din această locali
tate.

La I.M.U.M. în atelierele viu 
luminate e un zumzet conti
nuu, o activitate intensă. Se 
lucrează concomitent piese de 
schimb pentru tractoare, ma-

transformînd-o în pulbere. Pu
terea gigantică a acestor uti
laje izvorăște de acolo, de la 
Ovidiu, și tot de acolo vine e- 
nergia care învîrtește mala- 
xoarele care pup în funcțiu
ne cuptoarele, pentru ca pra
ful de piatră să se transforme 
mai întîi în clincher și apoi 
în ciment. Faima muncitorilor 
de aici a ocolit țara, anul tre
cut cînd au primit drapelul de 
fruntași pe țară în această ra
mură și a trecut de mult 
peste hotare, pentru că zilnic 
pleacă din portul Constanța 
bastimente cu pîntecele pline 
de ciment fabricat la Medgi
dia, către alte meleaguri.

Oaltă linie de înaltă ten
siune, ne duce de astă 
dată, în apropiere de O- 

vidiu, la Năvodari.
Neîntrecutul constructor, ca

re a schimbat țara din teme
lii și a presărat-o de-a lungul 
și de-a latul cu minuni și 
splendori, cercetînd cuprinsul

scurt timp, pe șantier s-au a- 
dunat tineri din toate colțu
rile țării. Trebuia să se con
struiască în același timp uzi
na, dar și locuințe pentru cei 
care vor lucra în ea. Gemeni, 
s-au născut și au început să 
crească vertiginos, o uzină și 
un oraș. în 1958, cele cîteva

■ sute de tineri au anunțat că 
e gata pentru producție pri
mul sector al uzinei, sectorul 
I de acid sulfuric. Trebuiau 
cadre pentru dirijarea proce
sului de producție și primii 
oameni care au lucrat în uzi
nă au fost tot cei care i-au 
pus temeliile, foștii brigadieri. 
Ei au fost trimiși la școli de 
calificare, la Valea Călugă
rească și Copșa Mică, acolo 
unde mai existau uzine de a- 
cest fel și s-au întors înapoi 
cuptorari, lăcătuși, operatori. 
Istoria Uzinei de acid sulfuric 
și superfosfat Năvodari este 
un simbol al ereșterii clasei 
muncitoare în Dobrogea.

Dobrogea w
tim încă o dață de relieful ciu- 
datneasemtnt de accidentat al 
Dobrogei, ca de o mare brăz
dată de valuri uriașe, dar în
cremenite și pietrificate, cînd
va, cu milenii 
ca de ciment 
cele mai mari 
din țară, are tocmai menirea 
de a valorifica această piatră, 
socotită — altădată o plagă na
turală a regiunii.

Dar țara trebuia construită 
din temelii, blocurile noi și 
uzinele care se construiau, 
colectiviștii care au început să 
se întreacă în a-și clădi lo
cuințe noi, aveau nevoie de ci
ment. Și materia primă se gă
sea în Dobrogea mai mult ca 
oriunde. De aceea în fiecare zi 
și în fiecare noapte minerii 
pușcă stîncile enorme, excava
toarele își înfig colții mușcînd 
din pereții de cremene pe care 
concasoarele și morile o maci
nă între fălcile lor puternice,

în urmă. Fabri- 
de aci, una din 
și mai moderne

Dobrogei a găsit de cuviință că 
mai trebuie făcut ceva. Pă- 
mîntul stepei, care altădată 
producea numai cîteva sute de 
kg de grîu la hectar putea să 
dea mult mai mult, dacă sub 
brazda trasă de tractor s-ar fi 
introdus îngrășăminte care să 
întinerească pămîntul, să-i 
dea putere. Și a început con
strucția Uzinei de superfosfat 
și acid sulfuric la Năvodari, 
înainte vechi sat pescăresc, cu 
case de chirpici învelite cu 
stuf, ca toate satele din jurul 
lacurilor. Uzina trebuia să se 
construiască repede, cît mai 
repede posibil, pentru că pă
mîntul nu mai putea să a- 
ștepte. Și partidul a făcut a- 
tunci apel încă o dată la tine
ret, la cei care, cu entuzias
mul nestăvilit, își mai încer
caseră puterile la Salva-Vișeu, 
Bumbești-Livezeni, Agnita- 
Botorca și în alte părți. Ape
lul a avut un larg ecou și, în

Aspect a! unei secții moderne de la Uzina de superfostafi și acid sulfuric-Năvodarl.
Foto : AGERPRES
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Solemnitatea înmînării unor decorații
Pentru activitate .îndelun

gată în mișcarea muncitoreas
că și merite deosebite în opera 
de construire a socialismului, 
Consiliul 
mîne a
Muncii”, clasa I, tovarășilor 
Dumitru
Toma, cu ocazia împlinirii a 
50 de ani, Miron Șerban și 
Dumitru Cristescu, cu prilejul 
a 60 de ani de la naștere. De 
asemenea, a fost distins cu 
Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne”, clasa a

de Stat al R. P. Ro- 
conferit „Ordinul

Simulescu și Ana

II-a, tovarășului Constan
tin Tuzu, pentru merite în 
opera de construire a socialis
mului, cu ocazia împlinirii a 
50 de ani.

La solemnitatea care a avut 
loc sîmbătă la amiază, la Pa
latul R. P. Romîne, au fost de 
față membri ai C.C. al. P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, ai conducerii unor 
ministere.

înmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Ștefan Voitec, .vice-

președinte al Consiliului de 
Stat, a felicitat pe cei decorați 
în numele C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și guvernului 
R. P. Romîne, al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, urîndu-le fericire, să
nătate și noi succese în mun
ca de viitor. în numele celor 
decorați a mulțumit tovarășul 
Dumitru Simulescu.

(Agerpres)

Să mai urmărim încă o re
țea electrică pentru a a- 
junge acolo, pe țărmul 

mării, unde poporul nostru a 
desăvîrșit în acești ani una 
dintre cele mai splendide ca
podopere ale sale: palatele 
litoralului. Luminile fluores
cente pun în valoare frumu
seți de basm. Pe o distanță 
de 40 de kilometri, de la 
Mamaia la Mangalia, Ddbro- 
gea a fost împodobită cu un 
vis de perle fără 
nare. Ce-a fost aci 
țiva ani de zile în 
Mai întîi un pustiu 
sip pe care-1 spulbera vîn- 
tul și pe care creșteau ciuli
nii și vegetația uscată a dune
lor. A mai fost la Mamaia și 
un castel al regelui, lăcaș de 
plăceri și desfrîu, construit în 
stil oriental și cîteva vile ale 
miniștrilor încercînd să imite 
cu slugărnicie aceeași arhitec
tură și au mai fost la Eforie 
cîteva căsuțe particulare, insa
lubre, pe care proprietarii lor 
le închiriau pentru a putea 
trăi. în colo era nisip. Nisip 
cît vezi cu ochii și soare și 
apă. Adică tot ceeeP ce era e- 
sențial pentru ca marginea a- 
ceasta de țară să devină un 
rai dacă s-ar fi găsit și con
structorul pe măsura frumuse
ții ei. Și iată că constructo
rul a venit în anii aceștia din 
urmă pe care i-am trecut. Și-a 
adus meșteri pe care i-a ridicat 
din rîndul celor care făuriseră 
„Miorița” și din rîndul urma-

asemă- 
cu ci

urma ? 
de ni-

șilor meșterului Manole și i-a 
tocmit să ridice palate din 
marmură, din oțel, din ciment 
și cleștar. Și aceștia au în
ceput mai întîi, cu cîțiva ani 
în urmă, să ridice pe plaja de 
la Eforie case de odihnă cu 
ferestrele spre soare și spre 
mare, restaurante de sticlă 
suspendate în aer pe coloane 
de oțel, dispensar cu grădini 
de rai în care au adunat și 
au sădit milioane de flori mul
ticolore și apoi i-au invitat pe 
cei care făureau oțelul, extră- 
geau țițeiul sau semănau cîm- 
pul să vină să se odihnească 
în ele.

Apoi constructorii s-au mu
tat la Mangalia, localitatea cu 
cea mai dulce climă de pe li
toral, cu soarele cel mai stră
lucitor și cu plaja cea mai 
fină, au dărîmat cocioabele de 
chirpici și tizic și au ridicat 
în locul lor vile împodobite 
cu evantaie artistice, în care 
au copiat nu numai forma flo
rilor, dar și culorile lor.

A venit la rind Mamaia, ale 
cărei hoteluri simbolizează nu 
numai măiestria constructori
lor și a poporului nostru dar 
și îndrăzneala și cutezanța lui. 
Pentru că e recunoscut deja 
ca o minune a tehnicii, că pe 
locurile unde au fost cîndva 
mlaștini și nisip, pe o limbă 
de plajă, să ridici blocuri se
mețe cu 11—14 etaje cît nu
mără hotel Parc, și tot atît de 
uimitor este ritmul în care au 
fost ridicate. Și tot în același 
timp palatele au fost împrej
muite cu parcuri nu de puieți 
ci de brazi și molifți falnici, 
aduși din Carpați.

Călătoria noastră ar putea 
să continue în portul 
Constanța, acolo unde 

minată de puternica energie a 
termocentralei de la Ovidiu 
puternicele macarale care au 
înlocuit brațele omenești care 
se istoveau cărînd saci pe es
tacade, încarcă și descarcă din 
vase la magazii și invets măr
furile aduse de vase la cheu, 
am putea ajunge la fabrica de 
celuloză unde dintr-un hectar 
de grîu se obține acum nu nu
mai grăunțele pentru pîine 
dar și materia primă pentru 
60 000 de caiete, am cunoaște 
fabricile de conserve de pește 
și legume din Tulcea — toate 
creații ale anilor care se nu
mără de la ziua de început : 
23 August 1944.

GEORGE MIHAESCU

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 

Alexandru Bîrlădeanu, a vicepreședintelui 
Asociației japono-romîne

Sîmbătă 10 noiembrie, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, Ale
xandru Bîrlădeanu, a primit 
pe dl. Shiro Suzuki, vicepre-

ședinte al Asociației de prie
tenie japono-rornine, membru 
în conducerea asociației pre
sei din Japonia, șef adjunct 
de secție în agenția de știri 
„Kyodo News“.

Vizitele delegației 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
După vizita făcută în regiu

nea Brașov membrii delega
ției Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în frunte cu G. G. 
Abramov, au continuat călă
toria prin țară sosind sîmbă
tă în reg:tnea Bacău. In 
cursul zilei delegația a vizi
tat Combinatul chimic Bor- 
zești, Rafinăria și Combinatul 
de cauciuc sintetic Onești, 
precum și noile construcții 
din. orașul Bacău,

n școala noastră, 
Școala de 8 ani 
nr. 10 din Arad, 
se organizează nu
meroase acțiuni 
pionierești atrac
tive, interesante,

cu un bogat conținut educativ. 
Multe din ele se organizează 
ca urmare a înseși propuneri
lor pionierilor. In această pri
vință, inițiativa pionierilor din 
unitatea noastră e mereu 
trează. Adesea pionierii vin la 
mine sau la instructorii de de
tașament și fac propuneri in
teresante privind organizarea 
unor activități. Dar oare în
totdeauna a fost așa ? Cîndva, 
pionierii așteptau ca noi, in
structorii, să facem propuneri 
privind programul de activi
tate și tot noi să le organizăm 
această activitate. Ei se com
portau cel mai adesea ca sim
pli spectatori. Ne-am dat cu
rînd seama că acest stil de 
muncă va șabloniza activitatea 
pionierească, o va face neinte- 
reșantă și, deci, lipsită de 
eficacitate. Și am hotărît să 
stimulăm inițiativa pionierilor. 
Dar cum ? Vom căuta să le 
cunoaștem dorințele și, pe 
baza lor, îi vom ajuta să-și or
ganizeze ei înșiși activitatea, 
sub îndrumarea noastră. In 
felul acesta, văzîndu-și înde
plinite propunerile, pionierii 
vor face mereu altele și altele, 
tot mai interesante. Prilej de a 
stimula inițiativele pionierilor 
am avut de multe ori. Astfel, 
în anul școlar trecut, pionierii 
din clasa a VII-a au făcut, în- 
tr-o adunare de detașament, 
observația că școala noastră nu 
e înconjurată de nici un spațiu 
verde. „Ce-ar fi să amenajăm 
noi un mic parc ?“ și-au spus. 
Am creat atunci condiții ca 
pionierii să poată să lucreze 
efectiv la amenajarea lui. 
După ce acesta a fost gata, 
pionierii au cultivat în jurul 
școlii puieți. Pentru primăvară 
fiecare detașament și-a propus 
să ia în grijă cîte un rond de 
flori. Nici în vacanța de vară 
rondurile n-au fost date uită
rii. La școală veneau mereu 
Nicolau Mariana și Cerem- 
comschi Florentina din clasa 
a V-a împreună cu alți colegi 
care nu uitaseră că parcul era 
al lor și continuau să-i îngri
jească florile. Curînd au în
ceput să vină și alți pionieri. 
La propunerea lor a fost luat 
în grijă și parcul din fața că
minului cultural din cartier. 
Exemple se mai pot da însă 
multe. Două eleve din clasa a 
Vl-a, Tămaș Eleonora și Ar- 
deleanu Livia, cu ajutorul 
profesoarei de limbă rusă și-au 
găsit prietene prin corespon
dență în U.R.S.S. Faptul acesta 
a stîrnit mult interesul și cu
riozitatea celorlalți copii. Am 
organizat atunci adunarea de 
detașament: „Cu prietenii so- 

: vietîci1 la sfat“ unde s-au ci
tit scrisorile primite pînă a- 
tunci, fapt ce a dus la antre
narea întregii clase în cores
pondență cu pionierii de peste 
hotare.

Pionierii care fuseseră

excursii în vacanță obișnuiau 
să împărtășească și colegilor 
din cele văzute în timpul călă
toriei. De ce să nu povestim 
fiecare ce-am văzut, ce ne-a 
plăcut mai mult ? — ne-au în
trebat ei. Și, ca urmare, am 
organizat o călătorie pe hartă. 
15 dintre elevii ce au fost 
prin țară au povestit, arătîn- 
du-le colegilor și fotografii, 
ilustrate cu frumusețea pa
triei. Cel mai mult le-a plăcut 
Bicazul cu hidrocentrala, des
cris de Teaha Ionel.

Văzînd că acțiunile propuse 
de ei sînt privite cu interes, 
că sînt nu numai apreciate, 
dar și sprijinite, că sînt ajutați 
să le îndeplinească, pionierii 
vin cu noi și variate propuneri 
ce îmbogățesc continuu activi
tatea în detașamente și uni
tate. Vorbindu-li-se despre re
gulamentul organizației de 
pionieri, s-au gîndit că ar fi 
bine să se întreacă în cunoaș
terea lui. Am desfășurat a- 
tunci o întrecere între detașa
mente în cadrul unui concurs 
„Cine știe, răspunde“. Cînd în 
adunare s-a vorbit despre 
muncă, mulți voiau să ne po
vestească despre munca pă
rinților lor. Cu această oca
zie am mers cu toții la Uzi
nele textile și la Fabrica 
„7 Noiembrie“ și am văzut 
cum lucrează părinții lor. 
Fiecare era bucuros să a- 
rate că știe unde și cum mun
cește tatăl lui.

Mergînd în întîmpinarea do
rințelor pionierilor, ținînd 
cont de propunerile lor, acți
unile pionierești sînt vii, di
stractive, corespund vîrstei 
lor. In anul trecut s-a organi
zat la cererea lor un carnaval 
de 30 Decembrie. Acesta le-a 
plăcut atît de mult, încît chiar 
de pe acum vin cu propunerea 
să facem și anul acesta un 
carnaval. într-adevăr, în anul 
acesta vom organiza din nou 
un carnaval. Pionierii se pre
gătesc entuziaști de pe acum. 
Astfel ei au propus să se or
ganizeze un concurs de reci
tări, o întrecere pentru con
fecționarea celei mai frumoase 
măști și altele. Carnavalul va 
fi al lor și fiecare e mîndru 
că și el contribuie cu ceva la 
reușită.

Tot zilele acestea, împreună 
cu direcțiunea școlii vrem să 
înființăm o mică orchestră 
care să sprijine corul. Popescu 
Voicu din clasa a IV-a cîntă 
deseori colegilor la vioară, 
iar Sipoș Petru din clasa 
a V-a la fluier. Și el, ca și 
alții, vor să se constituie a- 
ceastă mică orchestră.

Despre stimularea inițiati
vei pionierilor și folosirea ei 
în organizarea și desfășurarea 
activității se mai pot spune, 
fără îndoială, multe. Cert e 
că-ea-constituie un izvor ne
secat pentru îmbogățirea și în
frumusețarea vieții pionierești.

ANISIA JIGA 
instructoare superioară 

de pionieri, 
Școala de 8 ani nr. 10-Arad

Pionierii din fotografie sînt elevi ai Școlii elementare de 8 ani nr.
123 dip Capitală. Ei au avut cinstea să primească cravata roșie în 

una din sălile Muzeului de istorie a partidului.
Foto : GR. PREPELIȚĂ

• Sîmbătă a avut loc la Tg. 
Mureș, într-un cadru festiv, 
spectacolul inaugural al secției 
romîne a Teatrului de Stat din 
localitate. La spectacol au 
participat Iosif Banc, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional de 
partid, Radu Beligan, pre
ședintele Consiliului teatrelor, 
oameni de cultură și artă din 
diferite regiuni ale țării, re
prezentanți ai unor întreprin
deri și instituții din orașul Tg- 
Mureș.

A fost prezentată piesa 
„Dacă vei fi întrebat” de Do- 
rel Dorian în regia artistică a 
lui Mihai Raicu.

Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne în R. P. F. Iugoslavia.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat, membri ai 
delegației și alți deputați re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, ziariști.

lelor în Capitală cu prezenta
rea piesei „Electra” de So- 
focle.

• Ambasadorul R. P. F. Iu
goslavia la București, Arso 
Milatovici, a oferit sîmbătă un 
cocteil cu prilejul apropiatei 
vizite a unei delegații a Marii

• Academia R. P. Romîne a 
sărbătorit, în cadrul unei șe
dințe care a avut loc sîmbătă 
după-amiază, pe academicia
nul Eugen Bădărău, directorul 
Institutului de fizică al Aca
demiei, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de ani.

• Teatrul din Pireu și-a în
ceput sîmbătă seria spectaco-

© în prezența reprezentan
ților unor ministere, instituții 
culturale, economice și între
prinderi de stat pentru comer
țul exterior, sîmbătă la amia
ză s-a deschis în Capitală ex
poziția întreprinderilor polo
neze de comerț exterior „Elek- 
trim”, „Varimex" și „Moto- 
import”.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R. P. Po
lone în R.P. Romînă.

Expoziția organizată în șo
seaua Kiseleff este deschisă 
zilnic între orele 10—18, pînă 
la 24 noiembrie.

Acest lucru este posibil dato
rită dării în exploatare a sta
ției releu care asigură retrans
miterea în bune condițiuni pe 
canalul 
dioului 
struită ■ 
țară și

Stația 
sință cu 
vreme.

6 a programului stu- 
central. Ea este con-< 
cu utilaj realizat în 
funcționează automat. 

, a fost dată în folo- 
două luni mai de

lași și-a deschis re-

• Locuitorii orașelor și sa
telor situate pe o rază de cir
ca 30 km în jurul Sibiului, pot 
viziona acum programele pos
tului de televiziune București,

• La
cent porțile o nouă instituție 
de învățămînt: școala profe
sională comercială — prima 
de acest fel în regiune. Aici 
vor fi pregătite cadre de lu- 
crători-vînzători pentru toa
te ramurile de comerț. Școala 
posedă un internat și o canti
nă modernă.

(Agerpres)



Sesiunea Adunării Tineretul englez

Generale a O. N. U manifestă un interes
Intervenția delegatului K. P. Romine în Comisia nr. 4

cresclnd față
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în cadrul 
Comisiei nr. 4 a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în problema 
Africii de sud-vest, delegatul 
romîn. Mircea Nicolaescu. a 
condamnat politica rasistă de 
apartheid dusă de guvernul 
Uniunii Sud-Africane față de 
Africa de sud-vest și a arătat 
că această politică corespunde 
intereselor economice și stra
tegice ale monopolurilor stră
ine în aceste teritorii, iar spri
jinul din partea monopoluri
lor explică cutezanța guver
nului sud-african de a ignora 
sistematic hotărîrile O.N.U.

Delegatul romîn a cerut pu
nerea imediată în practică a 
Declarației privind lichidarea 
colonialismului, revocarea 
mandatului Uniunii Sud-Afri
cane asupra Africii de sud- 
vest, luarea de măsuri în co
laborare cu reprezentanții 
populației locale pentru obți
nerea independenței, precum 
și aplicarea de sancțiuni gu
vernului sud-african.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). 

O mare parte a ședinței din 
dimineața zilei de 9 noiembrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a fost consacrată memoriei 
Eleanorei Roosevelt.

Adunarea Generală a trecut 
apoi la discutarea raportului 
prezentat de Comitetul spe
cial creat, potrivit hotărîrii 
celei de-a 16-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., 
pentru examinarea probleme
lor legate de traducerea în 
viață a Declarației cu privire

---- e

DECLARAȚIA

LUI W0R0D0M SIAM

la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Reprezentantul Arabiei Sau- 
dite, A. Sukeiry, a amintit că 
la 23 septembrie 1960, N. S. 
Hrușciov, a propus 
ciudă pe ordinea de 
de-a 15-a sesiuni a 
Generale a O.N.U., 
intitulat „Declarația 
re la acordarea independenței . 
țărilor și popoarelor coloniale“. 
Opinia publică mondială, a 
declarat A. Sukeiry, a salutat 
Uniunea Sovietică, care a fă
cut un pas atît de îndrăzneț 
și clarvăzător. Apoi, A, Su
keiry s-a ocupat amănunțit de 
modul cum se traduce în via
ță această declarație. El a cri
ticat vehement pe colonialiș
tii vest-europeni, care nu se 
dau înlături de la nimic pen
tru a-șl menține pozițiile în 
Africa, Asia și în Orientul 
Apropiat. Reprezentantul Ara
biei Saudite a cerut lichida
rea bazelor militare străine de 
pe teritoriile țărilor care. încă 
nu au obținut libertate și ega
litate. în legătură cu aceasta, 
el a cerut să fie demontate 
bazele militare engleze din A- 
den și Kenya. Poporul Adenu- 
lui și popoarele altor teritorii 
fără autoguvernare, a subli
niat A. Sukeiry, trebuie să ob
țină independența și dreptul 
de a-și rezolva singure des
tinele lor.

*
NEW YORK 10 (Agerpres). 

La ședința din 9 noiembrie a 
Comitetului Politic au conti
nuat discuțiile în problema 
dezarmării generale și totale. 

■ Reprezentanții Canadei, Sue- 
• diei și Glumei au subliniat în 

cuvîntările lor necesitatea de 
a se căuta în continuare o în
țelegere reciproc acceptabilă 
pentru cele două părți în a- 
ceastă problemă.

de marxism-leninism

să se in- 
zi a celei 
Adunării 

punctul 
cu privi

r n ultimul timp, în rîndurile 
/ tineretului și sfudenfimii 

din Anglia a sporit consi
derabil infe/esul față de filozofia 
marxist-leninistă.

Un indiciu al interesului crescînd 
în rîndurile tineretului englez 
față de știința marxist-leninistă îl 
constituie ciclul d_ . '
care urmează să fie ținut în ur
mătoarele două 
specialiști englezi în problemele 
marxismului. Aceste conferințe 
vor fi ținute îndeosebi la Univer
sitatea și la Școala economică 
din londra. Vor conferenția — 
prof. George Tliompson, unul din 
cei mai cunoscuți specialiști en
glezi în domeniul literaturii cla
sice : cunoscutul economist și pu
blicist ___
activist al Partidului Comunist din 
Marefa 
Keattle, de la Universitatea 
Leeds, Morris Dobb, t-----

de conferinfe,

săptămîni de

Sam Aronovici, eminent

Brifanie, prof. Arnold 
.................................................î din 

f economist- 
marxist englez, și prof, J. Bernall, 
membru al Societății regale din 
Marea Brifanie.

„Vrem pace“
Demonstrație a tineretului 

american

Agenții și speculanții de bursă 
care se îndreptau la 10 
noiembrie spre bursa din 

New York au fost martorii unei 
priveliști la care nu se așteptau.

Tn fața uriașei clădiri a bursei 
manifestau tineri și tirere purtînd 
pancarte pe care scria : „Vrem 
pace", „Să se înceteze cursa înar
mărilor”. Demonstranții protestau 
împotriva militarizării economiei 
S.U.A. și chemau pe obișnuifii 
bursei să nu învestească în acțiu
nile companiilor producătoare de 
armament.

au

Congresul

La Moscova

P. C. Bulgar

au

al 
al

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 noiem
brie a avut loc la Moscova în 
Sala Coloanelor din Casa Sin
dicatelor un miting al priete
niei sovieto-cubane. La miting 
au participat 400 de muncitori 
cubani, care au urmat timp de 
un an cursuri în U.R.S.S.. și 
aproximativ 1 500 de cetățeni 
ai Moscovei. Mitingul s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie, frăție, sinceritate și 
încredere. Tinerii muncitori 
din Cuba au urmat cursurile 
în diferite orașe din R.S.F.S.R., 
Ucraina, Uzbekistan și R.S.S. 
Moldovenească. Ei și-au însu
șit profesiunile de tractoriști, 
lăcătuși, tehnologi etc.

Deschizînd mitingul, Niko- 
la Egorîcev, secretar al Comi-

tetului orășenesc de partid 
Moscova, a transmis un cald 
salut poporului cuban. El a 
subliniat că Uniunea Sovieti
că și Cuba luptă pentru înfăp
tuirea idealurilor marxism-le- 
ninismului.

Ghenrih Zelenko, președin
tele Comitetului de stat pen
tru învățămîntul profesional 
și tehnic de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a feli
citat pe tinerii din Cuba pen
tru succesele obținute în în- 
vățămînt. El a spus că ajuto
rul în pregătirea cadrelor na
ționale este o parte componen
tă importantă a colaborării e- 
conomice dintre Cuba și 
U.R.S.S.

în aplauzele furtunoase ale 
asistenței Ghenrih Zelenko a

'declarat: „în condițiile cmd 
imperialiștii au pornit agre
siunea economică împotriva 
Cubei, poporul sovietic a fă
cut tot ce a depins de el spre 
a asigura insulei orice mărfuri 
de importanță vitală și a o a- 
juta să-șî reconstruiască eco
nomia națională".

Muncitorii cubani care
luat cuvîntul au arătat că îna- 
poindu-se în patrie vor munci 
fără preget, fără să-și precu
pețească forțele.
Ambasadorul Republicii Cuba, 

Carlos Olivares Sanchez, luînd 
cuvîntul, și-a exprimat con
vingerea că cubanii care și-au 
făcut studiile în U.R.S.S. vor 
deveni buni specialiști și fii 
demni ai patriei lor. Ambasa
dorul a mulțumit călduros po
porului sovietic și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
pentru tot ceea ce fac pentru 
Cuba, pentru revoluția cubană.

SOFIA 10 (Agerpres). — 
După cum anunță BTA, la 10 
noiembrie Congresul al VIII- 

• lea al Partidului Comunist 
Bulgar și-a continuat lucră
rile.

La ședința de dimineață 
prezidată de Todor Prahov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. au 
luat cuvîntul Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Co
mitetului Executiv al Consi
liului Național al Frontului 
Patriei, L. Avramov, ministrul 
comerțului exterior, S. Stoia- 
nov, prim-secretar al Comite
tului regional al P.C.B. din 
Plovdiv, E._ Karadjov. 
ședințele 
regional Smolean, 
leva, secretară a organizației 
U.T.C.D. din satul Konevo, 
regiunea Sliven, A. Obrete- 
nov, secretar al Uniunii picto
rilor bulgari.

pre-
Sfatului Popular

R. Miha-

Cuvîntări de salut au fost 
rostite de reprezentanți ai 
partidelor comuniste, frățești 
din Indonezia, Cipru, Chile, 
Finlanda, Irak, Australia, 
Austria, Argentina, Portuga
lia. S.U.A. și Iordania.

Ședința de după-amiază a 
fost prezidată de Mladen Sto- 
ianov, membru supleant 
Biroului Politic al C.C. 
P.C.B.

în cadrul dezbaterilor 
luat cuvîntul Ivan Mihailov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, S. Anghelova, fi
latoare la combinatul textil 
„Marița“ din Plovdiv, Ivan 
Abadjiev, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist.

Lucrările congresului con
tinuă.

lantiarie 1963

Congresul continental 
de solidaritate cu Cuba

RIO DE JANEIRO 10 (Ager
pres). — în a doua jumătate a 
lunii ianuarie 1963 la Rio de 
Janeiro va avea loc Congre
sul 
cu 
lui 
sie 
generalul Luis Conzaga de O- 
liveira Late, președintele A- 
sociației prietenilor Cubei.

ÌE9 CffiGîî KETO ŒE3 ŒKÏ C3KS9 fi

continental de solidaritate 
Cuba. Pentru pregătirea 
a fost constituită o comi- 
organizatorică condusă de Un grup de pionieri moscovifi primesc explicații despre zb'orul 

în direcția planetei Marte a stației interplanetare ,,Marte-1“ de la 
conducătorul Observatorului astronomic din cadrul Palatului Pionie

rilor din Moscova.

COINCIDENȚĂ

Roma. Poliția încearcă să opreas

că o demonstrație de protest a 

populației împotriva1 regimului 

de teroare din Spania

PNOM PENH 10 (Agerpres). 
— TASS transmite : Poporul 
cambodgian a sărbătorit cea 
de-a 9-a aniversare a indepen
denței țării sale. La 9 noiem
brie la Pnom Penh a avut loc 
ceremonia dezvelirii Monu
mentului independenței.

Luînd cuvîntul la această 
ceremonie, șeful statului, prin
țul Norodom Sianuk. a făcut 
un istoric al luptei pentru cu
cerirea independenței de către 
poporul cambodgian. în ciuda 
tuturor piedicilor externe, 
declarat el, noi rămînem 
afara blocurilor militare 
mergem pe calea neutralității 
stricte. Coeziunea de monolit 
a întregii țări, a spus în con
tinuare prințul Sianuk, consti
tuie arma cea mai puternică 
de care dispune Cambodgia 
pentru apărarea independenței 
și viitorul țării sale.

După cuvîntarea rostită de 
prințul Sianuk a avut loc o 
paradă militară.

VIZITELE DELEGAȚIEI
P. M. R.

IN R. P. BULGARIA
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SOFIA 10 (Agerpres). — 
Sîmbătă după-amiază, delega- 

■> ția Partidului Muncitoresc Ro
mîn condusă de tov. Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., care 
participă la lucrările Congre
sului al VIII-lea al P.C. Bul
gar, a făcut o vizită la șantie
rul combinatului metalurgic 
Kremikovțî, din apropierea 
Sofiei. Delegația a fost însoți
tă de Atanas Dimitrov, preșe
dintele Comitetului pentru in
dustrie de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
La combinat delegația a fost 
întîmpinată de Alexandăr Ro- 
manov, director adjunct al 
combinatului, de ing. Gheno 
Ghenov, șeful secției de pro
ducție, și de alte persoane.

Membrii delegației au vizi
tat, de asemenea, zăcămîntul 
de minereu și noul cartier de 
locuințe pentru mineri care se 
construiește la marginea satu
lui Kremikovțî, făcînd apoi o 
scurtă plimbare cu mașinile 
spre lacul Pancearevo, de-a 
lungul rîului Iskăr.

Seara, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn a asistat la 
spectacolul de operă 
Carlos“ de Verdi.

„Don

La rubrica de publicitate a ziarului vest-’german 
„WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN” a apărut nu de 
mult următorul anunț :

„Cine dorește să construiască, să împrumute sau să vîndă 
Universității din Münster o baracă mai trainică pentru a 
putea adăposti o sală de cursuri ?

Rectoratul Universității Münster, Schlossplatz nr. 2”.
Poate printr-o simplă coincidență în același număr de 

ziar a apărut un alt anunț, de data aceasta mult mai mare, 
în care scria:

„Vreți să aveți bani, să duceți o viață aventuroasă, să vă 
permiteți orice fel de plăceri? Inrolați-vă în Bundeswehr”. 

Comentariile sînt de prisos...

Drama familiei

■ Cros

BERLIN. „Filmele lumii 
— pentru pace în întreaga 
lume” — sub această deviză 
are loc cel de-al V-lea Festi
val internațional al filmelor 
documentare și de scurt me
traj oare s-a deschis Ia 9 no
iembrie Ia Leipzig.

R. P. Romînă participă cu 
mai multe filme de scurt me
traj printre care : „Un Jupiter 
al vremurilor noastre”, „Scoi
cile n-au vorbit niciodată”, 
„Artă veche în casă nouă”, 
„Printre pelicani”, „Cu „Tran
silvania” pe mare”. La con
curs vor fi prezentate filme 
realizate în 32 de state.

Festivalul, care va dura pînă 
Ia 18 noiembrie, a trezit un 
mare interes în rîndul locui
torilor orașului Leipzig.

peste 2 000 de familii locuiesc 
în clădiri care au fost aban
donate de proprietarii lor, în- 
trucît nu mai pot fi reparate. 
Conform unei legi adoptate 
recent, chiriile au crescut în 
unele cazuri cu peste 330 la 
sută.

3 858 cîți erau la sfirșitul lunii 
septembrie. Ziarul „Avghi” a- 
rată că această creștere se da- 
torește în special faptului că 
transporturile maritime pen
tru Cuba au fost întrerupte.

A

încă un scandal

NEW YORK.— S-a anunțat 
oficial că în septembrie 1962 
prețurile la mărfurile cu a- 
mănuntul au crescut la New 
York cu 1,2 Ia sută.

Prețurile la carne, păsări și 
pește au crescut cu 4,2 la 
sută.

PARIS. Ministerul Infor
mațiilor din Spania a anunțat 
oficial arestarea lui Juliano 
Garcia, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Spania. După cum 
relatează ziarul „1-Humanite", 
Garcia a fost supus unui in
terogatoriu și torturat.

politic la Bonn

BELGRAD. — Recent s-a 
deschis Tîrgul internațional 
de carte de la Belgrad.

Standurile Republicii Popu
lare Romine se bucură de o 
mare atenție din partea vizita
torilor tîrgului care dau o fru
moasă apreciere producției e- 
ditoriale romînești.

LONDRA'. — An de an, zia
rul comuniștilor englezi „Dai- 
ly Worker” obține premii la 
concursurile pentru cea mai 
bună prezentare și paginație. 
La concursul din anul 1962, 
ale cărui rezultate au fost a- 
nunțate în zîua de 9 noiem
brie, „Daily Worker” s-a 
situat pe locul al doilea între 
ziarele de aceeași categorie 
(adică cotidiene și ziare de 
duminică cu tiraj pe întrea
ga țară).

BONN. — După cum rela
tează corespondentul de la 
Bonn al agenției France Pres- 
se, partidul social-democrat a 
cerut vineri seara demisia mi
nistrului de război Strauss, 
„consecință imediată” a afa
cerii „Der Spiegel”. Agenția 
France Presse relevă că un 
purtător de cuvînt al partidu
lui social-democrat a declarat 
la 9 noiembrie că partidul 
social-democrat intenționează 
să redeschidă dezbaterile din 
Bundestag în legătură cu afa
cerea „Der

BONN 10 (Agerpres). — In
terceptarea convorbirilor tele
fonice în Germania occidenta
lă amenință să se transforme 
într-un scandal diplomatic. 
Luați prin surprindere de 
gafa Iui Adenauer, care a re
cunoscut în Bundestag faptul 
interceptării convorbirilor te
lefonice, ministrul poștelor 
Stuecklen și ministrul de in
terne Hoecherl s-au grăbit să 
declare că „autoritățile ger
mane nu au dreptul să inter
cepteze convorbirile telefoni
ce”. Fiindcă interceptarea 
convorbirilor telefonice este 
totuși un fapt incontestabil 
recunoscut chiar de cancelar, 
„un purtător de cuvînt al gu
vernului, relatează Reuter, a 
dat să se înțeleagă că chiar 
dacă în R.F.G. convorbirile

telefonice sînt interceptate, 
răspunzătoare pentru acest 
fapt sînt fostele puteri de o- 
cupație — Anglia, S.U.A. și 
Franța”.

Conform tratatelor încheia
te în 1955 între aceste țări și 
guvernul de la Bonn, inter
ceptarea convorbirilor telefo
nice a fost limitată la cazurile 
„privind securitatea forțelor 
armate aliate din Germania 
occidentală” și numai după 
consultări prealabile cu gu
vernul vest-german.

Vineri seara, relatează As
sociated Press, ambasadorii 
Angliei, S.U.A. și Franței au 
dezmințit în mod categoric că 
țările lor ar fi implicate în 
interceptarea convorbirilor te
lefonice în R.F.G.

BONN. — Conform unui ra
port oficial publicat la Bonn, 
peste 1 500 000 de 
venituri mici din 
occidentală locuiesc 
be. în Dortmund,

familii cu 
Germania 
în cocioa- 
cle pildă,

ATENA. — Ministerul Ma
rinei Comerciale a anunțat 
că numărul șomerilor din ma
rina comercială greacă 
ridicat la sfîrșitul lunii 
tombrie a.c. la 5 005 față

YEMEN: Trupele republicane au respins
atacurile mercenarilor

CAIRO 10 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul ,,’A1- 
Ahram“, vineri trupele merce
narilor au încercat de două 
ori să pătrundă pe teritoriul 
Yemenului.

în nordul țării. în regiunea 
Saada, mercenarii, sprijiniți de 
autocamioane blindate, au tre
cut frontiera yemenită, dar au 
fost respinși, după ce au sufe
rit pierderi grele — 300 morți 
și 200 răniți. în retragere ei 
au lăsat pe cîmpul de bătălie 
cîteva autocamioane blindate. 
Trupele guvernului republican 
au luat prizonieri 20 de mer-

cenari. în sud-estul țării tru
pele republicane au încercuit 
și nimicit aproape complet un 
detașament de mercenari bine 
înarmați, care pătrunseseră 
pe teritoriul Yemenului ve
nind din emiratul Beihan. în 
această luptă trupele yemeni
te au capturat un tun de fa
bricație americană.

Ziarul „Al-Ahram“ relatea
ză că, după cum a aflat co
mandamentul forțelor armate 
ale Yemenului, în Arabia Sau
dita staționează 3 000 de sol
dați și ofițeri iordanieni.

în R.F.G. convor-'Adenauer a fost nevoit să recunoască că 
birile telefonice particulare sînt interceptate.

Spiegel

telegrafici.
He V. VASILIUDesen

ocuitorii suburbiei 
pariziene Hanter au 
fost recent martorii 
unei scene tragice. 
Cîteva mașini ale 
poliției s-au oprit 
cu mare zgomot în

fața unei case mici, degradate de 
scurgerea anilor. Polițiștii au dat 
buzna în casă. Copiii plîngeau iar 
mama lor, o femeie în vîrstă, în
cerca, disperată, să-i oprească pe 
oaspeții nepoftiți care s-au apucat 
să arunce lucrurile sărăcăcioase ale 
familiei în stradă.

.Victima abuzurilor poliției este 
muncitorul Cros. Toată viața lui a 
fost un drum plin de grele încer
cări. în ultimul timp s-a aflat strîns 
în chinga sufocantă a șomajului 
fapt care l-a determinat să vină la 
Paris cu soția și cu cei șase copii 
în speranța de a găsi de lucru. 
După multe căutări s-a angajat 
undeva să muncească dar locuin
ță după posibilitățile sale modeste 
de plată nu a găsit. A fost nevoit 
să-și construiască un cort într-o 
pădure din apropierea Parisului. Cu- 
rînd frigul a făcut ca viața în cort 
să devină imposibilă. Intîmplător, 
Cros a descoperit în suburbia Han
ter o casă nelocuită și s-au mutat 
în ea. Prefectura locală a reacțio
nat îndată restabilind cu forța „or
dinea”. Casa a fost închisă și pusă 
în siguranță de poliție, iar familia 
Cros aruncată în stradă. Drama 
familiei Cros a făcut „vîlvă” și a 
fost semnalată aproape în toate 
ziarele burgheze pariziene. Această 
întîmplare tragică a fost prezenta
tă de radio și de televiziune drept 
„senzațională”. Totul, absolut to
tul, a fost scris și comentat în cele 
mai mici detalii ale sale, cu ex
cepția unui singur lucru : nu a fost 
pusă nicăieri întrebarea — „Cine 
este de vină în acest caz presa 
burgheză ar fi trebuit să atace în
seși rînduielile din Franța de azi 
în slujba cărora se află ceea ce, 
bineînțeles, n-a făcut. Nu s-a spus 
nici un cuvînt despre faptul că în 
întreaga Franță zeci și zeci de mii 
de familii nevoiașe sînt obligate 
să locuiască în cocioabe, în con
diții de mizerie.

„Cazul” familiei Cros vorbește 
despre o realitate amară, tristă a 
Franței de azi: mii și mii de oa
meni ai muncii sînt aduși realmen
te la disperare de chiriile fabuloa • 
se, de imposibilitatea de a-și asi
gura un trai omenesc.

GH. PURCÄREA

PAC

• IN PREZENT, în U.R.S.S. 
se produc zilnic:

peste 150 000 tone de 
fontă;

te aproximativ 208 000 tone 
oțel;

— peste 160 000 tone de la
minate ;

— 870 milioane kWh de 
energie electrică ;

te aproximativ 1 450 000 tone 
de cărbune;

-< peste 500 000 tone de pe
trol ;

-- 570 mașini-unelte așchie- 
toare de metal;

te 1 880 automobile;
— 900 tractoare ;
te 520 combine.

• 1N CHILE pălăriile cu un 
diametru mai mare de 1,75 m 
sînt interzise prin lege, deoa
rece deseori ele constituie 
din cauzele accidentelor 
pe stradă.

una 
de

află 
aici

• PE INSULA Jawa se 
„Polul furtunilor“. Anual 
au loc peste 800 de furtuni, 
in schimb, în orașul Santa 
Maria din statul California 6 
furtună are loc aproape o 
dată la doi ani.

• OCHII OMULUI disting 
150 de nuanțe de culori, iar 
după un antrenament special 

peste 100 000.

• DACĂ DIAMETRUL ato
mului ar crește pină la 0,1 
mm, astfel incit el să fie vi
zibil, atunci un fir de nisip 
s-ar transforma într-o stincă 
înaltă de 100 m, furnicile ar 
crește pină la mărimea nave
lor oceanice, grindina s-ar 
transforma într-un bloc de 
gheață cu un diametru de 
500 m, iar omul ar avea înăl
țimea de 170 km.

• PALEONTOLOGII au sta
bilit că dinozaurii, pleziosaurii 
și mastodonții sufereau de tu
mori, reumatism, tuberculoză 
și alte boli.

intr-un bob de mei
Tînărul agro

nom Nikolai 
Siadristîi din 

Ujgorod (Ucraina) 
își consacră timpul 
liber confecționării 
de miniaturi. Prima 
sa încercare în a- 
cest domeniu a con
stat în a grava in
scripția „Pace lu
mii“ pe secțiunea u- 
nui fir de păr avînd 
grosimea de 95 mi
croni. După bceea a 
confecționat o liră, 
ale cărei coarde

Sînt 
executate din 
de păr. între coar
de el a plasat o 
crizantemă executa
tă pe sticlă organi
că galbenă, cu o 
frunză de 2/5 mm 
pe care a gravat 600 
de note din celebra 
Poloneză a lui O- 
ginski.

în ultimul timp 
el a confecționat 
un joc de șah din 
sidef, pe care l-a in
trodus într-un bob

le asemenea 
fire

de mei golit. La 
microscop se pot 
vedea toate cele 64 
pătrățele de șah — 
albe și negre.

O altă lucrare in
teresantă este un 
bob de mac în mij
locul căruia el a 
încrustat o bucăți
că de sticlă organi
că, pe care se dis
cerne la microscop 
silueta cunoscutu
lui selecționar rus 
Ivan Miciurin.

ncepînd din anul 1954 Departamentul 
de Stat al S.U.A. cheltuiește anual 
2,5 milioane dolari pentru „întărirea 
legăturilor culturale dintre Statele 
Unite și țările slab dezvoltate". Ce 
urmărește Washington ul prin aceasta 
nu este greu de ghicit. Sub parava

nul acestui program Statele Unite doresc să popu
larizeze „modul de viață american" în rîndurile 
popoarelor care nu au avut „fericirea" să facă 
cunoștință mai îndeaproape cu el.

O mostră a fost oferită nu de mult de o trupă 
„artistică" alcătuită din comici și o orchestră de 
jazz, sub conducerea lui Joey Adams, cu care s-au 
cheltuit 265 000 de dolari pentru un turneu în 
șase țări asiatice. Pe scena unuia din teatrele din 
capitala Afganistanului, Kabul, unul din comici 
a spus o glumă, Întrucît publicul nu prea dădea 
dovezi să fi gustat vorba de duh a comicului, a- 
cesta a coborît în sală și a bătut pe umeri pe un 
spectator din banca întîia spunîndu-i: „Ei Mac,

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața .Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul! Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

n’ai înțeles ?” era prințul regent al
Afganistanului, Ahmad Șah, față de care au tre
buit să fie exprimate mai tîrziu. scuze.

La Bangkok, spectacolul a prilejuit complicații 
diplomatice întrucît unul din artiști, de prea 
multă „oboseală", s-a așezat în brațele unui spec
tator. Iar acesta nu era altul decît... ambasadorul 
Indiei în Tailanda.

Dar „punctul de atracție" al turneului l-a con
stituit o bătaie în toată regula între membrii tru
pei care a avut loc pe aeroportul din Saigon, in 
văzut a cîtorva sute de „băștinași" amuzați de 
acest spectacol neașteptat.

Și iată acum bilanțul acestui turneu. După cum 
scriu ziarele americane mai mulți membri ai Con
gresului S.U.A. au cerut să se renunțe la asemenea 
„spectacole culturale" destinate popoarelor asia
tice întrucît, potrivit spuselor lor „este păcat de 
banii cheltuițil”.

I. RETEGAN


