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In această privință mai sînt 
însă și probleme ce n-au fost 
pe deplin rezolvate. Anul șco
lar a început de mai bine de 
două luni. Este bine ca tova
rășii din conducerea combina
tului să găsească posibilitatea 
să repartizeze în secții din oa
menii cei mai bine pregătiți 
maiștri coordonatori, care să 
se ocupe în mod 
practica ucenicilor, 
rea școlii trebuie să pună

pid locului de muncă atunci 
cînd vor fi repartizați în pro
ducție ca muncitori.

In multe secții, la cuptoare 
industriale, de exemplu, se or
ganizează săptămînal pentru 
elevi ore de consultații. Ingi
neri și tehnicieni bine pregă
tiți răspund la întrebările a- 
cestora, lămurind o seamă de 
lucruri insuficient însușite la 
lecțiile teoretice, sau chestiuni 
care țin de introducerea teh
nicii noi. Această inițiativă 
trebuie extinsă la toate locu
rile de muncă unde fac elevii 
practică. S-ar putea face și 
alte lucruri: elevii să fie in
vitați la ședințele de grupe sin
dicale, să vadă cum se discută 
problemele producției, să se a- 
climatizeze eu acestea. Organi
zația U.T.M. din școală, care 
dovedește multă grijă pentru 
felul cum este organizată și 
se desfășoară practica, ar pu
tea invita la adunările gene
rale U.T.M. ale ucenicilor oțe- 
lari vîrstnici, cu experiență în
delungată. care să le vorbea
scă elevilor despre felul cum 
au învățat ei meseria, ar pu
tea organiza întîlniri cu absol
venții fruntași ai școlii.

Sîntem la începutul anului. 
De bună seamă că la experi
ența dobîndită pînă acum în 
organizarea practicii ucenici
lor se vor adăuga noi măsuri 
care să o facă și mai eficientă 
și folositoare viitorilor side- 
rurgiști.

tea vorbi despre echipa de 
elevi furnaliști din care fac 
parte Ion Becherescu, Carol 
Bulkescher și alții în seama 
cărora au fost încredințate 
multe șarje de fontă pentru 
pregătit și evacuat. La fel se 
poate vorbi și. despre nume
roasele echipe de elevi lamina- 
tori, zidari șamotori, strungari, 
sudori care contribuie alături 
de muncitori la realizarea sar
cinilor de plan.

vedere 
neobișnuit. Topitorii își ve
deau de treburile lor pregă
tind evacuarea unei șarje. Iți 
atrăgea atenția tinerețea lor. 
Erau niște adolescenți.

— Gata, șticul!
La comandă, șuvoiul de oțel 

a pornit grăbit spre oala de 
turnare. Maistrul oțelar Aurel 
Stanciu stătea deoparte, urmă
rind fiecare mișcare a „oțela- 
rilor“, privindu-și ceasornicul. 
Era mulțumit. Se elaborase 
încă o șarjă rapidă.

Deocamdată autorii acestei 
șarje nu fac parte din efecti
vul. oțelăriei nr. 2 de la Com
binatul siderurgic Hunedoara. 
Ei — Simion Tușa, Ion Fechete, 
Ion Moga, Ion Spiridonidis și 
Bența Sabin — sînt elevi în a- 
nul III al Școlii profesionale 
siderurgice Hunedoara, iar șar
ja rapidă a fost elaborată în- 
tr-una din zilele obișnuite de 
practică. Anul acesta s-au ela
borat 23 asemenea șarje. Inte
resul care se naște pe plat
formă de fiecare dată cînd la 
comanda agregatului se află 
elevii este legitim. Qțelarii ti
neri și vîrstnici, maiștrii și 
inginerii de aici, sînt profeso
rii Viitorilor lor tovarăși de 
muncă. Si ei știu că așa cum 
îi vor crește, așa îi vor avea. 
Echipa de care am vorbit adi
neaori este un exemplu întîm- 
plător. Tot așa de bine se pu-

special de 
Conduce- 
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Pe marginea practicii ucenicilor 
la Combinatul siderurgic HunedoaraVineri, 23 noiembrie 1962
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lucru cert ; combinatul

m.c. etc. Tocmai de a- 
naște necesitatea ca, 
unui grafic, ucenicii 
schimbați la diferite

„Afi înțeles ?" - pare să înr 
trebe frezorul Emil Gospodină 
de la Întreprinderea „llie Pin- 
tilie" din București, care îndru
mă practica elevelor Gabriela 
Comșa, Silvia Ghiordunescu și 
Maria Constantinescu de la 

Școala nr. 6.
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Radiograme de pe nave romînești
aflate in Oceanul Atlantic

și Marea Mediterană
Foto : AGERPRES

Economii prin inovații

comună 
Moldo- 

cinema-

planurilor 
asigurarea 
animalelor

agri- 
din 
s-a

fost folosit din plin, n-au exis
tat goluri de producție și ani
malelor proprietate obștească 
le-au fost asigurate adăposturile 
necesare.

La fel de buni gospodari s-au 
dovedit și colectiviștii din Rîm- 
nicelu. îndrumați de organizația 
de partid, ei au folosit cele mai 
bune și economice soluții de 
construcții. De pildă, la o ma
ternitate pentru 60 de scroafe, 
de la jumătatea zidurilor în sus

În raionul Brăila

O.
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Creșterea inOieilor

a agregatelor
Metalurgiștii de la Uzinele 

„Independența“ din Sibiu sînt 
consecvenți în aplicarea ini
țiativei privind ridicarea indi
cilor de folosire extensivă a 
mașinilor și utilajelor cu cel 
puțin 10 la sută. îmbunătăr 
țirea acestor indici permite 
muncitorilor să realizeze cu 
aceleași utilaje o producție 
mai mare și totodată mai ief
tină.

Datorită ridicării calificării 
muncitorilor prin cursuri de 
specializare, preluării mașini
lor șl agregatelor în timpul 
funcționării lor și altor mă
suri. indicii de utilizare a a- 
gregatelor au crescut de la 
începutul anului și pînă acum 
cu 15 la sută. Pe această cale, 
colectivul Uzinelor „Indepen
dența*^ realizat o producție 
peste plan în valoare de mai 
mult de 4 500 000 lei.

Și la Uzinele de tractoare a- 
ceastă inițiativă s-a aplicat 
cu succes. Muncitorii din 
sectorul motor au ridicat indi
cii de utilizare a agregatelor 
cu 12 la sută. Această creștere 
este concretizată în faptul că 
anul acesta s-a prelungit 
funcționarea mașinilor cu o 
durată în care s-au putut rea
liza zeci de motoare în plus.

(Agerpres)

In sectorul zootehnic

Peste 9000000 lei 
economii prin muncă

> •

Peste 9 000 000 lei au econo
misit de la începutul anului 
și pînă în prezent tinerii din 
regiunea Crișana prin partici
parea lor la .diferite acțiuni 
patriotice.

Ei au efectuat printre altele 
lucrări de întreținere pe a- 
proape 500 km drumuri, au 
plantat peste 70 000 pomi fruc
tiferi și au colectat și livrat 
oțelăriilor din Reșița aproape 
3 000 tone fier vechi. Pentru 
realizarea acestor acțiuni ti
nerii au efectuat peste 3 000 000 
ore de muncă patriotică.

(Agerpres)

E veselă. Are .și de ce. Ani Tuszing, 
rihtuitoare la I.I.S. „Bela Breiner“ 
din Timișoara, esfe fruntașă în 
producție pentru calitatea lucru
lui și economiile pe care le face.

Foto N. STELORIAN
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ieftine, durabile,

dispoziția maiștrilor coordona
tori, a șefilor de secții pro
gramele de practică , astfel ca 
pregătirea practică în secții să 
fie sincronizată cu prevederile 
din programa analitică. Un la-

Un _ 
va avea muncitori bine pregă
tiți. Acest lucru nu este întîm- 
plător. Conducerea combinatu
lui, conducerea școlii s-au în
grijit să asigure elevilor cele _ _
mai bune condiții de practică, minator trebuie să lucreze cu 
Elevii anilor II și III furna
liști, oțelari, laminatori au fost 
repartizați în secții în cele mai 
bune echipe și brigăzi, dați în 
răspunderea celor mai pregă
tiți muncitori. Ei participă la 
îndeplinirea obligațiilor pro
fesionale ce revin echipei, bri
găzii, sau secției în care lu
crează. Periodic, elevii sînt 
constituiți în brigăzi și puși 
să conducă procesul de lami
nare a diferitelor profile, de 
elaborare a șarjelor de fontă 
sau de oțel, sau să execute zi
diri. E un fel de examen, „pe 
viu“.

Practica este urmărită în
deaproape, zilnic, de către pro
fesori de specialitate, diriginți, 
educatori.

aceeași competență la lamino
rul de 800 mm, ca și la cel de 
450 mm, 1 000 mm sau 650 mm. 
Un tînăr furnalist trebuie să 
conducă cu aceeași pricepere 
furnalele vechi ca și cele de 700 
și 1000 ' “ ‘
ici se 
potrivit 
să fie 
locuri de muncă și agregate, 
să se obișnuiască cu ele. Pro- 
cedîndu-se astfel elevii nu vo
mai sta luni în șir într-un loc 
de muncă, așa cum se întîmplă 
în mai toate secțiile, și vor a- 
vea prilejul să cunoască mai 
bine sectoarele, pentru a se 
acomoda mai bine și mai ra-

Cu prilejul „Săptămînii economiei” în 
Capitală și în alte orașe din țară au fost 
amenajate vitrine C.E.C. Vitrinele expun 
obiecte diferite de valoare mai mare ea : 
mobilă, televizoare, frigidere, aparate de 
radio etc., ce se pot cumpăra mai cu sea
mă din economiile depuse spre păstrare 
la C.E.C.

Al 230-lea 
cinematograf sătesc 
în regiunea Suceava

n anul acesta, sec
torul zootehnic al 
gospodăriilor 
colo colective 
raionul Brăila
dezvoltat mult. De 
aceea, colectiviștii 

și-au propus în planurile de pro
ducție să ridice noi construcții 
pentru animale. Printr-o mat 
bună organizare a muncii, prin 
folosirea materialelor procurate 
pe plan local, mare parte din 
gospodăriile agricole colective din 
acest raion au reușit să termine 
și să dea în folosință aceste con
strucții.

Colectiviștii din comuna Ro- 
manu, de exemplu, prevăzuseră 
ca în acest an să facă reparații 
capitale unui grajd mai vechi, 
unui saivan pentru oi și să con
struiască un grajd pentru 100 de 
bovine, precum și o crescătorie 
în flux continuu pentru porci, 
încă de la începutul anului, 
consiliul de conducere a luat o 
serie de măsuri pentru buna or
ganizare a muncii la construcții 
și pentru începerea lucrărilor 
din vreme ; s-a stabilit planul 
de procurare a materialelor, a 
fost reorganizată brigada 
constructori, cu care prilej 
ganizația de bază U.T.M. a re- 
mandat cîțiva tineri pricepuți 
care să fie repartizați să lucreze 
aici. Astfel, au fost formate trei 
echipe. Una din ele s-a ocupat 
de confecționarea cărămizilor, 
alta a prelucrat materialul lem
nos provenit din defrișări, iar 
cea de a treia a lucrat la ridi
carea construcțiilor. Pentru ca 
prețul de cost să fie cît mai scă
zut, în afara cărămizilor con
fecționate în gospodărie și a ma
terialului lemnos provenit din 
defrișări, colectiviștii au tăiat și 
adus papură din baltă pe care 
au folosit-o Ia învelitul adăpos
turilor. In felul acesta timpul a

activitate
la càiiimui cultural

Odată cu venirea ano
timpului rece, la numeroase că
mine culturale a început să 
se desfășoare o mai bogată 
activitate cultural-educativă. 
în majoritatea satelor a 
"început recent ciclul de confe
rințe pe teme agrozootehnice, 
care se organizează săptămi 
nai, pentru colectiviștii cari 
nu participă la invățămintu 
agrozootehnic. „Cum să n< 
purtăm în viața de toate zi
lele“, „Să 
înconjurătoare” 
pin al naturii” 
altor cicluri de 
fi organizate, 
conferințe care 
tiviștilor largi \ 
a fi informați

cunoaștem lumea 
și „Omul stă- 
sint titlurile 

: expuneri. Vor 
de asemenea, 
să ofere colec- 

posibilități de 
asupra eveni-

de
or-

au folosit paianta în locul cără
mizilor, făcînd astfel o economie 
de aproximativ 26 000 de lei. 
Pentru a contribui la reducerea 
prețului de cost al construcții
lor, organizația de bază U.T.M. 
i-a mobilizat pe toți tinerii la 
transportul balastului, la tăiatul 
și transportul lemnului din 
pilcuri răzlețe de salcîmi și al 
papurei din baltă. Tot prin va
lorificarea chibzuită a resurselor 
locale, colectiviștii de aici au 
mai construit în acest an două 
grajduri a cîte 100 de capete

vite mari și două pătule, reali- 
zînd economii de aproape 60 000 
de lei.

Aceeași preocupare am întîl- 
nit-o și în alte gospodării colec
tive din raion. Există, deci, o 
experiență bună, și din cele re
latate pînă aici rezultă că au 
fost și sînt suficiente posibilități 
pentru îndeplinirea 
de construcții, pentru 
adăposturilor necesare 
proprietate obștească.

La sfîrșitul acestui an, fermele 
de animale ale gospodăriilor co
lective din raionul Brăila vor 
cuprinde : 24 400 de taurine,
48 700 de porcine, peste 130 000 
de ovine, sute de mii de păsări. 
Pentru adăpostirea lor, colecti
viștii au prevăzut să construias
că : 74 de grajduri, 36 de cres
cătorii complexe pentru porci, 28 
de hale pentru păsări, 17 saiva
ne. Cea mai mare parte din a- 
cestea sînt gata. La unele insă

T. OANCEA
corespondentul „Scinteti tine

retului“ pentru regiunea 
Galați

(Continuare în pag. a Il-a)

Muncitorii fore
stieri și crescătorii 
de animale din co
muna Poiana Micu
lui, raionul Gura 
Humorului, au trăit 
zilele acestea un e- 
veniment deosebit. 
In comuna lor, si
tuată aproape de 
poalele munților, ei 
au vizionat filmul 
„Alexandr Newski“ 
care a marcat darea 
în folosință a unui 
nou cinematograf. 
Odată cu inaugura- 

acestei unități,

numărul cinemato
grafelor sătești din 
regiunea Suceava a 
ajuns la 230. Acum 
în fiecare 
din nordul 
vei există 
tograf.

Cinematografele 
sătești prezintă co
lectiviștilor atit fil
me artistice cit și 
cicluri de filme do
cumentare agrico
le, după specificul 
fiecărei localități.

Numai cu un ați de zile în urmă, pe aceste dealuri din împrejurimile comunei Bur
lești, regiunea Suceava, creșteau în voie spinii și scaieții. Mina harnică a colecti
viștilor însă le-a fransfoenat din toamna aceasta în adevărate grădini, prin planta

rea viței de vie în terase.

La cabinetul tehnic al 
Uzinei „Electroputere“ 
din Craiova s-au înre
gistrat anul acesta zilnic 
cîte 2-3 propuneri de 
inovații. Cele 210 ino
vații aplicate pînă a- 
cum in producție aduc

uzinei economii în 
loare de 1 600 000 
Inovațiile contribuie, 
același timp, și la ridi
carea calității producției.

Din anul 1951 și pînă 
în prezent muncitorii de

va
let, 
în

aici au aplicat in 
ducție mai mult de 
inovații care au 
uzinei economii din care 
se pot construi 600 a- 
partamente.

1800 
adus

(Agerpres)

mentelor interne și situației 
internaționale.

In programele căminelor 
culturale, ale bibliotecilor fi
gurează variate manifestări 
consacrate popularizării și răs- 
pîndirii experienței și 
lelor de lucru 
site de G.A.C. 
de întrebări 
seri de calcul, 
monstrează ce 
folosite pentru 
ducției agricole, 
animale, concursuri „Cine 
ciștigă“ pe aceleași teme 
alte acțiuni care au loc 
aceste zile îndeosebi în 
tele regiunilor Bacău, Bucu
rești, Dobrogea, se bucură de 
o mare atenție din partea co
lectiviștilor. (Agerpres)

meto- 
înaintate folo- 
fruntașe. Seri 
și răspunsuri, 
în care se de - 
metode trebuie 

crearea pro- 
vegetale și 

știe

în 
sa-

ihai Agănencii, ope
rator principal în- 
tr-o sec(ie a Fabricii 
de antibiotice din 
lași, face parte din
tre acei tineri care 
își pot povesti viafa

dintr-o singură răsuflare. Viafa lui 
s-a desfășurat în anii de după 
eliberare.

L-am cunoscut vara aceasta. Fă
ceam parte amîndoi din delega
ția tineretului romîn la Festivalul 
de la Helsinki. Era cuprins și el 
de emojia firească a acestui eve
niment și de neliniștea îneînfă- 
foare dinaintea călătoriei. Acolo, 
pe străzile orașului nordic, i-am 
cunoscut mai bine firea comuni
cativă, felul deschis și sinceritatea 
cu care știa să lege conversafii 
și prietenii, ponderea comportării 
și spiritul său disciplinat. Se spu
ne cîteodată că seriozitatea este 
o trăsătură de caracler care cere 
neapărat o mască facială gravă, 
dacă se poate cu două cute mici 
intre sprîncene și cu alte două 
mai mari la coifurile gurii. Fața 
lui Agănencii, dimpotrivă, este 
rotundă și sănătoasă, părul e 
blond, nasul e — orice s-ar spune 
— cîrn, într-un cuvînt gravitatea, 
în înfelesul ei clasic, lipsește. Cu 
toate acestea tînărul operator este, 
ceea ce se numește în limbajul 
cotidian un băiat serios.

Profesia pe care și-a ales-o 
ufemistul Mihai Agănencii este, 
ca țoale profesiile sincer alese, 
frumoasă. Absolvent al 
școli profesionale de chimie, 
a devenit încă 
un îndemînafec mînuitor al 
mulelor și substanțelor, 
de

unei 
el 

de la 18 ani 
for- 

Fabrica 
antibiotice din lași a găsit

meră și în timpul unei plimbări, 
oriunde. Gîndindu-sa la ceea ce 
va face a doua zi, mintea lui cau
tă soluții. Nu este și poate nici nu 
va fi un mare inovator. Dar 
strădania sa de „a găsi ceva nou“ 
a fost, nu o dată, încununată de 
succes. Astfel, pe cînd lucra 
la sectorul III de fermenfafie

PASIUNEA
NOULUI

el un muncitor destoinic, 
își confundă întotdeauna 

lui personală cu bu- 
unei izbînzi

în
care 
bucuria 
curia unei izbînzi în producție. 
Pentru u>n tînăr constructor al so
cialismului, pasiunea trebuie să 
fie un adevărat motor al existen
tei sale. Ei, bine, la Mihai Agă
nencii pasiunea, dăruirea, sînt 
coordonatele existentei sale. Pen
tru el, ca pentru atîfia alfi tineri 
de seama lui, meseria nu în
seamnă doar cele opf ore, înche
iate de un șuierat prelung și de 
un somn zdravăn. Pentru el me
seria continuă și la cămin, în ca-

a streptomicinei, a propus reali
zarea unui grafic cu schimbarea 
periodică a cărbunelui la filtrele 
individuale de
A mai făcut și alte 
ceptafe și ele sau, 
cutate mult.

Acesta este doar 
pasiunii despre care vorbeam. Pa
siunea operatorului chimist este 
mult mai cuprinzătoare. De cî}iva 
ani de zile ea se concentrează 
asupra unei preocupări de cea 
mai înaltă răspundere : învățătura. 
Agănencii nu s-a mulfumit cu di
ploma de absolvire a școlii pro-

ser ale aparatelor, 
propuneri, ac- 
cel puțin dis-

un exemplu al

fesionale. Vara aceasta a dat 
examenul de maturitate la li
ceul seral, iar în toamnă a reu
șit la examenul de admitere la 
universitatea serală, la Facultatea 
de chimie industrială. Lucrînd în 
schimburi, muncitorul-student an
ticipează cu emoție clipa în 
care, peste cinci ani, va intra pe 
poarta aceleeași mari fabrici ca 
inginer chimist.

Personalitatea unui om cuprinde 
o sumedenie de aspecte. In cazul 
de fafă ar mai trebui amintite 
preferințele aaestui tînăr entu

ziast, preferinfele lui pentru sport 
și film, lectură și teatru, întregin- 
du-l, realizîndu-l ca om și co
munist, sporindu-i obligațiile, toate 
acestea fac din Mihai Agănencii 
un tînăr de nădejde. Recent a 
fost numit operator șef al unei 
noi secții foarte importante. A- 
rhintind de aceasta, el mi-a spus : 
„Acolo a fost nevoie de mine... 
Și atunci am simfit că, înfr-ade- 
văr, eu pot da mai mult în fa
brica noastră“...

De acest lucru poate să fie 
convins. Oamenii care știu cum 
trebuie, într-adevăr, să se reali
zeze în viafă, sînt întotdeauna 
stimați și îndrăgiți de colectiv ; 
colectivul are întotdeauna o pu
ternică încredere în ei.

ANDI ANDRIEȘ
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La Direcția navigației civile din Minis
terul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
au sosit radiograme de pe bordul cargou
lui „Eforie”, petrolierului „Pace” și tan
cului petrolier „Prietenie” care vesteau 
că echipajele acestor nave, dînd dovadă de 
curaj și conștiinciozitate în muncă, au 
înfruntat cu succes puternice furtuni (de 
gradul 10 și 11) în Oceanul Atlantic și 
Marea Mediterană.

în prezent, navele romînești își conti
nuă călătoria pentru a ajunge la timp la 
destinație: tancul petrolier „Prietenie” la 
Rio de Janeiro și cargoul „Eforie” la Lon- 
dondery (Anglia) iar petrolierul „Pace” în 
portul Constanța.

(Agerpres)

la

Noi descoperiri 
arheologice

Cetatea Neamțului
Un colectiv de cer

cetători de la Institu
tul de arheologie al 
Academiei R. P. Ro- 
mîne, în colaborare 
cu Muzeul regional 
Bacău, a întreprins o 
serie de săpături la 
Cetatea Neamțului, de 
pe malul Ozanei.

Cu prilejul săpătu
rilor efectuate a fost 
scos la iveală un bo-

gat material arheolo
gic ca : vase de cera
mică, unelte și obiecte 
de metal, dălți și cu
țite, un vîrf de suliță, 
ghiulele de piatră. In 
șanțul de apărare s-a 
descoperit o trusă me
dicală din secolul al 
15-lea și alte obiecte 

însemnătate isto-

(Agerpres)
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Acad. Kapița despre descoperirile știin
țifice ale viitorului
De ia tineri adunate
„O felie de lună“ de A. Storin (Cronica 
dramatică)
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despre descoperirile

științifice ale viitorului

PE TEME ȘTIINȚIFICE

trei 
de
un
ia>-

de trecere în revistă 
obfinute în dezvol- 
de economisire în 
Cu acest prilej se 
o seamă de aejiuni

se află, 
variate 
pe li- 
librete 
dobîn- 
nomi-

om de 
P. L. 
publi- 
sovie-

vor

e descoperiri știin
țifice ne mai re
zervă viitorul ? 
Care sînt direc
țiile de cercetare 
ale oamenilor de 
știință în următo

rii ani ? Mai există în natură 
fenomene fundamentale noi 
care așteaptă să fie descope
rite ?

La aceste întrebări încearcă 
să răspundă cunoscutul 
știință, fizicianul acad. 
Kapița, intr-un articol 
cat de curînd în presa 
tică.

După ce face un scurt isto
ric al principalelor fenomene 
noi din natură descoperite de 
știință în perioada de după 
1789 (anul descoperirii curen
tului electric de către Gal- 
vani), acad. P. L. Kapița ob
servă că aceste descoperiri 
sînt în plin avint. „Putem a- 
firma cu siguranță — scrie sa
vantul sovietic — că în viito
rul apropiat fizicienii
avea de descoperit multe lu
cruri noi și interesante“.

Una din aceste descoperiri 
va fi posibilitatea utilizării 
energeticii nucleare ca forță 
motoare a navelor cosmice. 
Această descoperire va avea 
consecințe uriașe, făcînd posi
bilă, printre altele, popular ea 
altor planete.

O altă problemă importantă 
care se pune în fața oameni
lor de știință este obținerea 
energiei electrice cu mijloace 
puțin costisitoare. „Principala 
soluție posibilă a acestei pro
bleme o oferă reacția termo
nucleară dirijată“ — scrie 
acad. P. L. Kapița. Realizarea 
reacției termonucleare dirija
te, adică crearea unei plasme 
la temperatură suficient 
ridicată, va oferi pentru 
ma oară omenirii o sursă 
puizabilă de energie.

In același scop, al obținerii 
unei energii electrice ieftine, 
este de așteptat să se găsea
scă o metodă de transformare 
directă a energiei calorice în 
energie electrică. Calea actua
lă, permite folosirea doar a 
30—35 la sută din energia chi
mică a cărbunelui, deci cu un 
mare consum de combustibil 
și mari investiții în mașini,

Acad. P. L. Kapița schițea
ză o cale nouă de obținere a 
energiei electrice cu ajutorul 
generatoarelor magnetohidro- 
dinamice. 
nașterea unei 
mo t orice 
trecerea 
plasmă bună conducătoare de 
electricitate printr-un cîmp 
magnetic. Energia cinetică a 
jetului poate fi apoi transfor
mată în energie electrică.

Pentru această descoperire 
există de pe acum premize.

de 
pri- 
ine-

Tehnicienii au pus la punct 
procesul obținerii unor jeturi 
puternice de gaz cu tempera
tură înaltă în cadrul motoa
relor cu reacție folosite în a- 
viația modernă.

In domeniul energeticii for
melor mici, o soluție practică 
de transformare directă a 
energiei chimice în energie 
electrică o va constitui crea
rea unor „elemente galvanice" 
în care să se obțină direct e- 
nergia electrică din reacția de 
oxidare a combustibilului. 
„Obținerea unor astfel de 
elemente gazoase — scrie aca
demicianul Kapița — s-a do
vedit posibilă și, în ultimele 
decenii, s-au înregistrat succe
se simțitoare".

Un fenomen care își așteap
tă de asemenea clarificarea 
este cel al funcționării celui 
mai perfect motor din natură, 
„motorul muscular“. Randa
mentul excepțional al mușchi
lor, mai mare decît al motoa
relor, turbinelor și altor insta
lații termice, îndeamnă pe 
oamenii de știință să încerce 
să-l reproducă pe cale artifi
cială. Dar transformarea di
rectă a energiei chimice în e- 
nergie mecanică este încă ne- 
deslegată. In anii următori, 
va trebui creat un „model al 
proceselor musculare“, lucru 
care va rezolva o importantă 
problemă a energeticii.

In domeniul științelor biolo
gice, acad. Kapița remarcă un 
fapt la care am asistat cu toții 
în ultimii ani: colaborarea din 
ce în ce mai strînsă între bio
logi, fizicieni, chimiști, mate
maticieni. Din această colabo
rare s-au născut o serie de 
științe noi, situate la frontiera 
dintre mai multe discipline 
științifice: cibernetica, biofi
zica, biochimia, chimia poli
merilor etc.

Una din descoperirile biolo
gice ale viitorului va fi desi
gur realizarea dirijării eredi
tății, prin cunoașterea intimă 
a complexelor 
genetică, 
realiza 
doar la i 
simple : 
perei. i 
desigur, 
unor animale și plante cu ca
lități dorite, prin realizarea 
mutațiilor artificiale.

probleme de 
In prezent se pot 

astfel de „schimbări" 
organismele cele mai 
virusuri, microbi, ciu- 
Dar viitorul va oferi, 
posibilitatea obținerii

La G.A.C. din Cenad a sosit echipa cinefililor. După oîfe se pare realizările acestei gospodării 
oferă imagini interesante.

Foto: AGERPRES

yncepînd de la 23 și pînă la 
/ 30 noiembrie se desfășoară 

în întreaga țară „Săptămînă 
economiei“. Această acțiune are o 
deosebită însemnătate constituind 
un bun prilej 
a rezultatelor 
tarea acțiunii 
țara noastră, 
vor desfășura 
menite să contribuie la educarea 
oamenilor muncii în spiritul eco
nomisirii banilor, al bunei gospo
dăriri a veniturilor bănești per
sonale.

Partidul acordă o mare impor
tanță educării oamenilor muncii în 
spiritul economiei. In Directivele 
Congresului al lll-lea al P.M.R. 
s-a arătat că o condiție a realiză
rii și depășirii prevederilor planu
lui economic pe 1960—1965 și 
ale planului economic de perspec
tivă este practica unui regim strict 
de economii In toate sectoarele 
vieții economice și sociale.

In anii regimului de democra
ție populară, ca urmare a succe
selor obținute în opera de con
strucție socialistă și a măsurilor 
sistematice luate de partid și gu
vern pentru creșterea continuă a

issQBBBiBBSBUiiiBBiiiiiiiBiBmBiiBiHfliUHMiBiBiBBiBMi

Sport...

de nevoie
u am absolut ni
mic împotriva 
sportului, ba, 

dimpotrivă, practic a- 
numite discipline care 
mă pasionează. La 
noi, însă, la Piatra 
Neaml, ca să vezi un 
meci de iotbal în care 
evoluează echipa „Cea
hlăul" trebuie să treci 
o seamă de probe 
sportive care de mul
te ori sînt mai obosi
toare declt 90 de mi
nute de fotbal.

Prima probă este 
participarea spectato
rilor la... grămadă. Se 
aseamănă întrucîtva 
cu grămada de la rug- 
bi, numai că aici nu 
stai aplecat, ci oare-

cum 
daca 
stea nimeni pe pantoiii 
tăi, atunci stai tu pe 
ai altora. Grămada e 
iormată din cîteva sute 
de spectatori. La a- 
ceastă probă „cîștigi" 
un bilet de intrare și 
pierzi nasturii de la 
haină. In silrșit, dacă 
intri pe stadion și în
cepe ploaia, nu 
pleca. Vrei, nu 
trebuie să rămîi 
tribună deoarece 
(ile sînt închise, 
totuși susții să i 
atunci, iară să 
pec(i culoarele pistei, 
alergi 1 000 m plat în 
jurul stadionului pînă 
găsești administratorul

în picioare sau, 
ai norocul să nu dreptate te 

de ce biletele 
puse In vin

ci leva zile 
Răspunsul 

sportiv „Cea- 
de

o V ești
— Dacă nu ți-o place raidul 

pe care o să-l efectueze mîine 
postul utemist de control, să 
nu-mi spui mie Ion Sasu.

cesc tinerii la seceriș și 
treieriș. Am trecut pe la ga
zeta postului utemist de con
trol o

nivelului de Irai al oamenilor 
muncii, acfiunea de economisire 
la C.E.C. a căpătat în fora noa
stră un caracter de masă. In pre- 
zenf, numărul depunătorilor esfe 
de 20 de ori mai mare dccît în 
1938 și de două ori mai mare de- 
cît în 1958. Numai în primele 
nouă luni ale anului 1962 numă
rul depunătorilor a crescut cu 
707 420, din care peste 300 000 
noi depunători în mediul sătesc. 
In medie, pe fără revine un li
bret de economii C.E.C. la 
locuitori. Printre milioanele 
depunători la C.E.C. se află 
mare număr de tineri. La 1 
nuarie 1962, de pildă, au existat 
510 431 depunători elevi pe li
brete de economii C.E.C.

Educafia tinerilor în spiritul eco
nomiei constituie o parte inte
grantă a procesului formării con
științei lor, un mijloc de educa
ție patriotică. Tinerii trebuie să 
înțeleagă că succesul lor în mun
că, în producție va fi chezășuit 
și de grija pe care o vor arăta 
bunului obștesc, de economisirea 
materialelor, de planificarea chib
zuită a activității lor. Fiecare tînăr 
trebuie să ajungă la conștiința că 
economisirea de bunuri materiale 
și de muncă, realizate prin spo
rirea continuă a producti«:tății 
muncii, este în zilele noastre una 
din cele mai concrete expresii ale 
patriotismului.

Dar spiritul economiei le este 
necesar tinerilor nu numai în pro
ducție. Ei Iș.i întemeiază cămine, 
au de mînuif un buget familial. 
Ei trebuie să știe să-și gospodă
rească acăst buget, să-și cumpă
nească judicios cheltuielile. Cu 
banii depuși la Casa de Economii, 
oamenii muncii au posibilitatea să 
cumpere astăzi mai multe bunuri 
decît ieri, iar mîine mai multe de- 
cît 4,4. Avem o economie înflo-

ritoare, o monetă puternică, sănă
toasă, stabilă a cărei putere de 
cumpărare este în creștere.

După cum s-au convins milioa
nele de depunători, statul nostru 
apără economiile și garantează 
sumele depuse la C.E.C. Aceste 
economii se fructifică producînd 
dobînzi, ori cîștiguri scutite de 
orice impozite și taxe.

La dispoziția maselor
după preferință, mijloace 
de economisire : depuneri 
brete cu dobîndă sau pe 
cu cîștiguri, pe librete cu 
dă și cîștiguri, pe librete
nale sau pe librete la purtător. 
Se pot face, de asemenea, de
puneri pe obligațiuni C.E.C. sau 
depuneri în conturi curente. Prin 
activitatea sa, Casa de Economii 
satisface, pe de o parte, inte
resele personale ale depună
torilor, îmbinînd în același timp 
aceste interese cu cele ale sta
tului, ale colectivității noastre 
socialiste. Prin depunerea econo
miilor la C.E.C. acestea sînt folo
site permanente în scopuri pro
ductive, contribuind la dezvoltarea 
economiei naționale. Păstrarea e- 
conomiilor la C.E.C. constituie o 
acțiune de bună gospodărire a ve
niturilor fiecărui om al muncii și 
în același timp o acțiune pro
fund patriotică,

în timpul „Siptămînii econo
miei“ vor avea loc numeroase 
acțiuni organizatorice și propa
gandistice — conferințe, convor
biri, manifestări culfural-artisfce, 
concursuri, consfătuiri. Această 
săptămînă trebuie să constituie 
un bun prilej de pătrundere tot 
mai adîncă a acțiunii de econo
misire în rîndurile populației, ala 
tineretului, în educarea 
muncii în spiritul bunei 
riri a banilor.

oamenilor 
gospodă-

po/i 
vrei, 

i în
por- 

Dacă 
pleci 

rea-

să-fi deschidă poarta. 
Pe bună 
întrebi : 
nu sini 
zare cu 
înainte ? 
clubului
hlăul", pe cit e 
clar, pe atît e de nela
locul lui:

— Facefi-vă abona
ment pe tot anul și 
ați scăpat de înghe
suială. Să iie aceasta 
oare singura solufie ? 
Poate conducerea clu
bului sportiv „Cea
hlăul" va mai găsi și 
altele.

I. ONEA 
luncfionar

Desen de CORNELIU NICOLAE

Exact așa mi-a spus astă 
vară responsabilul postului 
utemist de control. Mi-a ex
plicat clar și tema raidului. 
Era vorba de felul cum mun-

săptămînă la rînd, dar 
n-am observat ni
mic. De altfel nici 
nu aveam ce ve
dea căci raidul nu 
a mai avut loc.

— Dacă treaba 
merge bine, ce să 
mai facem raid — 
s-a scuzat Ion 
Sasu. Dar luni di
mineața să treci 
matale să citești 
aici la gazetă con
cluziile raidului 
nostru asupra fe
lul cum e organi
zată activitatea ti
nerilor 
liber.

N-am 
m-am dus. 
decît gazeta,

in timpul

și
avut de 

N-am vă- 
;, prăfuită,

La panoul de onoare din sat

Colectiviștii din satul Scărlă- 
Iești, raionul Făurei, în 
drumul lor prin sat, se 

opresc adesea, pentru cîteva cli
pe, în fața panoului de onoare 
din fața căminului cultural. S-au 
obișnuit să afle acolo, de fiecare 
dată, cîte ceva nou.

Zilele trecute am trecut și eu 
și am privit panoul de onoare 
Astfel, am avut prilejul să aflu, 
sub titlul „După muncă și răspla
tă“, scris cu litere mari, cum a 
devenit echipa colectivistului Au
rel Boboc o echipă fruntașă în 
cultivarea porumbului. lată 
am citit :

„In echipa tovarășului Aurel 
Boboc lucrează 10 colectiviști 
Executînd lucrările de întreținere

timp și 
obținut 
avut în 
de po

a culturii de porumb la 
de bună calitate, ei au 
de pe lotul pe aare l-au 
primire cîte 4 000 de kg 
rumb boabe la hectar. Care sînt 
acele lucrări ? Trei prașile meca
nice și prașile manuale ori d» 
cîte ori a fost nevoie. Calitatea 
lor ? De vroiai să găsești un fir 
de iarbă nefăiafă în urma prăsi
torilor, 
munca 
plătită 
Iar pe

De aceea ea 
echipă fruntașă 
rumbului“.

nu găseai. Și iată că 
acestei echipe a fost răs- 
de producția mare la fioc
care a obținuf-o.

merită sleagu! de 
în cultivarea po-

lucru 
zut însă 
fără urmă de raid.

— Ei... pentru un singur bal 
să pui tot colectivul pe dru
muri, n-are rost, 
de data aceasta 
motiv.

Dar fii pe pace, 
pania de toamnă, 
însămînțări, lipsuri, realizări, 
mai mare dragul să faci un 
raid.

A trecut campania dar rai
dul tot n-a fost întreprins.

— Nu-i nimic — mi-a spus 
Ion Sasu. Să vezi raid la cam
pania de primăvară. O să fie 
ceva, ca-n povești.

Intr-adevăr povești, în spa
tele cărora încearcă responsa
bilul postului utemist de con
trol din comuna Cărând, ra
ionul Gurahonț, să-și ascundă 
inactivitatea.

ce

Un curs atractiv

(Urmare din pag. I)

lucrează încă la zidărie.

C I N E M A T

vine cam-
Recoltări,

a găsit și 
Sasu un

C. ARAMBAȘA 
student

TEODOR CRIȘAN 
colectivist

Ele se bazează pe 
forțe electro- 

transversale prin 
unui jet rapid de

In timpul liber, o pasionantă 

partidă de șah.

-----a

la

O'FELIE DE LUNA" de Aurel Stor in

iar 
De

se
altele abia sînt începute, 
pildă, din cele 74 de grajduri 
pentru bovine, pînă acum cîteva 
zile în urmă numai 61 erau 
gata, celelalte aflîndu-se în di
ferite stadii de construcție. Prin
tre cei rămași în urmă cu aceste 
lucrări sînt și colectiviștii din

Jntrețin cu grijă 
utilajele

Colectivul sectorului 
întreținere a compresoa- 
relor din cadrul secției 

hidrotehnica a Combinatului 
siderurgic Reșița desfășoară 
o susținută muncă pentru a- 
plicarea tehnicii noi în proce
sul de întreținere a mașinilor 
și agregatelor. în acest sens, 
muncitorii și tehnicienii de 
aci au realizat în ultimul timp 
mai multe dispozitive care îm
bunătățesc procesul de între
ținere și lungesc durata de 
funcționare a compresoarelor. 
Printre acestea se numără 
dispozitivul pentru șlefuirea 
inelelor pentru ventile și îm
bunătățirea constructivă adusă 
batiului compresoarelor. Nu
mai în prima lună de aplicare 
a acestor măsuri, secția a ob
ținut economii în valoare de 
peste 8 000 lei.

Catedra de automatizare și 
electronică de fa Institutul de 
petrol, gaze și geologie din 
București a organizat în acest 
an universitar un curs facul
tativ de mașini de calcul. 
Cursul are drept scop să pună 
la curent pe studenți cu prin
cipiile de funcționare a mași
nilor de calcul construite cu 
diferite elemente electronice, 
pneumatice și, în special, cu 
aplicarea acestora în industria 
de petrol la introducerea au
tomatizării complexe a insta
lațiilor de prelucrare și chi
mizare a țițeiului. Cursul a 
stîrnit interesul studenților 
de la facultățile de utilaj și 
tehnologie. Cursul predat de 
conferențiarul Nic. RacoveanU 
și lectorul Tertișko M. este 
frecventat de numeroși stu
denți printre cdre Gheorghe 
Petrache, Alexandrina Sîrbu, 
Mihai Constantine seu și mulți 
alți studenți fruntași la învă
țătură.

Problemele cele w-ai noi ale 
științei și tehnicii moderne 
preocupă îndeaproape stu
denții noștri înscriși la acest 
curs facultativ.

AVRAM GHEORGHE 
colectivist

Adăposturi ieftine, durabile,
timp

CĂLIN nastase
lăcătuș

CARTOUCHE — cinema
scop: Republica, Elena Pavel, 
1 Mai, Gh. Doja, 23 August. 
Floreasca, G. Coșbuc. MISTE
RUL CELOR DOI DOMNI 
„N“: București, Magheru,
Volga, Libertății. O SLUJBĂ 
SIGURĂ rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri, I. C. Fri- 
mu, V. Roaită. SOSEȘTE CIR
CUL: Tineretului (diminea
ța) ; PETRE CEL ISTEȚ: Ti
neretului (după-amiază), Mio
rița, B. Delavrancea. MONGO
LII — cinemascop: Victoria. 
MOARTEA ARE O FAȚA — 
cinemascop: Lumina, Înfrăți
rea între popoare. PERMISIE 
PE ȚĂRM: Central, Moșilor,

Aurel Vlaicu. 10.000 DE SCRI
SORI: 13 Septembrie (dimi
neață), T. Vladimirescu. OA
MENI ȘI FIARE : 13 Septem
brie (după-amiază), Al. Sahia. 
PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE rulează la cine- 
matograful Timpuri Noi. 713 
CERE ATERIZAREA: Maxim 
Gorki. UNDE NU AJUNGE 
DIAVOLUL: Cultural. VÎR- 
STA DE AUR A COMEDIEI 
- CÎND COMEDIA ERA 
REGE: Al. Popov; LUPII LA 
STÎNĂ: 8 Martie, Flacăra,
Donca Simo. B1TĂ... IEȘI DIN 
SACI: Grivița. FLĂCĂRI ȘI 
FLORI: C-tin Da vid.

comuna Stăncuța ți cei din satul 
Comăneasca. Aici se lucra în
tr-un ritm destul de lent la zi
dăria grajdurilor. Au existat 
posibilități ca aceste obiective să 
fie terminate pînă acum ; gos
podăriile colective amintite au 
primit din timp repartiții pentru 
o serie de materiale, restul pu
țind fi asigurat din resurse lo
cale, așa cum au procedat co
lectiviștii din Rîmnicelu, cei din 
Romanu și alții. Se putea, deci, 
începe construcția grajdurilor 
mult mai de vreme, fapt care ar 
fi dus la terminarea lor pînă 
acum. Ce trebuie să se facă în 
aceste zile ? Acum materialele 
au fost procurate, sînt suficiente 
forțe de muncă disponibile. Este 
bine să se repartizeze un număr 
corespunzător de oameni și de 
atelaje care să-i ajute pe con
structori. Organizațiile de bază 
U.T.M. să mobilizeze la această 
acțiune cit mai mulți tineri care 
să contribuie la urgentarea lu
crărilor efectuînd o serie de 
munci necalificate ca: manipu
larea materialelor, pregătirea 
mortarului, transportul apei etc.

Vremea esțn încă bună. S-o 
folosim din plin pentru ca iarna 
care se apropie să ne găsească 
cu construcțiile zootehnice termi
nate.

n centrul dezbate
rii conținută de 
această piesă stă 
o problemă -pe 
care tinerii de as
tăzi și-o pun frec
vent : idealul de

viață, măsura in care as
pirațiile nobile și visul în
drăzneț specifice vîrstei sînt 
calități valorificate din plin 
în folosul societății noastre 
socialiste. In familia ingine
rului Popescu se petrec lu
cruri care trădează o etică 
viciată de principiul mic- 
burghez al „vieții incomple
te“, trăită în sensul ei mic, 
distractiv. Pentru Monica — 
fiica mai mare a inginerului 
— singura soluție de viață 
rezonabilă ar fi aflarea unei 
iubiri „absolute" în care să nu 
fie vorba de nimic altceva 
decît de... iubire. (Dialogul ro
mantic — din actul II — dintre
ea și tînărul oțelar are scopul 
de a-i deschide o fereastră
spre marile întrebări ale vie
ții, spre sensul împlinirii mul
tilaterale a personalității). Ta
tăl, inginerul Popescu, și-a fă
cut o maximă în spiritul 
acestui fel îngust de a alerga 
după fericire : cit timp mun
cesc eu și am bani destui,, fe
tele mele „să-și trăiască tine
rețea" — spune el. Comparti

mentarea rigidă a idealului 
împlinirea exclusiv în dra
goste, sport sau orice alt do
meniu, rupt de aspectul ple
nar al vieții — oferă eroilor sa
tisfacții mărunte — pe „felii". 
E ca și cînd ai dărui iubitei 
nu luna, ci o felie de lună, nu 
dragostea, ci „o porție de iu
bire“.

Ideea piesei este generoasă. 
Dezbaterea angajată — cu 
mijloacele comediei — are 
drept scop reliefarea frumu
seții idealului major de viață, 
în numele căruia munca, iu
birea, prietenia își găsesc lo
cul cuvenit în ansamblul preo
cupărilor tineretului nostru. 
Dar măsura în care piesa lui 
Storin reușește să rezolve 
dramatic situațiile scenice care 
implică ideile arătate — nu 
este pe deplin satisfăcătoare.

Primul act al piesei expune 
atmosfera zilnică a familiei 
inginerului Popescu. Prin e- 
xactitatea decupajului drama
tic al caracterelor, autorul 
reușește să înconjoare cu un 
fir roșu distinct viciile eroilor, 
acelea în jurul cărora se va 
desfășura dezbaterea, în actul 
al II-lea. Interesului stîrnit 
față de inedita rezolvare a si
tuațiilor dramatice, prin in
termediul farsei, i se răspun
de în actul al doilea cu o sui
tă de încurcături care... în-

la Teatrul Tineretului
curcă în cele din urmă valo
rile afirmate. Tînărul Popescu 
capătă succesiv în ochii celor
lalți ipostaze diferite: fiul 
inginerului, apoi pictorul pe 
care o mamă și-l dorește lo
godnic fiicei sale, apoi ziaris
tul așteptat pentru a scrie un 
articol despre decorarea ingi
nerului. In haina acestor ipos
taze, personajul central desfă-

mijloacelor specifice come
diei : limbajul spumos, dialo
gul inteligent, plin de vervă 
satirică — pentru că tarele 
componenților familiei Popes
cu cer cu necesitate un ton 
satiric. Autorul a scontat ex
clusiv pe caracterul ilariant 
al încurcăturii, e drept, ple- 
cînd de la o premiză necesară: 
comicul de situație. Dar caii-

rea propusă este transforma
tă într-o ușoară fabulă mora- 
lizator-didactică, iar transfor
mările care se petrec în con
știința eroilor nu conving.

Se știe că specificul genului 
se referă și la faptul că re
plica poartă și rezolvă în cele 
din urmă conflictul, indife
rent de schema dramatică în 
care ea se rostește. „Efectele

șoară o acțiune intensă de e- 
ducare morală, opunînd idei
lor retrograde valorile etice 
superioare cu care el însuși 
este înzestrat. Farsa declanșa
tă în acest act îi crea autoru
lui anume obligații ■ pe care, 
din păcate, le-a neglijat. Ca
racterul tehnic al convenției 
este mult prea solicitat. Farsa 
in sine, punînd eroii să se 
considere în alte situații de
cît cele reale, nu rezolvă și 
ascuțimea satirei la adresa 
mentalității incriminate. Ea 
este doar procedeul care înles
nește, in acest caz, utilizarea

tatea satirică, în general co
mică, a dialogului, investirea 
lui cu nuanțe subtil-ironice 
care să demaște viciile perso
najelor — este o cerință obli
gatorie pe care Storin a înde
plinit-o doar pe jumătate. 
Pentru satirizarea comportă
rilor negative a fost destinată 
în special paleta umorului 
gros, favorizat de tehnica 
farsei. Procedeul a căpătat o 
pondere augumentată, depă
șind dimensiunea necesară 
pentru a îmbrăca exact conți
nutul de idei.

Din această cauză dezbate-

uimitor de tari“ și „grabnica 
transformare a mentalității 
inginerului Popescu față de 
problema educației fiicei sale“, 
considerate de Mira Iosif (în 
caietul program) obligatorii 
pentru specificul farsei — nu 
sînt în sine convingătoare 
grație convenției pur și sim
plu. Transformările, în orice 
cadru convențional, se referă 
la personaje.

Spectatorul nu este intere
sat în primul rînd de ceea ce 
se petrece formal pe scenă, ci 
el urmărește mai ales cum se 
produc ciocnirile dramatice,

cum își răspund eroii, Înfrun
tările dramatice substanțiale, 
pe linia conflictului real al 
piesei, sînt puține. Schimbu
rile de replici dintre inginerul 
Popescu și tînărul oțelar nu 
reușesc să transmită vibrația 
ideilor, tensiunea dramatică a 
ciocnirii dintre vechi și nou. 
Patosul devine simulare pen
tru că situațiile dramatice sînt 
confecționate. In general exis
tă tendința de a se acorda 
prea multă atenție farsei — și 
situațiilor hazlii produse de ea 
— în dauna conflictului piesei 
și, din această cauză, caracte
rele sînt labile, iar probleme
le lor de viață își pierd din 
autenticitate. Entuziasmul și 
înțelepciunea tînărului oțelar 
Popescu-Ionescu se împart, 
într-un efort continuu, în 
atîtea „felii" de cîte are 
nevoie autorul pentru a le 
contrapune personajelor care 
au purtări reprobabile. Ori cit 
de largă ar fi convenția, a- 
ceastă suprasolicitare a cali
tăților unui erou este, drama
tic, obositoare, sfîrșind în ar- 
tificiozitate. Viciul „feliei de 
lună“ s-a introdus, abil, în 
însăși construcția dramatur- 
gică.

Piesa lui Storin, ridicînd 
probleme de o reală impor
tanță, nu reușește să le urmă
rească în același spirit vioi în 
care începe, uzează din ce în 
ce mai mult de înlesnirea fa

cilă oferită de tehnica farsei. 
Spectacolul a cîștigat însă în 
latura vie a dezbaterii con
vingătoare prin contribuția 
entuziastă, nuanțată pînă la 
efecte artistice remarcabile, a 
unor tineri actori înzestrați, 
care s-au apropiat cu drago
ste de personajele interpreta
te. Nicolae Pomoje (tînărul 
Popescu) a realizat un oțelar 
mereu vioi, adaptabil cu mă
iestrie momentelor comice și 
lirice. Mobilitatea afectivă pe 
care a ilustrat-o convingător 
în acest rol, dificil din pricina 
suprasolicitării de care am 
amintit, i-a adus un bineme
ritat succes. In rolul ingine
rului Popescu, Ion Lucian s-a 
impus prin dezinvoltura ce-l 
caracterizează, dar uneori a 
exagerat vivacitatea acestui 
personaj, frizînd un dinamism 
exterior. Spiritului vioi, dar 
inconsistent din punct de ve
dere scenic, al Nucăi, Elena 
Pop, i-a răspuns cu o pros
pețime autentică (supără doar 
unele poze de ingenuă răsfă
țată). într-un rol specific far
sei, Gheorghe Angheluță a 
accentuat prea mult postura 
ridicolă a îndrăgostitului fără 
speranță.

Regia spectacolului (direc
tor de scenă Tudorel Popa) a 
ocolit efectele „tari“ adoptînd 
un ton ponderat, sobru.

CONSTANTIN STĂNESCU

în noua librărie cu autoservire 
din Făget, regiunea București

Foto : AGERPRES
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Activistul U. L IM. in școala
a instructor al Co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Tr. Severin 
am sarcina de a mă 
ocupa și de orga
nizația U.T.M. a

Declarația guvernului R. P. Chineze
Școlii medii nr. 2 

din oraș. Am mers de la începu
tul anului în școală. Comitetul 
U.T.M, stabilise programul de 
desfășurare a adunărilor de ale
geri. în planul de muncă nu 
erau însă prevăzute și celelalte 
activități specifice. Mi-am dat 
seama că aici este nevoie de 
ajutorul activistului, care să 
vină în școală nu din cînd în 
cînd, ci pentru a ajuta efectiv 
comitetul U.T.M., munca sa.

Se cerea reorganizarea activi
tății comitetului U.T.M., orien
tarea acestei activități spre re
zolvarea celor mai importante 
probleme ce stăteau în fața orga
nizației — dezvoltarea la elevi a 
pasiunii pentru acumularea de 
cunoștințe solide și multilate
rale, combaterea lenei, a indis
ciplinei, a atitudinii de indife
rență față de colegii rămași în 
urmă, antrenarea întregii mase 
de elevi la desfășurarea unei 
bogate activități cui tur al-educa
tive etc., acțiuni ce urmau să 
învioreze viața de oganizație în 
școală. S-a început cu planul 
de muncă, la elaborarea căruia a 
participat întreg comitetul 
U.T.M., precum și secretarii 
U.T.M. pe ani de studii. Am în- 
t o emit un plan cu un conținut 
bogat, cuprinzător, creînd o vi
ziune clară privitor la ceea ce 
trebuia făcut.

Era începutul. Obiectivele pla
nului trebuiau traduse în viață, 
realizate.

...Procesul de învățămînt era 
în plină desfășurare. Cei mai 
mulți elevi, ca urmare a unei 
pregătiri temeinice făcută în fie
care zi, au obținut numai note 
bune și foarte bune. Mai existau 
unii, e drept, puțini la număr, 
în special din clasele a VIII-a 
și a IX-a, care se complăceau în 
mediocritate, alții primiseră 
chiar note slabe, iar colectivul 
nu lua poziție hotărîtă împotri
va lor. Natural, lucrurile nu tre
buiau lăsate să se desfășoare 
pe acest făgaș. Ne-am propus 
atunci. împreună cu membrii bi
rourilor U.T.M. din anii respectivi, 
să vedem ce fac acești elevi, 
cum se pregătesc, cum își folo
sesc timpul liber. Mergînd de 
mai multe ori acasă la elevi, în 
sălile de lectură ne-am dat ușor 
seama că programul de pregă
tire a lecțiilor nu se respectă. In 
sălile de lectură, de pildă, era

310.000 m.p. țesături 
din bumbac economisit
Printr-o mai bună gospodă

rire a materiilor prime, fila
toarele de la Uzinele textile 
„Moldova“ din Botoșani au 
economisit în primele 10 luni 
ale anului — 50 000 kg de bum
bac puf. Din bumbacul econo
misit se pot realiza 310 000 
m.p. de țesături.

(Agerpres)

în strinsă legătură cu practica
Școala tehnică horticolă din 

Valea Călugărească pregătește 
anul acesta 80 elevi, care în 
anul 1964 vor merge ca specia
liști în gospodării agricole colec
tive. Sarcina principală a noa
stră, a elevilor, este să ne 
însușim temeinic cunoștințele 
teoretice cît și cele practice, 
pentru a deveni cadre de nă
dejde ale agriculturii noastre 
•ocialiste.

îmbinarea armonioasă a teori
ei cu practica — condiție esen
țială în pregătirea profesională 
și tehnică — este realizată din 
plin în școal; Bastră, care 
funcționează pe ,.lngă Stațiunea 
experimentală viticolă Valea Că
lugărească.

Pria condițiile create în școală 
noi avem posibilitatea să aplicăm 
practic ceea ce învățăm. Un 
exemplu concret îl constituie 
orele de aplicații practice la 
obiectele pomicultură, legumicul
tura, viticultură și vinificație. 
Avem la îndemînă o pepinieră 
completă. Aici efectuăm lucrări 
agro-tehnice și urmărim procesul 
de creștere a puieților. Impor
tante sînt orele de viticultură, 
atît cele teoretice cît și cele 
practice, pe care le efectuăm în

Ica£e?mații
Ministerul Economiei Fores

tiere a organizat în zilele de 
21 și 22 noiembrie la Rîmnicu 
Vîlcea o consfătuire în cadrul 
căreia s-a analizat modul cum 
se desfășoară învățămîntul 
profesional tehnic în școlile 
din această ramură.

Delegați de la toate centre
le școlare forestiere din țară 
au studiat experiența bună a 
centrului școlar forestier din 
Rîmnicu Vîlcea.

★
în ciclul „Tradiții și reali

zări actuale ale științei și teh
nicii romînești“. Consiliul pen
tru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice în colabo
rare cu Casa de cultură a 
studenților din Capitală, a or
ganizat joi în sala de festivi
tăți a Casei de cultură a stu
denților un simpozion cu te
ma „Din realizările școlii 
romînești de matematică“.

Au luat cuvîntul cu acest 
prilej acad. Grigore Moisil și 
prof. univ. Gheorghe Mihoc, 
membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres) 

un continuu dute-vino, vreo 
cîțiva elevi ca Bucă Traian, Un
gur eanu Ion, Samălă Constantin, 
care obținuseră mai multe note 
nesatisfăcătoare, nu numai că nu 
se pregăteau, dar îi împiedicau 
și pe ceilalți colegi în pregătire. 
Nimeni nu-i punea însă la punct.

Le-am sugerat membrilor comi
tetului U.T.M. să pregătească 
împreună cu birourile organiza
ției U.T.M. și cu cîțiva din ele
vii cei mai sîrguincioși o adu
nare în care să dezbată proble
ma pregătirii profesionale, nece
sitatea respectării programului 
de meditație, arătînd cu exemple 
concrete la ce rezultate a dus 
starea de lucruri existentă. Adu
narea a avut loc. „Plimbăreții" 
au fost aspru criticați de colegii 
lor și, ceea ce este important, a- 
ceștia, puși în fața unei reacții 
care nu admitea scuze, și-au re
cunoscut faptele exprimîndu-și 
hotărîrea de a-și schimba com
portarea. Rezultatele adunării 
nu s-au lăsat mult așteptate. 
După puțin timp aceștia au în
registrat numai note bune. Am 
cercetat acest lucru în cataloage, 
arătînd activului U.T.M. din 
școală că trebuie să urmărească 
în permanență și care este efica
citatea fiecărei acțiuni pe care 
o întreprinde.

Controlînd permanent activita
tea organizației U.T.M. din școa
lă am mai sesizat și alte defi
ciențe care trebuiau înlăturate. 
Iată un exemplu. Eleva Bejena- 
ru Elisabeta din clasa a Xl-a ob
ținuse o serie de note slabe. Se
cretara U.T.M. a clasei era con
vinsă, și pe bună dreptate, că 
eleva Bejenaru acorda prea pu
țin timp ^pregătirii profesionale. 
Acest lucru l-a și arătat într-o 
scurtă ședință de analiză, men- 
ționînd totodată că o va vizita 
acasă, să vadă ce face, cum își 
organizează timpul, cum s-ar 
spune, s-o controleze. Tonul n-a 
fost cel potrivit și de aceea ac
țiunea, bine intenționată, n-a 
găsit ecou. 'Dimpotrivă, eleva a 
răspuns jignită: „N-ai ce căuta 
la mine acasă, nu te interesează 
ce fac după ce plec de la școa
lă". Clasa a tăcut, iar disputa 
dintre cele două eleve a apărut 
ca un conflict ce le privește mai 
mult pe ele și nu, cum era firesc,

® Ieri s-a disputat la Bra
șov meciul restanță dintre 
Steagul Roșu și Farul Con
stanța, contînd pentru cam
pionatul republican. Fotbali
știi brașoveni au prestat un 
joc eficace, cîștigînd cu scorul 
de 4—2 (3—0). Au marcat Me- 
szaroș, Szigheti, Filimon, Năf- 
tănăilă, respectiv Ciosescu și 
Mănescu.

• Echipa bulgară de fotbal 
Spartak Plovdiv și-a început 
turneul în țara noastră, in- 
tîlnind joi la Ploiești echipa 
Petrolul. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(2—0) prin punctele marcate 
de Diskov și Lazarov. Pentru 
Petrolul a înscris Ivan. Sîm- 
bătă, la Consanța, Spartak 
Plovdiv se întîlnește cu Farul.

• Pe stadionul Dinamo va 
avea loc sîmbătă de la ora 
14,30 meciul amical de fotbal 
dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Progresul. In des
chidere de la ora 12,45 se vor

cadrul brigăzilor stațiunii și la 
complexul de producere a mate
rialului săditor viticoI-Chițorani.

Tot în cadrul orelor de prac
tică căpătăm cunoștințe despre 
mecanizarea lucrărilor, precum 
și despre măsurile ce trebuie 
luate împotriva dăunătorilor cul
turilor pe care îi studiem la 
obiectul „Protecția plantelor”. 
In preajma școlii funcționează 
combinatul de vinificație care 
este dotat eu cele mai moderne 
aparate pentru valorificarea pro
duselor viticole. Aici luăm parte 
în mod efectiv la desfășurarea 
procesului tehnologic de prepa
rare și condiționare a vinurilor 
albe, roșii, tămîioase etc.

Cadrele didactice se străduiesc 
să ne predea cunoștințe cît mai 
ample la toate obiectele, să facă 
din noi, elevii, cadre tehnice 
bine pregătite care să corespundă 
etapei actuale de dezvoltare a 
agriculturii noastre socialiste.

VLAD VASILICA 
ROȘCA CONSTANTIN 

elevi

Un film de slabà calitate
■ n primele sale

zece sau cincispre

zece minute fil
mul „Cartouche“ 
poartă evident, 
amprenta unei pa
rodii a spectacu

losului gratuit. Atrage astfel 
atenția, mai ales, episodul care 
ironizează sensul războiului, 
falsul eroism și incapacitatea 
generalilor cu perucă pudrată. 
Zîmbetul ironic persistă cităva 
vreme în descrierea cinemato
grafică a luptelor comico- 
epopeice. Dar încetul cu înce
tul intențiile parodice se șterg 
și spectatorul se află față în 
față cu o producție de serie 
„Tom Mix”. îmbinarea abilă 
a criticii cu savoarea unor si
tuații comice semnificative a 
caracterizat cîteva bune reali
zări de cinematografie sati
rică (neuitatul „Fanfan la Tu- 
lipe“, „Războiul vesel“ sau — 
într-o măsură — „Cocoțatul”)- 
Recent un alt film francez 
„Tintin și misterul lînei de 
aur" a izbutit, cu o reală 

o discuție între eleva Bejenaru 
Elisabeta, care nu învață, obți- 
nînd note slabe, și colectivul de 
elevi, care nu poate tolera o a- 
tare situație. Insuccesul a descu
rajat-o pe secretară; ajunsese 
la concluzia că nu mai poate în
treprinde nimic, că elevii n-o 
ascultă etc. Ea nu-și dădea seanța 
că greșise nesocotind rolul colec
tivului, voind să rezolve o ase
menea problemă singură. I-am 
spus acest lucru și i-am arătat 
„pe viu" organizînd cu ajutorul 
dirigintelui, al ei și al celorlalți 
elevi ceea ce vrusese chiar ea să 
facă, numai că de data aceasta 
cercetarea felului în care-și or
ganizează eleva în cauză timpul 
liber nu a luat forma unui con
trol, ci forma unui ajutor venit 
din partea colegilor. Eleva a în
țeles bine că acești elevi ce o 
vizitaseră acasă arătîndu-i că 
greșește și cum procedează ei, 
cum se pregătesc, fac aceasta 
numai din dorința de a avea în 
mijlocul lor colegi cu note bune, 
cu o pregătire bună. în acest 
fel au fost rezolvate două lu
cruri : s-a îmbunătățit situația 
la învățătură a unei eleve și am 
ajutat un cadru U.T.M. să-și îm
bunătățească stilul de muncă. 
Secretara U.T.M. de clasă a în
țeles că orice acțiune întreprin
să de unul singur, ocolind colec
tivul, nu are sorți de reușită.

...Aceste cîteva exemple și al
tele care s-ar mai putea da mi-au 
întărit convingerea că sprijinul 
pe care noi, activiștii comitetului 
orășenesc U.T.M., sîntem chemați 
să-l acordăm organizațiilor 
U.T.M. din școli este cu adevă
rat eficace cînd contribuim la 
rezolvarea unor situații concrete, 
cînd îndrumarea noastră este 
permanentă și competentă, răs- 
punzînd necesităților. Pentru a- 
ceasta, însă, socotesc că atunci 
cînd mergem în școală trebuie 
să fim puțin și pedagogi. Iată 
de ce mi-am propus pentru vii
tor să studiez probleme de pe
dagogie și cartea „Bazele educa
ției comuniste".

LUPU CONSTANTIN 
instructor al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Tr. Severin, 
regiunea Oltenia

întîlni echipele de tineret ale 
celor două cluburi.

• Joi au fost programate 
ultimele meciuri din turul 
campionatului cat. B la fotbal. 
CSO Galați și Crișul Oradea 
sînt campioni de toamnă în 
seria I și repectiv în seria a 
IlI-a. In ce privește seria a 
II-a, fruntașa clasamentului 
va fi cunoscută după disputa
rea meciului CSM Sibiu—Me
talul București, care a fost 
amînat.

• Sezoul de ciclo-cros con
tinuă duminică printr-o com
petiție organizată de clubul 
sportiv „Steaua”. Concursul 

prospețime, să-l facă pe spec
tator să rida de exagerările 
și enormitățile foiletoanelor de 
aventuri, păstrînd însă antre
nul tineresc și creînd tipuri, în 
felul lor, memorabile. „Car
touche“ nu se încadrează în 
această categorie de filme, a- 
bandonînd parodia și înscriin- 
du-se Pe orbita joasă a pelicu
lelor „western“. Ultima jumă
tate a filmului este o banală 
înlănțuire de „efecte tari", tre- 
cînd de la dezvăluirile amo
roase la cunoscute și bătrîne 
clișee de melodramă. Ataca
rea diligentelor, hoața senti
mentală, bruta cu inimă de aur, 
banditul necioplit înamorat de 
o femeie din „lumea mare”, in
trigantul veninos, tortura spec
taculoasă, nimic , din trista re
cuzită a filmelor de aventuri 
facile nu lipsește din această 
recentă coproducție franco- 
italiană (regia: Philippe de 
Broca). Dar ceea ce o apropie 
mai puternic de străvechile 
pelicule cu Dick Forran este 
tocmai natura antieducațivă a

împreuna au absolvii școala profesională. Acum sînt muncitori la 
Uzinele mecanice din Timișoara. Numele lor : Anton Verdeș și 
Emil Olaru. Sînt strungari. Buni prieteni. Verdeș conduce acum o 
echipă de strungari. Această încredere îl recomandă un muncitor 
fruntaș, priceput, cu inițiativă. El își împărtășește cu dragoste expe
riența celorlalți tineri. Fotografia reprezintă un fapt obișnuit : Ver
deș îi arată prietenului său Olaru cum lucrează el cu cufife combi
nate care execută 5 operafii deodată. Dorinfa este unanimă, mai 

multe produse de calitate superioară.
Foto: N. STELORIAN

Filmai! la sate

Cu puțin timp In 
urmă Comitelui 
pentru cultură 

și artă al raionului Ru
pea a organizat în 
comuna Apafa, cu di
rectorii căminelor cul
turale și operatorii 
cinematografelor să
tești o consfătuire me
todică cu tema : ge
neralizarea metodelor 
bune de popularizare 
a filmului la sat.

In cadrul consfă
tuirii s-au prezentat 

referate privind ac
țiuni de popularizare 
a filmului cum sînt: 
scurtele prezentări de 
filme și actori, organi
zarea de cicluri de 
filme, concursuri gen 
„Cine știe, cîștigă" pe 
marginea unor filme, 
un ciclu de expuneri 
menite să familiari
zeze pe spectatorii de 
la sat cu limbajul ci
nematografic etc.

Participanfii la con
sfătuire au asistat de

va începe la ora 9 și se va 
desfășura în împrejurimile 
stadionului Ghencea.

• Mai multe întîlniri inter
naționale de fotbal' s-au dis
putat în cadrul diferitelor 
competiții europene. La Bru
xelles într-un meci pentru 
„Cupa orașelor tîrguri“ U. S. 
Gilloise a învins cu 1—0 pe 
Dinamo Zagreb. Cum echipa 
iugoslavă cîștigase cu 2—1 
prima întîlnire urmează să re 
dispute un al treilea meci pe 
teren neutru. în „Cupa cupe
lor” formația irlandeză Port
down a dispus cu 3—2 de 
O.F.K. Beograd, iar în cam- 

acestui film care se încheie cu 
lacrimi sub pleoape.

Deoarece parodia încetează 
destul de repede și proporțio
nal cu dispariția surîsului cri
tic, figura eroului central este 
exaltată cu deplină seriozitate, 
banditul Cartouche apare ca 
un erou pe deplin lăudabil. 
Deși în cîteva replici acest spa
dasin cu pofte inepuizabile își 
exprimă ura. față de oamenii 
bogați, el nu practică morala 
haiducului revoltat. Popular 
numai prin temeritatea actelor 
sale de banditism, Cartouche 
fură pentru a-și satisface se
tea de putere și de plăceri si- 
tuîndu-se dincolo de orice pro
iecte privitoare la justiția so
cială. La un moment dat dis
cipolul său Louison, formu
lează clar disprețul bandei lui 
Cartouche pentru cei care 
muncesc, iar uriașul Douceur 
se declară mulțumit că a ago
nisit destul din furturi pentru 
a trăi în belșug toată viața. 
Dar ceea ce face mai ales ca 
acest film străbătut de caval
cade nebunești în noapte, să 

asemenea la un con
curs model „Cine știe, 
cîștigă“ pe marginea 
unui film, organizat la 
căminul cultural din 
Apața.

Consfătuirea a con
stituit un rodnic 
schimb de experiență 
pentru toți partici- 
panfii.

CATRINA 
CONSTANTIN 

funcționar

pionatul britanic Anglia a în
vins cu 4—0 (2—0) Țara Ga
lilor.

• Campionatul unional de 
fotbal fiind încheiat, echipele 
sovietice de fotbal se pregă
tesc să plece peste hotare. 
Torpedo Moscova, de trei ori 
cîștigăto.are a „Cupei U.R.S.S.”, 
va juca în Scoția trei meciuri, 
primul dintre ele în compania 
echipei Glasgow Rangers, 
Ț.S.K.A. va evolua în Franța, 
iar Dinamo Moscova în Japo
nia, unde va întîlni reprezen
tativa olimpică a acestei țări. 
Toate aceste trei echipe își 
vor începe turneele la sfîrși- 
tul lui noiembrie.

exercite o nefericită influență 
este aglomerarea absurdă de 
bătălii fără sens, glorificarea 
focului de revolver în sine, 
lauda amoralității eroului și 
— nu în ultimul rînd — mu
tilarea condamnabilă a gus
tului artistic.

Care este valoarea de cu
noaștere a vieții conținută în 
această peliculă ticluită după 
rețete de succes facil 1 Unde 
sînt tipurile exemplare pe 
care o producție eroică ar tre
bui să le conțină prin definiție! 
In ce mod anume se va pre
lungi acțiunea filmului în 
jocurile copiilor din sală și în 
reveriile adolescenților ? La 
toate aceste întrebări s-ar cu
veni să răspundă Direcția Di
fuzării Filmelor, care n-a în
țeles desigur sensul exact al 
criticilor unanime ale presei 
formulate în atîtea rînduri, 
față de orice îngăduite a pro
ducțiilor comerciale, viu colo
rate, cu gust searbăd și efecte 
antieducative.

V. MÎNDRA

PEKIN 22 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 
20 noiembrie, guvernul R. P. 
Chineze a dat publicității o 
declarație în legătură cu con
flictul de frontieră chino-in
dian. Redăm mai jos textul 
integral al acestei declarații, 
transmis de Agenția China 
Nouă :

In ultimii doi ani, trupele 
indiene trecînd linia controlu
lui real dintre China și India, 
întîi în sectorul vestic și apoi 
în sectorul estic al frontierei 
chino-indiene, au ocupat trep
tat porțiuni din teritoriul chi
nez, au creat puncte întărite 
pentru agresiune și au provo
cat în repetate rînduri ciocniri 
la frontieră.

Bizuindu-se pe pozițiile mi
litare favorabile pe care le-au 
ocupat și după ce au făcut pre
gătiri suficiente, trupele indi
ene au lansat în cele din urmă 
la 20 octombrie 1962 un atac 
armat masiv pe toată linia 
împotriva detașamentelor de 
grăniceri chineze.

Acest conflict de frontieră, 
provocat în mod deliberat de 
India, continuă de o lună.

Guvernul chinez a avertizat 
în repetate rînduri cu privire 
la ciocnirile și provocările tot 
mai serioase din partea indi
enilor și a subliniat gravitatea 
consecințelor lor. Detașamen
tele chineze de grăniceri au 
păstrat tot timpul o atitudine 
de rezervă și răbdare, pentru 
a evita un conflict de fronti
eră.

Toate eforturile depuse de 
China s-a dovedit însă zadar
nice, iar actele indiene de a- 
gresiune s-au intensificat fără 
încetare.

împinse dincolo de limitele 
răbdării și ne mai putînd să 
se retragă, detașamentele chi
neze de grăniceri nu au avut 
altă alternativă decît să con
traatace în mod hotărît, în 
scopul autoapărării. După ce 
actualul conflict de frontieră 
Pe scară mare a izbucnit, gu
vernul chinez a luat rapid ini
țiative pentru a stinge flăcă
rile conflictului.

La 24 octombrie, adică patru 
zile după izbucnirea actualelor 
ciocniri de frontieră, guvernul 
chinez a prezentat trei propu
neri rezonabile în vederea în
cetării lor, a reluării tratative
lor pașnice și rezolvării pro
blemei frontierei chino-indiene. 
Cele trei propuneri sînt:

1. Ambele părți să afirme că 
problema frontierei chino-in
diene trebuie rezolvată pe cale 
pașnică, prin tratative. Pînă la 
o reglementare pașnică, guver
nul chinez speră că guvernul 
indian va consimți ca cele 
două părți să respecte linia 
controlului real al celor două 
părți.de-a lungul întregii fron
tiere chino-indiene, și forțele 
armate ale fiecărei părți să 
fie retrase cu cîte 20 de km 
de la această linie pentru a 
evita contactele între ele.

2. In cazul In care guvernul 
indian va accepta propunerea 
de mai sus, guvernul chinez 
este dispus ca, după consultări 
între-cele două părți,. să-Și re
tragă detașamentele de grăni
ceri din sectorul estic al fron
tierei la nord de linia reală de 
control; în același timp, atît 
China cît și India se anga
jează să nu treacă linia con
trolului real, adică linia sta
bilită pe bază de tradiție, în 
sectoarele central și vestic ale 
frontierei.

In problemele legate de 
dezangajarea forțelor armate 
ale celor două părți și de în
cetarea conflictului armat re
prezentanți desemnați de gu
vernul chinez și de guvernul 
indian vor duce tratative.

3. Guvernul chinez consi
deră că, pentru a se realiza o 
soluționare prietenească a pro
blemei frontierei chino-indi
ene, trebuie să aibă loc din 
nou o întîlnire între premie
rul Chinei și primul ministru 
al Indiei. Intr-un moment con
siderat potrivit de ambele 
părți, guvernul chinez ar sa
luta sosirea la Pekin a primu
lui ministru al Indiei ; dacă 
aceasta nu va conveni guver
nului indian, premierul chinez 
ar fi gata să plece la Delhi 
pentru a duce tratative.

Guvernul indian s-a grăbit 
să respingă cele trei propuneri 
ale guvernului chinez chiar în 
ziua în care i-au fost prezen
tate și a insistat, ca guvernul 
chinez să accepte să restabi
lească situația de la frontieră 
așa cum a existat pînă la 8 
septembrie 1962. Aceasta în
seamnă că India intenționează 
să ocupe din nou porțiuni largi 
din teritoriul chinez, astfel ca 
trupele indiene să aibă posi
bilitatea să lanseze în orice 
moment atacuri armate ma
sive împotriva detașamentelor 
de grăniceri chinezi.

In răspunsul adresat pre
mierului Ciu-En-lai la 14 no
iembrie, primul ministru Ne- 
hru a prezentat cereri și mai 
nerezonabile. Pe de o parte, 
el cere ca guvernul chinez să 
accepte ca trupele indiene să 
revină la pozițiile lor anteri
oare datei de 8 septembrie, iar 
pe de altă parte, ca detașa
mentele de grăniceri chineze 
să Se retragă nu numai pe po
zițiile lor de la 8 septembrie, 
ci și mai mult în sectorul ve
stic, pe așa-numitele poziții de 
la 7 noiembrie 1959, precizate 
în mod unilateral de India 
pentru detașamentele de fron
tieră chineze. Cu alte cuvinte 
el cere Chinei să cedeze din 
teritoriul său încă o suprafață 
de 5 000-6 000 mile pătrate 
(13 000-15 000 km pătrați).

Intre timp, guvernul indian, 
bazîndu-se pe ajutorul militar 
masiv al S.U.A., a lansat din 
nou atacuri puternice în sec
toarele estic și vestic ale fron
tierei chino-indiene, extinzînd 
în mod deliberat conflictul de 
frontieră.

Nu este de loc întîmplător 
faptul că guvernul indian a a- 
doptat o atitudine atît de ne
rezonabilă. Pentru a satisface 
necesitățile politicii sale in
terne și externe, guvernul in
dian duce de multă vreme o 
politică d§ nerezolvare delibe

rată a problemei frontierei 
chino-indiene, de angajare 
continuă a forțelor armate ale 
celor două țări și de menține
re a încordării de-a lungul 
frontierei chino-indiene. De 
cîte ori consideră că momentul 
îi este favorabil, guvernul in
dian folosește această situație 
pentru a săvîrși invazii și pro
vocări armate la frontiera 
chino-indiană, mergînd pînă la 
dezlănțuirea unor conflicte ar
mate. Iar în momentele care 
nu-i sînt favorabile el folosește 
această situație pentru a duce 
un război rece împotriva Chi
nei. Experiența anilor înde
lungați arată că guvernul in
dian încearcă întotdeauna, 
prin toate mijloacele, să blo
cheze calea deschisă de guver
nul chinez pentru soluționa
rea pe cale pașnică a proble
mei frontierei chino-indiene. 
Această politică a guvernului 
indian, este diametral opusă 
intereselor fundamentale ale 
popoarelor chinez și indian și 
dorinței comune a tuturor po
poarelor lumii și slujește doar 
interesele imperialismului.

Cele trei propuneri ale gu
vernului chinez sînt cît se 
poate de echitabile și rezona
bile. Ele sînt singurele propu
neri menite să evite ciocnirile 
de frontieră, să asigure liniștea 
la frontieră și să aducă o so
luționare pașnică a problemei 
frontierei chino-indiene. Gu
vernul chinez insistă asupra 
acestor trei propuneri. Totuși, 
guvernul indian a respins 
pînă acum aceste trei propu
neri și a continuat să extindă 
conflictul de frontieră, agra- 
vînd astfel zilnic situația de la 
frontiera chino-indiană. Pen
tru a schimba această situație, 
guvernul chinez a hotărît să 
întreprindă din inițiativa sa 
măsuri care să contribuie la 
realizarea celor trei propuneri.

Guvernul chinez declară pe 
această cale următoarele:

1. Cu începere din ziua ur
mătoare publicării prezentei 
declarații, și anume de la 22 
noiembrie 1962 ora 0, detașa
mentele de frontieră chineze 
vor înceta focul de-a lungul 
întregii frontiere chino-indi
ene.

2. Cu începere de la 1 de
cembrie 1962, detașamentele 
de frontieră chineze se vor re
trage pe poziții situate la 20 
km de la linia controlului real 
care exista între China și In
dia la 7 noiembrie 1959.

In sectorul estic, cu toate că 
detașamentele de frontieră chi
neze au dus pînă în prezent o 
luptă de autoapărare pe terito
riul chinez, la nord de linia 
stabilită prin tradiție și obicei, 
ele sînt gata să se retragă de 
pe pozițiile lor actuale, spre 
nord de linia controlului real, 
adică la nord de linia ilegală 
McMahon și să. se retragă cu 
încă 20 km de la această linie.

în sectoarele central și 
vestic, detașamentele de fron. 
tieră chineze se vor retrage la 
20 km de linia controlului 
real.

3. Pentru a asigura depla
sarea normală a locuitorilor 
în regiunea frontierei chino- 
indiene. pentru a împiedica 
activitatea diversioniștilor și 
a menține ordinea la frontieră, 
China va înființa posturi de 
frontieră într-un număr de 
locuri de partea chineză a li
niei controlului real. Un anu
mit număr de membri ai poli
ției civile va fi repartizat la 
fiecare post de frontieră. Gu
vernul chinez va comunica 
guvernului indian, pe cale di
plomatică, locurile unde vor 
fi înființate aceste posturi de 
frontieră.

Aceste măsuri, luate de gu
vernul chinez din proprie ini
țiativă, dovedesc marea since
ritate a dorinței sale de a pune 
capăt conflictului de frontieră 
și de a soluționa problema 
frontierei chino-indiene pe 
cale pașnică. Trebuie subliniat 
îndeosebi că, după ce se vor 
retrage, detașamentele de 
frontieră chineze se vor afla 
cu mult în spatele pozițiilor 
lor anterioare datei de 8 sep
tembrie 1962. Guvernul chinez 
speră că, în urma măsurilor 
susmenționate, adoptate de 
China din proprie inițiativă, 
guvernul indian va ține seama 
de dorința poporului indian si 
popoarelor tuturor țărilor lu
mii, își va schimba poziția și 
va da un răspuns pozitiv. 
Dacă guvernul indian Va ac
cepta să ia măsurile corespun
zătoare, guvernele chinez și 
indian vor putea să numească 
imediat reprezentanți oficiali 
care să se întîlnească în 
locuri acceptate de cele două 
părți, în diverse sectoare ale 
frontierei chino-indiene, pen
tru a duce tratative în proble

Declarația lui J. Nehru
DELHI 22 (Agerpres). — 
Biroul indian de informații 

a transmis textul următoarei 
declarații făcute la 21 noiem
brie de primul ministru Ne- 
hru în Camera Inferioară a 
Parlamentului indian în legă
tură cu ultima propunere chi
neză.

După cum reiese din infor
mațiile radio, guvernul R. P. 
Chineze a anunțat că procla
mă armistițiu în noaptea spre 
22 noiembrie, iar la 1 decem
brie va începe retragerea 
trupelor sale de pe pozițiile 
pe care le ocupă. Aceasta este 
o declarație unilaterală. Deo
camdată nu am primit confir
marea ei oficială. Imediat ce 
vom primi comunicatul ofi
cial din partea guvernului 
chinez, îl vom examina în 
amănunțime. Pînă atunci nu 
aș vrea să fac nici un fel de 
declarații asupra propunerilor 
chineze. Poziția noastră față 
de orice tratative rămîne ace
eași și anume : situația exi
stentă pînă la 8 septembrie 
1962 -trebuie să fie restabilită, 

mele legate de retragerea cu 
20 km a forțelor armate ale 
fiecărei părți, crearea unei 
zone demilitarizate și înființa
rea de posturi de frontieră 
de către fiecare dintre țări în 
partea respectivă a liniei con
trolului real, precum și în 
problemele predării prizonie
rilor.

Cînd tratativele dintre re
prezentanți oficiali ai celor 
două părți vor da rezultate și 
rezultatele vor fi puse în prac
tică, vor putea avea loc tra
tative între primii miniștri ai 
celor două țări în vederea gă
sirii unei rezolvări prietenești 
a conflictului de frontieră 
chino-indian. Guvernul chi
nez ar saluta sosirea primului 
ministru al Indiei la Pekin. 
Dacă aceasta nu ar conveni 
guvernului indian, premierul 
chinez ar fi gata să plece la 
Delhi pentru tratative.

Guvernul chinez speră în 
mod sincer că guvernul indian 
va da un răspuns pozitiv la 
propunerea sa. Chiar dacă gu
vernul indian nu va da un 
asemenea răspuns la timp, 
guvernul chinez va înfăptui 
la data fixată din propria sa 
inițiativă măsurile sus-men- 
ționate.

Totuși, guvernul chinez nu 
poate să nu țină seama de 
următoarele eventualități: 1) 
ca trupele indiene să-și conti
nue atacul după ce detașa
mentele chineze de frontieră 
vor fi încetat focul și se vor 
afla în retragere; 2) ca după 
retragerea detașamentelor chi
neze de frontieră cu 20 de km 
pe întreaga lungime a liniei 
de control real, trupele indie
ne să înainteze din nou în 
sectorul estic spre linia con
trolului real, adică linia ile
gală McMahon, iar în sectoa
rele central și vestic să rămî- 
nă pe linia controlului real, 
refuzînd să se retragă ; 3) ca, 
după retragerea detașamente
lor chineze de frontieră cu 20 
de km de la întreaga linie a 
controlului real, trupele in
diene să treacă această linie 
și să-și restabilească pozițiile 
dinainte de 8 septembrie, a- 
dică în sectorul estic să treacă 
din nou linia ilegală McMa
hon și să reocupe regiunea 
rîului Kech Lang, situată la 
nord de această linie, în sec
torul central să reocupe Uje, 
iar în sectorul vestic să-și 
restabilească cele 43 de puncte 
întărite pentru agresiune si
tuate pe teritoriu chinez în 
valea rîului Chip Chap, în va
lea rîului Galwan, în regiunea 
lacului Pangon, și în regiunea 
Demchok, sau să-și stabilească 
acolo și mai multe puncte în
tărite în vederea agresiunii. 
Guvernul chine/ declară cu 
toată seriozitatea că dapă e- 
ventualitățile menționate mai 
sus se vor ivi, China își re
zervă dreptul de a contraataca 
în scopuri de autoapărare și 
guvernului indian îi va reveni 
în întregime răspunderea 
pentru toate consecințele gra
ve ce vor decurge din aceasta. 
Popoarele lumii vor vedea a- 
lunci și mai limpede, cine 
iubește pacea și cine vrea 
război ; cine luptă pentru 
menținerea prieteniei între 
popoarele Chinei și Indiei și 
a solidarității afro-asiatice și 
cine le subminează ; cine apă
ră interesele comune ale po
poarelor din diferite țări ale 
Asiei și Africii, în lupta lor 
împotriva imperialismului și 
colonialismului și cine încalcă 
și subminează aceste interese 
comune.

Problema frontierei chino- 
indiene este o problemă între 
două țări asiatice. China și 
India trebuie să reglementeze 
această problemă pe cale paș
nică. Ele nu trebuie să-și în
crucișeze săbiile pentru a- 
ceastă problemă și, cu atît 
mai puțin, să permită impe
rialismului american să se a- 
mestece și să transforme ac
tualul conflict nefericit de 
frontieră într-un război în 
care asiaticii să lupte împo
triva asiaticilor. Pornind de 
la poziția sa fermă de apărare 
a intereselor fundamentale 
ale popoarelor Chinei și In
diei, de întărire a solidarității 
afro-asiatice și de apărare a 
păcii în lume, guvernul chi
nez, după ce a reflectat în 
repetate rînduri asupra pro
blemei, a hotărît să. ia aceste 
măsuri importante. Guver
nul chinez face apel la toate 
țările afro-asiatice și la toa
te țările și popoarele iubitoare 
de pace să depună eforturi și 
să influențeze guvernul in
dian să ia măsuri corespunză
toare pentru a pune capăt 
conflictului de frontieră, a 
relua tratativele pașnice și a 
reglementa problema frontie
rei chino-indiene.

Noi vom căuta ca și înainte să 
obținem ajutor din partea ță
rilor prietene și să întărim 
apărarea țării noastre și a po
tențialului ei economic.

Am vrea să mulțumim încă 
o dată numeroaselor țări 
prietene care ne-au dat aju
tor, care ne-au înțeles și ne-au 
sprijinit în momentele grele.

Am declarat în repetate rîn
duri șî repetăm că nu tindem 
spre expansiune teritorială în 
nici o direcție și scopul no
stru este de a trăi în pace și 
prietenie cu vecinii noștri.

Răspunzînd la întrebările 
deputaților, Nehru a expus 
poziția Indiei în problemele 
privitoare la tratative ca o 
„poziție justă și hotărîtă“ și a 
adăugat: „Nu intenționăm să 
discutăm problema tratative
lor atîta timp cît nu va fi res
tabilită situația existentă pînă 
la 8 septembrie 1962. Vor 
exista cîteva stadii ale tratati
velor. Primul stadiu trebuie 
să-l constituie crearea condi
țiilor care să asigure posibilii 
tatea tratativelor“.



Sesiunea Adunării 
a 0. N. U.

Generale

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
în ședința din după-amiaza zilei 
de 21 noiembrie, la recomandarea 
Comitetului politic, Adunarea Ge
nerală a adoptat cu 84 de vo
turi și o ab|inere (Fran|a) rezo
luția al cărei proiect a fost pre
zentat de delegațiile a 33 de țări, 
în această rezoluție Adunarea 
Generală reafirmă necesitatea în
cheierii cît mai grabnice a unui 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Ea recomandă 
Comitetului celor 18, care își va 
începe lucrările la 26 noiembrie, 
să ducă tratative în spiritul unui 
compromis constructiv pînă ce se 
va realiza acest acord.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. 

continuă dezbaterile pe mar
ginea raportului prezentat de 
Comitetul celor 17 în legătu
ră cu aplicarea declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale.

Luînd cuvîntul din partea 
delegației R. P. Romîne, prof.

Mircea Nicolaescu a arătat că 
opoziția puterilor coloniale 
față de punerea în aplicare a 
declarației și față de dezvol
tarea mișcării de eliberare 
îmbracă formele cele mai di
verse, mergînd de la acțiuni 
militare represive pînă la ma
nevre politice și economice. 
Vorbitorul a subliniat că pu
terile coloniale se străduiesc 
să-și mențină pozițiile și pri
vilegiile conferite lor de ra
porturile coloniale. Ele refuză 
să renunțe la bogățiile fabu
loase ale coloniilor.

Reprezentantul R. P. Romî
ne a subliniat că abolirea to
tală a sistemului colonial sub 
toate formele și manifestările 
sale constituie o chestiune ur
gentă a cărei soluționare nu 
poate suferi amînare. Colonia
lismul jefuiește nu numai pre
zentul, dar și viitorul popoare
lor din colonii. Puterile colo
niale încearcă să mențină a- 
ceastă situație pentru a agra
va tot mai mult dezechilibrul 
economic al lumii și a stînjeni

dezvoltarea viitoare a terito
riilor care își 
independența.

Referindu-se 
utilă desfășurată de Comitetul 
celor 17, delegatul romîn s-a 
pronunțat în favoarea reco
mandărilor și concluziilor Co
mitetului. care sînt conforme 
cu principiile declarației Na
țiunilor Unite.

în încheiere. Mircea Nico
laescu a arătat că poporul ro
mîn nutrește calde sentimente 
de simpatie față de popoarele 
coloniale și solidaritate cu 
lupta lor pentru cucerirea in
dependenței naționale. R. P. 
Romînă, ca stat socialist, ac
ționează pe arena internațio
nală în sprijinul independenței 
popoarelor coloniale și depen
dente.

vor recăpăta

la activitatea

Lucrările Congresului
P. M. S. Ungar

BUDAPESTA 22 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția MTI, joi 22 noiembrie 
la Budapesta au continuat lu
crările Congresului al VlII-Iea 
al Partidului Muncitoresc So 
cial șt Ungar.

Ea dezbaterile pe marginea 
raportului Comitetului Cen
tral al P.M.S.U., prezentat de 
tovarășul J.ânos Kâdâr au luat 
cuvîntul : Lajos Feher, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Tivadar Nemes- 
laki. prim-secretar al Comite
tului județean al P.M.S.U. din 
Komarom, dr. Ilona Villanyi 
delegată din județul Csongrad, 
Florian Sinko, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din Gyongyostarjan, 
general maior Karoly Csemi, 
Gyula Kallai, mebru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.

Au salutat Congresul repre
zentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești din Au
stria. Cuba, R. F. Germană, 
S.U.A., Japonia, Anglia. In
donezia.

*
BUDAPESTA 22 — Cores

pondentul Agerpres transmi

te : Delegația C.C. al P.M.R., 
condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
care participă la lucrările ce
lui de-al VlII-lea Congres al 
P.M.S.U., a vizitat joi marele 
combinat metalurgic din ora
șul Dunaujvaros, fiind înso
țită de Csergo Janos, mini
strul Industriei Siderurgice și 
Constructoare de Mașini.

La combinat delegația a 
fost primită de Zavodi Imre, 
directorul fabricii, Libor Ist- 
van, secretarul comitetului de 
partid, și de alți membri ai 
conducerii fabricii. A. Borov- 
szky, locțiitor al ministrului 
Industriei Siderurgice și Con
structoare de mașini, a făcut 
oaspeților romîni un scurt 
istoric al fabricii.

Membrii delegației s-au in
teresat de procesul de pro
ducție și de condițiile de via
ță ale muncitorilor. Ei au 
semnat apoi în carnetul bri
găzii „Prietenia ungaro-ro- 
mînă“.

Membrii delegației au vizi
tat de asemenea orașul, două 
cămine muncitorești și o 
școală.

NEW YORK 22 (Agerpres).— 
în ședința din 21 noiembrie a 
Comitetului politic, V. A. Zo- 
rin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, a propus să se pună 
în discuția Comitetului celor 
18 pentru dezarmare de 
Geneva punctul introdus 
ordinea de zi de delegația so
vietică „cu privire Ia condam
narea propagandei războiului 
nuclear preventiv“, supus an
terior examinării celei de-a 
17-a sesiuni a Adunării Gene
rale.

în legătură cu schimbul de 
mesaje dintre N. S. Hrușciov 
și J. Kennedy, omenirea, și-a 
pus noi speranțe în întărirea 
păcii și slăbirea încordării 
internaționale, a spus V. A. 
Zorin. La 28 octombrie, a a- 
mintit el, N. S. Ilrușciov a 
arătat că trebuie lichidate toa
te cauzele încordării și orice 
pr mejdie a unui război ter
monuclear. Problema cea mai 
acută, a declarat V. A. Zorin, 
au constituit-o evenimentele în 
legătură cu Cuba. Acum a fost 
creată o bază pentru activita
tea rodnică a Comitetului ce
lor 18 de la Geneva.

Reprezentantul sovietic a 
propus ca problema condam
nării propagandei războiului 
nuclear preventiv să fie pre
dată spre examinare Comite
tului celor 18.

la 
pe

I

a zilelor noastre : dezarmarea ;

MOSCOVA 22 (Agerpres).
Agenția TASS atunță că, la 

22 noiembrie 1962, Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S. 
a continuat discutarea rapor
tului prezentat de tovarășul 
N. S. Hrușciov „Dezvoltarea 
economiei și conducerea de 
către partid a economiei națio
nale“.

Au luat cuvîntul, printre al
ții I. T. Novikov, (ministrul 
energeticii și electrificării al
U. R.S-S.), M. A. Lăvrențiev 
(vicepreședinte al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., președin
tele Filialei din Siberia a A- 
cademiei de științe a U.R.S.S.),
V. S. Feodorov (președintele 
Comitetului de Stat al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru chimie), B. Ovezov 
(prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Turkmenia), L. E. Grafov 
(președintele Consiliului eco
nomiei Naționale din Keme
rovo), T. Usubaliev (prim-șe- 
cretar al CC. al P.C. din Kir
ghizia), S, P. Pavlov (prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L.), 
N. V. Melnikov (președintele 
Comitetului de Stat al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru industria 
lui), A. I. Pelșe 
al C.C. al P.C. 
A. I. Snecikus 
al C.C. al P. C.

combustibilu- 
(prim-secretar 
din Letonia), 

(prim-secretar 
din Lituania), 

V. E. Boiko (președintele Co
mitetului de Stat 
lui de Miniștri 
pentru siderurgie 
gia neferoasă).

al 
al 
Și

Consiliu-
U.R.S.S. 

metalur-

Italia. Aspect din timpul unei 

recente demonstrații ce s-a 

desfășurat la Ravena împotriva 

politicii agrare a guvernului.

C. A. E. R
Comisiei Permanente 

în domeniul industriei 
carbonifere

A.

încetarea focului frontiere»

chino-mdîianâ

PEKIN 22 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Jen- 
minjibao“, începînd de astăzi, 
adică de la 22 noiembrie 1962, 
detașamentele chineze de gră
niceri au încetat din proprie 
inițiativă focul de-a lungul 
întregii linii a frontierei din
tre China și India. Ziarul a- 
rată că peste nouă zile, adică 
la 1 decembrie, va începe re-

tragerea acestor detașamente 
la o distanță de 20 de km de 
linia reală de control existen
tă între China și India la 7 
noiembrie 1959.

DELHI 22 (Agerpres). — 
Primul ministru al Indiei, J. 
Nehru, a declarat la 22 noiem
brie în parlament, că la fron
tiera dintre India și China a 
încetat schimbul de focuri.

Măsuri ale ministrului

de război
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— TASS transmite : în legă
tură cu slăbirea încordării în 
bazinul Mării Caraibilor, mi
nistrul de război al S.U.A. a 
dat ordin de demobilizare a 
14 000 de rezerviști din for
țele militare aeriene america
ne mobilizați la începutul cri
zei din această regiune.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
La 21 noiembrie a fost anu-

al S.U.A.
lată starea deplinei capacități 
de luptă în care au fost aduse 
bombardierele americane pur
tătoare de arme nucleare în 
timpul crizei cubane, anunță 
corespondentul din Washing
ton al agenției Associated 
Press.

Ministrul de război Robert 
McNamara a ordonat ca avia
ția strategică să treacă la ac
tivitatea normală de instruc
ție.

Arestarea unor membri ai P.C. din India

Numai că n-a 
vorbi. Pur și 
Un vacarm a- 
s-a declanșat, 
oameni tropă-

Turneu cu bucluc

CU o...

Ba- 
rnai 
din 

al

campania electorală
aflat... la

din Bavaria, Strauss s.a 
înălțime III

Desen de : V. VASILUJ

Cu toate necazurile 
care-i chinuie 
existența și îi 

răpesc liniștea, lierr 
Strauss a pornit în- 
tr-un voiaj electoral. 
Alegerile pentru land- 
tagul din Bavaria bat 
la ușă și dumnealui nu 
poate fi insensibil față 
de votul ce urmează 
să se consume prin 
locurile sale natale. De 
altfel, poartă chiar ti
tulatura de președinte 
al Uniunii Creștin-So- 
ciale, sucursala bava
reză a instituției poli
tice patronată de Ade- 
nauer.

Pelerinajul prin 
varia trebuia să 
repare cîțe ceva 
prestigiul șifonat
ministrului de la Bonn. 
Spera Strauss că mă
car concetățenii săi 
vor fi mai indulgenți 
cu el, că-l vor primi 
ca pe unul de-al lor. 
Socotelile de la Bonn 
nu s-au potrivit însă 
cu cele din Bavaria. 
Strauss — curajos — 
a încercat să simtă 
pulsul mulțimii. Moda
litatea ? Cea clasică: o 
adunare cu tradiționa
lul discurs, 
oameni 
Furth. 
destul 
Strauss 
largul 
să rostească 
ce și-l pregătise, 
1 200 de 
la miting 
să scandeze două cu
vinte, doar două: 
„Strauss, demisionea-

DELHI 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
relatează toate ziarele de di
mineață din Delhi, poliția a 
arestat la 21 noiembrie nume
roșii membri ai Partidului 
Comunist din India dintr-o 
serie de state în baza „Legii 
cu privire la apărarea Indiei“ 
și a „Legii cu privire la deten
țiunea preventivă". în total 
au fost arestați și puși sub 
pază peste 350 de comuniști, 
printre care cîțiva activiști 
de frunte ai Partidului Comu
nist din India. Printre cei 
arestați se află un deputat în 
Camera Populară a Parla
mentului, 30 de deputați în 
Adunările legislative ale sta
telor și ai Consiliilor legisla
tive. 5 miniștri din fostul gu
vern al statului Kerala 
și alții. în statul Madras au 
fost arestați aproximtiv 100 
de comuniști, în statul Benga
lul de vest —47, în Gudjerat — 
35, în Kerala — 25, în Pund- 
jab — 24, în Andhra — 22. 
Anterior, la 8 noiembrie, în 
Maharashtra fuseseră arestați 
40 de comuniști.

Printre cei arestați Ia 21 
noiembrie se află J. Basu, li

derul opoziției din Adunarea 
legislativă a Bengalului de 
vest, P. Sundaraya și T. Na- 
ghi Reddi, liderul și respectiv 
locțiitorul liderului opoziției 
din Adunarea legislativă a 
statului Andhra, M. Malyana- 
surdaram, deputat în Aduna
rea legislativă a statului Ma
dras, K. T. Thangamany, fost 
deputat în parlament, Har- 
nam Singh Chemak, liderul 
grupului comunist din Adu
narea legislativă a statului 
Pundjab, și alții.

După cum relatează agenția 
Press Trust of India, la 22 
noiembrie a fost arestat la 
Delhi, E.M.S. Nambudiripad, se
cretarul general al Partidului 
Comunist din India.

Secretariatul Partidului Co
munist din India a dat publi
cității o declarație prin care 
cere guvernului să elibereze 
neîntîrziat pe cei arestați. O 
delegație de comuniști — 
membri ai parlamentului — 
a avut o întrevedere la 21 
noiembrie cu primul-ministru 
Nehru și a protestat împotriva 
arestării membrilor Partidu
lui Comunist din India.

I 200 de 
strîns la 
auditoriu 
numeros.

s-au
Un 
de 

se și simțea in
său. Dar cînd 

discursul 
cei 

participanți 
au început

ză Episodul urmă
tor s-a petrecut la 
Passau. Poliția era în 
febră. Fuseseră aduse 
întăriri chiar de la 
Bonn, detașamente „de 
elită”. In jurul tribu
nei — un zid masiv de 
polițiști. Sute și sute 
de polițiști cu și fără 
uniformă. Strauss pă
rea mai în siguranță. 
Părea...
putut 
simplu, 
surzitor 
Sute de 
iau, fluierau și agitau... 
„Der Spiegcl”. Exem
plare ale revistei per
secutată de Strauss se 
aflau în mîinile tutu
ror asemenea unor 
pancarte. Polițiștii au 
obținut totuși o biruin
ță : l-au depus pe 
Strauss în limuzina sa... 
viu și nevătămat. Ceea 
ce, să recunoaștem, este 
echivalent 
torie.

Pare-se, 
ceasta l-a 
Strauss. 1 
narea-i celebră, a con
tinuat turneul. Polițiș
tii după el — unități 
pedestre și motorizate, 
înarmate pină-n dinți, 
exasperate de ingrata 
misiune ce le-a fost 
încredințată. Și pretu
tindeni, spre dispera
rea polițiștilor epuizați 
care trăiau un adevă
rat coșmar, obținea
„victorii” de felul ce
lei de la Passau.
Strauss persevera — 

doar a mizat totul pe 
ultima carte. Era ho-

, victoria 
încurajat pe 

Cu încăpățî-
tărît să-și ducă pînă 
la capăt turneul. Nu
mai că a intervenit o 
întîmplare pe care re
gizorii spectacolului e- 
lectoral nici nu putu
seră să și-o imagineze. 
Polițiștii — grijulii, 
docilii, credincioșii, 
răbdătorii săi polițiști 
pedeștri și motorizați, 
s-au săturat. Aventu
rile prin care trecu
seră le-au tăiat defi
nitiv pofta de a-l mai 
protegui pe 
lui Adenauer, 
poliției din 
a anunțat

ministrul
Direcția 

München
Uniunea

Creștin-Socială — prin- 
tr-o scrisorică nepoliti
coasă dar fermă — că 
dacă herr Strauss nu-și 
face bagajul și nu re
nunță la promenada 
electorală din Bavaria, 
domnii polițiști cei bă- 
tăioși și curajoși nu 
mai garantează ordinea. 

Final de act ca în
tr-o piesă în care a- 
bundă neprevăzutul. 
Rămîne de văzut cum 
va proceda acum Uni
unea Creștin-Socială. 
Va opta pentru Strauss, 
sau pentru... alegători?

E. O.

PE SCURO

Grecia: Val de acțiuni
ATENA 22 (Agerpres). — în 

Grecia are loc un vai de ac
țiuni studențești. La 21 no
iembrie, sălile de cursuri și 
laboratoarele institutelor de 
învățămînt superior și sălile 
de clasă de la liceele serale 
din . Atena și Pireu au rămas 
goale. 55 000 de studenți și 
elevi nu s-au prezentat la 
cursuri, protestînd împotriva 
refuzului guvernului de a le

ale studenților și elevilor
satisface revendicările cu pri
vire la sporirea cheltuielilor 
pentru nevoile învățămîntului.

Continuă să aibă loc acțiuni 
ale studenților și elevilor din 
Salonic și din alte orașe ale 
Greciei. La Salonic a avut loc 
o ciocnire între studenți și po
lițiști, deoarece aceștia din 
urmă au încercat să împrăștie 
adunarea studenților.

SOFIA. — Cea de-a IV-a 
conferință mondială a sindi
catelor muncitorilor agricoli 
și forestieri și de pe plantații 
care se desfășoară Ia Sofia 
și-a continuat lucrările.

In ședința din 21 noiembrie 
au luat cuvîntul Istvan Kovacs 
(R. P. Ungară), I. F. Skuratov 
(U.R.S.S.), Fritz Muller (R. D. 
Germană), Leovihido Rivaro 
(Cuba). Din partea delegației 
R. P. Romîne a luat cuvîntul 
Anton Stoianovici, membru al 
Prezidiului C.C.S., președin
tele Uniunii Sindicatelor din 
întreprinderile și instituțiile 
agricole.

MOSCOVA. — După cum s-a 
comunicat prin radio de pe bordul 
navei „Viteaz", programul de cer
cetări științifice al acestei nave a 
fost îndeplinit, 
științifică 
cinci luni în 
„Viteaz" se 
tok.

In această 
la număr — a navei de cercetări

După o activitate 
desfășura tă timp de 

Oceanul Indian, nava 
întoarce Ia Vladivos-

cursă — cea de-a 35-a

științifice „Viteaz", 
oamenii de știință 
participat specialiști 
India, Ceylon, R.A.U., 
S.U.A. și Japonia.

împreună cu 
sovietici au 
din Indonezia, 

Australia,

LENINGRAD. — Consfătuirea 
astronomilor din țările socialiste 
care s-a deschis la 21 noiembrie 
la Pulkovo, lingă Leningrad, dis
cută problemele observării fotogra
fice a sateliților artificiali ai Pă- 
mintului.

Consfătuirea va dura șase zile. 
Participanții vor lua 
special de metodele 
re și de mijloacele 
rarea și prelucrarea 
folosite la stația de 
tice din Pulkovo. Apoi ei vor vi
zita stația experimentală de foto
grafiere care aparține Consiliului 
Astronomic din Zvenigorod (de 
lingă Moscova).

cunoștință în 
de fotografie- 
pentru măsu- 

negativelor, 
observări op-

TOKIO. — Federația japoneză a 
asociațiilor bancare a oferit un 
premiu de 1 milion de yeni per
soanelor care vor ajuta Ia desco
perirea falsificatorilor de monede, 
a căror activitate s-a intensificat 
deosebit de mult in ultimele luni.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
între 13 și 17 noiembrie a.c., 
a avut loc la Varșovia ședința 
a XIII-a a Comisiei Permanen
te C.A.E.R. în domeniul indus
triei carbonifere.

La ședință au luat parte de
legațiile țărilor membre ale 
Consiliului : Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone, Re
publicii Populare Romîne, U- 
niunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, Republicii Populare 
Ungare.

A participat la ședință în 
calitate de observator o dele
gație a Republicii Populare 
Chineze.

Comisia a examinat unele 
probleme în legăutră cu ba
lanța de combustibil și ener
gie pe perioada perspectivei 
generale a țărilor europene de 
democrație populară, a exami
nat și aprobat recomandările 
în legătură cu o serie de pro
bleme de colaborare tehnico- 
științifică, în special în legă
tură cu problemele de meca
nizare Și automatizare în ex
ploatarea subterană și în ca
riere a cărbunilor, precum și 
în legătură cu îmbunătățirea 
în viitor a securității și igie- 
nii muncii în industria carbo
niferă.

Comisia a aprobat — ținînd 
seama de hotărîrile sesiunii a 
XVI-a (extraordinară) a Con
siliului — planul de lucru al 
Comisiei pe anul 1963 care 
prevede coordonarea planuri
lor de perspectivă de dezvolta
re a industriei carbonifere a 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
accelerarea progresului tehnic 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale minerilor.

Comisia a aprobat, de ase
menea, planurile de coordona
re a activității de cercetări 
științifice și proiectări ale or
ganizațiilor din industria car
boniferă a țărilor membre 
C.A.E.R. și a luat o serie de 
alte hotărîri.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățeas
că și înțelegere reciprocă.

După vizita în R.P.F. iugoslavia 

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne a plecat spre patrie

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
La 22 noiembrie delegația 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romînă condusă de 
acad. Prof. Ștefan Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, încheindu-și 
vizita pe care a făcut-o în 
R. P. F. Iugoslavia la invita
ția Skupșcinei Populare Fede
rative, a plecat cu trenul din 
Belgrad spre patrie. La ple
care, pe peronul gării se aflau 
Vladimir Sinici, vicepreședin
te al Skupșcinei Populare Fe
derative Iugoslave, Punișa Pe
rorici, secretar al Comisiei 
pentru afacerile externe al 
Skupșcinei, deputați, funcțio
nari superiori ai Secretariatu
lui de stat pentru afaceri ex
terne și ale persoane oficiale 
iugoslave, ziariști.

Aproape nu trece zi in care zia
rele să nu relateze că au fost des
coperite monede ialse.

BEIRUT. — La 22 noiembrie in 
Liban se sărbătorești cea de-a 
19-a aniversare a independenței 
naționale. Potrivit agenției France 
Presse, generalul Fouad Cheltab, 
președintele Republicii Liban, a 
dat publicității un mesaj adresat 
poporului libanez chemind la uni
tatea națională.

Referindu-se la măiestria 
dansatorilor romîni ziarul sub
liniază că atît bărbații cît și 
femeile au o excelentă pregă
tire iar punerea în scenă a 
fiecărui dans a fost minunată-

NEW YORK. - Ziarul „De- 
troiț Free Presse“ publică un 
articol entuziast consacrat 
spectacolului prezentat în ora
șul Detroit de ansamblul fol
cloric „Rapsodia Romînă“. 
„Dintre toate ansamblurile 
străine care s-au produs la 
Detroit în actualul sezon — 
scrie ziarul — cel mai strălu
citor și cel mai atractiv a fost 
prezentat de romîni. Sala 
„Masonic Auditorium“ — con
tinuă ziarul — a fost plină 
pînă la refuz și au trebuit să 
fie plasate scaune chiar și în 
fosa orchestrei".

LENINGRAD. — Ld Leningrad 
anunță „Izveștia“ — a fost con
struit un uriaș turn de televiziune 
care nu-și are egal în Europa, 
înălțimea lui este de 315 metri, 
adică cu 15 metri mai mare de- 
cit cea a turnului Eifel din Paris, 
considerat pînă acum ca cel mai 
mare din Europa. Colosul lenin- 
grădean se sprijină pe un număr 
de 256 de piloni din

Datorită metodelor 
lelor de construcție 
constructorii sovietici,
turnului de televiziune din 
ningrad este de aproape 8 ori 
mai mică decîf greutatea turnu
lui Eifel.

beton-armat. 
și materia- 
folosite de 

greutatea 
Le-

tît Comitetul Politic cit și Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite au încheiat dezbate
rea asupra uneia din cele mai importante probleme, 
aflate pe ordinea 
nării Generale a 
generale și totale, 
cuție —■ peste 60 

\ cuțiilor ca atare (de multe ori 
\ rlopții), dar mai ales fondul discuțiilor au demonstrat, odată mai 4 
\ mult, însemnătatea care se acordă pe toate meridianele globului ă 
\ soluționării acestei probleme cardinale a zilelor noastre. Astăzi, A 

(r mai mult ca oricînd, rezolvarea problemei dezarmării este în- a 
țeleasă, în primul rînd, ca o soluționare a problemei lichidării p 

a primejdiei unui război în care s-ar folosi mijloace racheto-nu- j) 
T cleare. Tocmai evenimentele recente prin care a trecut omenirea A 
\ — criza deosebit de periculoasă din zona Caraibilor — au ple- ă 
\ dat foarte serios în favoarea soluționării urgente a problemei A 
\ dezarmării generale și totale, astfel incit, nici un fel de eve- A 
\ niment internațional să nu mai poată crea pentru ansamblul a 
i relațiilor dintre state pericolul pe care l-au prezentat eveni- f 
5 mentele amintite. Popoarele înțeleg că pericolul unui război <A 
\ nuclear trebuie să fie lichidat de urgență. „Evenimentele recente a 
j din Marea Caraibilor ■—■ a subliniat Mircea Malița, conducătorul i 
. delegației R. P. Romîne la cea de-a XVII-a sesiune a Adunării i 
„ Generale a O.N.U. — n-au făcut decît să întărească această i 
p răspundere. Simțul de răspundere și înțelepciune care au făcut f 
■ I posibilă evitarea dezastrului, trebuie să inspire eforturile de a i 
„ elimina o dată pentru totdeauna primejdia izbucnirii unui con- f 
p flict termonuclear”. $

Este explicabil din acest punct de vedere de ce numeroase i 
p delegații care au participat la discuția problemei dezarmării au f 
p susținut ideile cuprinse în proiectul de tratat cu privire la 4 
p dezarmarea generală și totală prezentat de Uniunea Sovietică. # 

După cum se știe, acest proiect prevede eliminarea încă în cursul f 
p primei etape a mijloacelor de transport ale armei nucleare și # 
p lichidarea armei nucleare în cea de-a doua etapă a dezarmării f 

l (potrivit dorinței exprimate de puterile occidentale). Proiectul f 
p sovietic prezintă, de asemenea, propuneri concrete și atotcuprin- 4 
p zătoare în problema controlului asupra procesului dezarmării ge- i 
,1 nerale și totale. f
.1 Proiectul prezentat de Statele Unite nu prevede nici un fel de i 

măsuri concrete pentru eliminarea pericolului generat de cdn- 
p tinuarea cursei înarmărilor. In primul rînd, proiectul american 
.1 refuză să declare că Statele Unite sînt hotărîte să accepte inter- 
11 zicerea necondiționată a armei nucleare. Totodată planul ame- 
p rican nu prevede nici un fel de măsuri pentru desființarea încă 

la începutul procesului de dezarmare generală și totală a peri- 
a colului unui conflict internațional racheto-nuclear. „Propunerile 
ă americane — a recunoscut dealtminleri chiar delegatul american 

la Conferința celor 18 state de la Geneva — nu lichidează pe- 
P ricolul nuclear în prima etapă”. Această apreciere corespunde 
(I intrutotul faptelor. Se poate adăuga că proiectul de tratat nu 

prevede în nici un fel de etapă o lichidare a unui pericol nu
clear, nu stabilește un termen strict de înfăptuire a dezarmării, 
nu prevede interzicerea armei nucleare și pornește de la ideea 
că arma nucleară se va afla în mîinile statelor, iar mijloacele 
de transport a acestei arme vor fi reduse treptat și in pro
porții mici.

. Dezbaterile din Comitetul Politic și din Adunarea Generală 
au pus accentul pe necesitatea eliminării de la bun început a 
pericolului unui conflict nuclear. „Leit motivul esențial al cu- 
vîntărilor —subliniază ziarul american „SAINT LOUIS POST 
D1SPATCH — a fost sublinierea obligațiilor marilor puteri și 
ale comitetului de Ia Geneva de a înlătura fără amînare peri
colul unui război nuclear”.

A fost evocată, de asemenea, problema încetării experiențelor

.baterea asupra acestei chestiuni. Această dezbatere a relevat a 
I că majoritatea țărilor membre în O.N.U. sînt favorabile a 

(I încetării pînă la sfîrșilul acestui an a experiențelor nucleare de a 
# toate tipurile. Documentul prezentat de 37 de țări neutre con- a 
v ține unele prevederi importante în ce privește soluționarea de a 
ț fond a problemei încetării experiențelor nucleare. Atît în cursul ă 
r dezbaterilor cît și în cursul votării, poziția obstrucționistă a a 
? S.U.A. și a altor puteri occidentale a fost, practic, izolată. ă 
v Un aspect important al dezbaterilor în problema dezarmării f 
F care au avut loc în Comitetul Politic l-a constituit popularitatea d 
v deosebită pe care a căpătat-o ideea creării în diverse regiuni J 
r din lume a unor zone denuclearizate. Este bine cunoscut faptul A 
v că încă la sesiunile precedente, țările sociali^ „ti propus ca, p 
r paralel cu realizarea dezarmării generale și totale, să fie create p 
f în diverse regiuni din Europa și Asia zone lipsite de arma ato- (> 
r mică. Țara noastră a prezentat cunoscuta ei propunere cu privire (I 
f la crearea unei zone a păcii fără arme nucleare în Balcani, 
r propunere care a fost sprijinită de numeroase state membre în 
r O.N.U. De asemenea, încă în cursul sesiunii trecute a Adunării 
f Generale a O.N.U. a fost adoptată o rezoluție prevăzînd trans- 
t formarea Africii într-o zonă denuclearizată.
? La actuala sesiune patru țări latino-ameriCane au propus crearea 
’ unei zone denuclearizate în America Latină. Indonezia a propus 
f aplicarea acestei rezoluții și la alte regiuni ale globului. Cam- 
’ bodgia la rîndul ei' s-a referit la utilitatea instituirii unei ase- 
\ menea zone în Asia de sud-est. In sfîrșit, trebuie menționat 
a faptul că Nigeria, Etiopia și Mauritania, au cerut reafirmarea 
î actualității rezoluției adoptată anul trecut în legătură cu con- 
J tinentul african.
ă Totodată, dezbaterile de la O.N.U. au scos în relief necesitatea 
a lichidării bazelor militare de pe teritoriile străine. In actuala 
a conjunctură, această problemă are o însemnătate deosebită.
a Rezoluția adoptată de către Comitetul Politic și de către 
a Adunarea Generală recomandă Comitetului celor 18 state, care 

își va relua în curînd lucrările la Geneva de a duce tratative - 
.) „în spiritul unui compromis constructiv pînă se va realiza un v 
.) acord”. Adunarea Generală recomandă Comitetului celor 18 state * 

să acorde o atenție urgentă diferitelor măsuri legate de dezar- v 
,) mare „pentru a destinde încordarea și pentru a contribui la ' 
a dezarmarea generală și totală”. Dacă toate statele participante la ț 
p Comitetul celor 18 state vor da curs acestei recomandări și vor f 
P examina într-un spirit de răspundere problema dezarmării ge- r 

l nerale și totale, nu încape nici o îndoială că această problemă ț 
p de covîrșitoare importanță pentru destinele omenirii, va putea \ 

fi reglementată sub forma unui acord internațional. Perspectiva ț 
lichidării totale a crizei din zona Caraibilor, acțiunile adoptate ? 
în această direcție oferă premize importante pentru regie- \ 
montarea și a altor probleme internaționale. In mesajul lui \ 
N. S. Hrușciov adresat președintelui Kennedy în octombrie ca 5 
și în declarația acestuia din urmă publicată în ziarul de ieri \ 
se fac referiri la necesitatea de a se pune baza unei reglemen- \ 
țări largi a altor probleme internaționale. In acest context pro- X 
blema dezarmării poate progresa în mod evident. Condiția de \ 

ă bază este însă ca toate părțile să dea dovadă de dorința de a \ 
v traduce în viață ideea dezarmării generale și totale, de a realiza \ 
f un acord eficace asupra acestei importante măsuri. Omenirea \ 
f așteaptă măsuri concrete, precise, urgente în problema dezar- J 
f mării generale și totale.
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de zi a actualei sesiuni a Adu- 
O.N.U. — problema dezarmării 
Participarea largă la această dis- 
de delegații —- intensitatea dis- 
ședințele au avut loc și în cursul

$

4 nucleare. Cu o săptămînă în urmă, Comitetul Politic a încheiat 
(• dezbat 
(• faptul
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