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Colectivele tuturor întreprinderilor dau bătălia ca sfîrșitul anului să le la toți indicii. Practica litică este subordonată ța ei de convingere și unor acțiuni concrete întreprinderilor obțin rezultate din cele mai bune.Numeroase organizații de partid desfășoară o rhun- că politică eficace. La formularea obiectivelor1 ele țin seama de sarcinile economice principale dintr-o decadă, lună sau trimestru, concentrînd toate forțele și mijloacele în aceeași direcție. La Uzinele „Industria Sîrmei” din Cîmpia Turzii, în centrul muncii po- litice au stat, la un moment dat, problemele consumului de materiale și materii prime. Agitatorii au fost instruiți și au organizat convorbiri pe temele : cum sînt gospodărite materiile prime și materialele, posibilitățile de reducere continuă a rebuturilor, căile și mijloacele de micșorare a consumurilor specifice etc. Panourile, gazetele de perete, stația de radiofi- care au fost folosite ca mijloace de mobilizare pentru răspîndirea metodelor bune de muncă, și pentru lichidarea rapidă a lipsurilor ivite în procesul de producție.în sectorul laminoare al acestei întreprinderi, în primul semestru capacitățile de producție nu erau destul de bine folosite. întreaga activitate politică a fost orientată spre înlăturarea acestui neajuns. Ca urmare a măsurilor organizatorice luate. însoțite de o susținută muncă politică, în întreprindere planul pe 9 luni a fost îndeplinit și depășit la producția globală și marfă, a fost depășit angajamentul de economii, productivitatea muncii a fost realizată, în această perioadă, în proporție de 104,1 la sută.Munca politică este un mijloc important de sprijinire a experienței înaintate în producție. în această privință este interesantă activitatea organizației de partid de la Uzinele „Semănătoarea” din Capitală. Agitatorii de aici, cunoscînd bine sarcinile uzinei, au organizat numeroase convorbiri pe baza unor fapte și experiențe concrete privind folosirea unor metode înaintate, a unor procedee tehnologice noi etc. Sînt urmărite cu interes expunerile fruntașilor în producție la stația de radio, gazetele de perete și panourile care arată cum au obținut diferite colective indici inalți de productivitate și calitate, conferințele despre : noutățile în tehnică.Unele organizații de partid nu folosesc însă munca politico-educativă ca mijloc principal de luptă pentru realizarea sarcinilor de plan. La Fabrica „Flora” din Capitală, deși indicele de calitate n-a fost îndeplinit la un număr de sortimente, organizația de bază n-a pus în centrul muncii politice lupta pentru ridicarea calității produselor. Convorbirile agitatorilor la locurile de muncă sînt axate pe alte probleme și nu pe calitatea produselor. Nu se ocupă de această problemă nici agitația vizuală și nici gazeta de perete. Munca politică fiind deci ruptă de principalele probleme care se pun în producție, deficiențele existente la un indice atît de important sînt înlăturate neoperativ și anevoios.Sînt încă unități rămase în urmă cu îndeplinirea unor indici sau a sarcinilor de cooperare. Cu toate acestea, în aceste întreprinderi organizarea defectuoasă a muncii, indisciplina în producție, introducerea în ritm nesatisfăcător a metodelor înaintate de lucru, nerespectarea- graficului de lucrări și a termenelor contractuale nu sînt combătute de munca politică și tocmai de aceea persistă și lipsurile.Se cere comitetelor orășenești și raionale de partid, organizațiilor de partid din întreprinderi să examineze cu toată seriozitatea în ce măsură sînt folosite în sprijinul producției numeroasele și variatele mijloace ale muncii politice. îndeplinirea planului la toți indicii va fi asigurată prin adoptarea de măsuri teh- nico-organizatorice bine chibzuite, a căror însemnătate trebuie explicată și a căror aplicare trebuie sprijinită printr-o muncă politică concretă, vie. eficace. Aceasta va mobiliza peste tot colectivele întreprinderilor la realizarea în mod exemplar a sarcinilor planului pe anul 1962,

găsească cu planul îndeplinit a dovedit că, dacă munca po- sarcinilor economice, iar for- mobilizare este pusă în slujba privind producția, colectivele

Cu insămințările 
terminate

în 30 de gospodării colective 'din re
giunea Ploiești s-au terminat însămîn|ă- 
rile de toamnă. Celelalte gospodării co
lective au însămînfat pină acum mai 
mult de 70 la sută din terenurile pre
văzute.

Pentru grăbirea semănatului mecani
zatorii din S.M.T. continuă pregătirea te
renului lucrînd în două schimburi cu 850 
de tractoare. De asemenea, gospodării
le agricole de stat — unde însăminfă- 
rJle se apropie de sfîrșit — ajută gos
podăriile agricole colective din apropie
re pentru ca în întreaga regiune semă
natul să se facă în perioada optimă.

(Agerpres)
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Carbonat de calciu 
pentru agriculturăUzinei de produseGovora a început să li- agriculturii carbonat de folosit terenuri. la ameliorarea Acest produs se recuperarea unor fabricație, care erau nefolosite, de carbonat

Colectivul sodice vreze calciu, unorrealizează prin reziduri de pînă acum Cele 5 000 tone de calciu pe care a început eăle livreze în fiecare lună Uzina de produse sodice Govora contribuie Ia ameliorarea unor su prafețe întinse de terenuri sără- turoase, care vor fi astfel redate agriculturii. (Agerpres)

Complex 
de deservire
PETROȘENI (co- 

resp. „Scînteii”). 
Zilele, acestea la 
Petroșeni a fost 
dat'. în folosință 
un complex de 
deservire a popu
lației, cu 10 secții 
de croitorie, încăl
țăminte comenzi 
și reparații.

Complexul de la 
Petroșeni este al 
2-lea de acest 'fel 
dat în folosință în 
Valea Jiului în 
cursul acestui an.

245 821 vizitatoriCel de-al IV-lea Pavilion de mostre continuă să fie vizitat de un numeros public. Joi seara, la ora închiderii, celulele fotoelectrice au înregistrat cifra de 245 821 vizitatori din Capitală și provincie, cît și turiști

străini care ne vizitează țara. Pentru a da posibilitate publicului din provincie să viziteze pavilionul de mostre, prin O.N.T.-Carpați se organizează excursii cu trenul cu o reducere de 50 la sută. (Agerpres)
ÇLUJ S-a
populară

CLUJ (coresp. 
„Scînteii“). — La 
Cluj s-au deschis 
cursurile Universi
tății populare de

deschis Universitatea 
de cultură muzicală

înscris pentru a ur
ma cursurile peste 
350 de muncitori, 
ingineri, intelec
tuali, studenfi. Se 
predau săptămînal

cultură muzicală; jec/;; . de isfOria 
Anul acesta 's-au muzicii, de teorie

a muzicii și altele. 
In legătură cu 
cursurile predate 
sînt prevăzute con
certe simfonice, 
spectacole de ope
ră, filme muzicale,

In timpul convorbirii dintre tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și primul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru.

și Ion Gheorghe Maurer în India
Adunarea cetățenească în cinstea prieteniei romîno-indiene

Vizita în India se apropie de 
sfîrșit. Ziua de joi a avut un pro
gram bogat, marcat de momente im
portante.

Dimineața, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu au avut la 
palatul Rajhtrap Bhavan, reședința 
ce le-a fost rezervată, o convorbire 
cu K. D. Malaviya, ministrul subso
lului și combustibilului al Repu
blicii India. Convorbirea s-a refe
rit la o serie de aspecte ale cola
borării

Apoi 
de Jai 
muncii 
hur, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, și Iancu Horațiu, amba
sadorul R P. Romîne la Delhi, s-au 
îndreptat spre Rajgath, mausoleul 
închinat lui Mahatma Gandhi.

Mausoleul este modest, cum. mo
dest și simplu a fost întotdeauna 
Gandhi, erou național al poporului

între cele două țări.
oaspeții rornîni, însoțiți 

Sukh Lai Hathi, ministrul 
al Republicii India, Mat-

RADIOGRAMĂ
DE LA TRIMISUL NOSTRU

Intr-o unitate de Industrializare a lemnului din 
.Vatra Dornei. Se face depozitarea scîndurilor.

indian. în mijlocul unei suprafețe 
dispuse în 3 terase se află un bloc 
pătrat de marmoră neagră acoperit 
cu petale de flori mereu proaspete. 
Aci, conducătorii noștri de stat au 
depus o coroană de flori cu o in
scripție în limba hindu : „Lui 
Mahatma Gandhi, părintele națiu
nii, din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne".

în jurul blocului funerar, sînt 
așezate ziduri care formează un pă
trat. Pe ele vor fi sculptate scene 
din viața lui Gandhi. Construcția 
monumentului, încă în curs, a fost 
inițiată în 1956 printr-un concurs la 
care s-au prezentat 101 proiecte. 
Gandhi a fost ucis în 1948 de un 
fanatic al unei organizații politice 
reacționare, subvenționată de cercu
rile din străinătate. întreg poporul 
indian nutrește un profund respect 
amintirii lui Gandhi.

De aci, oaspeții s-au îndreptat 
spre Laboratorul Național de Fizi
că. Pe întregul parcurs străbătut de 
coloana de mașini oficiale, un mare 
număr de cetățeni i-au salutat 
căldură pe oaspeți.

Cei peste 200 de cercetători și 
crători ai Laboratorului Național 
Fizică i-au așteptat pe oaspeți 
curte și în hol și i-au salutat 
mîinile împreunate în dreptul feței, 
după obiceiul indian.

La intrarea în laborator conducă
torii de stat rornîni au fost întîmpi- 
nați de dr. Vaidya, directorul gene
ral adjunct al laboratorului, de oa
meni de știință, cercetători. Directo
rul general adjunct a înfățișat as
pecte din activitatea laboratorului, a 
vorbit despre cercetările făcute în 
diferite domenii și rezultatele obți
nute, despre sarcinile de viitor.

Conducătorii de stat rornîni au 
vizitat numeroase secții ale labora
torului, printre care cele de tempe* 
râturi joase, de optică, de acustică, 
biblioteca cu peste 100 000 de volu
me, sala de spectacole a laborato
rului.

Vorbind despre relațiile pe care le 
întreține cu instituțiile similare din 
străinătate, directorul general ad
junct, dr. Vaidya, a arătat că ase
menea relații există și cu Institutul 
de fizică atomică din București.

SERGIU FARCAȘAN

(Continuare in pag. IlI-a)

A trecut ö lună > de cînd, odată cu deschiderea 
anului de învățământ, în școlile de opt ani din me
diul sătesc a început predarea noului obiect de studiu 
— „Agricultura". Acest obiect, care ocupă un loc 
important în procesul instructiv-educativ, este me
nit să înarmeze pe elevi cu o bună pregătire agro
zootehnică pe care mîine, ca viitori colectiviști, o 
vor fructifica în activitatea practică din unitățile 
agricole socialiste. La obiectul „Agricultura" tine
retul sătesc capătă cunoștințe despre însușirile și 
lucrările solului, îngrășămintele organice și chimice,

După cum se știe, numeroși profesori care predau „Agricultura" au urmat vara aceasta, timp de o lună, cursurile pregătitoare. La aceste cursuri s-a accentuat că una din principalele condiții pentru buna desfășurare a lecțiilor o constituie
COMUNICATîn cea de-a doua decadă a lunii octombrie, pe teritoriul de sud-est al Republicii Populare Romîne au avut loc aplicații militare la care, în baza planului de pregătire a Forțelor Armate ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, au luat parte unități de diferite arme din Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne, Uniunii Republi-, cilor Sovietice Socialiste și Republicii Populare Bulgaria.Aplicațiile au fost conduse de ministrul Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne, general de armată Leontin Sălăjan.La aplicații au asistat : Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor interne al Republicii Populare Romîne, și Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și președinte al C.S.P. De asemenea, au participat : mareșal al Uniunii Sovietice A. A. Gre- ciko, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, general colonel Dobrî Djurov, mi- nistrul apărării naționale al Republicii Populare Bulgaria, general co- Ionel Marian Spychalski, ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone, general colonel Czinege Lajos, ministrul apărării naționale al Republicii Populare Ungare, precum și delegații militare din partea celorlalte state participante Ia Tratatul de la Varșovia.Aplicațiile au demonstrat buna pregătire a trupelor, comandanților și statelor majore și capacitatea lor de a efectua acțiuni comune în vederea îndeplinirii sarcinilor de luptă trasate. Ele au contribuit la adîncirea trainicelor legături frățești de nezdruncinat dintre armatele țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia.Aplicațiile s-au încheiat printr-o paradă militară, la care au luat parte unități ale Forțelor Armate ale R. P. Romîne, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Republicii Populare Bulgaria.

ta vestitul monument Ta] Mahal din Agra. 'CTelefoto :-AgerpresI

Banchetul oferit de președintele
a

metodele înaintate folosite în cultura plantelor și 
creșterea animalelor, diferite mașini agricole, cri
teriile de organizare a producției agricole socia
liste.

Profesorii din școlile de opt ani au ținut primele 
lecții, iar elevii au efectuat diferite lucrări practice 
în gospodăriile colective. Cum se desfășoară aceste 
lecții și, mai ales, ce probleme își așteaptă încă re
zolvarea ? Iată cum stau lucrurile în cîteva școli 
din raioanele Galați și Brăila.

planificarea judicioasă' a materiei, stabilirea și efectuarea lucrărilor practice în strînsă legătură cu specificul și cerințele producției din regiunea respectivă, cu calendarul lucrărilor agricole. Mulți profesori aplică aceste recomandări în munca lor la catedră. La Școala de opt ani din comuna Ivești, raionul Galați, primele lecții de agricultură au fost pregătite cu grijă. Profesoara Maria Alexe a studiat încă înaintea deschiderii anului școlar programele pentru clasele V, VI și VII, și-a întocmit planul calendaristic și
> - ■■■■■- ----

Prin cîteva școli sătești 
din regiunea Galați

să cu a-planul lecțiilor. Pentru ca elevii ia de la bun început contact experiența înaintată din unitățile gricole, conducerea școlii și profesorii care predau „Agricultura" au stabilit, împreună cu inginerul agronom al gospodăriei comună, efectuate metodele producțieRecent, elevii din clasa a Vl-a au încheiat o săptămînă de practică continuă în producție. în gospodăria colectivă școlarii și-au însușit multe cunoștințe folositoare, îndeosebi în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei agricole de toamnă : recoltarea plantelor, lucrările solului, pregătirea semințelor, semănatul. Ei au adunat planta pentru colecțiile de material didactic, și-au notat în caiete observații

colective din ca la lucrările practice de elevi să li se explice agrotehnice folosite în de colectiviștii fruntași.

asupra lucrărilor executate. Astfel au început viitorii colectiviști să descifreze și să-și însușească primele noțiuni practice de agrotehnică, să învețe cum se obțin producții mari.Multă atenție se acordă bunei desfășurări a studiului agriculturii și la școala din Valea Cînepii, raionul Brăila. La lecții profesorul a arătat elevilor din clasa a V-a cum pot fi îmbunătățite însușirile solului, a scos în evidență, folosind exemple cunoscute elevilor, urmările dăunătoare pe care le poate avea asupra recoltelor pregătirea necorespunzătoare a pămîntului. E- levii din clasa a Vil-a au început să studieze cultura pomilor. Pe lotul experimental al școlii s-a pregătit terenul în vederea plantării puieților de pomi fructiferi.
★La numai cîțiva kilometri de Ivești se află comuna Independența din același raion. O parte dintre profesorii școlii de opt ani care predau „Agricultura" n-au participat la cursurile de pregătire din timpul verii. Cu atît mai mult ar fi fost indicat ca, încă înaintea deschiderii anului școlar, ei să fie îndrumați să studieze temeinic programele, să planifice materia, să întocmească planurile lecțiilor. Dar nu s-a procedat așa, iar primele lecții și lucrări practice au fost ținute la întîmplare. La clasa a Vl-a, de pildă, au fost predate lecții care nu figurează în program. Este îndeosebi bătătoareIng. agr. VICTOR BÎRNAURE 

FLORICA DINULESCU

(Continuare în pag. a II-a)

'DELHI '18 (Agerpres). — Miercuri lieră în Europa- și am obținut din 
seara, președintele Republicii India, 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan a ofe
rit un banchet în cinstea oaspeților 
rornîni.

în cursul banchetului, președintele 
Indiei, dr. S. Radhakrishnan, și 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au rostit toasturi.Vă exprim tuturor în numele guvernului, al poporului și al meu personal cel mai călduros salut de • bun venit — a spus dr. Radhakrish- ’ nan. Țările noastre sînt situate la mari distanțe una de alta, vorbim limbi diferite, avem obiceiuri și tradiții diferite. Țările noastre. sînt le- . gate însă prin anumite idealuri comune. Promovarea bunăstării popoarelor noastre și împiedicarea . războiului — sînt două mari obiective pe care le urmărim împreună. 1Referindu-se la situația de după eliberarea Romîniei, președintele . Republicii India a arătat în continuare : Dv. ați depus toate eforturile și ați reușit într-o mare măsură ' să ridicați nivelul de trai al poporului dv. Agricultura dv. a realizat progrese remarcabile, producția dv. industrială a atins un nivel fără precedent, ați lichidat analfabetismul. Ne-a făcut o deosebită plăcere 1 să aflăm de la dv. că ați introdus Gheorghe învățămîntul obligatoriu de opt ani pentru toți copiii și chiar le distribuai manuale școlare gratuite. A- cestea sînt obiective pe care ne străduim și noi să le atingem.Cîțiva indivizi lipsiți de scrupule, care vor să-și atingă scopurile lor reale sau imaginare prin folosirea forței militare, vor să zădărnicească aceste mari idealuri și speranțe ale noastre — a subliniat dr. Radhakrishnan. Războiul este dușmanul comun al întregii omeniri și trebuie să căutăm să acționăm preună pentru ca războiul să eliminat din această lume. Noi tem de acord asupra anumitor principii fundamentale în domeniul problemelor internaționale : neamestecul în treburile altor popoare, integritatea teritorială, egalitatea, respectul reciproc și ajutorul reciproc. Sîntem astfel animați de obiective similare.Am putut stabili cu civ. relații culturale și comerciale strînse. Dv. sînteți printre primele popoare care au dezvoltat o industrie petro-

partea dv.. ajutor, pentru construirea rafinăriei Gauhati. Ne-ați acordat un sprijin prețios. Tehnicienii dv. au lucrat-și lucrează la Jawalamukhi, Cambay, Studenți iar unii noi. Am buri de din țara prCzenfanți ai dus la rîndulPe aceste căi am putut stabili cu dv. strînse relații culturale și economice, iar în cadrul recentului acord încheiat, exportăm minereu de fier, importînd în schimb din țara dv. produse petroliere, utilaj petrolier și alte instalații.Sînt încredințat — a spus dr. Radhakrishnan — că aceste relații de strînsă colaborare pe care le-am stabilit între țările noastre se vor întări și mai mult, ca urmare a vizitei dv. Aceste relații prietenești între țările noastre s-au stabilit datorită dv. și sînt încredințat că sub îndrumarea și conducerea dv. aceste-relații se vor dezvolta și mai mult.In încheiere, dr. Radhakrishnan a toastat în Consiliului

Adampur și Gandhinagar, ai noștri învață în țara dv., din studenții dv. învață la tavuț de asemenea schim- ■ delegații culturale, artiști dv. au venit la noi și re- artei noastre s-au lor în țara dv.

sănătatea președintelui de Stat al R. P. Romîne, Gheorghiu-Dej, a pre- Consiliului de Miniștri,

noi îm- fife sîn-

ședinteluiIon Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu.După ce a mulțumit președintelui Radhakrishnan pentru invitația de a vizita India, pentru cuvintele frumoase și aprecierile făcute la adresa țării noastre și a poporului romîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : Este o mare cinste pentru noi, reprezentanți ai Romîniei socialiste și ai poporului romîn, să vizităm această mare și frumoasă țară pentru a ne putea da seama mai bine de efortul și preocupările poporului indian și ale conducătorilor săi, pentru a strînge și mai mult legăturile de prietenie dintre popoarele și țările noastre. Peste tot unde am fost pe pămîntul Indiei am fost înconjurați cu simpatie și dragoste prietenească. Am văzut lucruri interesante, instructive pentru noi și considerăm că există posibilități pentru dezvoltarea relațiilor noastre în viitor. Am văzut cîteva întreprinderi. am vizitat Institutul indian de

științe, ■ Instituîul 'de energie atomică. Am stat de vorbă cu demnitari din statele vizitate. Pretutindeni am întîlnit bunăvoință și dorința de a ni se da și a primi explicații, am întîlnit un spirit de adevărată prietenie.Poporul romîn, ca și poporul indian, este preocupat de a ridica economia țării sale, o'e a crea condiții favorabile pentru creșterea continuă a nivelului de trai și cultural. Poporul romîn, ca și poporul indian, e interesat în menținerea și consolidarea păcii și acestui scop îi .sînt consacrate forțele poporului romîn și ale poporului indian. La diferite întîlniri internaționale reprezentanții popoarelor noastre se află pe poziții comune în multe probleme importante aflate la ordinea zilei, își dau sprijin.Pacea este într-adevăr cel mai scump lucru, dorința arzătoare a popoarelor. Merită să muncim, neobosit, umăr la umăr, pentru a aduce contribuția noastră la rezolvarea problemelor litigioase, pentru a, obține încetarea cursei înarmărilor care pune m pericol pacea lumii, pentru a realiza dezarmarea generală și totală, . pentru, a crea astfel up climat favorabil bunei ■ înțelegeri și colaborării între-popoare, indiferent de orînduiréa socială și de stat a țării respective. Acesta este principiu] după care se călăuzește Romînia socialistă, ca și celelalte țări socialiste, în. frunte cu Uniunea Sovietică. Ne strădbim să aducem contribuția noastră, alături de celelalte popoare și state, pentru destinderea unesc unesc unim pace trainică în lume.în încheiere, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a toastat pentru prosperitatea țării și poporului indian, în sănătatea-., președintelui Radhakrishnan, a primului ministru Nehru, pentru prietenia și colaborarea între popoarele celor două țări, pentru pace în lumea întreagă.
După banchet, în cinstea conducă

torilor de stat rornîni a fost pre
zentat un program de cîntece și 
dansuri indiene.

La sfîrșitul spectacolului tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a 
felicitat cu căldură pe artiști și le-a 
oferit buchete de flori.

internațională. Așa cum- se pîrîiașele în rruri, așa cum se rîurile în fluvii, așa să ne forțele pentru a asigura o
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Problema livrării la termen și fa sortimentele planificate a laminatelor a constituit subiectul unui articol apărut în „Scînteia" nr. 5599. Articolul a analizat cum își respectă sarcinile contractuale două mari întreprinderi din regiunea Banat — Combinatul si- și Uzinele de construcții derurgic Reșița și uzinele „O- talice și mașini agricole țelul roșu“. Au trecut de a- . ~ tunci aproape trei luni de zile. Să vedem ce măsuri s-au întreprins și cum se prezintă a- cum situația ? Ne referim la Combinatul siderurgic Reșița unde, așa cum s-a arătat și în articol, în primul semestru din acest an nu s-a acordat atenție atît îndeplinirii cantităților planificate de laminate, cît și sortimentelor ce trebuie realizate conform contractelor economice încheiate.De la început trebuie arătat că lucrurile nu s-au urnit din loc. S-ar putea spune chiar că în prezent situația este și mai nesatisfăcătoare. Faptul că numai în lunile iulie și august combinatul a plătit 200 000 lei drept penalizări pentru nerespectarea sarcinilor contractuale la laminate — în timp ce pe întreg semestrul I s-au plătit 400 000 lei —. arată că tovarășii din conducerea acestei importante unități industriale au continuat să nu acorde atenția cuvenită acestei probleme importante.Articolul apărut scotea în e- vidență, printre altele, că la Reșița s-au laminat cantități mari de fier-beton, în timp ce alte sortimente de laminate au fost neglijate. Mergînd pe linia satisfacerii cerințelor construcțiilor, în 9 luni care au . trecut din acest an laminatorii de aici au depășit cu mult sarcinile de plan la fier-beton. Este un lucru lăudabil. Dar aceasta nu îndreptățește eu nimic ca alte sortimente planificate și cerute de beneficiari să fie lăsate la o parte.Se pare însă — și lucrurile confirmă pe deplin acest fapt — că la secția laminoare se are în vedere, înainte de toate, realizarea planului în tone și mai puțin în ce privește sortimentele. Iață un exemplu semnificativ. în timp ce la laminorul de profile ușoare s-au realizat în 9 luni cu 1 521 tone de laminate din oțel-carbon mai puțin față de plan, la laminorul de profile mijlocii, la același sortiment de oțel, planul a fost depășit cu 4 526 tone. La sortimentul profil rotund pentru șuruburi și ții- tari. .2?mbil?ajU' .,a s ^aJ derurgic Hunedoara niț îivrea- ză»la timp unele materiale, iar direcția genéralâ tutelară din minister suplimentează uneori planul la unele sortimente de laminate. Dar a explica deficiențele semnalate numai prin cauze „obiective" și a nu analiza în primul rînd și în mod temeinic lipsurile proprii, înseamnă a lăsa ca lucrurile să meargă în continuare tot așa, a nu lua măsurile cele mai potrivite pentru îndreptarea situației.La serviciul vînzări al combinatului vin zilnic telegrame din diferite uzine din

tor întreprinderilor din țară cu o cantitate de aproape 400 tone.Așadar, planul de producție se realizează Ia tonaj, dar nu și pe sortimente. Care sînt consecințele practice care decurg dintr-o asemenea situație ? Dacă mergi la uzina „Vagonul" din Arad, constați că aici se află în stoc diferite profile de laminate care totalizează o cantitate de 392 tone. Ele au fost livrate de Combinatul din Reșița în contul trimestrului IV, Tovarășii din Arad spun însă că le lipsesc o serie de sortimente de laminate — circa 228 tone —

pe care le-au contractat și nu le-au primit la timp de la Reșița. „N-ar fi fost mai bine să primim tocmai aceste sortimente indispensabile procesului de producție ?“ — întreabă ei. Și pe bună dreptate.în aceeași situație se
Bocșa. Uzina a primit, drept, un avans pentru mestrul IV : aproape 150 de tone de laminate. în schimb, Combinatul din Reșița n-a livrat în lunile trecute o can-
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PLANIFICATE"titate de aproape 100 tone de laminate din alte sortimente mult solicitate.Se naște următoarea întrebare: sînt oare justificate a- ceste avansuri de laminate dacă nu sînt din sortimentele cerute, ajută ele întreprinderile beneficiare să-și realizeze producția ? Nicidecum. Ce folos că unele sortimente de laminate le prisosesc și stau în stoc (nu mai vorbim că acest lucru le îngreunează și situația lor financiară) de vreme ce altele nici n-au fost livrate de unitatea furnizoare. Ele nu pot înlocui sortimentele contractate și, deci, agregatul sau mașina respectivă nu pot fi realizate la timp și în condiții tehnice cerute de necesitățile industriei noastre.Nu se poate spune că în perioada ce s-a scurs de la începutul anului, laminatorii re- șițeni n-au dobîndit realizări de seamă cinile de. luni au proporție la sută, privește sortimentele și, mai ales, respectarea sarcinilor contractuale prevederile planului au fost acoperite în trimestrul III doar în proporție de 70 la sută. Sînt sortimente de laminate la care Combinatul din Reșița mai are față de unele uzine restanțe încă din primele luni ale anului.în răspunsul trimis ziarului, conducerea combinatului în Ioc să arate amănunțit măsurile ce au fost sau'vor fi luate pentru îmbunătățirea situației, arată că Combinatul .si-

în munca lor. Sar- plan pe primele 9 fost îndeplinite în deîn schimb,aproape sută în ce

țară în care sefie livrate laminatele contractate. în loc să se analizeze însă fiecare telegramă și să se vadă ce se poate face pentru a satisface mai bine cerințele fiecărui beneficiar în parte, aceste telegrame sînt băgate în sertare și nimeni nu se uită la ele. Dacă ar exista o mai strînsă colaborare între serviciul de vînzări, serviciul de planificare și secția laminoare, multe comenzi ar putea fi realizate în termen.Desigur că respectarea sortimentelor și a termenelor contractuale sînt probleme care privesc în primul rînd conducerea administrativă. A- cesta este însă și un domeniu important în care ar trebui să-și spună cuvîntul și organizația de bază, comuniștii și întregul colectiv din secția de laminoare. Dar biroul organizației de bază de aici (secretar tov. Gheorghe Veligdan) a scăpat de mult timp din vedere acest lucru. în ultimele 4—5 luni de zile, organizația de bază nu a analizat niciodată problema respectării sortimentelor planificate. Oare n-ar fi fost bine ca această problemă să fie pusă în dezbaterea comuniștilor într-o a- dunaTe de partid ?în articolul publicat se recomanda că ar fi util să se organizeze un schimb de experiență între Combinatul siderurgic Reșița și uzinele „O- țelul roșu", pentru ca reșițe- nii să-și poată însuși tot ce este bun în munca metalur- giștilor de aici în ce privește respectarea sortimentelor și a contractelor economice. Acest schimb de experiență nu a a- vut löc însă. Mai ales din cauza poziției adoptate de conducerea combinatului. Tovarășul Ion Potoceahu, directorul : general al combinatului, e de :părere că reșițenii nu ar avea multe de învățat, întru- cît uzinele „Oțelul roșu" au de executat o gamă mai re- . dusă de Sortimente, deci și urmărirea realizării lor se face mai ușor.
-kExistă condiții ca la lami- noarele Reșiței situația să se îmbunătățească, încît combinatul să-și realizeze sortimentele planificate de laminate și să respecte riguros prevederile contractelor economice. Lucrurile nu mai pot fi tărăgănate. Este necesar ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini,; precum și organele locale dé partid să se preocupe îndeaproape de înlăturarea deficiențelor din munca acestei întreprinderi. De asemenea, e nevoie ca organizația de partid și conducerea combinatului să analizeze cu spirit de răspundere cauzele rămînerii în urmă și să ia de urgență măsuri cît mai corespunzătoare. întregul colectiv trebuie să-și pună la inimă această problemă, astfel ca realizarea tuturor sortimentelor să devină unul din principalele obiective ale întrecerii socialiste.
I. CHIUJDEA coresp. „Scînteii”

În sprijinul proiectanților
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Cercetătorii 

Bazei din Timișoara a Academiei R. P. Romîne au 
încheiat de curînd studii privind elaborarea oțelu- 
rilor-carbon de calitate și a unor oțeluri slab aliate 
cu rezistență mare. în acest fel se pun la dispoziția 
proiectanților de mașini și utilaje o serie de date 
și caracteristici ale oțelurilor care se fabrică în 
țara noastră, iar siderurgiștilor li se recomandă in
dici tehnici de care trebuie să țină seama pentru 
a realiza oțeluri de bună calitate. Unele dintre 
aceste studii au și fost aplicate. De pildă, prin fo
losirea unui oțel aliat de mare rezistență la fabri
carea vagoanelor cu scheletul sudat, greutatea unui 
vagon se reduce simțitor, iar capacitatea crește cu 
20 la sută. De asemenea, .cercetătorii de aici au în
cheiat studiile privind folosirea în construcții a 
sterilului de la Rotațiile miniere, sudarea cu elec
trod bandă și altele.

De la cursuri 
îa teme de cercetare în comun

Institutul de matematică al Academiei R. P. Ro
mîne acordă o serie de consultații. întocmește do
cumentarea necesară etc. pentru rezolvarea unor 
probleme tehnice și economice în diferite întreprin
deri industriale și institute de cercetări științifice. 
Cercetători din sectorul de statistică matematică 
au. ținut., la Institutul de cercetări pentru foraj- 
exțracție din Cîmpina'șila Institutul de cercetări 
metalurgice din Capitală mai multe lecții privind 
principalele aspecte ale aplicațiilor statisticii ma
tematice ca : estimarea parametrilor, teste de ve
rificare a ipotezelor statistice etc. Lecțiile, în
soțite de exemplificări din domeniile de cercetare 
ale celor două institute, au fost frecventate de 20-25 
ingineri, cercetători științifici și tehnicieni.

Pe baza acestei legături, la unele teme de cer
cetare — utilizarea metodelor probabilistico-statis- 
tice în prospecțiunile miniere, determinarea facto
rilor. care contribuie la prelungirea duratei de uti
lizare a lingotierelor ș. a. — au început să lucreze 
în comun atît specialiștii institutelor respective, cît 
și cercetătorii sectorului de statistică matematică.

înainte de a fi elaborate 
siderurgiști, o serie de metale 
sînt supuse la diferite probe me
canice în laboratoarele Institu
tului de cercetări metalurgice 
din Capitală. în fotografie : în 
laboratorul de fluaj, inginerul 
Lașcu-Simion Nicolae examinînd 
modul de comportare a unei pro
be de metal la temperaturi de 
lungă durată.

Sesiune tehnico-șiiințifscâ 
în uzină

SIBIU (coresp. „Scînteii”). — 
La Uzinele „Independența" din 
Sibiu s-a ținut recent o sesiune 
tehnico-științifică la care au par
ticipat ingineri și proiectanți din 
cadrul întreprinderii. Cu acest 
prilej, au fost prezentate referate 
și s-au purtat discuții în legătură 
cu rezultatele obținute prin apli
carea în producție a unor proce
dee tehnologice înaintate, asimi
larea de rtoi tipuri de unelte 
pneumatice, îmbunătățirea per
formanțelor tehnice ale conca- 
soar'elör, gp. anulatoarelor girato- 
rtce și altön utilaje^

COLECTIVUL FABRICII DE CELULOZA din Zărnești a livrat gospodăriilor agricole de stat și colective primele vagoane cu drojdie furajeră, obținută din de- șeurile rezultate în procesul de fabricare a celulozei.
COLECTIVIȘTII DIN VAMA, 

TURȚ, NEGREȘTI ȘI DIN ALTE 
COMUNE DIN RAIONUL OAȘ, 
sprijiniți de inginerii agronomi, 
au trecut la extinderea planta
țiilor de pomi fructiferi pe tere
nurile în pantă, slab productive, 
în primăvară a.u fost plantate 160 
de hectare cu noi livezi. în a- 
ceastă toamnă vor fi plantate cu 
pomi fructiferi alte 175 de hec
tare.

DE 
pînă 
frică 
giunea Brașov printre care Ohaba, 
Vaida-Recea, Viștea de Sus, raio
nul Făgăraș, Viscri, lonești, raionul 
Rupea, Olteni, raionul Sfînfu- 
Gheorghe, și altele.COOPERATIVELE MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN CAPITALĂ prezintă în fiecare sezon publicului bucureștean noile colecții de îmbrăcăminte și încălțăminte. Zilele trecute, în sala Casei Centrale a Armatei, a fost prezentată colecția de modele pentru toamnă și iarnă. Publicul a făcut cunoștință cu aproape 200 creații noi : rochii, tricotaje, mantouri, balonzaide, îmbrăcăminte pentru copii, paltoane și bătești realizate vele de confecții.30 DE CENTREFICARE din regiunea Dobrogea sînt antrenate în prezent într-un concurs „Pentru cele mai bune rmisiuni locale“.

LA MUZEUL RAIONAL DIN TG. 
TU a sosit zilele acestea din Craiova 
o expozijie cu lucrări de pictură șl 
"irafică executate de artiștii plastici 
-raioveni.CORUL „ION VIDU” din Lugoj a făcut în acest an peste 10 turnee, dintre care unul în R. P. Ungară la Debrețin.

LA ÎNCEPUTUL ANULUI și 
acum s-a introdus lumina elec- 
în 24 localități rurale din re-

costume barde cooperati-DE RADIO-

Iată un film plin de patosul și de poezia vieții adevărate — din seria realizărilor admirabile prezentate cu atîta succes în zilele recentului Festival al filmului sovietic.Cineaștii care ău pornit să dea viață scenariului scris .de- Alexandr tata >■ „expresie Galici și Stanislav Rostoțki fac parte, aproape în întregime, din generația celor care au luptat nemijlocit în Marele Război de Apărare a Patriei. De aceea echipa de filmare a folosit mai puțin materialo documentare culese din cărți sau găsite prin muzee, și mai mult amintiri personale, întîmplări și fapte la care povestitorii au fost 'martori și deseori participanți. Și de aceea, con- damnînd războiul imperialist, filmul ne înfățișează vitejia ostașilor 80- vietlci văzută cu ochii plini de justificată mândri«- înșiși.Atenția principală aBe îndreaptă însă mai ales virtuțile femeii sovietice, către înaltele calități morale ale acesteia; întîmplările înfățișate pe ecran e- vocă dramatismul versurilor lui Simonov din cunoscuta lui poezie „Așteaptă-mă 1“. Dar „Casa de la răscruce" constituie, fără îndoială, nu numai un omagiu adus eroismului femeii sovietice în anii războiului de apărare. Este un film despre oameni, despre frumusețea și bogăția sufletească a unor oameni obiș- nuiți, un film despre trăinicia dragostei.O istorie simplă stă la baza filmului 'gizorul Stanislav Rostoțki. Svetlana, o fată din Vladivostok, își caută logodnicul, pe Igor, care locuia într-o casă al cărei parter era un local de poștă. Negăsindii-l (Igor plecase pe front) Svetlana se hotărăște să-l aștepte aici, unde cei doi își fixaseră locul de întîlnire.Casa devine pe rînd redacția unui ziar de front, spital, apoi punct de rezistență direct în linia frontului. Aceasta este „Casa de la răscruce", o casă specific rusească, cu parte- - rul înalt, cu fundament din blocuri de piatră, o casă făcută să reziste la bătaia vînturilor celor mai puternice și care dobîndește, în film, valoare de simbol : trăinicia ei este trăinicia patriei sovietice, iar eroismul apărătorilor ei sugerează eroismul întregului popor. Svetlana ră- mîne mereu în această casă, alături de cei care,-într-o formă sau alta, o apără, îi ajută îndeplinind diferite misiuni, primejduindu-și viața.Pe lîngă dragostea nețărmurită pentru Igor, dragoste care are de înfruntat sentimentele puternice ale lui Suzdalev — admirabil interpretat de V. Tihonov — Svetlana este reținută aici' și de conștiința răs- .punderii față .de o sarcină primită *'■* — acéea de a păzi ocasă de bani, pe a cărei ușă in-

PE ECRANELE
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și emoționantă realizat de re

scripjia societății de asigurare „Rossia" esté, de asemenea, evident simbolică.Pentru regizorul S. Rostoțki, preocuparea principală a consti; tuit-o nu numai atît de mult disdû- cinematografică* (deși și aici avem numeroase exemple de rezolvări ingenioase, ca, de pildă, în deosebit de sugestiva secvență1 a operației, unde replică ț „următorul" se suprapune posté imaginile de front) ; el rezolvă problemele de expresivitate țn funcție de necesitatea punerii’în valoare a conținutului de idei. Atenția lui se îndreaptă mai ales spre dezvăluirea caracterelor, urmărind evoluția fondului'lăuntric al personajelor în toată complexitatea lui.De foarte mult« ori aceasta se face neașteptat, șf personaje asupra cărora emitem poate judecăți pripite se dovedesc pînă la urmă a fl oameni valoroși, cu mări caliiățl spirituale. Așa se întîmplă cu sora flușturatică de la spital care pînă la urmă se căsătorește cu un . mare mutilat, scenă de profundă emoție și de mare demnitate umană ; așa se întîmplă cu însăși Svetlana, la început timidă.O altă preocupare a regiei a constituit-o punerea în valoare a omeniei personajelor, a sensibilității lor sufletești. Bătrînul soldat pe care Svetlana îl într-eabă dacă nu l-a văzut pe Igor improvizează un „joc* al aducerii aminte și chiar îl laudă— deș1 nu-1 cunoscuse ! —• pentru ca ma. apoi, acoperind-o cu. trupul lui, să primească el glonțul venit din mitraliera avionului hitlerist. Doctorița (Klara Luciko), care e atît de severă încît pare încruntată și pe dinăuntru, participă în fapt la toate suferințele și preocupările celor din jur, și cu greu își învinge emoția privind primăvara concentrată în eeva unui mesteacăn care picură într-o cască goală de ostaș. Și exemple se pot cita încă foarte multe.Ceea ce este însă cu totul remarcabil ,1a acest film este unghiuj nou, personal, din care sînt privite evenimentele, discreția cu care sînt redate aspecte simple, cotidiene ale vieții de front, îmbinarea firească, așa cum se întîmplă în viață, a elementelor dramatice — tragice chiaT— cu cele de comedie, și prezența în cadrul sumbru al războiului a. numeroase momente pline de farmec poetic.Deși, așa cum am mai arătat, realizatorii filmului nu au căutat originalitatea de dragul originalității, totuși vom găsi lucruri noi în construcția filmului (bunăoară însuși faptul că Igor nu apare de loc, așa cum de altfel nu șe vede nici măcar un singur ostaș hitlerist). întreaga concepție regizorală a Iui Stanislav Rostoțki și, mai ales, felul ■ în care sînt tratate . personajele, conferă o mare doză de inedit unui film nu despre război, ci despre oameni.Larisa Lujina — interpreta Svetla- nei —, studentă încă la Institutul Unional de Artă Cinematografică, a biruiț dificultățile sarcinii sale actoricești realizînd o adevărată creație. Actrița a dat măsura bogatelor ei resurse interpretative în scene foarte diferite ca gen, fiind de-a dreptul excepțională în secvența în care îl încurajează pe răniții spe- riați de atacul unul avion fascist.O contribuție prețioasă în sinteza filmului o aduce muzica lui Kiril Molceanov, comentînd nu mișcările, nu acțiunile exterioare ale personajelor, ci sentimentele, stările sufletești.„Casa de la răscruce*, în întregul său, este unul din acele filme care îți stăruie multă vreme în amintire și care oricînd văzuf din nou emoționează cu puterea cu care emoționează întotdeauna adevărul ‘ în artă.

întîmplător .»

ION VĂDUVA cercetător la Institutul de matematică al Academiei R. P. Romîne
La lecțiile de agricultură(Urmare din pag. I-a)ochi lipsa de legătură întrelaactivitatea în școală și munca practică. Deși în gospodăriile colective din comună se desfășurau din plin lucrările de toamnă, orele destinate lucrărilor practice la clasa a V-a au fost folosite pentru expunerea temei : importanta lucrărilor practice în școala elementară. Cît privește pe elevii clasei a Vl-a, în loc de lucrări practice au fost puși să repare bănci... Trebuie spus că tovarășii din secția de învățămînt a sfatului popular raional trec ușor cu vederea peste asemenea încălcări ale programei de predare a agriculturii. Colectivul secției (șeful secției: tov. Lidia Butunoiu) nu numai că cunoaște superficial situația din școlile raionului, dar nu se achită de unele obligații elementare, între care și aceea de a trimite programele obiectului „Agricultura" acelor profesori care n-au participat la cursurile de pregătire.în ce privește latura practică a predării există și alte deficiențe. în unele școli din raioanele Brăila și Galați practica elevilor din clasa Vl-a n-a fost organizată astfel încît ea să constituie o completare logică a lecțiilor predate. La Nănești-Ga- lați, bunăoară, o clasă de elevi a efectuat în gospodăria colectivă culcatul tulpinelor de ceapă fără ca profesorul să arate ce importanță practică are această lucrare. De altfel, și într-o serie de școli din alte regiuni există tendința de a se subaprecia latura instructiv-educa- tivă a practicii, punîndu-se pe primul plan avantajele economice de moment pe care le aduc elevii prin recoltarea unor produse agricole (legume, struguri etc.).Deși materialele .didactice constituie un auxiliar prețios în predarea lecțiilor și în exemplificarea lor, în unele scoli nu există grija cuvenită pentru confecționarea și folosirea acestor materiale. La unele școli nu se completează cu posibilități locale nici colecțiile de plante și semințe ; planșele și preparatele de laborator nu sînt păstrate gospodărește. Este de neînțeles de ce la școala din comuna Independența se folosesc planșe cu mașini și lucrări

agricole oare de cîțiva ani socialiste. nu se mai tutîlneso în unitățile agricole
★la unele consfătuiri de școli nuSe pare că raionale cu directorii s-a subliniat îndeajuns faptul că programa de lucrări practice la o- biectul „Agricultura" este menită să dea cadrelor didactice o orientare cu caracter general și, ca atare, fiecare școală trebuie să-și întocmească planul acestor lucrări potrivit cu profilul unităților agricole din comunele respective. în această privință, secția de învățămînt a Sfatului popular raional Brăila (șeful secției : tov. Nicolae Panait) a recomandat școlilor să aștepte instrucțiuni de la raion, instrucțiuni care de altfel nu au fost trimise nici pînă acum. Și iată că la o lună de la începerea cursurilor, la Școala de opt ani din comuna Baldovinești, raionul Brăila, sînt prevăzute „la viitor“ acțiuni care trebuiau terminate înaintea deschiderii anului școlar : legătura cu conducerea gospodăriei colective pentru a se stabili terenul pentru lucrări practice, alcătuirea programului acestor lucrări potrivit felului cum se desfășoară ele în gospodărie, procurarea materialului didactic etc. Cum va putea ii predată și însușită materia prevăzută pentru trimestrul I de vreme ce rezolvarea acestor probleme durează atîta vreme ?Numeroși profesori din școlile raioanelor Galați și Brăila se îngrijesc ca încă de la primele lecții să-și perfecționeze metodele de predare a „Agriculturii*. Ei au propus secțiilor de învățămînt ale sfaturilor populare raionale să înființeze cercuri pedagogice la obiectul „Agricultura", să organizeze lecții și lucrări practice deschise, să întocmească bibliografii cu lucrări care să-i ajut® în strădaniile a asigura lecțiilor un științific riguros. Un larg schimb de experiență este necesar, cu cît, după cum s-a văzut, o serie de aspecte legate de predarea noului obiect nu sînt clarificate pe deplin în toate școlile. Este bine că în planurile secțiilor de învățămînt au fost prevăzute măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea predării agriculturii, între care și constituirea unor colec-

tlve care să studieze experiența școlilor și profesorilor din diferite comune. Un astfel de colectiv a fost alcătuit pe plan regional, pentru a analiza modul cum se face predarea agriculturii în raioanele Panciu, Bujor și Făurei. Dar comitetele executive ale sfaturilor populare și conducerile școlilor nu trebuie să aștepte pînă ce se vor trage concluziile acestei analize. O serie de măsuri referitoare la perfecționarea predării, la organizarea schimbului de experiență pot fl luate încă de pe acum.

O scenă din filmul „Casa de la răscruce*

lor de conținutcu atît mai după cum

★Semnalăm și cîteva probleme a căror rezolvare trebuie să stea în atenția organelor de resort ale Ministerului învățămîntului. Cu toate că Hotărîrea partidului și guvernului prin care se introduce obiectul „Agricultura“ în școlile sătești a a- părut cu cîteva luni în urmă, organele ministerului au elaborat cu întîrziere instrucțiunile privitoare la predarea noului obiect. Publicarea acestor instrucțiuni în „Gazeta învățămîntului" abia în preziua deschiderii școlilor, cît și tipărirea programelor jntr-un tiraj prea mic an îngreunat munca de planificare și predare a materiei. Este necesar ca ministerul să ia măsurile cuvenite pentru a asigura tuturor școlilor și fiecărui profesor care predă „Agricultura" programele pentru noul an de 'învățămînt.Ar fi totodată indicat ca organele de resort ale Ministerului în- vățămîntulul și Editura didactică și pedagogică să urgenteze apariția manualului pentru clasa a V-a, deoarece lipsa acestui manual provoacă unele dificultăți în predarea noului obiect. *Predarea lecțiilor ră", justa orientare lucrărilor practice trebuie să constituie încă de la începutul anului școlar obiectul unei griji deosebite din partea Ministerului Invățămîn- tului, a organelor de partid șl de stat locale, a directorilor și a cadrelor didactice din școlile sătești pentru ca predarea acestei discipline nemijlocit legată de pregătirea tinerei generații care va lucra pe ogoarele țării să se desfășoare la înălțimea cerințelor.

de „Agricultu- și eficacitatea

MIHAI IACOB regizor de film

TEATRUL de OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : LACUL LEBEDELOR — 
(orele 19,38).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL . DE STAT DE MINIATURI 
din Leningrad condus de A. RAIKIN — 
(Sala Palatului R. P. Romîne) — (orele 
20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19 39). (Sala Studio) : BOLNAVUL 
ÎNCHIPUIT - (orele 19,30).

TEATRUL ~ ’ ----------------- " ‘
Magheru) ;
(orele 19,30). (Sala Studio) : PATRU SUB 
UN ACOPERIȘ — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
CUM VĂ PLACE - (orele 19,30). (Sala 
Studio — ețr. Alex. Sahia nr. 76) : CRED 
ÎN TINE — ' ------

TEATRUL 
GIULEȘTI: 
LIPSURI —

TEATRUL ......................
COPII (Sala pentru tineret): OCEANUL 
— (orele 20). (Sala pentru copii) : EMIL 
ȘI DETECTIVII — (orele 18).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SA FIU NEVASTA TA - (orele 
20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,,C. 
TÄNASE" (Sala Savoy) ; VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei) ; MU
ZICA BAT-O VINA - (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
ALFABET ÎMPĂRAT — (orele 16). (Sala 
Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
(orele 16).

CIRCUL DE STAT : PUNCT, TURIS
TIC — CIRCUL I — (orele 20).

NOUA ZILE DINTR-UN AN ; Repu
blica (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,39), I. C. 
Frlmu (9,39; 12 15; 15; 17,45; 20,39) Gh. 
Doja (19; 12,30; 16: 18,30; 21), G. Coșbuc 
(10; 12,30; 15,30; 18; 28,30). CASA DE LA 
RĂSCRUCE ; Magheru (9.45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21) 1 Mal (10; 12; 15,30: 18; 
20,38), București (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 
21,15), Miorița (10; 12; 16,30; 18,45; 21).
MAXIMCA : V. Alecsandrl (15; 17; 19; 
21). AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop ; Elena Pavel (9,45; 
12; 14; 16,15; 18,39; 20 45), Alex. Sahia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 August 
(16; 12,15; 14,30; 18,45; 19; 21,15). CRISTINA 
ȘI BERZELE. : Tineretului (10,30; 12,10). 
VALS PENTRU UN MILION : Tineretu
lui (14,30; 16 30; 18,30; 20,30), V. Roaltă 
(15; 17; 19; 21). -------------------
Lumina (rulează 
orele 10 pînă la

„C. I. NOTTARA“ (Sala 
FRAȚII KARAMAZOV -

(orele 19,39).
MUNCITORESC C.F.R.- 

BĂIAT „BUN, DAR... CU 
(orele 19,30).

PENTRU TINERET ȘȚ

OBRĂZNICĂTURA : 
în continuare de la 

orele 15,15; după-

amlază 17; 19; 20,45), V. Roaltă (10,15; 12). 
O VIAȚA : Victoria (10,30; 12.30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). CARTIERUL VISELOR; 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16 30: 18,30;
20,30). Olga Bancic (15,30; 18; 20,30), 30 
Decembrie (11; 15; 17; 19; 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (10; 11,15). M-AJ( SATURAT DE 
CĂSNICIE : 13 Septembrie (12,45; 16;
18,15; 20.30). OAMENII > FOCULUI AL
BASTRU - ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA nr. 
10/1962; — FUNTIK ȘI CASTRAVEȚII 
rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. PESCARII DIN ARHIPELAG ; 
Floreasca (16,30; 18,30; 20,30). ACORD
FINAL : Maxim Gorki (11; 15; 17; 19; 
21). VOLGA, VOLGA : înfrățirea intre 
popoare (15,30; 18; 20,30). TINTIN ȘI
MISTERUL „LINEI DE AUR“ : Cultural 
(10,30; 15; 17; 19; 21), Munca (11; 15; 17; 
19: 21). ȘAMPANIE Șl MELODII : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
0 pînă la orele 21), DonOa Simo (16; 
%,15; 20,30). DRUMURI DESPĂRȚITE : 
8 Martie (15; 17,05; 10,10; 21,15), Volga (10; 
12; 16,30; 18,45; 21). Libertății (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). 713 CERE ATERIZAREA: 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). PESCUI
TORII ÎN APĂ TULBURE : Unirea (16; 
18,15; 20,30). DRUM DE ÎNCERCARE '. 
Flacăra (16; 18.15; 30.15) Moșilor. (16; 18,15;
20.30) . LAZARILLO DE TORMES : T.
Vladlmirescu (15,45; 18; 20,15). OMUL
AMFIBIE : Popular (15; 17; 19; 21). BĂ
TĂLIE ÎN MARȘ — ambele serii : 
(16; 19,30). ÎNVIEREA — ambele serii : 
M. Eminescu (16; 20). . 49 DE ZILE ÎN 
PACIFIC : Iile Pintilie (16; 18; 20).
OMUL CU DOUĂ FEȚE : 8 Mal (16; 18,15:
20.30) , 16 Februarie (16; 18; 20). DEPARTE 
DE PATRIE : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
SOSEȘTE CIRCUL : G. BacOvia (15; 17; 
19; 21). O ÎNTÂMPLARE EXTRAOR
DINARA — ambele serii ; Drumul Serii 
(16; 19,15). VÎRSTA DRAGOSTEI : Aurel

• Vlalcu (11; 13; 15; 17;
AERULUI cinemascop:
(16; 18; 21).

RADIO vineri 19
creația de operă romînească — ora 9,39
— Ie Ciclul „Cvartete de Haydn“. In 
program Cvartetul opus 77 nr. 2 în Fa 
major — ora 11,95 — I « Fragmente din 
opereta „Sărutul Geanitei“ de Mlliutln - 
ora 11,30 — I 8 Reportaj : Azi vă prezen
tăm Fabrica de mobilă din Rădăuți -
— 11,52 — I e Melodii populare romî
neștl — ora 12,20 — I e Balete din operele 
lui Massenet — ora 13,25 — II • Ansam-

bluri sovietice care ne-au vizitat țara — 
ora 14,10 — II o Din muzica popoarelor
— ora 15,00 — II e Actualitatea fn> țlvile 
socialiste — ora 15,35 — II o Rapsodii — 
ora 15,45 — le Ciclul integral al suftè-> 
lor pentru violoncel solo de .1. S, Baci) 
în interpretarea violoncelistului Pablo 
Casals : Suita a V-a în do minor — ora 
17,00 — ri o Sfatul medicului : Artritele
— ora 17,31) — II o Fragmente din ope
reta „Frasquita“ de Lehar — ora 18,00 — 
I o Ciclul „Mari dirijori“: Vaclav Talich: 
Suita „Mozartiana“ de Ceailtovski ; suită 
din opora „Vulpea isteață“ de Janacek ; 
Două dansuri slave de Dvorak — ora 
18,05 — II o Cronica economică — ora 
18,30 — I o „Trei prieteni“, comedie de 
Isaisv și Galici — ora 19,30 — TI 
o Jocuri populare romînești și ale mi
norităților naționale — ora' 2'1,13 — II 
o Emisiune literară „Săptămîna poeziei“-
— ora 21,15 — I o „Țara mea e ca o 
floare“, program do cîntece și Jocuri 
populare romîneștl — ora 21,30 — I 
• „Compozitorul săptamînii“, George. 
Enescu. In program : simfonia I în Re 
minor — ora 21,45 - II o Bagatele de

- I o Moment 
ora 22,30 

audiție
Benjamin Britten —

ora 21,45 - ! 
Beethoven — ora 22,20 
poetic : Arany Ianoș - 
o Opera în prima 
nopți de vară" 
ora 22,35 - I.

CUM

de

E

ora

ii
Visul unei

VREMEA
Vremea a fost fruiporÂă,

19; 21). pirații 
B. Delavraneea

octombrie o Din

Ierl în țară : Vremea a fost frUtporSă, 
cu cer mai mult senin în jumătatea de 
nord a țării și a devenit schimbătoare cu 
cer temporar acoperit în sud. (înde 
izolat s-a semnalat burniță șl ploaie. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregis
tra valori cuprinse între 19 grade la Tg. 
Ocna și 10 grade la Strehala. In . Bucu
rești : Vremea a fost schimbătoare .. eu 
cerul mat mult noros la început. Vintul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele <le 20 21 
șl 22 octombrie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă cu cerul variabil, mal mult' 
noros în nordul țării unde local va 
ploua Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fl cuprinse în
tre 0 șl 10 grade, iar maximele între 10 
și 20 de grade. Dimineața ceață locală. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt slab. Tem
peratura în creștere ușoară. Dimineața 
ceață slabă.



Nr. 5686Vizita tovarășilor Gheorghe
(Urmare din pag. l-a)

S_a un monument istoric dim .Agra

oaspeții romîni să primească în semn 
de amintire daruri lucrate de meș
teșugari indieni. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a mulțumit pen
tru frumoasele daruri.

întîmpinat cu aplauze a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Cuvîntarea sa, tradusă în 
limba hindi, a fost ascultată cu 
mult interes de miile de oameni pre- 
zenți la adunare. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a rostit ulti
mele cuvinte ale cuvîntării sale în 
limba hindi.

A luat apoi cuvîntul primul mi
nistru Jawaharlal Nehru.

Cele două cuvîntări au fost sub-

liniate in repetate nnduri de aplau
zele puternice ale participanților la 
adunare.

In încheierea adunării- s-au into
nat din nou imnurile de stat ale ce
lor două țări.

După adunarea cetățenească, to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, însoțiți de primul minis
tru Nehru, au vizitat Fortul Roșu.

Manifestarea de lă Fortul Roșu a 
scos odată mai mult în evidență 
sentimentele de sinceră prietenie ce 
și le nutresc reciproc popoarele ro
mîn și indian.

tot®!.® » » Ä

progres privește cu dragoste și ad-- mirație epocalele realizări ale lumii socialiste, vede în puternicul sistem ■ mondial al socialismului factorul determinant în dezvoltarea istorică a societății, reazemul cel mai de nădejde al păcii în lume. Uniunea Soyiețică, celelalte țări socialiste, militează cu consecvență pentru rezolvarea pe calea tratativelor a problemelor litigioase internaționale, pentru coexistență pașnică .în reia- '. țiile dintre statele cu orînduiri sociale diferite.Preocupate de munca pașnică — .. a spus în continuare vorbitorul — . ... popoarele noastre urmăresc în același timp cu vigilență activitatea cercurilor imperialiste, care organizează blocuri agresive și întrețin ■ focare de război în diferite părți ale ■

La. sfirșitul vizitei, răspunzînd în
trebării unui reporter al radiodifu
ziunii indiene, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că orice 
'țară s-ar putea minări cu un ase
menea centru de cercetări științifice 
și a subliniat foloasele colaborării 
oamenilor de știință dintre cele două 
țări. Președintele Consiliului de Stat 
a urat celor care lucrează la acest 
laborator noi și importante succese 
în activitatea pe care o desfășoară.

Vizita s-a terminat în jurul ore
lor 12. Este ora. 1. Ne aflăm la re
ședința primului ministru Jaivahar- 
lal Nehru, situată în mijlocul unei 
grădini va'ste și răcoroase. Aci, pre
mierul Indiei a oferit un prînz în 
cinstea conducătorilor de stat, ro
mîni. Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

-fc
Mașina trece în dreptul unui zid t vechi. Am ieșit din New Delhi și 

intrăm în vechiul Delhi. Zidul a fost 
ridicat cu peste 300 de ani în urmă, 
sub domnia lui Shah Jahan, 
împărat de numele căruia e 

' construcția Fortului Roșu și 
Mahal-ului

Iată-ne ajunși la Fortul 
fosta reședință de secole a marilor 
moguli, construcție impresionantă 
din piatră roșie, al cărei nume e le
gat de tradițiile luptei pentru liber
tate și independență dusă vreme 
îndelungată de poporul indian. Este 
deci firesc că această cetățuie a 
devenit locul rezervat adunărilor 
celor mai importante ale locuitori
lor capitalei, locul de întîlnire în 
zilele de mari sărbători. Atunci 
Fortul e împodobit cu ghirlande 
verzi și flori portocalii.

Aci a avut loc joi după-amiază 
mărea adunare cetățenească în cin
stea. solilor poporului romîn.

Intre două colonade roșii e cu
prins un teren vast, aproape cit un 
stadion, plin cu mii de oameni. Acei 
care n-au găsit loc pe scări, s-au a- 
șezat pe iarbă. E ora 18 ; răsună 
aplauze. Sosesc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu însoțiți de 
primul ministru al Indiei, Jawahar
lal Nehru precum și de ambasado
rul Indiei la București. Mathur, și 
ambasadorul R. P. Romîne la Delhi, 
Iancu Horațiu. Oaspeții romîni au 
fost primiți de primarul orașului 
Delhi, Nuruddin Ahmad. înșirați pe 
un rină, membrii consiliului muni
cipal dau mîna cu oaspeții romîni.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic, corespondenți ai a- 
gențiilor de presă, ziariști indieni și 
romîni.

Conducătorii de stat, romîni. îm
preună "cil primul ministru Nehru 
și cu primarul orașului Delhi, au 
luat loc în prezidiu. Nuruddin Ah
mad a oferit tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu ghirlan
dele de flori cu care indienii îi pri
mesc pe oaspeții de seamă.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și Republicii India.

Primarul- orașului Delhi a des
chis adunarea cetățenească printr-o 
scurtă cuvîntare. El i-a rugat pe

același 
legată 
a Taj

Roșu,

AGRA 18 (Agerpres). De la trimișii 
speciali : în dimineața zilei de 17 oc
tombrie, înainte de a pleca spre ca
pitala Indiei, Delhi, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, lön Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu au vizitat un 
monument de arfă, care, împreună cu 
fortul Akbar și 
hal, alcătuiesc 
unghi de opere 
orașului Agra.

Este vorba 
Itimad ud Daula, care 
acum mai bine de 
de către împărăteasa 
amintirea tatălui ei. La 
a fost folasită pentru 
mod integral în

INFORMAȚII
• Comitetul de stat pentru cultură și 

artă — Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știintifice — a orga
nizat foi seara, la Ateneu! R. P. Romîne, 
un simpozion cu tema : „Dezarmarea și 
progresul omenirii". 
Livezeanu, 
Romîn de 
tea, prof, 
președinte
direa cunoștințelor cultural-știintifice și 
Iile Zaharia, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru preturi de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri.

Au vorbit : Octav 
vicepreședinte al Institutului 

Relații Culturale cu Străinăta- 
Mihail Ghelmegeanu, vice- 

al Consiliului pentru răspin-

• Studenții Institutului pedagogic de 
3 ani din orașul Bacău au primit recent 
In folosință un nou cămin modern, cu 
o capacitate de 336 locuri. Construit în 
incinta institutului, el asigură cazarea 
studenților în cele mai bune condiții,

mausoleul Taj Ma
uri minunat fri- 

arhifecfonice, mîndria

de

pri- 
pre- 
con- 
ora- 
des-

mormînful lui
a fost ridicai le vom
300 de ani 

Enur Jahan, în 
construirea lui 

prima oară în 
mod integral în arhitectura mogolă

marmura albă. în zidurile ridicate din 
această marmură sînt încrustate cu
multă măiestrie pietre semiprefioase în- 
truchipînd diverse motive decorative, 
flori, arbori și altele.

Conducătorii sfatului romîn au 
mit ample explicații din partea 
fectului Agrei, B. D. Sauwal, și a 
servaforului șef al monumentelor 
șului, S. R. Rao, care au vorbit și
pre legendele legate de istoria acestui 
monument.

După ce a mulțumit pentru explica
țiile date, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus : doresc ca prie
tenii noștri indieni să știe că vom 
duce cu noi impresii puternice pe care 

păstra multă vreme în amin
tire.

Gazdele indiene și-au exprimat la 
rîndul lor speranța că solii poporului 
romîn se vor reîntoarcè în anii viitori 
în India pentru a cunoaște și mai bine 
viața și realizările poporului indian.

Oamenii ar trebui să călătorească 
mai mult, a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, dar pentru aceasta este 
nevoie să avem liniște, să avem pace.

Noi blocuri de locuințe date recent în folosință pe str. Baba Novac 
din Capitală. (Foto : Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

R. P. Romîne, Petre Borilă, 
a ministrului pescuitului 

din Danemarca

al

În • •

Joi la amiază, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- mîne, Petre Borilă, a primit la Consiliul de Miniștri pe A. C. Normann, ministrul pescuitului din Danemarca, care a făcut o vizită în țara noastră.Au participat Janos Fazekaș, ministrul industriei alimentare, și C. Neculau, secretar al Ministerului Industriei Alimentare.

Președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec 

a primit pe deputatul englez 
Leslie PlummerJoi după-amiază președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit la Palatul Marii Adunări Naționale pe deputatul sir Leslie Plummer, vicepreședinte al Comitetului parlamentar englez pentru promovarea comerțului est-vest. La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte acad. Andrei Oțetea, vicepreședinte al Grupului parlamentar romîn pentru relații de prietenie Romînia-Anglia, și M. Ciobanu, președintele Camerei de Comerț a R. P. Romîne.18 — Trimisul special A- Ion Gălățeanu, transmite : Indiană continuă să-și pe larg cititorii despre India a conducătorilor in- vi- de pu-

le-

DELHI gerpres,Presa formeze zita înstat romîni. Ziarele de joi au blicat reportaje și fotografii în gătură cu sosirea la Delhi a tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu.în ziarul „Hindustan Times" a a- părut pe prima pagină o fotografie pe patru coloane înfățișînd pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Radhakrishnan și tovarășul Ion Gheorghe Maurer pe aeroportul Palam din Delhi. Ziarul scrie despre întîlnirile dintre conducătorii de stat romîni și indieni. „Hindustan Times" publică toasturile la banchetul oferit în cinstea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej de către președintele Radhakrishnan, sub titlul „Romînia și India subliniază necesitatea păcii".Relatarea despre sosirea înalților oaspeți romîni la Delhi a apărut în ziarul „Times of India" sub titlul „Calda primire făcută lui Gheorghiu- Dej".în numărul pe luna octombrie al publicației „Noonmati News", care apare la Gauhati, unde se află rafinăria construită cu ajutorul țării noastre, sînt cuprinse numeroase

materiale consacrate dezvoltării multilaterale a Republicii Populare Romîne și în special succeselor obținute de țara noastră în domeniul industriei petroliere. în r.evistă a a- părut o pagină cu fotografii înfă- țișînd aspecte de la întîlnirile între specialiștii romîni și indieni.
Întîlnîri între ziariștii 

romîni și indieniDELHI 18 (Agerpres). — Grupul de ziariști romîni care însoțește jîe conducătorii de stat ai R. P. Romîne în vizita în India a avut întîlniri prietenești cu ziariștii indieni.Marți seara la ambasada R. P. Romîne din New Delhi ziariștii romîni s-au întîlnit cu redăctori ăi ziarelor centrale și locale și • cu corespondenți ai radiodifuziunii indiene. Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Departamentul Informațiilor al Republicii India a oferit joi seara la Haiderabad House din Delhi o recepție în cinstea grupului de ziariști romîni.Au participat reprezentanți ai Departamentului Informațiilor, corespondenți ai presei -străine, membri ai corpului diplomatic.
Lucrările celei de-a 8-a Conferințe

naționale de tuberculozaJoi dimineața, în sala mică a latului R. P. Romîne din Capitală, au început lucrările celei de-a 8-a Conferințe naționale de tuberculoză organizată de Societatea de ftiziologie din cadrul Uniunii societăților de științe medicale din R. P. Romînă și de Institutul de ftiziologie al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale.La deschidere au participat Voinea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor Sociale, acad. Ștefan Milcu, președintele Uniunii societăților de științe medicale din R. P. Romînă, academicieni, profesori universitari, medici specialiști din întreaga țară.Au luat parte ca invitați numeroși oameni de știință din R. P. Bul-

Pa- I ■ -■garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Ungară,> Uniunea Sovietică.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. C. Anastasatu, președintele Societății de ftiziologie.Adjunctul ministrului sănătății și prevederilor sociale, Sandu Ioan, și acad. Ștefan Milcu au urat succes lucrărilor conferinței. în continuare conferința a fost salutată de oaspeți de peste hotare.în cadrul lucrărilor conferinței vor fi prezentate două rapoarte și vor fi organizate trei simpozioane pe diferite probleme de specialitate.Lucrările conferinței continuă pînă în ziua de 20 octombrie.(Agerpres)

*între 12 și 18 octombrie, A. C. Normann, ministrul pescuitului. din Danemarca, a făcut o vizită în țara noastră.Cu această ocazie, A. C. Normann a vizitat combinate și întreprinderi ale industriei alimentare, stațiuni de odihnă de pe litoral și Valea Prahovei, precum și alte instituții cu caracter cultural.în seara zilei de 18 octombrie. Ja- noș Fazekaș, ministrul industriei a- limentare, a oferit o masă în cinstea oaspetelui.

Sosirea unei misiuni 
de bunăvoință a Republicii 

Federale CamerunJoi seara a sosit în Capitală o misiune de bunăvoință a Republicii Federale Camerun, condusă de Ferdinand Oyono, ministru plenipotențiar, pentru a duce tratative economice și culturale cu țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost funcționari superiori Afacerilor Externe Comerțului Exterior.
întîmpinați de dinȘi Ministerul Ministerul’. (Agerpres)

Solemnitatea înmînării unor decorațiigătirea lotului feminin de’ scrimă în vederea competițiilor europene și mondiale a fost înmînat tov. A. Pelegrini „Ordinul Muncii” cl. a III-a.S-a înmînat, de asemenea, „Medalia Muncii” unui număr de tovarăși.Tovarășul Avram Bunaciu a felicitat călduros pe cei decorați urîndu-le noi succese în activitatea

Joi la amiază la Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc solemnitatea înmînării unor decorații.Au participat tovarășii Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Aurel Duma, președintele Uniunii pentru Cultură Fizică și Sport, Petre Pă- trașcu, director general al .TAROM.Pentru rezultatele obținute și pentru abnegația de care au datdovadă în anumite condiții de zbor viitoare, a fost înmînat „Ordinul Muncii” cl. I tov. Virgil Georgescu și Nicolae Anghel ; „Ordinul Muncii" cl. a II-a tov. Boris Ferderber, Emilian Rotaru, Constantin Grivei și Haralam- bie Simion ; „Ordinul Muncii” cl. a III-a tov. Mircea Trandafir, Gh. Ma- nolache, Augustin Rodina, Petre Stoian, Gh. Beju și Constantin Constantin.Pentru contribuția adusă la obținerea titlului de campioană mondială la handbal feminin în șapte, cu ocazia campionatului mondial desfășurat în R. P. Romînă în anul 1962, au fost înmînate „Ordinul Muncii" cl. I tov. Irina Hector, Io- zefina Ștefănescu și Ana Boțan ; „Ordinul Muncii” cl. a II-a tov. Maria Constantinescu, Antoaneta Oțelea, Aurora Leon te și Victoria Dumitrescu ; „Ordinul Muncii” cl. a III-a tov. Elena Borcea, Constanța Dumitrescu, Iuliana Naco, Ghermă- nescu I. Kunst, Eugen Trofin.Pentru contribuția adusă la pre-

III-lea, echipaîn finalele „mondialelor“ de
Ecîiipcic R. P. Romîne au dcDuiai victorios 

voîci
Concurs internațional 

de gimnastică

sosirea nncl delegații 
a Consiliului Central 

a! Sindicatelor din U.R.S.S,

MOSCOVA (prin telefon). — Ieri în Palatul Sporturilor de la Lujniki, a început turneul final al campionatelor mondiale de volei. Echipele țării noastre au debutat victorios în meciurile susținute. Reprezentativa feminină a țării noastre a depășit categoric (3—0) echipa Braziliei. Echipei masculine a R. P. Romîne i-au fost însă necesare 5 seturi pentru a termina învingătoare în partida cu selecționata R. P- Chi- ■ neze. Surprinși la început de execuțiile foarte rapide ale jucătorilor chinezi, sportivii romîni pierd primele două seturi. în aceste seturi, echipa noastră a jucat șablon, ata- cînd numai în forță. Acest lucru a convenit voleibaliștilor chinezi, care, în linia a II-a, au jucat excepțional, scoțînd acrobatic mingi ce păreau

pierdute. în setul alromînă acționează variat la fileu.Jocul voleibaliștilor noștri devine din ce în ce mai sigur și eficace. Ei își depășesc categoric adversarul în următoarele seturi, cîștigînd meciul în aplauzele furtunoase ale spectatorilor. Scor final 3—2 (9—15 ; 15—17 ; 15—8 ; 15—3 ; 15—4) în favoarea echipei R .P. Romîne.Azi, echipa masculină a țării noastre întîlnește reprezentativa U.R.S.S., iar echipa feminină întîlnește formația R. P. Polone.Alte rezultate : masculin: U.R.S.S.- Japonia 3-2 ; R.S. Cehoslovacă-Bra- zilia 3-2 ; R. P. Polonă-Iugoslavia 3—0 ; feminin : R. D. Germană-R.P. Bulgaria 3-2 ; Japonia-R. P. Polonă 3—0 ; U.R.S.S. - R. S. Cehoslovacă 3—0.

Joi dimineața a sosit în Capitală o delegație a Consiliului Central al Sindicatelor din Uniunea Sovietică condusă de V. I. Prohorov, secretar al C.C.S., care va face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă.Oaspeții au fost întîmpinați în Gara de Nord de tov. Vasile Mușat, vicepreședinte al C.C.S., Ion Cotoț și Aurel Ardeleanu, secretari ai C.C.S.A fost de față G. E. Cebotariov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice în R. P. Romînă.(Agerpres)
Ultimul concert 

al orchestrei simfonice 
„Gewandhaus"

IERI LA FOTBAL

M.POPESCU

Viitorul Dinamo Bacău 2-1BACĂU (prin telefon). — Ieri, în localitate, a avut loc meciul de fotbal Viitorul — Dinamo Bacău. Viitorul a reușit să cîștige la un scor minim (2—1). Jocul a fost în general modest sub rrnort tehnic și tac-
tic, perioadele de dominare aparți nînd ambelor echipe în mod egal Au marcat Iancu pentru dinamoviști (minutul 11) — Dumitriu II (minutul 40) și Pavlovici (minutul 60) pentru Viitorul.

După cum am mai anunțat, sîm- 
bătă și duminică va avea loc în sala 
Floreasca un interesant concurs in
ternațional de gimnastică, la care 
participă gimnaști de frunte din 7 
țări europene : Ù.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă.

In prima zi de concurs (sîmbătă, 
de la ora 17) se vor desfășura pro
bele de sol, paralele și inele — pen
tru bărbați ; sărituri și paralele pen
tru femei.în fotografie : Fr. Orendi, campion 
absolut al R. P. Romîne pe anul 
1962, în timpul exercițiului la calul 
cu minere.

Orchestra simfonică „Gewandhaus“ din Leipzig, dirijată de Heinz Bongartz, laureat al Premiului de Stat, a dat joi seara în sala Palatului R. P. Romîne ultimul concert rn cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră.în program au figurat : simfonia a II-a de Brahms, concertul pentru pian și orchestră în la minor de Schumann, solistă Annerose Schmidt, și simfonia a V-a de Beethoven.Ca și la concertele precedente, publicul bucureștean a răsplătit cu vii aplauze înalta ținută artistică a a- cestei formații cu veche tradiție.

în ziua de 18 octombrie a. c. în orașul Constanța a avut loc parada militară cu prilejul încheierii cu succes a aplicației militare la care au luat parte unități de diferite arme din forțele armate ale R. P.Romine, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și R. P. Bulgaria.La tribuna oficială au luat loc : mareșal al Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, comandantul suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, general colonel Dobrî Djurov, ministrul Apărării Naționale al R. P. Bulgaria, general colonel Marian Spychalski, ministrul Apărării Naționale al R. P. Polone, general colonel Czinege Lajos, ministrul Apărării Naționale al R. P. Ungare, șefii delegațiilor militare ale R. S. Cehoslovace și R. D. Germane, generali lumii, caută să înăbușe cu forța arai forțelor armate ale R. P. Romîne, U.R.S.S., R. P. Bulgaria.De asemenea, la tribună au luat loc tov. Vasile Vîlcu, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid Dobro- gea, și alți reprezentanți ai organizațiilor locale de partid și de stat, fruntași în muncă din constănțene, oameni cultură.Ora 16... Ministrul mate ale R. P. Romîne, general de armată Leontin Sălăjan, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., primește raportul comandantului parăzii, general locotenent Marcp Stan, și apoi trece în revistă trupele aliniate pentru paradă.Luînd cuvîntul general de armată Leontin Sălăjan a transmis în numele C.C. al P.M.R., al Consiliului de Stat și al guvernului R. P. Romîne, precum și din partea Comandamentului suprem al Torțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, un călduros salut generalilor, ofițerilor, subofițerilor, gradaților și ostașilor care au participat la organizarea, pregătirea și desfășurarea aplicației comune.Aplicația noastră comună — a spus în continuare general de armată Leontin Sălăjan — a demonstrat- forța armatelor noastre care stau strajă muncii pașnice a popoarelor țărilor lagărului socialist. Ea a avut o mare însemnătate pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire a unităților și marilor unități, a contribuit la întărirea prieteniei și colaborării frățești dintre popoarele și armatele noastre, a căror unitate de monolit constituie izvorul invincibilității lagărului socialist.Sub conduceréâ partidelor noastre marxișt-leniniste, popoarele țărilor socialiste frățești își consacră talentul și energia creatoare înfăptuirii grandioasei opere de construire a socialismului și comunismului.Omenirea iubitoare de pace și

întreprinderile de știință șiForțelor Ar

melor lupta dreaptă a popoarelor pentru libertate.în asemenea condiții, este evident- că statele socialiste sînt nevoite să : ia măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securițății lagărului socialist, a muncii pașnice a popoarelor lor.în vederea ridicării nivelului de pregătire a trupelor și a Statelor Majore — a spus vorbitorul — a fost organizată și această aplicație. Comandanții și Statele Majore și-au dovedit capacitatea de a organiza și conduce lupta potrivit cerințelor războiului modern, priceperea de a lua .în timp scurt hotărîri care .să asigure îndeplinirea fermă a misiunilor încredințate.Aplicația a demonstrat că unitățile participante sînt pregătite să ducă acțiuni hotărîte, că se pot deplasa rapid pe distanțe mari, cu ca-- pacitatea de luptă completă. Acțio- nînd în comun unitățile romîne, șo.- vietice și bulgare au dovedit că sînt pregătite să îndeplinească misiuni complexe, printr-o strînsă cooperare în condițiile folosirii mijloacelor moderne de luptă.Popoarele țărilor socialiste — a spus în încheiere tov. Leontin Sălăjan — pot fi sigure că Forțele Armate Unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia sînt per- • manent gata să-și îndeplinească nobila lor misiune de a apăra cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, integritatea lagărului socialist și pacea în lume.Răsună acordurile imnurilor de stat ale R. P. Romîne, U.R.S.S. și R. P. Bulgaria.A urmat apoi parada militară. Ea a demonstrat înaltul nivel de pregătire a trupelor, precum și calitățile deosebite ale tehnicii .de luptă din înzestrarea armatelor care au luat parte la aplicație.După parada militară, în sala Teatrului de Stat din Constanța a avut loc un spectacol de gală prezentat de Ansamblul Forțelor Armate ale R. P .Romîne.
LUNA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE

Manifestări în
In Capitală și în fără au continuat 

să sè desfășoare joi numeroase mani
festări consacrate Lunii prieteniei ro- 
mîno-soviefice.

Un numeros auditoriu a urmărit 
la Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală conferința „Dez
voltarea complexă a sistemului trans
porturilor în U.R.S.S.", ținută de M. 
Mihăifă, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor.

La Casa de cultură a tineretului din 
raionul „N. Bălcescu“ sute de tineri

au ascultat conferinfa „Orașe noi pe 
harta Uniunii Sovietice“, finută de E- 
lena Tlmaru, cercetător științific la In
stitutul de geologie-geografie.

Casa de cultură a sindicatelor din 
CRAIOVA a găzduit joi numeroși oa
meni ai muncii care au participat la 
seara de poezie „Maiakovski",

La Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din IAȘI a avut loc joi după- 
amiază medalionul muzical „Șosfako- 

— compozitor al vremurilor noi". 
(Agerpres)(Agerpres)

In numele celor distinși au mulțumit Dumitru Georgescu și Ioze- fina Ștefănescu.

continuă seria succeselor în S. U. A
Ansamblul „Rapsodia Romînă

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în S.U.A., 
ansamblul folcloric „Rapsodia Ro
mînă“ a prezentat spectacole care 
au repurtat mari succese în locali
tățile Taft, Fresno, Hollywood. Pa
sadena și Long Beach din statul Ca
lifornia. Cei peste 12 000 de specta
tori care au asistat la aceste spec
tacole, au aplaudat îndelung și au 
bisat în mod insistent toate numere
le prezentate.

Presa din localitățile pe unde trec 
solii artei populare romînești oglin
dește succesele obținute de ansam
blu. Astfel, ziarul „Los Angeles 
Times“ din 15 octombrie, în arti'- 
colul „Ingeniosul ansamblu romîn“, 
după ce relevă faptul că spectaco
lul a fost plăcut, subliniază „inge
niozitatea“ și „inteligența” orches
trei „Barbu Lăutaru", care a execu

Presa turca 
despre turneul 

lui Nicolae HerleaANKARA 18 (Agerpres). — Presa turcă continuă să publice numeroase articole în legătură cu succesul obținut de Nicolae Herlea cu ocazia turneului pe care artistul romîn îl întreprinde în Turcia. Astfel, criticul muzical al ziarului „Oncu“ arată : „Nicolae Herlea a dovedit că a a- tins apogeul în tehnică, el posedînd o voce excepțională. Herlea este un artist de o valoare monumentală. Sînt sigur că revenirea lui Herlea, ambasadorul artei romînești în Turcia, pe care noi o așteptăm nerăbdători încă de pe acum, va ii un nou și valoros sprijin pentru O- pera turcă“.La rîndul său, ziarul „Akis" face o serie de aprecieri asupra înalte! arte interpretative a artistului poporului Nicolae Herlea, arătînd totodată că Sala Operei din Ankara a răsunat de aplauzele publicului și aclamațiile care au continuat minute în șir după terminarea spectacolului.

tat o serie de doine, hore și sîrbe 
romînești. „Două țambale dialogînd 
— scrie mai departe ziarul — pot 
imita aproape orice instrument de 
coarde, păstrîndu-și totuși puterni
ca lor individualitate în mîna unor 
virtuoși ca Ilie Alecu și Nicolae Du
mitru. Iar naiul, despre care se spu
ne că este instrumentul național al 
Romîniei, este la fel de fascinant 
atunci cînd este minuit cu măiestria 
lui Damian Luca. Acesta este in
strumentul care l-a îneîntat pe 
Rimski Korsakov atît de mult, încît 
l-a introdus în opera sa „Mlade“. 
Am ascultat, de asemenea, o învîrti- 
tă transilvăneană executată cu mul
tă măiestrie la clarinet de Nicolae 
Băluță și de glasul fermecător al 
drăgălașei Angela Moldovan. Dansul 
plin și el de vioiciune și pitoresc, 
în costume naționale, la fel de pu
ternic individualizate ca și muzica, 
a părut cu desăvîrșire autentic și 
natural.

Cel mai atrăgător din toate a fost 
însă dansul „Călușarii“ ; cu clopoței 
agățați de costumele lor viu colo
rate, dansatorii au executat tot fe
lul de mișcări acrobatice cu bastoa
nele într-un 
susținut“.

ritm surprinzător de

0 aniversare glorioasăMOSCOVA 18 (Agerpres). — In Uniunea Sovietică se sărbătorește larg oea de-a 150-a aniversare a războiului patriotic din 1812 care a fost du3 de popoarele Rusiei împotriva invaziei lui Napoleon.Ziarul „Pravda" scrie în articolul său de fond că „zdrobirea invaziei lui Napoleon a intrat în analele eroice ale patriei noastre ca o mare faptă de vitejie a poporului în luptele împotriva cotropitorilor străini“.Amintind faptul că după un secol de atunci, popoarele sovietice, sub conducerea Partidului Comunist, au zdrobit armatele a tot felul de in- tervenționiști și hoardele invadatoare ale Germaniei hitleriste, „Pravda“ subliniază că ostașii forțelor armate sovietice, moștenitori ai gloriei bunicilor și părinților l°r< păzesc cu vigilență . cuceririle’ poporului lor, fiind gata să dea o lovitură nimicitoare oricărui agresor care ar îndrăzni să tulbure munca pașnică a constructorilor comunismului. Devotați principiilor internaționalismului proletar oamenii sovietici sînt totodată gata în orice clipă să vină în ajutorul popoarelor frățești din țările lagărului socialist și tuturor popoarelor care luptă pentru libertatea și independența lor.
Interviul (Agerpres). — ZiarulROMA 18 (Agerpres). — Ziarul „TUnită” a publicat textul unui interviu acordat unui corespondent al ziarului de către Larbi Buhali, prim-secretar al C.C al Partidului Comunist din Algeria.L. Buhali a subliniat că în statul de democrație națională, ca etapă ce duce la democrația socialistă, este necesară o alianță fermă și trainică a tuturor forțelor societății pentru înfăptuirea programului comun.L. Buhali a indicat trei etape principale pe calea spre socialism 1. reconstrucție și rezolvarea problemelor urgente ; 2. statul de democrație națională în care va fi de- săvîrșită cucerirea independenței naționale, vor fi naționalizate principalele mijloace de producție și comerț, va fi întărit caracterul de-

popular al sistemului construirea societățiia apreciat drept pozi- adoptată de M. Khider, général al Biroului
mocratic și de stat ; 3. socialiste.L. Buhali tivă poziția secretarulPolitic al Frontului de Eliberare Națională al Algeriei, în problema luptei Partidului Comunist din Algeria pentru libertate și democrație, și a exprimat dorința ca acest punct de vedere să devină părerea oficială a întregului Front de Eli-i berare Națională.L. Buhali s-a declarat de acord cu părerea lui Ben Bella că neoco- lonialismul reprezintă pericolul principal pentru Algeria.„Poporul nostru, a declarat L. Buhali, este dispus să dezvolte relațiile de prietenie cu toate po* poarele”.
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Declarația comună cubano-algeriană Victorii electorale

In Yemen continuă alungarea mercenarilor
Nave ale S.U.A. în apele Arabiei Saudite

HAVANA 18 (Agerpres). — La Havana a fost dată publicității declarația comună semnată de primul ministru al Cubei, Fidel Castro, și primul ministru al Republicii Democrate Populare Algeria, Ahmed Ben Bella.In declarație se spune că Fidel Castro și Ahmed Ben Bella au discutat situația internațională și problemele legate de întărirea relațiilor dintre Cuba și Republica Democrată Populară Algeria, și au ajuns la deplin acord în toate problemele. Ei consideră drept condiție principală pentru menținerea păcii și securității internaționale respectarea de către toate țările a principiului coexistenței statelor cu orîn- duiri sociale diferite și a dreptului fiecărui popor la autodeterminare. Cei doi prim-miniștri consideră necesar să se evacueze neîntîrziat toate trupele străine de pe teritoriile altor state și să se lichideze bazele militare străine situate pe teritoriile altor state, inclusiv baza militară maritimă a S.U.A, de la Guantanamo.Șefii guvernelor Cubei și Algeriei consideră că trebuie să se fixeze o dată precisă pentru traducerea în viață a „declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale’’ adoptată la

cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Fidel Castro și Ahmed Ben Bella se pronunță împotriva folosirii Africii pentru stocarea armei nucleare și ca poligon pentru experimentarea acestei arme. Ei consideră necesar că trebuie găsită de urgență soluționarea problemei înfăptuirii dezarmării generale și totale și a distrugerii mijloacelor de exterminare în masă a oamenilor.Primii miniștri au căzut de acord să stabilească între Republica Cuba și Republica Democrată Populară Algeria relații diplomatice la nivelul ambasadelor. Ahmed Ben Bella a invitat pe Fidel Castro să viziteze Algeria. Primul ministru al Cubei a acceptat invitația.
★

Agenția France Presse anunță că 
In ziarele americane au apărut pri
mele ecouri ale vizitei conducătoru
lui algerian tn Cuba. Ziarul „New 
York Daily Mirror“ referindu-se la 
această vizită, după întrevederea cu 
președintele Kennedy, o numește „o 
înșelăciune” a lui Ben Bella. Iar zia
rul „Daily News” vorbește despre 
o „lovitură de picior care dovedește 
disprețul lui (Ben Bella ■— n.r.) pen
tru prietenia americană”. Ambele ziare 
recomandă ca Algeriei să 1 se retragă 
ajutorul american.

Ben Bella și-a luat rămas bun de 
Ia gazdele cubaneze, care l-au înso
țit la aeroport, purtînd pe cap bereta 
kaki a lui Fidel Castro primită în 
dar de la conducătorul cuban.

Victorii electorale 
ale forțelor progresiste 

din BraziliaRIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). La 17 octombrie s-a încheiat numărătoarea voturilor în statul Guana- bara, care cuprinde și orașul Rio de Janeiro, cu prilejul alegerilor parțiale din Brazilia. „Faptul cel mai important al consultării alegătorilor — transmite agenția France Presse — este eșecul încercat de guvernatorul statului, Carlos Lacer- da, campion al anticomunismului, care nu a reușit să obțină alegerea candidatului său în Senat și nici a candidatului său în postul de viceguvernator. Un alt fapt marcant — adaugă agenția — este numărul sufragiilor obținute de Leonel Bri- zola, guvernatorul statului Rio Grande do Sul, care dispune acum de un mandat de deputat federal în statul Guanabara.în ansamblu — scrie France Presse — s-a înregistrat o victorie netă a forțelor de stingă.

ale forțelor progresiste
rr_____

„Preludiul unor noi succese 
în Cosmos“

PRESA ENGLEZĂ DESPRE LANSĂRILE RACHETELOR SOVIETICE CU 
MAI MULTE TREPTE

LONDRA 18 (Agerpres). — „Noile 
rachete sovietice îți nimeresc ținta", 
„Marile succese ale rușilor", sub aceste 
titluri relatează presa engleză despre 
lansările cu succes ale rachetelor so
vietice cu mai multe trepte în regiunea 
părții centrale a Oceanului Pacific. De
numind aceste experiențe „un nou 
triumf al sovieticilor", „DAILY SKETCH“ 
subliniază în mod deosebit că chiar 
la prima încercare această nouă mare 
rachetă cosmică cu mai multe trepte a 
parcurs 7 500 de mile (12 000 de kilo
metri) și a căzut precis în punctul sta
bilit din Oceanul Pacific .

Comentatorii ziarelor își exprimă 
convingerea că lansările de rachete sînt 
în legătură cu programul urțor noi cer
cetări cosmice. „DAILY MAIL" denu
mește aceste rachete „rachete ale Lu
nii“. Comentatorul științific al ziarului 
„DAILY HERALD", N. Lloyd, referim 
du-se la părerea cercurilor competente, 
declară că experimentarea rachetelor 
constituie „preludiul unor noi succese 
în Cosmos".

Ziarele publică, de asemenea, știrea 
despre lansarea de către Uniunea So
vietică a noului satelit artificial al Pă- 
mînfului „Cosmos 10“.

SANAA 18 (Agerpres). — Forțdle armate ale Republicii Yemen continuă operațiunile de curățire în partea de nord-est a țării,\ în apropierea graniței cu Arabia Saudită. Potrivit declarației primului ministru al Yemenului, Sallal, în cursul contraofensivei dezlănțuite împotriva trupelor Arabiei Saudite care au pătruns din nou la 17 octombrie pe teritoriul Yemenului, 30 de soldați au fost omorîți și 50 au fost răniți. Aviația yemenită continuă să bombardeze punctele de rezistentă ale inamicului.Ziarul „Al-Gumhuria” care apare la Cairo anunță că 11 ofițeri ameri-

câni de la o bază militară din Arabia Saudită, situată lingă granița ca Yemenul, au luat parte activă la a- gresiunea împotriva Yemenului. Ziarul „Al Akbar” anunță că în apele Arabiei Saudite au apărut nave de război aparținînd Statelor Unite.CAIRO 18 (Agerpres). — Abdallah Sallal, primul ministru al Republicii Arabe Yemen, a primit la 17 octombrie pe șeicii mai multor triburi și pe trimiși din diferite regiuni ale Yemenului, sosiți la Sanaa pentru a-și manifesta solidaritatea cu guvernul revoluționar.
„Aruncătorii de

Spre sfîrșitul celui de-al

doüleci“

SCURTE ȘTIRI

Marina militară engleză va apăra navele 
care transportă mărfuri spre CubaLONDRA 18 (Agerpres). — Flota maritimă militară va apăra navele comerciale engleze care transportă mărfuri destinate Republicii Cuba, dacă aceste nave vor fi atacate de emigranții cubani, a declarat la 18

octombrie un purtător de cuvînt al Ministerului Marinei al Angliei. A- ceastă misiune, a spus el, vor putea-o îndeplini navele militare engleze aflate la baza maritimă militară din bazinul Mării Caraibilor.

MOSCOVA. La Casa prieteniei popoarelor din Moscova a avut loc o întîlnire între membrii Consiliului de conducere al Asociației de prietenie sovieto-romînă și un grup de constructori din Onești care au vizitat orașele Kiev, Leningrad și Moscova. Specialiștii romîni au împărtășit impresii culese în timpul vizitei pe marile șantiere de construcții de locuințe.ROMA. La 18 octombrie ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Vaclav David, a sosit la Roma venind cu avionul din New York. El va rămîne în Italia cîteva zile și va avea întrevederi cu reprezentanții guvernului italian.

B cnn a întins prea mult coarda-. (Desen 'de EUGEN TARU)

(daxitct țt&Litie italia vi

PARIS. Ziarul „L’Humanité” relatează că în cursul nopții de duminică spre luni o bandă de fasciști a încercat să incendieze sediul organizației din Montceau-les-Mines (departamentul Saone et Loire) al partidului1 comunist. Bandiții au aruncat bidoane cu benzină asupra clădirii, după care au pus foc. Incendiul a putut fi stins.
Remaniere guvernamentală 

în Arabia SaudităNEW YORK. Agenția U.P.I. a- nunță că regele Arabiei Saudite a dizolvat guvernul și a numit ca nou prim-ministru- pe fratele său, prințul Feissal.BERLIN. Numeroase organizații sindicale din R.F. Germană au a- dresat congresului Uniunii sindicatelor din Germania occidentală, care se deschide la Hanovra, rezoluții în care cer să înceteze politica primejdioasă a Bonnului, să se pună capăt cursei înarmărilor.ATENÄ. La 17 octombrie a sosit la Atena;, într-o vizită de trei zile, generalul american Brown, comandantul forțelor armate terestre ale N.A.T.O. în zona de sud-est a Europei. După cum anunță ziarul „A- kropolis“, Brown va duce tratative
Alegeri de membri nepermanenți 

in . Consiliul de SecuritateNEW YORK. în ședința din după- amiaza zilei de 17 octombrie Adunarea Generală a O.N.U. a ales Brazilia, Norvegia, Marocul și Filipinele ca membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate, în locul Republicii Chile, Irlandei, R.A.U. și R. P. Romîne, ale căror mandate în acest organ expiră la sfîrșitul anului curent. Uniunea Sovietică, Argentina, Austria, R. S. Cehoslovacă, Japonia și Marea Britanie au fost alese membre ale Consiliului Economic și Social. Liberia a fost aleasă în Consiliul de Tutelă.

cu reprezentanții comandamentului militar al Greciei.
Miting antiiranchist în ElvețiaGENEVA. La Geneva a avut loc un miting de solidaritate cu victimele represiunilor polițienești din Spania franchistă. La miting au participat peste 1 000 de persoane.MOSCOVA. La 18 octombrie, o delegație de militanți pe tărîm obștesc din Uniunea Sovietică, în frunte cu academicianul Evgheni Fiodorov, a plecat pe calea aerului în S.U.A.PARIS. In ultimul an în Franța au crescut prețurile cu amănuntul în medie cu 5,2 la sută la 250 de articole de larg consum, anunță ziarul „Le Monde”.

Rasiștii din Rhodesia de sud 
în acțiuneLONDRA. Guvernul rasist al Rhodesiei de sud a interzis pe termen de trei luni orice adunări politice ale africanilor în zilele de duminică și zilele nelucrătoare. Whitehead, șeful guvernului, a făcut o declarație, în care a arătat că conducătorii partidului Uniunea poporului african Zimbabwe (Zapu), partid care a fost interzis, nu vor avea dreptul de a întemeia vreun alt partid politic.MOSCOVA. La 17 octombrie, Urho K, Kekkonen, președintele Republicii Finlanda, cu . Soția, a părăsit Moscova îndreptîndu-se spre patrie. înaltul oaspete s-a aflat la odihnă în U.R.S.S. la invitația lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.ATENA. In dimineața zilei de 18 octombrie, mii de constructori — muncitori și tehnicieni — din A- tena, Pireu și Elevsis au declarat o grevă de 24 de ore — a treia în ultimele două săptămîni. Greviștii cer îmbunătățirea situației lor economice și protestează împotriva noilor impozite.

doilea război mondial, 
marele sfat-major al ar
matei americane ordonase 
recrutarea celor mai buni 
pilofi în vederea unei 
misiuni ultrasecrete. „O- 
perația farfuria de argint", 
cum era denumită, preve
dea verificarea nu nu
mai a sănătății, a echi
librului psihologic și mă
iestriei de zbor, ci și lo
ialitatea politică. Printre 
cei selecționați se afla 
un maior înalt, bronzat, 
de un calm desăvîrșif și 
cu nervi de oțel. Se nu
mea Claude Eafherly.

La baza Wendover 
Fiedd, unde se făcea 
pregătirea în vede
rea misiunii, Eatherly l-a 
cunoscut pe colonelul 
Tibbets, comandantul ba
zei. Piloții „grupei 
509“, din care făcea 
parte Eatherly, erau po
recliți „aruncătorii de 
dovleci" din cauza reci
pientelor de metal stră
lucitor pe care le arun
cau din avioane. Misiu
nea de bombardament nr. 
13 se apropia...

...Hiroșima. Tragica di
mineață de 6 august. O 
pînză ușoară de nori pre
vestea vreme frumoasă. 
In marea de vată ce plu
tea deasupra orașului 
apăruse o spărtură. Din 
avionul „Straight Flush“, 
Eatherly putea să distingă 
forfota oamenilor pe 
străzi, jocul copiilor și 
florile din grădini.

Cu ajutorul codului ci
frat, Eafherly a pronunțat 
senfinfa de condamnare 
la moarte a zeci de mii 
de oameni, transmițînd : 
„condiții de bombarda
ment excelente".

51 de minute mai tîr- 
ziu, la ora 8 și 16 minute,

avionul cu gingașul nume 
de femeie „Enola cea ve
selă“, denumit așa în 
cinstea mamei coman
dantului său, colonelul 
Tibbets, lansează „do
vleacul"..,

Războiul s-a terminat, 
dar rănile lui au rămas...

în octombrie 1945, 
drept recompensă, pilofir

Note

menea mie, mijlocul meu 
de revoltă va părea ab
surd. Dar îmi este indi
ferent ce cred alții des
pre fizionomia mea mo
rală. Nu mă interesează 
decîf un singur lucru : ca 
acfiunile mele să-i pună 
pe gînduri. Poate că pînă 
îs urmă vor ajunge la 
concluzia că ceea ce s-a 
întîmplat nu trebuie să se 
mai repete niciodată"...

Eatherly a fost etiche
tat nebun și închis în- 
tr-un ospiciu, deși medi
cii au declarat că singura 
lui boală constă în mu
strările de conștiinjă.

Cît despre Tibbets... 
Mult timp nu s-a știut ni
mic despre el. Se credea 
chiar că s-a sinucis. A- 
flăm însă din revista a- 
mericană „Newsweek" că 
Tibbets trăiește. După 17 
ani „de reflecții“, ar mai 

să a-
runce o bombă atomică ? 
~ l-a întrebat autorul 
articolului din „News
week". Fără să șovăie, el 
a răspuns : „Cu siguran
ță că da. Am procedat 
conform ordinului primit 
și aș face din nou acea
sta, dacă mi s-ar cere“.

Dar Tibbets nu este 
considerat nebun... El 
este astăzi general de 
brigadă în armata ameri
cană. De oameni ca Tib- 
befs, eliberați de con
știință — cum spunea 
Hitler — au nevoie cei 
ce pregătesc războiul. 
Lumea nu poate fi liniș
tită cît timp ei sînt la 
posturile lor. O lume 
fără arme și fără generali 
scrînfifi este singurul mij
loc de a elimina pentru 
totdeauna primejdia unui 
război.

A. BUMBAC

ocolind oa- fi în stare Tibbets

din „grupa 509“ au vizi
tat Hiroșima și Nagasaki. 
Mulți dintre ei, zguduifi 
și deprimafi de cele vă
zute, au cerut să pără
sească cîf mai repede a- 
ceste locuri.

Demobilizat în 1947, 
Eatherly s-a întors la Van 
Alstine, orășelul lui na
tal, taciturn,
menii. Cînd se vorbea 
despre el ca despre un „e- 
rou al războiului", roșea, 
întorcea spatele și pleca. 
Din alocafia de „erou“ a 
început să trimită bani 
copiilor orfani din Hiro
șima. Eatherly se simfea 
vinovat, avea mustrări de 
conștiinfă. A încercat 
chiar să se sinucidă. A- 
poi a început să bea, să 
joace cărți, să călătorea
scă. Nu și-a regăsit li
niștea sufletească.

„M-am hotărît să dis
trug figura eroului — ex
plica el într-o scrisoare... 
Societatea (americană — 
n.a.) nu vrea să recunoas
că vina mea, pentru că 
în acest caz ar trebui să 
recunoască propria ei 
răspundere, care este 
mult mai mare". Mai fîr- 
ziu el scria : „Pentru ma
joritatea oamenilor ase

Luna trecută, mai precis în 
după-amiaza de 21 septembrie, 
la palatul Montecitorio, unde 
își are sediul Camera deputaților, 
domnea o vie agitație : deputății 
umpleau sălile, pe coridoare și în 
tribune un public numeros ur
mărea cu interes scrutinul. Sute 
de ziariști italieni și străini stă
teau gata să transmită știrile în 
legătură cu rezultatul votului. Se 
vota legea cu privire la naționa
lizarea energiei electrice. Parti
dele de dreapta au încercat prin 
orice mijloc să împiedice votarea 
ei. Au prezentat peste 200 de 
amendamente și au organizat o 
adevărată acțiune de rezistență 
in timpul discuțiilor. Dar totul a 
fost zadarnic. Cu 404 voturi pen
tru și 74 contra, legea a fost a- 
probată.

Ziarul „l’Unitâ" considera a- 
cest eveniment ca „un mare suc
ces al acțiunii desfășurate de 
clasa muncitoare în lupta împo
triva monopolurilor“. Această 
victorie a iritat însă nu numai 
partea cea mai conservatoare și 
mai reacționară a burgheziei ita
liene, dar și pe cea din alte țări 
ale Europei occidentale. Germa
nia federală, de exemplu, s-a 
simțit atît de lezată în interesele 
sale, încît, după cum scriu zia
rele, a reacționat imediat, protes
tând, în cadrul Pieței comune, 
împotriva naționalizării indus
triei electrice din Italia.

Gestul este semnificativ pentru 
caracterul Pieței comune, care nu 
este o simplă uniune economică 
a monopolurilor europene, ci o 
„sfîntă alianță" a acestora pen
tru a interveni în afacerile in
terne ale țărilor care fac parte 
din ea, ca și în politica lor ex
ternă și a orienta totul spre cel 
mai reacționar nivel cu putință.

Ecoul luptei pentru naționali
zarea energiei electrice nu se 
stinsese încă și iată că parla
mentul a fost pus în fața unei 
alte probleme care preocupă o- pinia publică din Italia. Este 
vorba de noua lege cu privire la 
organizarea învățămîntului me
diu. Problema în dispută — obli

ga'tivitatea sau nu a predării lim
bii latine ar putea numai apa
rent să fie privită ca o proble
mă secundară ; ea a determinat 
o luptă politică vie în parlament, 
căci de fapt este în discuție 
perspectiva liceului italian, linia 
claselor conducătoare de a-l 
menține ca școală „închisă", 
nedemocratică. In timp ce în 
parlament se discuta noua lege și 
mii de părinți și copii nu știau 
încă ce program vor avea școlile, 
la Roma se desfășura un Congres 
internațional asupra problemei

Scrisoare din Roma

analfabetismului. Din datele 
Congresului a reieșit că, între 
țările Europei, Italia deține lo
cul întâi în privința analfabetis
mului (mai sînt încă 3 274 000 
analfabeți), urmată de Spania, 
Portugalia și Grecia.

O vie îngrijorare în rîndul o- 
piniei publice italiene au suscitat 
măsurile agresive luate recent de 
autoritățile S.U.A., împotriva Re
publicii Cuba. Un mare număr 
de personalități și oameni de 
cultură, printre care Carlo Bo, 
Renato Guttuso, Carlo Levi. 
Guido Piovene, Cesare Zavattini, 
Pier Paolo Pasolini, Giancarlo 
Vigorelli și mulți alții, au luat 
inițiativa de a constitui în Italia 
un comitet de solidaritate și prie
tenie cu poporul cuban și au a- 
dresat un apel muncitorilor, in
telectualilor, tuturor forțelor po
litice și guvernului, chemîndu-i să 
depună eforturi pentru a împie
dica un nou atac împotriva Cu
bei. Dar nu mult după aceasta 
două ziare din New York publi
cau știrea că guvernul italian ar 
fi satisfăcut cererea avansată de 
Statele Unite prin intermediul 
N.A.T.O. de a acționa pentru a 
împiedica transporturile efec
tuate în Cuba de navele italiene. 
Un grup de deputați comuniști au 
depus de aceea o interpelare în

parlament, întrebînd pe miniștrii 
afacerilor externe și flotei co
merciale dacă această stare co
respunde adevărului.

De altfel, asemenea știri nu 
pot fi privite izolat. După cum 
s-a anunțat, Italia s-a abținut la 
O.N.U. de la votarea unei mo
țiuni care urma să determine 
Portugalia să acorde independen
ța Angolei. In ziua următoare, 
tot la O.N.U., delegatul ita
lian a fost singurul, împreu
nă cu cel al Angliei, care a 
ridicat obiecțiuni la propunerea 
unor sancțiuni economice împo
triva guvernului din Africa de 
sud pentru a-l obliga să pună ca
păt politicii de discriminare ra
sială. Nu de mult, ministrul 
adjunct de război al S.U.A., 
Gilpatric, a anunțat că guver
nul italian s-a angajat să 
achiziționeze din Statele Uni
te arme în valoare de 60 mi
liarde de lire pentru a contribui 
la micșorarea uriașului deficit al 
bugetului S.U.A. și a veni astfel 
în ajutorul dolarului slăbit. Ca și 
cum moneta italiană nu s-ar afla 
ea însăși de ani de zile în ghea
rele unei serioase inflații!

Iată de ce chiar și în unele 
cercuri politice mai apropiate de 
guvern se întețesc murmurele de 
protest față de orientarea po
liticii externe a țării. Intr-un 
articol publicat de curînd, depu
tatul democrat creștin Del Bo a 
scris : „Trebuie să reușim să cu
cerim autonomia în politica ex
ternă”, recunoscînd în felul a- 
cesta că de o astfel de autonomie 
astăzi nu poate fi încă vorba.

Important este însă faptul că 
în Italia se intensifică acțiunile 
pentru pace ale maselor. In acest 
scop, la Assisi a avut loc un 
congres național pentru pace sub 
lozinca : „Să pregătim pacea în 
timp de pace". La congres au fost 
luate o serie de hotărîri pentru 
organizarea unor noi manifestații 
care să exprime dorința de pace 
a poporului italian.

GIORGIO PASTORE

Un milion de metalurgiști italieni 
în grevăROMA 18 (Agerpres). — Aproape 1 milion de muncitori de la uzinele metalurgice și constructoare de mașini particulare din Italia au declarat la 18 octombrie o nouă grevă de trei zile. Greviștii cer încheierea unui nou contract colectiv pe întreaga țară, care să îmbunătățească situația lor materială.Unitatea greviștilor a silit pe unii patroni să satisfacă revendicările

muncitorilor. Pînă în prezent 170 de firme au anunțat că acceptă principalele revendicări ale greviștilor.O parte însemnată a patronilor refuză însă să satisfacă revendicările muncitorilor, cerînd sprijin organelor de stat, și în primul rînd, poliției, care împrăștie mitingurile și demonstrațiile muncitorilor și încearcă să intimideze prin toate mijloacele pe greviști.

Discursul radiotelevizat 
al lui de GaullePARIS 18 (Agerpres). — La 18 octombrie președintele de Gaulle a rostit la posturile de radio și televiziune franceze un nou discurs (al treilea de la data cînd a fost anunțată intenția lui de a modifica actuala constituție a Franței). El a cerut din nou alegătorilor francezi să sprijine la referendumul din 28 octombrie reforma sa care prevede ca pe viitor președintele Franței să fie ales prin vot universal.De Gaulle a amenințat de fapt că va demisiona în caz cînd țara va spune „nu“... sau dacă majoritatea va spune „da“, însă această majoritate va fi neînsemnată. In acest caz, a declarat președintele,, „misiunea mea va fi imediat și irevocabil terminată“.în discursul său de Gaulle nu a adus nici un argument convingător care să explice pentru ce președintelui Franței îi sînt necesare împuterniciri atît de largi, vecine cu dictatura fățișă. El a spus doar că acest lucru îi este necesar avînd în vedere „răspunderea istorică pe care o are față de Franța“.

Agenția France Presse transmite că la Bruxell es, în cursul ciocnirilor dintre participanții la „marșul 
flamand" și poliția belgiană, 11 oameni au fost răniți. „Marșul flamand" spre Bruxelles reprezintă o eta
pă a luptei care se desfășoară în jurul determinării așa-numitelor granițe lingvistice între teritoriile unde 
trăiesc populațiile flamandă și valonă. Acum cîteva zile o lege care prevede această delimitare a fost 
ratificată de senat. Dar în cursul stabilirii practice a granițelor au apărut unele divergențe, ajungîn- 
du-se la ciocniri deschise între grupuri ale populației care vorbesc limbi diferite.

Lansarea unei nave 
cosmice americane 

în direcția LuniiNEW YORK 18 (Agerpres). — La 18 octombrie Statele Unite au lansat în direcția Lunii nava cosmică „Ranger-5". După cum relatează a- gențiile americane de informații, a- ceastă navă cosmică avînd o greutate de 342 kg a fost lansată de la Cape Canaveral. Potrivit planurilor, nava cosmică urmează să parcurgă distanța dintre Pămînt și Lună în 66—72 ore. Ea trebuie să fotografieze Luna de la o mică distanță, să transmită aceste fotografii pe Pămînt și să lanseze pe suprafața Lunii o serie de aparate. Se crede că aceste aparate vor funcționa acolo timp de o lună și vor transmite pe Pămînt date despre Lună.Lansarea primelor 4 nave cosmice de acest tip s-a soldat cu eșecuri.
Peripeții dramatice 

la Cape C anaveral
® O rachetă „Minuteman1' a 
deviat de la traiectoria ei și a 
distrus o rampă de lansare 

• Au fost provocate mari 
pagubeCAPE CANAVERAL 18 (Agerpres). 

„S.U.A. au fost amenințate de una 
din propriile lor rachete. Timp de 
opt secunde, o rachetă balistică in
tercontinentală a efectuat ieri o 
cursă ucigătoare spre Statele Unite" — transmite agenția United Press International. Locul de lansare era Cape Canaveral, iar racheta era de tipul „Minuteman" — adaugă agenția.Racheta a fost lansată în direcția Oceanului Atlantic și, deviind s-a abătut înapoi spre Florida, revenind asupra bazei de lansare. U.P.I, precizează că „o rampă de 
lansare a fost distrusă, alta ava
riată, pe teritoriul bazei s-au pro
dus incendii de proporții mici, mul
te din ferestrele situate la depăr
tări de mile au fost sparte și un 
om a fost rănit în timp ce alerga 
spre un adăpost".Singurul lucru pe care l-a demonstrat racheta „Minuteman" — arată agenția — este că forțele aeriene ale S.U.A. au motive foarte întemeiate pentru a lua măsuri severe de precauție în ce privește toate experiențele cu rachete balistice de la Cape Canaveral.Racheta a fost distrusă în aer în timp ce se îndrepta spre Florida și resturile ei incandescente au căzut deasupra bazei de la Cape Canaveral, avariind și o rachetă balistică de tipul .Jupiter". _______
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