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în această toam
nă urmează să se 
planteze o mare 
suprafață cu pomi 
fructiferi. Experi
ențele Institutului 
de cercetări hortiviticole, prac
tica unităților agricole fruntașe de la 
noi, ca și rezultatele obținute în alte 
țări cu pomicultură dezvoltată ara
tă că cele mai bune rezultate la plan
ta'. , pomilor se obțin cînd această 
lucrare se execută toamna. In fe
lul acesta se asigură o prindere 
foarte bună, lucru care nu se întîm- 
plă în cazul plantărilor de primă
vară, cînd se înregistrează de obicei 
pierderi ce pot ajunge pînă la 
10-15 la sută și chiar mai mult (dacă 
primăvara și vara sînt secetoase). 
In afară de aceasta, pomii plantați 
primăvara cresc mai slab în primul 
an și rodesc cu 1-2 ani mai tîrziu 
decît cei plantați toamna.

Observațiile făcute la stațiunile 
experimentale pomicole arată că a- 
tunci cînd pomii sînt plantați toam
na rădăcinile lor continuă să crească 
pînă ce îngheață pămîntul. Ca ur
mare, din momentul plantării și 
pînă la începerea gerului rănile 
provocate prin fasonarea rădăcini
lor cu ocazia plantării se vindecă, 
iar uneori încep să crească și rădă
cini noi. Vindecarea rădăcinilor tă
iate și începutul creșterii lor sînt în 
mare parte ajutate și de seva aflată 
în ramurile pomului care, chiar 
după căderea frunzelor, continuă să 
se deplaseze către rădăcini, unde se 
depune sub formă de substanțe de 
rezervă. Pomii plantați toamna folo
sesc mai bine rezervele de umiditate 
care se creează în urma ploilor și 
zăpezilor, iar primăvara pornesc în 
.vegetație în condiții aproape nor
male, avînd o creștere bună din pri
mul an. Pomii plantați primăvara, 
dimpotrivă, pornesc în vegetație cu 
întîrziere, numai pe seama substan
țelor de rezervă, fără ajutorul rădă
cinilor, și de multe ori în cazul cînd 
nu sînt îngrijiți corespunzător ei se 
usucă în număr mare. Problema 
folosirii raționale a umidității solu
lui din perioada toamnă-iarnă tre
buie să stea deci cu atît mai mult în 
atenția inginerilor și tehnicienilor 
din agricultură, cu cît noile plan
tații se execută pe terenuri în pan
tă, de pe care apa se scurge ușor.

O condiție hotărîtoare pentru 
prinderea pomilor plantați este asi
gurarea unui contact cît mai strîns 
între rădăcini și sol. Acest lucru se 
realizează pe deplin la pomii plantați 
din toamnă, întrucît datorită apei 
provenite din ploi și zăpezi pămîntul 
din groapă se așează mai bine. Plan
tarea de toamnă a pomilor se im
pune și pentru faptul că se execută 
într-o epocă cînd brațele de muncă 
din gospodării sînt mal puțin ocupa

Rccomanflârilc Institutului 
central fle ccrcctöri

te în celelalte sec
toare. în afară de 
aceasta, cheltuie
lile legate de plan
tatul de toamnă al 
pomilor sînt mai

Primăvara este necesar să 
o cantitate mai mare de apă

agricole

reduse, 
se dea 
la plantare și udatul trebuie repe
tat de 2-3 ori, dacă vara e jecetoasă.

Noile plantații trebuie să se facă 
cu precădere în bazinele pomicole, 
unde există o tradiție și o expe
riență îndelungată, pe terenuri im
proprii culturii cerealelor. în acest 
scop, este necesar să se întocmească 
un plan de organizare a teritoriului 
și să se stabilească speciile și soiu
rile ținîndu-se seama de condițiile 
pedoclimatice locale. în plan trebuie 
să se prevadă și posibilitatea extin
derii în perspectivă a livezii și exe
cutarea mecanizată a lucrărilor de 
îngrijire. Consiliile agricole regiona
le vor trebui să verifice întocmirea 
planurilor de plantări mai ales acolo 
unde se fac plantări pe suprafețe 
mari.

Institutul de cercetări hortiviti- 
cole recomandă să se folosească din 
plin experiența stațiunilor experi
mentale Ștefănești (secția Bilcești), 
Bistrița, Tg. Jiu, Geoagiu și a gos
podăriilor agricole colective și de 
stat din raioanele respective, care 
au plantat cu pomi suprafețe întinse 
de teren în pantă și pe care le-au 
arat cu plugul reversibil, creîndu-se 
astfel cele mai bune condiții de creș
tere a pomilor. Gospodăriile colec
tive care nu au încă experiență în 
această direcție vor face mai întîl 
plantarea pomilor pe dealuri cu 
pante uniforme, care nu necesită 
măsuri speciale de amenajare. Res
tul suprafețelor se vor planta în anii 
următori pe bază de proiecte spe
ciale de organizare a teritoriului și 
de amenajări antierozionale.

Prinderea pomilor este hotărîtă de 
pregătirea terenului, de asigurarea 
materialului săditor de bună cali
tate și de felul cum este executată 
lucrarea de plantare. Unde permite 
înclinația pantei și terenul prezintă 
stabilitate, pămîntul trebuie desfun
dat în benzi pe curbe de nivel late 
de 2-3 m și 
în asemenea

momentul

economisirea ma- 
a materialelor, 
sectorul transforma- 
„Electroputere' din

cantitate 
pot con- 
la 53 de 
mijlocie,

Economii de materii 
prime si materiale 
în întreprinderile industriale din 

regiunea Oltenia se desfășoară o 
susținută întrecere pentru descope
rirea de noi resurse de economii. O 
sursă importantă în această direc
ție o constituie 
teriilor prime și

Muncitorii din 
tori al Uzinei
Craiova, de exemplu, au economisit 
de la începutul anului o 
de tablă silicioasă cu care 
fecționa miezuri magnetice 
transformatori de putere
precum șl sîrmă pentru executarea 
bobinajului la 30 de transformatori. 
Ei au obținut aceste rezultate apli- 
cînd metoda de croire combinată la 
tabla silicioasă și alte măsuri pri
vind mai buna gospodărire a mate
riilor prime. în sectorul mașini rota
tive al aceleiași uzine s-a economi
sit lunar tablă silicioasă pentru 
executarea a trei motoare electrice 
de putere mijlocie și 
natori de putere mică.

însemnate cantități 
au fost economisite și 
mașini agricole „7 Noiembrie* 1 
Craiova, Uzinele mecanice din Tr. 
Severin, precum și în alte întreprin
deri din regiune.

Pe un panou mare de tablă, de 
lîngă poarta principală a șantiere
lor navale gălățene, e zugrăvit 
planiglobul. Doar două puncte, 
aflate la mii de kilometri unul de 
celălalt, sînt marcate pe ne
cuprinsul planetei : Rio de Janeiro 
și Constanța. O dungă lată de 
vopsea, albă, traversează mările și 
oceanele, asemenea cărării de spu
mă pe care o lasă un vas în urma 

I lui. E desenat și vasul, în clipa 
j trecerii Ecuatorului. Silueta vasu- 

I lui e geamănă cu a cargourilor
I aflate, în mărime naturală, la cîți- 
! va pași mai departe in această 

curte, maternitatea metalică a șan
tierului de la Dunăre.

De mai multe zile stă panoul în 
a bătaia tuturor privirilor. De cîte 

ori nu s-au oprit pînă acum în fața 
lui constructorii de nave ! Dar ca 
în prima clipă, cu deosebire la 
ceasul intrării și al ieșirii din 
schimb, oamenii tot mai zăbovesc 
privind planiglobul. Sentimentele 
lor nu sînt greu de deslușit. Pe 
mișcătoarele cărări ale lumii, flu- 
turînd drapelul patriei, trece vlăs
tarul căruia ei i-au dat viață : 
nava „Galați". Iar într-un colț al

Datorită preocupării muncitorilor 
din această regiune pentru gospo
dărirea atentă a materialelor, mai 
mult de jumătate din cele aproape 
30 milioane de lei economisite peste 
plan în regiune reprezintă materii 
prime și materiale.

a 50 alter-

da materiale 
la Uzina de 

>" din

la 60-70 cm adîncime. 
cazuri, gropile se fac 
plantării și numai cît 
încapă rădăcinile po-

în
e necesar să 
milor.

Acolo unde nu există posibilitatea 
să se facă desfundarea, fie din lipsa 
mijloacelor tehnice, fie din cauza 
înclinării prea mari a pantei se vor 
face
1 m, 
gînd

In
cut încă, se vor lua măsuri urgente 
pentru executarea lor. Pămîntul re
zultat de la prima jumătate a gropii 
se așează într-o parte, iar restul 
cealaltă. Cu cîteva zile înainte

gropi cu lățimea de cel puțin 
jar adîncimea de 0,80 m, ajun- 
la 1 m în terenurile grele.
cazul cînd gropile nu s-au fă-

în 
de

(Continuare în pag. II-a)

Munteanu (pag. 3-a).
Răsfoind presa străină : 
referendumul din Franța 
4-a).
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• Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 
2-a).

9 Pe ecranele cinematografelor : 
Flăcări și flori de Liviu Ciulei 
(pag. 2-a).

• Corespondență din Moscova : 
Cei cărora li se spune „Maiak” 
de A.•
După 
(pag.

Uzina chimică metalurgica din 
Copșa Micâ, regiunea Brașov. De 
aici pornesc produse necesare 
industriei chimice. Colectivul 
uzinei îșl realizează în mod rit
mic sarcinile de plan. In primele 
trei trimestre ale anului au 
date peste plan produse în 
loare de 1 581 000 lei.

în fotografie : Aspect din
ția unde se recuperează metalul 
din zgură. (Foto : Agerpres)

Se extinde sistemul 
locuințelor prin

Fruntași la executarea 
arăturilor adinei

de încă!? i 
termoficare

muncitorești din țară, 
Hunedoara, Arad, Tl-

în mai multe orașe șl centre 
printre care București, Onești, 
mișoara, Reșița și altele continuă să se extindă sis
temul de încălzire a locuințelor pri-ti termoficare.

Zilele acestea au început lucrările în vederea ter- 
moficăril centrului minier Vulcan. De avantajele 
călzirii prin termoficare vor beneficia în curînd 
minerii din localitatea Brad.

Sistemul de încălzire a apartamentelor, pe lîngă
este igienic, aduce și însemnate economii de com
bustibil. Numai două centrale electrice de termoficare 
din Capitală — Grozăvești și Grivița Roșie — încăl
zesc cu aburul pe care l-au folosit mai întîi la pro
ducerea energiei electrice o cantitate de apă nece

sară asigurării 
căldurii pentru 
13 000 de apar
tamente.

(Agerpres)

în-
Și

că

Noul magazin cu autoservire din Slatina.
(Foto : R. Costln)

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
La Sfatul popular al regiunii Crișana 
s-a făcut zilele acestea repartizarea 
celor 48 medici 
din promoția 1962, 
de curînd sosiți în 
regiune.

Sfatul popular 
regional s-a preo
cupat de asigura
rea unor condiții 
bune de muncă 
și de viață ti
nerelor cadre me
dicale. Tuturor li 
s-au asigurat 
primul rînd
cuințe corespun
zătoare.

în 
lo~

Deschiderea anului școlar 
in învățământul seral 

și fără frecvență
In legătură cu deschiderea anului șco

lar 1962—1963 în învă|ămîntul seral și 
fără frecvenfă de cultură ' generală, Mi
nisterul Învăfămînfului comunică :

— Noul an de învățămint pentru 
cursurile serale ale școlilor de cultură 
generală (cl. IX-XI) va începe în ziua 
de 5 noiembrie 1962.

— Pentru clasa a Vlll-a serală concursul 
de admitere va avea loc între 7 și 10 
noiembrie a.c. Elevii admiși vor începe 
cursurile în ziua de 12 noiembrie.

— înscrierile la învățămînful fără 
frecvență (clasele V-XI) se fac pînă la 20 
noiembrie a.c. Concursul de admitere în 
clasa a Vlll-a învăfămînt fără frecvență va 
avea loc între 20 și 30 noiembrie a.c.

— Cei interesați se vor adresa secții
lor de învățămint raionale (orășenești) 
șl secțiilor serale șl fără frecvență din 
cadrul școlilor medii. (Agerpres)

IAȘI (coresp. „Scînteii“). >—• Mecanizatorii din ca
drul trustului Gostat Iași au realizat în timpul optim 
planul însămînțărilor de toamnă. Aceasta le-a permis 
să treacă cu toate forțele la executarea arăturilor 
adinei pentru însămînțările de primăvară. Pînă în 
prezent, ei au efectuat arături pe aproape 70 la sută 
din suprafața planificată. în gospodăriile agricole de 
stat Strunga, Războieni, Popricani și altele, această 
lucrare se apropie de sfîrșit.

MIAU
redacția noastră 

o scrisoare de la 
de locatari ai imo-

a
un

La 
sosit 
grup 
bilului din sfr. Dobrogea- 
nu Gherea nr. 8, raionul 
V. I. Lenin. Autorii scri
sorii semnalează posibili
tățile de a reduce chel
tuielile de întreținere a 
blocurilor prin unificarea 
administrațiilor de bloc. 
Deoarece în unele raioane 
din Capitală acest mod 
de organizare a adminis
trațiilor de bloc se aplică 
de aproape 2 ani cu re
zultate bune — se spune 
în scrisoare — socotim 
folositor să fie extins.

In legătură cu cele de 
mai sus ne-am adresat 
unor tovarăși de la Sfatu
rile populare ale raioane
lor 1 Mai și 30 Decembrie, 
precum și cîtorva condu
cători de administrații Re 
bloc unificate din aceste 
raioane, lată ce am aflat.

Prin unificarea adminis
trațiilor de bloc s-a urmă
rit reducerea cheltuielilor 
de întreținere a clădiri
lor și o mai bună întreți
nere a fondului locativ. 
Astfel, un număr de 
blocuri situate înfr-un a- 
numit perimetru, în loc să 
aibă fiecare cîfe un ad
ministrator, uneori chiar 
și cîte un contabil, sînt 
gospodărite acum de o 
administrație unică, avînd 
un administrator care în-

AVA M T A J O S
Pornind. de la o 

scrisoare în legă
tură cu unificarea 

administrațiilor 
de bloc

dedeplineșfe și funcția 
contabil. In felul acesta 
s-au redus simțitor chel
tuielile de întreținere și, 
în 
te 
De 
nul

consecință, 
a fiecărui 
exemplu, 
1 Mai, la

cota-par- 
locatar. 

în raio- 
cele 4 

adminisfrafii unice create
pe străzile Arcului, Vasile 
Lascăr, Doinei și Al. Sa- 
hia (la care s-au alăturat 
și alte blocuri din străzi
le învecinate), cheltuielile 
de întrejinere 
de la 11 000 lei în 1960, 
la 2 500—3 000 lei în 1962. 
In raionul'30 Decembrie, 
la blocul de pe Calea 
Victoriei nr. 95, unde 6 
blocuri (de la nr. 95 la 
105) au format o singură 
administrație — cheltuieli
le de întrefinere s-au re
dus cu 7 lei de persoană. 

Avînd în sarcina sa 
atribuții noi fată de ve
chea organizare, adminis
trația unică colaborează 
îndeaproape cu sfatul 
popular respectiv, și mai 
ales cu I.A.L.-ul, ia mă
suri operative de între
ținere a locuințelor. In 
raionul 1 Mai s-au format

au scăzut

echipe de mecanici care 
verifică periodic instala
țiile sanitare, intervin di
rect atunci cînd se ivesc 
anumite defecțiuni. Un 
alt avantaj constă în folo
sirea mai bună a mecani
cilor, fochiștilor și a per
sonalului care asigură cu
rățenia. Fiind la dispozi
ția administrației uni
ce (și nu legați de pro
blemele gospodărești ale 
unui singur bloc ca 
înainte), aceștia sînt diri
jați în permanență acolo 
unde este nevoie, iar în 
perioada concediilor de 
odihnă se asigură între
ținerea fără angajări tem
porare de lucrători.

Experiența administrații
lor unice dovedește că 
există largi posibilități de 
a reduce pe calea acea
sta cheltuielile de între
ținere a blocurilor. Ar fi 
indiepf ca Sfatul popular 
al Capitalei, împreună cu 
comitetele executive ra
ionale, precum și sfaturile 
populare din alte orașe și 
centre industriale să stu
dieze posibilitatea 
a extinde această i 
riență 
(iona. 
bine 
unice 
șoare 
unor norme precise și sub 
un larg control obștesc.

I. V.

I de 
expe- 

și de' a o perfec- 
Tofodafă, ar fi 

ca administrațiile 
de bloc să-și desfă- 
activifatea pe baza

TELEGRAMĂ

In întreprinderile 
din Bacău

In orașul Bacău, odată cu reutilarea și modernizarea întreprin
derilor, se desfășoară o largă acțiune de perfecționare a tehnologiei 
existente și de introducere pe scară largă a unor noi procedee teh
nologice avansate. In scopul ridicării continue a nivelului tehnic al 
producției, Comitetul orășenesc de partid Bacău a analizat recent, 
cu ajutorul unor colective de specialiști, modul în care conducerile 
întreprinderilor, organizațiile de partid și organele sindicale se 
ocupă de perfecționarea tehnologiei de fabricație. Aceste colective au 
făcut propuneri, au recomandat măsuri pentru o mai largă aplicare a 
metodelor de lucru și procedeelor tehnologice avansate.

Va Fabrica Colectivul Fabricii 
„ ... de pielărie și în-

,.Partizanul călțăminte „Parti
zanul" se ocupă 

intens de introducerea tehnolo
giei modeme. Odată cu lucră
rile de reorganizare și sistema
tizare a întreprinderii, de înlo
cuire a unor utilaje vechi cu 
mașini noi, s-a dus o muncă susți
nută pentru introducerea în produc
ție a celor mai noi și înaintate pro
cedee tehnologice. Unul dintre a- 
cestea este procedeul de fabricare a 
boxului cu fata corectată. Introdus 
în fabricație la începutul anului, 
prin acest procedeu se valorifică mai 
bine părțile de la gît și poale ale 
pieilor grele. Tot în acest an 
s-s introdus procedeul de fabrica
re a șpaltului' căptușit cu fața aco
perită, care permite de asemenea o 
valorificare superioară a acestuia și, 
în plus, duce la îmbunătățirea ca
lității încălțămintei.

în sectorul încălțăminte s-a apli
cat un nou sistem de confecționare 
a tocurilor. Pînă nu de mult, tocurile 
se confecționau manual, prin batere 
cu cuie. Noul procedeu constă în li
pire și presare. Un muncitor care 
înainte executa 140 de perechi de 
tocuri în 8 ore, execută acum în 
același timp 300 de perechi ; în plus, 
s-a îmbunătățit și calitatea. Tot în 
acest sector s-a introdus procedeul 
de ștanțare a pieilor de fete, care a 
dus la dublarea productivității mun
ții. în prezent se pregătește intro

Unii pășesc înainte, iar alții...

ducerea în fabricația curentă a me
todei de uscare a tălpii „în tunel“ ; 
se iau măsuri pentru extinderea cro
irii pe plăci din policlorură de vinii.

Noile procedee tehnologice aplica
te și-au dovedit din plin eficacitatea, 

tehnologia modernă 

[ producel
ele au contribuit la sporirea produc
tivității muncii cu 30 la. sută față de 
anul 1959.

La Uzina Introducerea me-
’ „ todelor tehnologi-

mefalurglcă ce' noj șj per_
fecționarea celor 

existente a stat și aici în centrul a- 
tenției întregului colectiv. La turnă
torie — secție „cheie“ din întreprin
dere — s-a introdus la sfîrșitul tri
mestrului I formarea și turnarea 
mecanică a pieselor mici. A sporit 
simțitor productivitatea muncii și 
s-a îmbunătățit calitatea pieselor. 
Tot aici a fost extinsă turnarea în 
forme și miezuri întărite cu bioxid 
de carbon. De la 25 de repere, cîte se 
turnau în anul 1961, s-a ajuns astăzi 
la peste 60 de repere. Pînă acum s-au 
turnat după această metodă peste 
550 tone de piese din cele 600 pre
văzute pentru întregul an. S-a ex
tins și turnarea in cochile, procedeu 
care duce la obținerea unei înalte 

productivități a muncii, la reali
zarea de economii de metal. în tri
mestrul II, colectivul turnătoriei a 
început să utilizeze pentru piesele 
grele amestecuri cu bentonită, care 
permit turnarea „la crud“ a piese
lor, fără a mai fi necesară uscarea 
formelor și miezurilor în cuptoare. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
circa 26 la sută, iar procentul de re
buturi a fost mult micșorat.

Perfecționarea continuă a tehno
logiei de fabricație, introducerea și 
extinderea unor procedee avansate au 
permis colectivului uzinei să reali
zeze și să depășească planul de pro
ducție, să reducă prețul de cost și să 
imbunătățească simțitor calitatea 
produselor.

La Fabrica Unele măsuri pri-
“ vind perfectiona-

„Proietarul rea tehnologiei
de fabricație au 

fost luate și la Fabrica de postav 
„Proletarul“. Pînă de curînd. spă
larea țesăturilor se făcea într-o 
singură flotă, în mediu alcalin. Da
torită durității apei, o parte din sodă 
nu putea fi eliminată din țesătură, 
dînd naștere unor pete. Acum s-a 
trecut la neutralizarea într-o baie 
cu acid acetic „la cald", după care 
se face o nouă clătire. în felul a- 
cesta dispar petele. Tot aici s-a in
trodus la cîteva articole procedeul 
de vopsire în mediu acid.

Cu toate acestea, serviciul tehnic 
al întreprinderii putea să facă mai 
mult în ce privește perfecționarea 
tehnologiei de fabricație. în planul 
tehnic este prevăzută doar o singu
ră problemă legată de introducerea 
tehnologiei moderne. Serviciul teh
nic s-a ocupat prea puțin de găsi
rea și aplicarea celor mai corespun
zătoare procedee tehnologice, nu a 
întocmit în acest scop un plan con
cret.

Slaba preocupare pentru introdu
cerea tehnologiei moderne se vede, 
de altfel, și în rezultatele obținute în 
producție : în multe luni din acest 

an sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii nu a fost 
realizată. Comitetul de partid de 
aici ar trebui să intensifice munca 
politică pentru a determina în rîn- 
durile colectivului un mai mare in
teres față de introducerea tehnolo
giei moderne.

La Fabrica Aici, prin monta-
r,Muncitorul rea unui agregat

■---------- ----- de presat piulițe,
l'ber . consumul de me

tal s-a micșorat la mai puțin de ju
mătate. A fost extins procedeul fi- 
letării prin rulare, care a dus la re
ducerea simțitoare a consumurilor 
specifice de metal ; în atelierul me
canic se utilizează metoda de pre
lucrare prin electroeroziune și al
tele.

Vizitînd întreprinderea și discu- 
tînd cu muncitorii și tehnicienii, îți 
dai seama că există încă posibilități 
pentru perfecționarea tehnologiei de 
fabricație și introducerea unor noi 
procedee tehnologice. Inovatorii și 
raționalizatorii fabricii sînt preocu
pați de găsirea unui nou procedeu 
de îndoire a tijelor cap-baston, de 
presare a șuruburilor cu capul în 
matriță și în ciocan etc. Ideea exis
tă, dar aceasta nu este temeinic 
sprijinită și stimulată de serviciul 
tehnic, pe baza unui plan concret. 
Că lucrurile așa stau se vede și din 
faptul că planul tehnic și planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pe 
1962 nu prevăd nimic în legătură cu 
introducerea unor procedee tehno
logice noi sau perfecționarea celor 
existente.

★

Așa cum arată faptele, în între
prinderile din orașul Bacău există 
condiții de introducere mai largă a 
procedeelor tehnologice înaintate. Se 
cere însă mai multă atenție, mai 
multă perseverentă atît din partea 
conducerilor de întreprinderi cît și 
din partea cadrelor tehnice. Spre a- 
ceasta trebuie să-și îndrepte mai 
mult activitatea și organizațiile de 
partid și organele sindicale, pentru ca 
ceea ce este nou și avansat în tehno
logie să-și găsească aplicare în pro
ducție.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

Un nou cămin studențesc
CONSTANȚA (coresp, „Scînteii"). — 

Zilele trecute la Consfanja a fost ter
minat și dat în folosinfa studenjilor 
institutului pedagogic din localitate un 
nou cămin studențesc. El are 330 locuri 
și două săli de lectură. Noul cămin 
este înzestrat cu mobilier, insfalafii de 
încălzire și iluminat moderne.

Descoperiri arheologice
Continuîndu-se săpăturile arheo

logice la Ferigile-Costești, raionul 
Horezu, s-a descoperit unul din cele 
mai mari cimitire de incinerajie din 
sudul Europei, datînd din epoca fie
rului. Din cele peste 500 de mor
minte s-a scos un prețios material 
muzeistic: vase, topoare de luptă, 
cuțite și săbii, vîrfuri de suliță, să
geți, piese de harnașament, obiecte 
de podoabă etc. (Agerpres)
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Tovarășului ȚOI EN GHEN
' Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Tovarășului KIM IR SEN

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian
Cu prilejul alegerii șl numirii dv. în calitate de președinte al Pre

zidiului Adunării Populare Supreme și președinte al Cabinetului de 
Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, vă transmitem cele 
mai călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima noi succese în activitatea dv. închinată 
operei de construire a socialismului în R. P. D. Coreeană, realizării 
năzuinței naționale a poporului coreean — unificarea pașnică și demo
cratică a patriei sale și consolidării păcii în lumea întreagă.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica Populară Democrată Coreeană se 
vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre. în interesul întă
ririi unității și coeziunii lagărului socialist.

GHEORGHE GHEORGHIU-DE.T ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Stat Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne al Republicii Populare Romine

hărții stă înscris cu litere roșii 
textul unei radiograme pe care 
„părinții" l-au și învățat pe 
dinafară :

Prima cursă spre America La
tină s-a desfășurat cu bine. Am

patrie, Ecuatorul. Nava merge 
minunat Transmiteți mulțumiri 
constructorilor de la Galați.

Comandant Vasiliu
Tuturor celor care, înainte de a 

asista la momentul lansării și de a 
privi sticla de șampanie spărgîn- 
du-se de bordul vasului, au muncit 
cu însuflețire și cu răspundere 
luni de zile — mulțumiri. Mulțu
miri lui Nedelcu Bacnaș și echipei 
sale, care au asamblat unele dintre 
cele mai pretențioase părți ale 
vasului pentru a înfrunta cuteză

tor lupta cu valurile ; motoristului 
Matei Costică, șef de brigadă ; in
ginerului Gheorghe Chihaia, răs
punzător de viața aparatelor elec
trice de navigație ; ajustorului 
Gheorghe Petrea, în a cărui grijă 
au stat armăturile vasului ; tâm
plarului Ion Gheorghiu și altor zeci 
și sute de vrednici „părinți".

Iată-i aici, în fața panoului, le- 
gînd adesea discuții interesante. 
Urmărind itinerariul cargoului 
„Galați", oamenii se gîndesc la 
vlăstarii metalici a căror lansare 
o pregătesc în momentul de față. 
Să-i facă și mai trainici, și mai 
cutezători. Pornind de la geografie, 
de la Ecuator și Rio de Janeiro, de 
la dunga lată, albă de vopsea, ase
menea cărării de spumă pe care o 
lasă un vas în urma lui, discuția 
alunecă firesc la preocupările de 
fiece zi. Și se transformă, în ate
liere, la cala de lansare, în hotărî- 
rea colectivului de a da lucru de 
mai bună calitate, de a scurta ter
menele.

Excelentă, agitatorică — prezen
ța acestui panou.

VICTOR VÎNTU



de țwtU
lucrătorilor

de bază 
îndruma-

ful de stat și cooperatist din tara noas
tră, despre finuta morală a 
din corner) etc.

în partid pe cei 
ai muncii. Or
din G.A.S. M. 

întărește conti-
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GALAȚI fco- 
resp. „Scîn- 
teii”). — Comi
tetul orășenesc 
de partid Ga-
lăți acordă o ging
deosebită aten- 
ție muncii po
litice în rîndurile constructori
lor pentru realizarea la termen 
a obiectivelor în lucru, pentru fo
losirea cu grijă a fondului de in
vestiții. Activiștii comisiei econo
mice a comitetului orășenesc se 
deplasează periodic pe șantierele 
industriale șt de locuințe, interesîn- 
du-se de activitatea constructori
lor. Ei studiază experiența pozitivă, 
scot totodată la iveală neajunsurile 
și ajută birourile organizațiilor de 
bază în lichidarea lor.. Asemenea 
analize au fost făcute pe șantie
rele de modernizare a Uzinei de 
tablă subțire, la Fabrica „Prutul”, 
la Grupul 4 instalații, la întreprin
derea de locuințe nr. 1 și altele.

Recent, biroul Comitetului orășe
nesc de partid Galați a analizat 
pentru a doua oară în acest an fe
lul cum se îndeplinește planul de 
investiții. Au fost adoptate măsuri 
pentru . îmbunătățirea în continua
re a muncii politice în rîndul con
structorilor în vederea realizării la 
termenele stabilite a tuturor obiec
tivelor aflate în lucru.

La propunerea lor, biroul organizației 
de bază a constituit un colectiv în 
care au intrat organizatorii ceior două 
grupe de partid și alți specialiști, 
membri și nemembri de partid, care 
au analizat felul cum sînt proiectate, 
realizate și folosite sculele, dispozi
tivele și verificatoarele. A reieșit că 
unele dintre acestea nu erau execu
tate la timp, ci abia după terminarea 
pieselor pentru întregul lot de pro
duse ; altele erau proiectate sau rea
lizate greșit ; au fost constatate și ca
zuri cînd, deși realizate la timp și de 
bună calitate, unele SDV-uri nu erau 
folosite în procesul de producfie din 
vina unor, maiștri.

Inițiativa celor două grupe de par
tid a scos la iveală lipsuri a căror 
înlăturare va duce la îmbunătăfirea 
muncii, la ridicarea calității produse
lor și realizarea unor Importante 
economii.

TIMIȘOARA. — La Uzinele me
canice Timișoara, în cadrul servicii
lor tehnice de concepfie există 7 
grupe de partid. Recent, grupa de la 
biroul de elaborare a tehnologiei de 
fabricafie și grupa de ia proiectarea 
sculelor, dispozitivelor și verificatoa
relor au inițiat o acfiune importantă.

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
La indicația biroului Comitetului regio
nal de partid Crișana s-au organizat 
pentru lucrătorii din comerț cicluri de 
conferințe pe teme politice, economice 
și educative. Recent, tov. Ladislau Far- 
kaș, director adjunct al cabinetului re
gional P.M.R., a 
toria definitivă a 
Romînă“. Se vor 
vind dezvoltarea
politica externă a R. P. Romîne, comer-

finut expunerea „Vic- 
socialismului în R. P, 
mai (ine expuneri pri- 
democrațiel socialiste,

TULCEA. „Organizațiile 
din raionul nostru, sub 
rea comitetului raional de partid, 
desfășoară o rodnică activitate 
pentru întărirea continuă a rîndu- 
rilor sale, primind 
mai buni oameni 
ganizația de bază 
Kogălniceanu se
nuu. Recent au fost primiți în rîn- 
dul candidaților de partid munci
torii Munteanu Iacob și Grigore 
Nicolae, fruntași la locul lor de 
muncă.

Organizația de bază din G.A.C. 
Ada Marinescu acordă o deosebită 
atenție primirii în partid a celor 
mai harnice și pricepute colecti
viste. Recent, într-una din adună
rile generale, colectivistele Iorda- 
che Steliana și Oprea Silvia au 
fost primite în rîndul candidaților 
de partid. Ele s-au remarcat prin 
munca lor sîrguincioasă pentru 
dezvoltarea și înflorirea gospodă
riei colective".

(Din ziarul „Drumul socialis- 
mului”-Tulcea).

Aspect dintr-o secție a Fabricii de 
produse lactate din orașul Tg. Mureș 

(Foto : Agerpres)

AL 300 LEA SAT ELECTRIFICAT

De curmd a fost racordat la sis
temul energetic național satul Cio- 
rani clin comuna Pufești, raionul 
Adjud. Acesta este al 300-lea sat 
electrificat din regiune.

ARAD. Organizația de partid de 
la Uzinele textile „30 Decembrie’

Arad 
cordă o mare 
atenție proble
melor legate 
de îmbunătă
țirea calită
ții produselor. 
Munca politică 

de masă a fost orientată spre an
trenarea întregului colectiv la re
zolvarea unor asemenea probleme. 
La filatură, în adunările generale 
de partid, în convorbirile agitato
rilor s-au analizat căile și meto
dele pentru reducerea defectelor 
firelor, înlăturarea sulurilor 
greutate necorespunzătoare etc.

Birourile organizațiilor de bază 
împreună cu conducerile secțiilor 
s-au ocupat îndeaproape și de ri
dicarea calificării profesionale a 
muncitorilor, maiștrilor și tehnicie
nilor. S-a acordat o atenție deose
bită ridicării nivelului profesional 
al ajutorilor de maiștri din țesă- 
torie, unde s-a deschis un curs 
cu atelier-școală la care au parti
cipat, 125 de tovarăși. De un real 
folos a fost indicația comitetului 
de partid de a se organiza expo
ziții de produse în secțiile uzinei. 
Aceste expoziții au fost vizitate de 
toți muncitorii din uzină, cărora li 
s-au arătat defectele care se pot 
produce la mărfuri, explicîndu-li-se 
totodată mijloacele prin care 
cestea pot fi evitate.

Toate aceste măsuri au dus 
obținerea unor bune rezultate, 
calitatea extra producția a cres
cut cu 4,8 la sută față de anul 
1961.

a-
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Pe marginea unor răspunsuri 
sosite la redacție

Un grup de locuitori 
din Pîrlita, raionul Ale
xandria. ne-au sesizat 
în luna aprilie că dru
mul din comuna Be- 
litori spre Roșiori de 
Vede este impracticabil 
pe o porțiune de circa 
patru km. Fiind vorba 
de un drum care face 
legătura între comune 
din două raioane înve
cinate, sesizarea 
trimisă Sfatului 
Iar al regiunii 
rești.

în răspunsul 
de redacție se arată că 
la întreținerea drumu
lui s-au ivit greutăți, 
determinate, între alte
le. de lipsa materialului 
pietros, balastul, care 
se găsește la o distanță 
mare. Răspunsul subli
nia că pentru rezolva
rea situației s-au luat 
măsuri ca autocamioa
nele de la secțiunile de 
drumuri ale raioanelor 
Roșiori și Alexandria, 
cît și două autocamioa
ne de la G.A.C. Belitori 
să transporte balastul 
necesar. Ni se comuni
ca, de asemenea, că s-au 
luat măsuri prin secția 
drumuri a raionului Ro
șiori ca să se 
contribuția în 
din comuna 
spre această 
obștească.

De atunci au trecut 
cinci luni. Recent, un 
grup de locuitori ai co
munei ne-au sesizat din 
nou, printr-o scrisoare 
trimisă redacției, că 
drumul continuă să fie 
impracticabil. S-a stri

a fost 
popu- 
Bucu-

primit

dirijeze 
muncă 

amintită 
acțiune

cat cumva atît de repe
de ? Nu. Pur și simplu 
drumul nu a fost repa
rat nici pînă azi. Rezul
tă că atît transportul 
balastului cu autocami
oanele, cît și celelalte 
măsuri au rămas pe hîr- 
tie. Cine are nevoie de 
astfel de răspunsuri, cu- 
prinzînd promisiuni și 
bune intenții, a căror 
realizare nu este urmă
rită ? Ce părere are Co
mitetul executiv al Sfa
tului popular al regiu
nii București despre si
tuația semnalată în 
scrisoare și despre con
ținutul formal al răs
punsului trimis . redac
ției ?

★
în luna mai, medicii 

circumscripției sanitare 
Sadova, raionul Segar- 
cea, ne-au sesizat că își 
desfășoară munca în 
condiții necorespunză
toare. Localul în care se 
fac consultațiile și tra
tamentele, precum și 
holul de așteptare pen
tru bolnavi sînt prea 
mici. Semnatarii dădeau 
o sugestie : să se obțină 
o casă situată în cen
trul comunei, pe atunci 
nefolosită, ce aparținea 
ocolului silvic.

Sesizarea a fost 
misă Comitetului

• cutiv al Sfatului popu
lar regional Oltenia. 
Măsurile necesare pu
teau fi luate în cîteva 
zile. Dar nu s-a proce
dat așa. în schimb, după 
o întîrziere nepermisă, 
de aproape cinci luni,

tri- 
exe-

ni se răspunde : „...scri
soarea nu este justă 
deoarece în această clă
dire se găsește ampla
sat ocolul silvic...“.

Caracterul formal al 
răspunsului este izbitor, 
în primul rînd nu a 
fost rezolvat'însuși fon
dul sesizării — desem
narea unui local cores
punzător pentru cir
cumscripția sanitară. în 
al doilea rînd, așa cum 
ne comunică organele 
locale de partid, clădi
rea, contrar afirmației 
din răspuns, n-a fost o- 
cupată de ocolul silvic, 
ci a fost atribuită drept 
locuință unui inginer 
silvic. De altfel, aces
ta este un aspect se
cundar. Esențial este 
faptul că cei care aveau 
datoria să cerceteze lu
crurile și să ia măsurile 
cuvenite pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă ale personalului 
sanitar au găsit cu cale 
să respingă sesizarea și 
să se spele pe mîini.

Este regretabil că pre
ședintele și secretarul 
comitetului executiv al 
sfatului popular regio
nal și-au pus cu ușu
rință semnătura pe 
adresa trimisă redacției 
fără să se convingă dacă 
lucrurile au fost cerce
tate scrupulos, cu spi
rit de răspundere.

Amintim totodată 
ganelor de resort
circumscripția' sanitară 
din Sadova continuă să 
funcționeze în condiții 
nesatisfăcătoare.

în Editura Politică a apărut:
ÎN AJUTORUL CELOR CE STU

DIAZĂ STATUTUL P.M.R.
Lucrarea cuprinde lecțiile : 

Partidul Muncitoresc Romîn — 
conducătorul poporului în opera 
de desăvîrșire a construirii socia
lismului în patria noastră; statu
tul — lege de bază a partidului; 
calitatea de membru de partid, 
cum se face primirea în partid; 
centralismul democratic — prin
cipiul călăuzitor al structurii or
ganizatorice a partidului; orga
nizația de bază — temelia parti
dului; conducerea de către partid 
a organizațiilor de masă; educa
rea comunistă a membrilor și 
candidaților de partid.

Schimb de experiență
Recent, Ia „Bumbăcăria romînă Jilava“ 

a avut loc un schimb de 
tre muncitori ai filaturii 
bricii și 
„Filatura 
Capitală, 
discutat 
noi, 
tie

muncitori de la 
romînească de 

La schimbul de 
despre

organizarea 
etc.

experiență în- 
cardate a fa- 
Intreprinderea 
bumbac“ din 

experiență s-a
procedee tehnologice 
secțiilor de produc-

Un copil are ochii aspri și fața cris
pată. Vorbește aspru, crispat, gîndeșfe 
aspru. îndură foametea, frigul — ca un 
bărbat. Dar cînd visează, visează ca un 
copil.

Aceasta este poezia pe care a scris-o 
în limbaj cinematografic Andrei Tar
kovski. Un copil căruia războiul i-a 
furat dreptul la copilărie. Acesfa este 
tot subiectul filmului, laconic, lapidar, 
simplu și măreț, cu care cinematogra
fia sovietică a primit un nou premiu in
ternațional, cel mai mare premiu al 
Festivalului din Veneția — 1962 : „Leul 
de Aur”. Nu este o victorie pe care sin
gur acest film o marchează. Este o vic
torie a continuității marilor opere de 
artă scrise în cartea de aur a cinema
tografiei sovietice, în șirul „Potemkin”, 
„Drumul vieții", „Trilogia lui Maxim“, 
„Strămoșul lui Gingis Han“, „Ivan cel 
Groaznic", 
Jaful de 
„Soarta 
„Balada 
venit“, 
scrie < 
tică, 
mărețe 
bafive,
„Flăcări și flori“. (Titlul original : „Copi
lăria lui Ivan"). Este, cum spuneam, 
o victorie și pentru că această verigă 
din lanțul cinematografiei sovietice 
e o operă cu fotul nouă, altfel de
cît celelalte, și totuși asemenea lor. 
Le unește spiritul partinic, conștiința 
responsabilității artistului față de so
cietate, înalta sa poziție etică, dorința 
de a sluji prin arfă celor mai nobile 
străduințe ale oamenilor.

Tarkovski este nou atît prin con
cepție artistică, cît și prin modalitate 
de expresie. Elev al lui Mihail Romm, 
criticii îl definesc totuși ca un conti
nuator al lui Dovjenko. „Flăcări și 
flori“ este primul lui film de lung me
traj, terminat anul acesta, cînd Tar
kovski împlinește 30 de ani. Biografia 
sa artistică cunoaște numai excelentul 
scurt metraj „Vioara și compresorul".

De ce este nou Tarkovski ? Pentru 
că consideră imaginea cinematografi
că drept o imagine poetică. El ope
rează direct cu această imagine, pen
tru a crea metafore și asociații poe
tice și prin asta — emoție ; sare cu

ușurinfa pe care versul o face de la 
realitatea lumii concrete la realitatea 
lumii imaginative à eroului, și aceste 
imagini surprind proaspăt și nou, con
temporan, atît via(a de fapte cît și via
ta de gînduri.

Tarkovski nu se bazează propriu-zis 
pe conflict (s-ar putea spune că în fe
lul acesfa operează și adepții curentu
lui „anfidrama" din cinematografia fran
ceză) și totuși opera sa se deosebește 
total de lucrările încadrate în acest 
curent. Neaccentuînd conflictul, evitînd 
emfaza, cineastul nu ne aduce totuși 
în fața unor oameni care planează în- 
tr-un univers lipsit de sens. Eroii 
lui Tarkovski sînt simpli, întrucîfva 
înrudiți cu eroii lui Ciuhrai. Ii deose
bește poate de aceștia faptul că eroii 
lui Ciuhrai sînt în mod natural fericiți

or- 
că

Manualele agrozootehnice să ajungă la timp
in mina cursanților!

Manualele editate în acest an de Consiliul Superior al Agricul
turii pentru învățământul agrozootehnic au ajuns de cîtva timp în 
raioane. în multe locuri, datorită măsurilor luate de organele locale 
de partid și de consiliile agricole, ele au și fost expediate unităților 

■ agricole socialiste. Faptul că încă de la prima lecție aceste cărți se 
vor afla în mîinile cursanților va avea o mare însemnătate pentru 
buna desfășurare a învățământului agrozootehnic. Dar nu peste tot 
se acordă atenția cuvenită acestei importante probleme. Sînt cazuri 
cînd manualele se difuzează cu mari întârzieri.

Iată ce ne transmit cîțiva dintre corespondenții noștri regionali.

In majoritatea- învățămîntului
DOBROGEA gospodăriilor

lective 
nea Dobrogea manualele 
vățămîntul agrozootehnic 
aduse. Acest lucru se

CO- 
din regiu- 
pentru în- 
au și fost 
datorește

faptului că în cele mai multe locuri 
comitetele raionale de partid, sfatu
rile populare și consiliile agricole 
au privit cu răspundere această sar
cină, au organizat bine difuzarea 
cărților sosite.

Totuși, în unele raioane se sem
nalează destule deficiențe în ce pri
vește difuzarea manualelor. în ra
ionul Medgidia, bunăoară, deși de 
aproape o săptămînă mii de cărți 
stau în depozitele U.R.C.C., doar 22 
de gospodării colective din cele 51 
existente în raion au ridicat ma
nualele repartizate. Conducerile 
unor gospodării agricole colective 
cum sînt cele din comunele Peștera, 
N. Bălcescu, Nisipari, M. Kogălni
ceanu nici nu știau de existența căr
ților la centrul raionului.

întrebat care este situația difu
zării manualelor pentru învățămîn
tul agrozootehnic, tov. Victor Ne- 
goiță, președintele consiliului agri
col raional, spunea : „N-o cunosc. 
Nu noi, ci U.R.C.C.-Medgidia le 
distribuie“. Să nu știe oare pre
ședintele consiliului că pregătirea în 
cele mai bune condiții a deschiderii

stau de cîteva zile la oficiul poștal 
din comuna Lungani.

în alte raioane, printre care și 
Hîrlău, s-a hotărît ca manualele 
pentru cursurile agrozootehnice să 
fie predate lectorilor cu ocazia 
instruirii lor. Dar pînă atunci, ma
nualele ar putea ajunge în unități.

Este de datoria organelor locale 
de partid, de stat și a consiliilor a- 
gricole să ia măsurile cuvenite pen
tru organizarea difuzării operative a 
manualelor destinate cursurilor agro
zootehnice. ’

BRAȘOV

IAȘI

In planul comun 
al Consiliului a- 
gricol regional 

Uniunii regionale a 
de consum au fost

„Aleksandr Nevski“, „Depu- 
Baltica", „Sciors“, „Ceapaev", 

unui om", „Zboară cocorii“, 
soldatului", „Pace noului 

această serie se în- 
cu aceeași vigoare poe- 

aceleași caracteristici 
unei arte profund coiu

lui Andrei Tarkovski,

în
acum, 
avînd

> ale
, filmul

PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

sau luptă pentru dreptul fericirii lor, 
pe cînd cei ai lui Tarkovski luptă în 
general pentru fericirea la care ei poa
te că nu mai pot ajunge. Pentru 
cirea celor mulți.

Războiul este și el un subiect 
multe ori tratat zgomotos și 
emfază. In filmul lui Tarkovski 
vedem însă propriu-zis războiul, 
de tun care trag, nici explozii spec
taculoase, războiul a rănif mai adînc 
decîf carnea eroilor — a rănit sufle
tul lor. Subiectul îngăduia regizo
rului momente „tari“, să spunem 
cu un „efect" sigur. Știm că mama 
copilului a fost ucisă de fasciști. 
Dar nu vedem scena uciderii, care 
ar putea căpăta nuanțe melo
dramatice ; o știm din gîndurile, din 
impresia pe care această moarte o lasă 
asupra copilului. Acțiunea ar fi per
mis să se întrebuințeze atît de cău
tatul „suspense“, arătîndu-ni-l pe co
pilul cercefaș sfrecurîndu-se prin linii
le inamice, dar „suspensul" este pă
răsit în mod deliberat, evitat ca un 
efect ieftin. Nici dramaticul moment al 
prinderii copilului, nici impresionanta 
perioadă a închiderii lui în lagăr, a 
anchetei, nici pretextul dramatic al an-

feri-

de
cu 
nu 

guri

chefării lui nu este 
arătat. Dar cît de 
impresionantă, poate 
mult mai impresionan
tă decît scena omorîrii 
copilului, este găsirea 
în maldărul de docu
mente vorbind despre 
victimele ororii fascis
te, a fișei care înregi
strează un chip slab 
de copil, un chip lip
sit de copilărie.

Criticii caută puncte 
de sprijin — „c.i ama- 
tograf poetic", •- 
maș al lui DovjeiUu" 
„realism liric“, caută 
să eticheteze, să în
cadreze în curente. 
Parcă nu pot judeca 
altfel, E puțin impor
tantă eticheta ce i se 
va pune filmului, sau 
lui Tarkovski. E foarfe 

a 
acesfa : sS

o operă 
profund patriotică, vi

brantă, fără nici un ton declarativ, 
nelozincardă și care pe întreg în
tinsul ei poartă, sub învelișul imagini
lor, un gînd continuu, perfect consec
vent. Fiecare imagine și toate împj^u- 
nă se reazemă pe ceea ce se nu„ .;19 
concepția despre lume a artistului,/Ele 
nu o declară, o conțin. Cîndva Dide
rot a spus că arfa trebuie să copieze 
măiestria cu care natura își acoperă 
fenomenele. Dădea ca exemplu un 
pom — noi nu vedem cum crește, nu 
vedem seva care îl hrănește și îi stră
bate nervurile.

Opera lui Tarkovski este un exemplu 
strălucit al acestui deziderat artistic. 
Ca specialist ai impresia că nu s-a bi
zuit pe un scenariu ci pe un poem, că 
nu urmărește acțiunea, ci stări sufletești, 
că nu vrea să povestească, ci să emo
ționeze — de altfel spune singur... 
„toate arfele, și a-fortiori cinemato
graful, trebuie să fie înainfe de orice 
emoționante, să acționeze asupra Ini- 
mu .

Noi sînt și componentele Imaginii. 
Cîteodafă ne găsim în fața unui ca
dru bizar : pe o plajă largă, cu nisipul 
umezit de valuri, dinfr-un camion cad 
mii de mere — nisipul are culoarea 
ivorie, și cai negri vin și mănîncă me
rele. Un copil se uită înfr-o fînfînă 
adînca și mîna lui tulbură apa. Sînf 
imagini care depășesc adevărul ime
diat, juxtapuneri ciudate de realități. 
Aceste imagini întrebuințate în sine de 
un adept al suprarealismului ar crea în 
privitor senzația stranie de dezagrega
re, de negativism, de orizont pierdut, 
în slujba și în cadrul larg al realis
mului socialist, modalitățile cele mai 
îndrăznețe capătă un sens sănătos și 
se integrează înfr-o artă adevărată și 
utilă, nu rămîn în afara ei, nu deru
tează, nu deznădăjduiesc. Dimpotrivă, 
subordonate ideii diriguitoare a între
gii opere, o slujesc, se amplifică și o 
amplifică spre rezonanțe adînci șl 
ample, vibrante. Filmul „Flăcări și 
flori” ne povestește nu prin înfîmplări, 
nu prin dialog, cum războiul a furat 
copilăria lui Ivan cel cu ochii aspri, cu 
chipul aspru ca al unui bărbat, dar 
care visează ca un copil.

LIVIU 
artist

important ceea ce 
reușit 
creeze

CIULEI 
emerit

Plantarea de toamnă a pomilor între tu-

(Urmare din pag. I-a)

plantare, în mijlocul gropii se bate 
tutorele și se trage în groapă pă
mîntul scos din prima jumătate a 
gropii, astfel ca aceasta să rămînă 
goală pe o adîncime de 35—40 
de cm.

Pentru obținerea unor livezi în
cheiate, la plantare trebuie să se 
folosească numai material săditor 
de bună calitate, adică pomii cu 
4—5 rădăcini de minimum 25—30 
de cm lungime, trunchiul drept și 
destul d® îngroșat, scoarța netedă 
și lucioasă, fără răni sau pete pro
vocate de boli, avînd coroana for
mată din 3—5 ramuri cu o lungime 
minimă de 35 cm, cu muguri sănă
toși și bine dezvoltați. Merii și perii 
altoiți pe portaltoi vegetativ se pot 
planta și fără coroană (vergi).
Cum se face plantarea ?
In momentul plantării, rădăcinile 

pomului se fasonează cu un cosor 
sau cu un briceag bine ascuțit, a- 
dică se netezesc rănile de la cape
tele rădăcinilor de schelet și se 
scurtează rădăcinile subțiri. După 
fasonare, rădăcinile se mocirlesc în- 
tr-o pastă preparată din pămînt 
galben, bălegar de vacă și apă. Prin 
cercetări s-a dovedit că folosirea 
unei soluții de 
parte la 3 părți 
täte foarte bune, 
lor existenți în 
pasta prinsă pe

must de grajd (o 
apă) dă rezul- 

Datorită hormoni- 
mustul de grajd, 
rădăcini, pe lîngă

faptul că menține un grad oarecare 
de umiditate, constituie și un sti
mulent pentru grăbirea procesului 
de vindecare a rănilor și formarea 
de noi rădăcini.

Plantarea propriu-zisă se face de 
către doi muncitori care în primul 
rînd fac un mușuroi de pămînt în 
mijlocul gropii. în acest scop se tra
ge pămînt fertil din jurul gropii.

Adîncimea de plantare se potri
vește în așa fel încît, după ce pă
mîntul se așează în groapă, pomul 
să fie îngropat pînă la nivelul la 
care a fost în pepinieră. în acest 
scop, pomul se așează în poziție 
verticală lîngă tutore, cu coletul la 
4—5 
mal 
ca 
prea 
reci, 
suprafață decît normal pentru a feri 
rădăcinile de exces de umiditate și 
a le asigura căldura 
solurile nisipoase 
mai la adîncime. 
de băltire a apei, 
pentru scoaterea 
și scurgerea celei

Rădăcinile se așează răsfirat 
mușuroiul din groapă, apoi 
pune peste ele un strat de 4—5 
pămînt mărunt și reavăn, care 
îndeasă cu degetele. După aceasta, 
în mai multe reprize, se pune pă
mîntul necesar pentru umplerea 
gropii. De fiecare dată stratul de 
pămînt tras în groapă trebuie călcat

cm deasupra nivelului nor- 
al solului. Trebuie avut grijă 
pomii să nu fie plantați 
adînc. în regiunile cu soluri 
pomii trebuie plantați mai la

necesară. Pe 
plantarea se face 
Dacă este 
se vor lua 
apei din 
din jur.

pericol 
măsuri 
groapă

pe 
se 

cm 
se

bine, începînd de la marginile 
pii, pentru ca rădăcinile să 
un contact strîns cu pămîntul. Mun
citorul care calcă pămîntul e bine 
să fie încălțat cu cizme de cauciuc 
sau încălțăminte cu talpă de cau
ciuc, pentru a nu zdreli sau rupe 
rădăcinile. Se continuă cu trasul și 
călcatul pămîntului pînă ce se um
ple groapa la nivelul pămîntului din 
jur. Pentru a suplini lipsa de umi
ditate din această toamnă, este ne
cesar ca după plantare să se ude 
cu 2—3 găleți de apă fiecare pom. 
în afară de sporirea umidității din 
sol, apa mai are și rolul de a face 
ca pămîntul să se așeze mai bine 
în groapă, să mărească contactul în
tre rădăcini și sol și să elimine 
aerul care eventual formează goluri 
în jurul rădăcinilor.

Ținînd seama că plantarea pomi
lor se face în general pe soluri să
race în materii hrănitoare, pămîn
tul destinat pentru umplerea gropii 
se amestecă cu 10—15 kg de bălegar 
bine descompus, iar acolo unde 
există posibilitatea se amestecă șl 
cu 50—60 g superfosfat și 25—35 g 
sare potasică.
îngrijirea pomilor plantați

gro- 
aibă

după ce solul s-a așezat,
tore și trunchiul pomului se așează 
un șomoiog de paie sau de talaj și 
se leagă. înainte de începerea în
ghețului, în jurul pomului se face 
un mușuroi pentru ca rădăcinile să 
fie apărate de îngheț.

Tăierea ramurilor pentru Arma
rea coroanei se face primăvara îna
inte de pornirea în vegetație întru- 
cît, așa cum s-a arătat, toamna 
substanțele hrănitoare continuă să 
se deplasezé din ramuri spre rădă
cini.

După plantare, trunchiurile pomi
lor se învelesc cu trestie, tulpini de 
floarea-soarelui, carton asfaltat sau 
alt material protector contra roză
toarelor.

La 2-3 săptămîni de la plantare,

★

Ținînd seama de marile avantaje 
pe care le prezintă plantarea de 
toamnă a pomilor, este necesar să se 
depună eforturi pentru ca în afara 
celor 9 750 ha livezi, sarcină de jian 
pe anul 1962, să se realizeze un vo
lum cît mai mare de plantări din 
sarcina ce revine pentru anul 1963.

Pentru ca plantările din aceastăr 
toamnă să decurgă în condiții op
time, este necesar ca sfaturile popu
lare regionale și raionale să reparti
zeze din timp, pe gospodării, mate
rialul săditor. De asemenea, pepi
nierele trebuie să scoată la timp 
pomii pe care să-i pună la dispozi
ția gospodăriilor colective.

întrucît toamna pot surveni ori- 
cînd înghețuri, gospodăriile trebuie 
să ia măsuri pentru ridicarea cit 
mai repede a pomilor din pepip.’^re, 
transportarea lor la locul de p/â n- 
tare în cîmp și stratificarea coi\, - 
tă, pentru a-i feri de îngheț. De 
asemenea, să se treacă cu toate for
țele la plantat,1 urmărindu-se asi
gurarea unor lucrări de bună cali
tate.

agrozootehnic este 
una din sarcinile actuale ale consi
liului agricol raional ?

în regiunea Iași 
au sosit mii de 
manuale pentru

cursurile agrozootehnice : 4 550 cărți 
de legumicultură, 2 959 de viticul
tură, 3434 de pomicultură. 17 312 
pentru cultura plantelor de cîmp 
și 7 369 pentru creșterea anima
lelor. Din cauză însă că orga
nele locale de partid, de stat și con
siliile agricole n-au dat destulă a- 
tenție acestei probleme, expedierea 
manualelor se face greoi, ele ajung 
cu întîrziere în gospodării.

în unele raioane ca Pașcani, de 
pildă, și în comunele din raza ora
șului Iași s-a hotărît ca întreprin
derea comercială raională să trimită 
gospodăriilor colective pachetele cu 
manuale prin poștă. Manualele au 
fost expediate. Numai că s-a omis 
un amănunt : să se indice modul 
cum trebuie achitat costul lor. Ne- 
știindu-se acest lucru, cărțile expe
diate gospodăriilor colective Holbo- 
ca și Ruseni din raza orașului Iași, 
Bălțați, Lungani și Zmeu din raio
nul Pașcani etc. au făcut cale în
toarsă la oficiul poștal.

Se mai întîlnesc și altfel de situa
ții. Pachetele cu cărți pentru gos
podăria agricolă colectivă Bălțați

Brașov și al 
cooperativelor 
prevăzute măsuri ca difuzarea ma
nualelor pentru învățămîntul agro
zootehnic să se facă imediat ce 
acestea sosesc la raioane. Aproape 
peste tot s-a înțeles acest lucru. în 
multe gospodării colective, cursanții 
au și primit manualele de legumicul
tura, pomicultură, creșterea anima
lelor și altele. Pînă acum, din căr
țile trimise în regiune s-au și difu
zat circa 50 la sută.

Din păcate însă, în unele raioane 
această acțiune se desfășoară cu 
multă încetineală. în depozitul din 
Mediaș stau de cîteva zile 1300 
cărți de pomicultură. Același lu
cru poate fi constatat și la Făgăraș 
și Sighișoara. De ce această situa
ție ? Fiindcă în aceste raioane con
siliile agricole n-au indicat I.C.R.- 
urilor modul cum trebuie repartizate 
manualele unităților.

Este necesar ca organele locale 
de partid să controleze mai temei
nic felul cum consiliile agricole se 
achită de sarcinile ce le revin pri
vind deschiderea cursurilor agro
zootehnice.

T1EATR1E « (gamoama ^Te/ewz/^e «"Radio
TEATRE : Teatrul de operă șl balet 

al R. P. Romine : Romeo și Julietta — 
(orele 19,30); Teatrul de stat de operetă: 
Rosemarie — (orele 19,30); Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
Febre — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Vicleniile iui Scapin — (orele 19,30); 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Ciocirlia - ' " '
Patru sub
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1)
Cadîr 
R. P. 
19,30); 
Iești :

(orele 19,30). (Sala Studio): 
un acoperiș^ — (orele 20) ;

Tache, Ianke și 
— (orele 19,30). (Sala Palatului 
Romîne) : Sfînta Ioana — (orele 

Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
Măria sa bărbatul — (orele 19,30). 

Teatrul pentru tineret și copil (Sala 
pentru tineret) : Oceanul — (orele 20). 
(Sala pentru copii): Salut voios — (orele 
18); Teatrul evreiesc de stat : O seară 
de folclor muzical evreiesc — (orele 20); 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Vorba revistei — (orele 20); 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Un 
băiețel, o paiață și o maimuță și Rochița 
cu figuri — (orele 16). (Sala Academiei): 
Cartea cu Apolodor (premieră) — (orele 
16).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Flăcări șl 
flori : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21,15), Miorița (10; 12,15; 16; 18,30; 21), Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). 10.000 de scri
sori : Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Centrul Înaintaș a murit în zori : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl

ps; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Flacăra (10,30; 16; 18,15; 20.30). Sub 
ploaia atomică : Alex. Sahia (18,15; 20,30), 
23 August (16,30; 18,45; 21). La 30 de ani : 
Tineretului (10,30; 12,20; 14,10; 16; 18,15;
20.30) , Arta (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30). Apartamentul — 
cinemascop : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 14; 
după-amiază 16,45; 18,45; 21). Cînd come
dia era rege — Vîrsta de aur a come
diei : Central (10; 13; 16; 19,15). Copilul 
și orașul — Funtik și castraveții : 13 
Septembrie (10; 12). Planeta furtunilor : 
13 Septembrie (16,30; 18,30; 20,30). Pe că
rările junglei — Noi la festival : Timpuri 
noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). Omul amfibie : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30). Bandiții din Orgosolo : 
înfrățirea între popoare (16; 18,15; 20,30), 
23 August (10; 12; 14), Donca Simo (15; 
17; 19; 21), Libertății (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Perle negre : Cultural (10,30; 16;
18,15; 20,30). M-am săturat de căsnicie: 
Alex. Popov (rulează în continuare de 
ia orele 10 pînă la 21). Vals pentru un 
milion : 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Moșilor 
(16; 18; 20). O viață : Grivița (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Cartierul viselor :
C-tin David (15,30; 18; 20,30). Nouă zile 
dintr-un an — ~ " ----- ----- *
18,15; 
18,15;
Alex, 
pilotul secund : T. Vladimlrescu (15; 17; 
19; 20,45). Umbre albe : Munca (15; 17; 
19; 21). Casa de la răscruce : Popular (16; 
18,15; 20,30), Fioreasca (16; 18,30; 21). 
Fantomele din Spessart : 16 Februarie

20,30).
20,30).
Sahia

20,45).
: V. Roaită (10,15; 12,30; 16: 
Acord final : Unirea (16; 
învierea — ambele serii : 
(10,30; 14,15). Dragostea și

(16; 18; 20). Absență îndelungată — cine
mascop : M. Emlnescu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emi
siunea pentru cluburile din întreprin
deri. Din cuprins : Telejurnalul săptă- 
mînii. Despre. reducerea prețului de 
cost al producției materialelor de cons
trucții. Fruntașii noștri. Cu aparatul 
de filmat la Combinatul textil ,',Olga 
Bancic"—Păulești, regiunea Ploiești. Re
portajul filmat : Timișoara. Emisiune de 
artă plastică : „Ion Andreescu“. Muzică 
distractivă. Orele 19,00 — Emisiunea
pentru sate.

RADIO, miercuri 31 octombrie o Pro
gram de suite — ora 9,00 — I ; • Teatru 
Ia microfon : „Trenul blindat 14—69“ de 
Vsevolod Ivanov — ora 10,00 — I ; e 
Muzică de cameră — ora 12,15 — II ; o 
Ansambluri vocale din operele Iul Mo
zart — ora 12,30 — I ; • Din cîntecele 
și dansurile popoarelor — ora 12,48 — II;
• Carnet de reporter — ora 13,15 — II ;
• Estrada melodiilor — ora 13,25 — II; e 
Concert de prînz — ora 14,00 — I ; o 
Concertul nr. 6 în Mi bemol major pen
tru vioară și orchestră de Mozart — ora 
15,30 — II ; • Muzică de estradă — ora 
16,10 — II ; • Muzică din operete — ora 
17,00 — II ; « Sfatul medicului : Pneu
monia — ora 17,30 — II ; « Concertul nr. 
1 în re minor pentru pian și orchestră 
de Johannes Brahms — ora 18,00 — I ; a 
Muzică populară romînească — ora 18,05 
— II ; • însemnări despre umanismul 
literaturii sovietice — ora 18,50 — II ; • 
Jurnalul satelor — ora 19,00 — I ; • Pro
gram de romanțe — ora 19,40 — I ; « 
Cîntece de dragoste de compozitori ro- 
mînl — ora 20,10 — II ; o Tribuna radio

— ora 20,30 — II ; o „Compozitorul săp- 
tămînii“ ; P, I. Ceaikovski. — ora 20,40
— II ; • Din creația tinerilor poeți so
vietici — ora 21,15 — I ; * Muzică popu
lară romînească cerută de ascultători — 
ora 21,30 — I ; 9 Ciclul „Pagini din mu
zica preclasică“ — Adam de la Halle — 
ora 22.00 — II ; 9 „Lucrări de compozi
tori romîni inspirate de versurile poe
tului sovietic Vladimir Maiakovski“ — 
ora 22,20 — I ; 9 Interpreți sovietici c?*e 
ne-au vizitat țara : pianistul Sviatos \ 
Richter — ora 23,10 — II. ț

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri 

vremea s-a ameliorat trecător. Cerul a 
devenit variabil cu înnourări mai accen
tuate în Oltenia, unde Izolat a plouat. 
Local ceața a fost mai persistentă. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit. In 
București : Vremea s-a ameliorat tre
cător. Cerul a fost variabil, acoperin- 
du-se seara cînd a și plouat slab. Vîntul 
a suflat slab pînă Ia potrivit din secto
rul nord-estic. Temperatura maximă a 
urcat pînă la 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 noiembrie. In țară : Vreme în ră
cire cu cerul noros. Vor cădea ploi 
temporare. Vînt tare la început, apoi 
va slăbi în Intensitate. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între minus 4 grade șl plus 6 grade, 
local mal scăzute, iar maximele între 5 
șl 15 grade. în munți va ninge viscolit. 
In București : Vreme în răcire, cu ce
rul noros. Temporar ploaie. Vînt tare 
Ia început, apoi potrivit. Temperatura 
în scădere.
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O delegație a Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. ne va vizita țara

La invitația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, o delegație 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. va 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația, condusă de tov. N. N.

Conferințe, simpozioane, expoziții
'Manifestările cultural-artistice prilejuite 

de sărbătorirea Lunii prieteniei romino- 
soviefice continuă să fie urmărite în În
treaga tară de numeroși oameni ai 
muncii.

în CAPITALĂ, prof, arhitect Gheor
ghe Pefrașcu a vorbit la Casa priete
niei romîno-sovietice despre „Arhitec
tura și urbanismul sovietic contempo
ran", iar la clubul fabricii de țigarete 

^București conf. univ. I. Popescu Ne- 
veanu a finut conferința „Profilul moral 

"81 omului sovietic". „Importante propu
neri pentru apărarea și întărirea păcii 
făcute de U.R.S.S. la Organizația Na
țiunilor Unite", s-a intitulat conferința 
ținută de ing. Victor Constantinescu, 
vicepreședinte al Sfatului popular al 
Capitalei, în sala clubului sindical 
din strada Saligny nr. 2. Consiliul local 
al sindicatelor din orașul București a 
organizat un simpozion cu tema „Reali
zările U.R.S.S. în domeniul centralelor 
termoelectrice". Cu acest prilej au fost 
prezentate referatele „Avîntul construc
ției energetice în U.R.S.S.", „Construc
ția universală pentru centrale termo
electrice", „Construcția de centrale în 
aer liber în U.R.S.S.''.

La cluburile sindicale din orașele și 
schelele petroliere ale regiunii PLO
IEȘTI au avut loc numeroase confe
rințe printre care „Voința de pace a 
popoarelor — factor călăuzitor al politi
cii externe a U.R.S.S.", „Din lumea ști
inței și tehnicii sovietice", „Ce este 
nou în tehnica sovietică privind forajul 
sondelor" și altele. La Ploiești s-a des
chis expoziția „Electrificarea — baza

Delegația Consiliului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică a părăsit Capitala

Marți seara a părăsit Capitala de
legația Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică, con
dusă de V. I. Prohorov, secretar al 
C.C.S., care la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă ne-a vizitat țara.

Oaspeții sovietici au fost conduși 
la Gara de Nord de V. Mușat, vice
președinte al C.C.S., Ion Cotoț, secre
tar al C.C.S., precum și de activiști 
ai C.C.S. A fost de față G. E. Ce-

E n £ o i?
0 Marți dimineața a părăsit Capitala, 

!ndreptîndu-se spre Alger, o delegație a 
C.C. al U.T.M. pentru a participa la fe
stivitățile de la 1 noiemb'ie, Z'.ua națio
nală a Algeriei. Delegația este condusă 
de tov. Anghel Paraschiv, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M.

© Timp de aproape două săptămîni 
ne-a vizitat țâra la invitația Universității 
din București, prof. univ. Jorgen Dich, 
prorector al Universității din Ăarhus (Da
nemarca). Oaspetele a avut întrevederi 
cu cadre didactice din invățămîntul su
perior, a vizitat noi construcții s> com
plexe de cămine și cantine studențești, 
muzee, unități agricole socialiste.

La Universitatea din București prof, 
univ. Jorgen Dich a ținut o conferință 
despre situația agrară din Danemarca.

O Prof. Igor Mihailovici Lenin, doctor 
în științe tehnice, șeful catedrei de mo-

Cuplaj internațional de fotbal-rugbi

Mîine, joi, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală va avea loc un 
cuplaj internațional de fotbal și 
rugbi. Programul complet este ur
mătorul :

ora 13,30 : București — Praga 
(rugbi).

ora 15 : P.omînia-Polonia (fofbal- 
juniori).

★
Cele două meciuri au un caracter 

amical. Pentru rugbișfi însă, partida 
are scopul de a verifica lotul nostru 
reprezentativ în vederea apropiatei 
întîlniri cu nafionala Franfei (11 no
iembrie, la București).

Rugbiștii romîni au susfinuf pină a- 
cum o serie de meciuri de antrena
ment. Duminică dimineață, pe stadio
nul „23 August", lotul a jucat cu o 
combinată Progresul-Steaua. Cu aceas

Echipa de fotbal
a R. P. Romine a sosit la Madrid
MADRID 30 (Agerpres). — în 

seara zilei de 29 octombrie a sosit la 
Madrid, venind cu avionul de la 
Paris, echipa reprezentativă de fot
bal a R. P. Romîne. După cum se 
'știe, la 1 noiembrie fotbaliștii ro
mîni vor întîlni echipa Spaniei, în- 
tr-un meci contînd pentru Cupa 
Europei inter-țări.

Marți, jucătorii noștri au făcut un 
antrenament de acomodare.

ÎN C ITEVA R I N D U R I

Orașul bulgar Russe a găzduit un con
curs internațional de moto-cros la care 
au participat sportivi fruntași din R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și R. P. Bulgaria. 
Motocicliștii romîni prezenți la această 
întrecere au avut o comportare bună, 
obținînd 2 victorii prin dinamoviștii Mi
hai Pop la clasa 175 cmc și Erzin Seiler 
la clasa 250 cmc.

■ir
Meciul internațional de gimnastică din

Organov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
va sosi în Capitală la începutul lu
nii noiembrie. (Agerpres)

construirii economiei comuniste a 
U.R.S.S.".

Un mare număr de oameni ai muncii 
din raioanele regiunii HUNEDOARA au 
luat parte la concursul cu tema „Prie
tenia romîno-sovietică". La Deva a avut 
loc conferința „Realizări și perspective 
de dezvoltare a economiei naționale 
a Uniunii Sovietice în anii septenalu- 
lui", iar Casa de cultură din Hunedoa
ra a găzduit o seară literară intitulată 
„Literatura constructorilor comunismu
lui".

Ion Diaconescu, secretar al Comite
tului regional Oltenia al U.T.M., a 
vorbit la Casa prieteniei romîno-sovie- 
fice din CRAIOVA despre contribuția 
tineretului sovietic la îndeplinirea sar
cinilor sepfenalului. Numeroși elevi din 
Tîrgu-Cărbunești âu asistat la o seară 
de recenzr. în care s-a prezentat roma
nul „Cauza pe care o slujești", de 
luri Gherman.

La căminele culturale din 40 de co
mune ale regiunii IAȘI au avut loc 
conferințe despre agricultura sovietică. 
Acestea au fost audiate cu interes de 
peste 3 500 de colectiviști.

Conferința „Aspecte din viața și ac
tivitatea femeilor sovietice" a fost au
diată la Casa prieteniei romîno-sovie
tice din CLUJ de un număr mare de 
femei.

O interesantă expoziție intitulată „E- 
lecfrificarea — baza construirii comu
nismului în U.R.S.S." s-a deschis la SU
CEAVA.

(Agerpres)

botariov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă.

★
în cursul zilei de marți, delegația 

sovietică a fost primită la Secreta
riatul Consiliului Central al Sindica
telor de Elena Lascu și Vasile Mu« 
șat, vicepreședinți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, Ion Cotoț 
Csupor Ludovic, secretari ai C.C.S'. 
din R. P. Romînă. (Agerpres)

mafii
toare pentru automobile și tractoare de 
la Institutul de automobile din Moscova, 
care ne vizitează țara, s-a întilnit la Bra
șov cu cadre didactice și studenți ai In
stitutului politehnic, precum și cu nu
meroși ingineri de la uzinele construc
toare de mașini din localitate.

0 Marți seara a avut loc in sala Dalles 
din Capitală prima conferință din ciclul 
„Contribuții romînești la progresul ști
inței și tehnicii“, intitulată „Din realiză
rile endocrinologiei romînești”.

Ciclul este organizat de Consiliul pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. A vorbit acad. 
Stefan Milcu, secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne. Conferința a fost urmărită 
cu interes de peste 700 de medici și alți 
oameni de știință.

(Agerpres)

tă ocazie, antrenorii au urmărit mai 
ales, aplicarea unor scheme tactice.

In general antrenamentul a fost util 
și a scos în evidentă forma ascendentă 
a multor rugbișfi din lot. înaintarea s-a 
prezentat mai bine decît linia de frei- 
slerturi. Totuși, pe alocuri, înaintașii 
s-au regrupat încet, în special către 
slîrșitul partidei. N-a lost suficient de 
edificator jocul liniei înfîi — lipsit 
de forfă, de claritate. In acțiunile lor, 
trei-sferturile au încetinit ritmul, mai 
ales în partea finală. 1n decursul ce
lor 80 de minute de joc au fost în
trebuințați fofi membrii lotului repu
blican. Pe postul de fundaș a fost fo
losit Nedelcu (Unirea), introdus In lot 
în locul lui Dăiciulescu. Al, Penciu nu 
este încă restabilit complet ; este po
sibil totuși ca joi să joace în echipa 
Bucureșfiului.

Festival de filme sportive
în capitala R. P. Ungare a fost orga

nizat primul festival de filme sportive 
realizate în țările socialiste. De un fru
mos succes s-a bucurat filmul romînesc 
„Turneul de fotbal U.E.F.A.”, care a fost 
distins cu premiul trei. Premiul întîi a 
fost atribuit filmului polonez „Boxul”, iar 
premiul doi filmului „Campionatele mon
diale de canotaj“, produs în R. D. Ger
mană.

La categoria filmelor de tehnică spor
tivă, premiul I a fost cîștigat de U.R.S.S. 
pentru realizarea „Sărituri de la tram
bulină”.

tre selecționatele masculine și feminine 
ale U.R.S.S. și Japoniei, desfășurat la 
Kiev, s-a încheiat cu victoria sportivilor 
sovietici. Echipa masculină a U.R.S.S. a 
realizat 286,95 de puncte față de 285,85 
de puncte obținute de gimnaștii japonezi, 
iar echipa feminină sovietică a întrecut 
echipa japoneză cu 191,9 la 181,1 puncte. 
Primii la individual : Polina Astahova 
(U.R.S.S.) și Iukio Endo (Japonia). Con
cursul a fost de un excelent nivel tehnic.

Primirea delegației din R. P. F. Iugoslavia 
de către Alexandru Birlădeanu, vicepreședinte ai Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romine
Marți, 30 octombrie, Alexandru 

Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, a primit delegația iugoslavă 
alcătuită din secretarul de stat pen
tru industrie. D. Kekici, și secreta
rul de stat adjunct pentru comerț 
exterior, V. Gaianovici, însoțită de 
Arso Milatovici, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia, și V. Knezevici, prim- 
secretar al ambasadei.

La primire au fost de față Con
stantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, Gheor
ghe Rădoi, șeful departamentului 
construcțiilor de mașini din Minis
terul Metalurgiei și Construcțiilor

Telegramă
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Populare Romîne, Corne
liu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului Pak Sen 
Cer, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Cu prilejul numirii dv. în func
ția de ministru al afacerilor externe 
al R. P. D. Coreene — se spune în 
telegramă — vă transmit felicitări 
cordiale și sincere urări de noi 
succese în activitatea dv. consacrată 
construirii socialismului în R. P. D. 
Coreeană, întăririi relațiilor dintre 
țările noastre și triumfului păcii în 
lumea întreagă.

Semnarea planului de colaborare științifică intre Academia 
R. P. Romine și Academia Polonă de Științe

Marți a avut loc în Capitală sem
narea planului de colaborare știin
țifică pe anul 1963 între Academia
R. P. Romîne și Academia Polonă 
de Științe.

Planul prevede efectuarea de cer
cetări în comun și colaborarea în 
domeniile matematicii, tehnicii, me- 
dicinei, științelor sociale și a altor 
ramuri ale științei. în vederea întă
ririi legăturilor științifice între cele 
două academii, vor avea loc schim
buri reciproce de colaboratori știin
țifici pentru conferințe, studii știin
țifice și schimb de experiență.

Planul a fost semnat de acad. I.
S. Gheorghiu, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, și de acad. Ja
nusz Groszkowski, vicepreședinte al 
Academiei Polone de Științe.

La semnare au fost de față acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, membri ai

Crește numărul noilor școli
Mii de copii ai oamenilor muncii din 

fara noastră au început să învefe anul 
acesta în școli noi. în Capitală s-au dat 
în folosinjă 11 școli cu peste 220 săli 
de clasă. Pentru consfrucfii noi în re- 
jeaua școlară, în regiunea Dobrogea 
s-au cheltuit anul acesta cu 14 milioa
ne lei mai mult decît în anul precedent. 
S-au dat recent în fdlosinfă școli noi 
în satele Ipafele, Hîrtoape, Băcani, 
Vlădeni din regiunea lași, Mesteacăn, 
Burlești, Drislea, Vîrful Cîmpulul din

Citesc adeseori în ziare despre 
faptele maeștrilor recoltelor bogate 
— colhoznici, mecanizatori, oameni 
de știință — care creează, mînă în 
mînă, belșugul de produse agricole 
al societății de mîine. Ziarele îi nu
mesc fie „maiak" (faruri), care lu
minează drumul a milioane de oa
meni, fie, poetic și cît se poate de 
veridic, „mîini de aur". Lozinca lor 
este : „Productivitate înaltă, recolte 
mari, belșug de produse pentru po
porul sovietic".

{Mecanizatorii din Voronej

Pe cîmpiile Voronejului duduie de 
zor tractoarele vestitei brigăzi a lui 
I. Manukovski. Culesul de toamnă 
este pe sfîrșite. Zeci de autoca
mioane transportă sfeclă de zahăr, 
porumb, cartofi de 
pe terenurile col
hozului „Kirov".

La „reședința" 
brigăzii, vizitatorul 
are prilejul să va
dă o mare varie
tate de mașini agricole. Manukovski 
le numește, adeseori, „armele noa
stre pentru belșug". Dacă vrei să 
vezi cîmpul de bătălie al mecani
zatorilor, el îți va arăta tarlalele 
întinse. „Frontul" mecanizatorilor 
noștri e foarte larg. Gîndiți-vă nu
mai, brigada are 1 277 de hectare 
însămînțate cu cereale, dintre care 
600 cu porumb.

De îa corespondeniul. 
noslru la Moscova

Brigada a devenit vestită prin spo
rirea considerabilă a vitezei mași
nilor, executînd în același timp lu
crările la un înalt nivel agrotehnic. 
Aetă-vară, mecanizatorii au strîns 
în mai puțin de două săptămîni în
treaga recoltă de cereale păioase. 
Anul acesta, mecanizatorii din bri
gada lui Manukovski au cules, în 
medie, la hectar, 2 000 kg de cereale 
păioase, 25 000 kg de sfeclă de 
zahăr și, după toate probabilitățile, 
cîte 7 000 kg de porumb boabe.

Mecanizatorii manifestă o conti
nuă preocupare pentru folosirea cu 
înalt randament a mașinilor, pentru 
perfecționarea lor. Tocmai de- a- 
ceea, cînd e vorba de încercarea 
unor noi tipuri de mașini agricole, 
constructorii din Harkov și din alte 
orașe vin aici să dea primul „exa
men". Manukovski îi întîmpină, de 
obicei, cu întrebarea : „Ce randa
ment dă noua mașină ? Cu cît mic
șorează volumul de muncă ?" Iar 
observațiile și sugestiile mecaniza
torilor constituie un prețios ajutor 
în perfecționarea tehnicii agricole. 

de Mașini, și Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

•k
în seara aceleiași zile, cu prile

jul încheierii vizitei delegației iu
goslave în țara noastră, ambasado
rul R.P.F. Iugoslavia, Arso Milato
vici, a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au participat Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și construcții
lor de mașini, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
Gh. Rădoi, șeful departamentului 
construcțiilor de mașini din 
M.M.C.M, M. Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și mi
nistere economice. (Agerpres)

Plecarea ambasadorului 
R. P* D. Coreene

Marți, 30 octombrie, a părăsit de
finitiv R. P. Romînă Kim Ben Dik, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. D. Coreene în R. P. 
Romînă.

La plecare, în Gara de Nord, Kim 
Ben Dik a fost salutat de Gheorghe 
Luca, directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii amba
sadei R. P. D. Coreene, în frunte 
cu Pak Rion Man, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim, precum și șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București. (Agerpres)

Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne, academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, precum și’ membrii delegației 
Academiei Polone de Științe.

Au fost de față Ștefania Baronska- 
Bednarz, însărcinat cu afaceri al 
R. P. Polone la București, și mem
bri ai Ambasadei R. P. Polone.

★
Cu acest prilej însărcinatul cu afa

ceri al R. P. Polone în R. P. Ro
mînă, Ștefania Baronska-Bednarz, a 
oferit marți după-amiază un cocteil.

Au luat parte membri ai Prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne, oameni 
de știință, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației Academiei Polone de 
Științe. (Agerpres)

regiunea Suceava, ca și în mblte alte 
sate și comune de pe întinsul țării.

Anul acesta în regiunile țârii s-au dat 
în folosinjă mai mult de 2 000 săli de 
clasă, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 
să mai fie terminate alte 2 000, care în 
prezent se află în stadiu de finisare.

Acestea se adaugă la cele aproape 
7 000 noi săli de clasă construite în 
anii 1960-1961.

(Agerpres)

Mecanizatorii din colhozul „Kirov* 
își extind zi de zi activitatea in- 
troducînd mașinile în cele mai di
verse ramuri de producție ale col
hozului. Astă-primăvară, brigada a 
întocmit un plan de mecanizare a 
fermei de vaci. Rezultatul: a fost 
mecanizat transportul nutrețurilor la 
„bucătăria zootehnică", unde tocă
toarele și malaxoarele electrice le 
transformă într-un bogat „menu“, 
întocmit după prescripțiile zooteh- 
nicienilor ! Mulsul celor 340 de vaci 
a trecut pe seama cunoscutelor 
aparate „Elocika". Productivitatea 
muncii a crescut și aici de 5-6 ori, 
iar volumul de muncă manuală s-a 
redus considerabil.

Tot în primăvară, în toiul munci
lor agricole, la sediul brigăzii s-a 
elaborat planul de mecanizare a 

crescătoriei de 
porci. Cîțiva dintre 
tractoriștii fruntași, 
printre care Ivan 
Minakov, au intro
dus acolo motoa
re electrice, trans

portoare de nutreț și de gunoi etc.
Iată deci că brigada lui Manu

kovski a făcut să crească produc
ția și în sectorul zootehnic. Colho
zul a realizat sute de mii de litri de 
lapte, a îngrășat peste 3 000 de 
porci.

O fabrică de cams

în aceeași sală unde a avut loc 
al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
constructorii comunismului s-au a- 
dunat, în zilele ce au urmat măre
țului eveniment, pentru a lua o ho- 
tărîre care în prezent constituie un 
program de lucru al colhozurilor și 
sovhozurilor. Și hotărîrea suna tot
odată ca un apel : „Să obținem cîte 
75 centnere de carne în greutate de 
tăiere la suta de hectare de tere
nuri arabile și 17 centnere la suta 
de hectare de teren agricol".

•Mobilizîndu-se pentru a obține 
sporuri însemnate în producția zoo
tehnică, potrivit marilor cerințe în 
continuă creștere, multe colective au 
dobîndit bune rezultate. Veștile so
site din Ucraina ne înștiințează că 
acolo numeroase colhozuri înaintate, 
la rîndul lor supranumite „Maiak"- 
uri, au obținut anul acesta între 
70-95 de centnere de carne la 100 
de ha. în plus, au luat ființă 800 de 
Jngrășătoril al căror număr de ani-

Dezbaterile din Adunarea
NEW YORK 30 (Agerpres). — în 

ședințele din după-amiaza zilei de 29 
octombrie și dimineața zilei de 30 
octombrie ale Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea pro
blemei propunerii sovietice cu pri-

Cuvîntarea reprezentantului R, P. Romîne
în numele delegației R. P. Romîne 

a luat cuvîntul Mihail Hașeganu, 
reprezentantul R. P. Romîne la 
O.N.U. Reafirmînd poziția țării 
noastre în această problemă, Mihail 
Hașeganu a arătat că delegația ro
mînă se pronunță ferm în favoarea 
restabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. și pentru 
expulzarea din toate organele O.N.U. 
a reprezentanților epavei politice a 
lui Cian Kai-și.

După ce s-a referit la caracterul 
de universalitate pe care trebuie să-1 
aibă O.N.U., Mihail Hașeganu a ară
tat că, după cum se știe, China este 
unul dintre membrii fondatori ai 
O.N.U. și că toate problemele mari 
care stau azi în fața omenirii nu pot 
fi soluționate fără prezența R. P. 
Chineze.

Rolul tot mai important pe plan 
mondial, cît și succesele R. P. Chi
neze în toate domeniile de activi
tate, fac ca însăși S.U.A. să fie obli
gate a ține seama de acestea, să 
trateze cu reprezentanții autorizați 
ai R. P. Chineze diferite probleme 
internaționale și chiar să semneze 
alături de acești reprezentanți acor
duri de o mare importanță pentru 
pacea mondială.

Odată cu proclamarea R. P. Chi
neze în 1949, toate drepturile aces
teia la O.N.U. trebuie să revină de 
drept guvernului central popular al 
R. P. Chineze, singurul reprezentant 
legal al poporului chinez.

Dar regimul social și politic in
staurat de către poporul chinez în 
patria sa nu este pe placul S.U.A.

Mihail Hașeganu a amintit că 
timp de 11 ani S.U.A., dispunînd de 
o majoritate mecanică, au reușit să 
împiedice pur și simplu discutarea 
problemei reprezentării Chinei la 
O.N.U.

Această situație însă s-a schimbat 
în momentul în care un mare nu-.

Cuvîntarea reprezentantului U. R. S. S.
După votare a luat cuvîntul V. A. 

Zorin, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U.

Delegația sovietică, a spus el. re
gretă că nici de data aceasta Adu
narea Generală nu a hotărît resta
bilirea imediată a drepturilor legi
time ale R. P. Chineze în O.N.U. 
Ca și în anii trecuți, mai multe de
legații, urmînd cu docilitate delega
ția S.U.A., au preferat să ignoreze 
cerințele impuse de realitatea inter
națională și interesele asigurării 
păcii în întreaga lume. Dar, cu fie-« 
care an crește numărul voturilor 
din Adunarea Generală pentru res- 

într-unul din grajdurile colhozului „Bolșevik", regiunea Vladimir. Grajdurile sini înzestrate cu ven
tilație electrică, adăpătoare automate, canalizare și aparate automate de muls.

male depășește în prezent cifra de 
1 300 000.

Să facem o scurtă plimbare prin 
colhozul „Kalinin" din regiunea Vi- 
nița. Hotărîrea de a deveni gospo
dărie specializată în producjia de 
carne a fost luată astă-primăvară. 
Mai întîi, colhoznicii au restructurat 
suprafețele însămînțate, înlocuind 
culturile ce dădeau randament mai 
redus. De la 70 de hectare însămîn
țate cu porumb colhozul a săltat 
brusc la 300 de hectare. De la 212 
animale, cîte avea în 1959, ars în 
prezent peste 3 000. Silozurile lui de 
porumb, borhotul și alte reziduii de 
la fabrica de bere au oferit anima
lelor o hrană bogată. Creșterea zil
nică în greutate s-a ridicat de la 
300 de grame la 700—750 de grame 
pe cap de animal.

& rubUe devin... 13 copeici

în stepele îndepărtate ale Ka- 
zahstanului au poposit cu cîțiva 
ani în urmă cîteva mii de comso- 
moliști. La început au fost cîteva 
sate din barăci și corturi. Așa a 
început grandioasa bătălie pentru 
cucerirea pămînturilor înțelenite.

Ceea ce au săvîrșit acolo „țeli- 
narii" cu greu poate fi socotit în 
bani. Milioane de hectare de pă- 
mînt au fost arate și sute de mili
oane de puduri de cereale se var
să acum în fiecare an în hamba
rele statului sovietic. Se construiesc 
fabrici pentru prelucrarea laptelui, 
combinate de carne, șosele și căi 
ferate etc. Un singur luciu lipsește 
totuși regiunii țelinelor : apa.

...în nordul Kazahstanului, de pe 
malul rîului Ișim a început nu de 
mult construcția unei uriașe con
ducte. Ea va străbate un teritoriu 
imens, de peste 3 500 km, și va da 
în dar apă „țelinarilor". Muncitorii 
care „conduc" rîul de-a lungul ste
pei înaintează cu .viteză, O parte 

vire la restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze în O.N.U.

Delegații Ghanei, Cambodgiei, 
Ciprului, R.S.S. Bieloruse, Ctțbei, 
Irakului, Ungariei au sprijinit pro
punerea Uniunii Sovietice.

măr de noi state au intrat în 
O.N.U., ceea ce a determinat o mă
rire a numărului țărilor care se 
pronunță în favoarea restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. Astăzi, delegația 
S.U.A. încearcă o nouă manevră, o 
manevră de procedură, prin care 
vor să obțină același obiectiv, ex
cluderea R. P. Chineze din activi
tatea O.N.U. In fapt, prin astfel de 
trucuri de procedură se încearcă e- 
vitarea unui scrutin efectiv al Adu
nării Generale asupra fondului pro
blemei și se încearcă menținerea re
prezentanților lui Cian Kai-și.

în cursul dezbaterilor, anumite 
voci au încercat să denatureze rea
litatea, să complice rezolvarea aces
tei probleme, susținînd ideea așa- 
zisei existențe a „două Chine“. De
legația R. P. Romîne, alături de nu
meroase alte delegații, respinge cu 
hotărîre o asemenea manevră. Nu 
există decît o singură Chină : Re
publica Populară Chineză.

în încheiere, Mihail Hașeganu a 
arătat că Adunarea Generală are 
datoria de â lua măsuri imediate 
în vederea restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze. Repre
zentantul romîn a subliniat că de
legația R. P. Romîne va vota în 
sprijinul rezoluției prezentate de 
U.R.S.S.

O serie de state, ale căror guverne 
sînt strîns legate de S.U.A., printre 
care Guatemala, Columbia, Costa 
Rica, Venezuela, s-au pronunțat îm
potriva reprezentării legale a Chi
nei la O.N.U.

în ședința din dimineața zilei de 
30 octombrie a avut loc votarea a- 
supra proiectului de rezoluție, pre
zentat de delegația U.R.S.S. Pentru 
adoptarea rezoluției au votat 42 de 
delegații, 56 de delegații au votat 
contra, iar 12 s-au abținut.

tabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze. Este suficient să se 
indice că anul trecut o rezoluție si
milară a U.R.S.S. a întrunit 37 de 
voturi, în timp ce în acest an au 
votat pentru 42 de delegații.

Luînd cuvîntul asupra motivelor 
votării și în cadrul dezbaterilor pe 
marginea acestei probleme, unii 
delegați s-au referit la recentele e- 
venimente de la frontiera chino-in- 
diană, ca argument împotriva resta
bilirii imediate a drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U. Guvernul sovie
tic, ca și întreaga opinie publică iu
bitoare de pace, sînt îngrijorate de 

din raioane au și fost aprovizionate 
cu apă. Contabilii colhozurilor și 
sovhozurilor din regiunea țelinelor 
socotesc de pe acum, în venituri, 
apa binecuvîntată a „conductei al
bastre", cum o numește un ziar din 
Kazahstan. Iată o cifră interesantă, 
înainte de sosirea „conductei al
bastre", transportul unui cub de 
apă potabilă în sovhozurile noi din 
țeline costa în medie 4 ruble. Ișim 
reduce această sumă la 13 copeici.

Ce înseamnă „veer“ ?

Iată un cuvînt nou, apărut în 
sovhozul „Djanasharski" din regiunea 
Alma-Ata. E numele unui automat 
de muls. Deocamdată unic. Să a- 
runcăm o privire în sala de muls 
a sovhozului. Vechiul aspect al 
grajdului cu animale dispuse pe 
cele două laturi și al numeroaselor 
mulgătoare cu gălețile în mîini, a 
dispărut.

Ne aflăm într-o sală de formă cir
culară, în mijlocul căreia se ailă o 
instalație ciudată : o platformă ro
tundă împărțită în compartimente, 
iar la mijloc un carusel pe care se 
află cabina mulgătoarei. O iemeie 
îmbrăcată în halat alb deschide 
larg ușa și în sala de muls își fac 
apariția animalele. Una cîte una, 
vacile ocupă compartimentele. S-au 
obișnuit repede cu instalația auto
mată. Mulgătoarea ia loc în cabină 
și apasă pe un buton. în față se 
aprinde un bec, iar deasupra alu
necă lin „oficiantul automat", un 
aparat care împarte fiecărei vaci 
rația de furaje concentrate.

O altă apăsare pe buton și ca
ruselul din mijlocul sălii se depla
sează transportînd-o pe mulgătoa
re de la un compartiment la altul. 
Ea prinde la ugerul fiecărei vaci 
aparatul electric de muls. Laptele 
curge pe țevi de metal și sticlă și 
se adună în rezervoare.

Generala
evoluția acestor evenimente. După 
părerea noastră, ele nu corespund 
spiritului relațiilor dintre China și 
India, venind în contradicție cu in
teresele naționale ale celor două 
state. Agravarea relațiilor dintre 
China și India nu este avantajoasă 
decît imperialismului internațional 
— dușman al acestor state.

Guvernul' sovietic, a spus V. A. 
Zorin, dorește ca litigiul de frontieră 
între India și China să fie aplanat 
prin mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor, și cu cît mai grabnic, cu 
atît mai bine. După părerea noas
tră, în declarația guvernului chinez 
din 24 octombrie au fost formulate 
propuneri constructive îndreptate 
spre reglementarea conflictului. 
Fără să prejudicieze prestigiul părți
lor, aceste propuneri pot servi ca 
bază pentru începerea tratativelor 
și reglementarea pașnică a proble
melor litigioase în interesul atîț al 
R. P. Chineze, cît și al Indiei.

Problema evenimentelor de la 
frontiera chino-indiană, care în 
mod vădit nu are nici o contingență 
cu problema restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în O.N.U., 
este pusă în Adunarea Generală 
tocmai pentru a se împiedica resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze. Totuși, a spus V. A- Zorin 
în încheiere, asemenea manevre nu 
pot împiedica în ultimă analiză re
zolvarea acestei probleme care a 
devenit de mult urgentă.

Dezbaterile 
clin Comitetul Politic

NEW YORK 30 (Agerpres). — In 
ședința de luni dimineață, Comitetul 
politic al Adunării Generale a con
tinuat examinarea problemei nece
sității încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Delegații au ascultat 
cu mare atenție cuvîntarea repre
zentantului Republicii Cuba, Mario 
Garcia Inchaustegui. El a subliniat 
că Cuba ar dori să vadă încetarea 
pentru totdeauna a tuturor experien
țelor. Cuba este un stat iubitor de 
pace — a spus Garcia Inchaustegui 
— și ea salută toate măsurile care 
duc spre slăbirea încordării interna
ționale. Inchaustegui a arătat că 
Cuba se pronunță pentru crearea de 
zone denuclearizate dar, a subliniat 
el, principala problemă constă în 
necesitatea de a transforma între
gul glob pămîntesc într-o asemenea 
zonă. El a adăugat că aceste arme 
pot fi, de asemenea, „fatale” și de 
aceea este necesar să fie lichidate 
toate bazele militare străine. Garcia 
Inchaustegui a salutat memorandu
mul celor opt țări neutre ca o mare 
contribuție la rezolvarea problemei 
încetării experiențelor nucleare.

Automatul veghează la bunul 
mers al muncii. La unul din locu
rile de muls de pe platformă s-a 
înfundat un tub. Automatul aprinde 
un bec roșu indicînd cu precizie 
mulgătoarei locul defecțiunii. La alt 
loc s-a terminat mulsul. Se aprinde 
un bec verde.

„Veer-ul" a ușurat considerabil 
munca mulgătoarelor în sovhozul 
„Djanasharski". O singură lucrătoare 
mulge două sute de vaci în două 
ore, cel mult două ore și jumătate, 
în curînd vor trece la trei sute de 
vaci. Mîinile de aur care au creat 
„veer“-ul sînt înșiși muncitorii sov
hozului, în frunte cu inginerul șef 
N. V. Ratuș. Numai prin înlocuirea 
mulgătoarelor — care au fost re
partizate în alte secții ale sovhozu
lui — s-au economisit 13 900 de ru
ble anual. Producția de lapte e în 
creștere: de la 600 de tone anul 
trecut, sovhozul va preda anul a- 
cesta statului două mii de tone.

în încheiere, aș vrea să relatez 
despre o inițiativă prețioasă care se 
bucură de un larg sprijin în rîndu- 
rile colhoznicilor și muncitorilor din 
sovhozuri. Membrii colhozului „Dru
mul spre comunism" din regiunea 
Cita și muncitorii sovhozului „Al
taiski“ din ținutul Altoiului au adre
sat conducătorilor de colhozuri și 
sovhozuri, colhoznicilor și lucrători
lor din sovhozuri, chemarea de a-și 
însuși specialitatea de mecanizator. 
Apelul a găsit un larg ecou. Biroul 
C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R. a 
considerat că această inițiativă 
merită toată atenția și a adoptat o 
hotărîre care prevede organizarea 
cursurilor de mecanizare și de ridi
care a calificării profesionale în 
specialitatea de mecanizator pre
cum și alte măsuri. Lucrătorii sate
lor — mecanizatori, această deviză 
este îmbrățișată de tot mai mulț 
colhoznici șl muncitori din sovho 
zuri.

A. MUNTEANU
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Secretarul general 
provizoriu al O. N. U. 

a sosit la Havana
30 (Agerpres). — La

Nr. 5698

După referendumul din Franța

NEW YORK
30 octombrie, secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., U Thant, a plecat 
cu avionul spre Cuba. Pe aeroport, 
U Thant a declarat corespondenți
lor : „Sper că voi avea un schimb 
de păreri rodnic cu primul ministru 
Fidel Castro și cu alți conducă
tori ai Cubei, pentru realizarea unei 
rezolvări rapide și 
blemeij

pașnice a pro-

(Agerpres).

în după-amlaza 
V Thant a sosit la

zilei ’de marți 
Havana.

MOSCOVA 30
TASS : Pe numele președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, au fost primite te
legrame din partea lui Jawaharlal 
Nehru și Haled El Azem în care 
șefii guvernelor Indiei și Siriei îl 
aprobă și îl felicită pe șeful guver
nului sovietic pentru poziția cu
rajoasă și înțeleaptă în legătura cu 
situația creată în jurul Cubei.

în telegrama sa primul ministru 
al Indiei scrie : „înțelepciunea dv. 
de om de stat a ajutat la înlăturarea 
unui pericol direct".

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Siria "arată 
că poziția curajoasă și demnă de 
respect a șefului guvernului sovie-

de 
Și 
e-

tic „a salvat omenirea de distrugere 
totală și a fost o pildă strălucită de 
măreție sufletească și calm".

Declarația primului ministru 
aï Suediei

STOCKHOLM. Este extrem 
îmbucurător faptul că rațiunea 
stăpînirea de sine au triumfat în
venimentele internaționale în legă
tură cu Cuba. Pentru țările mici 
este, de asemenea, important și fap
tul că O.N.U. a putut să joace un 
rol important ca for al opiniei pu
blice internaționale, a declarat zia
rului „Aftonbladet“ T. Erlander, pri
mul ministru al Suediei. Primul mi
nistru și-a exprimat, de asemenea, 
„admirația pentru curajul personal 
al lui N. S. Hrușciov".

Să triumfe rațiunea și înțelegerea
în relațiile internaționale

ÄRGENTINA. Mișcarea argenti- 
neană pentru unitate și coordonare 
sindicală a adresat Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S. o 
telegramă în care se subliniază că 
poziția Uniunii Sovietice și mișca
rea de solidaritate cu revoluția cu
bană au salvat pacea în întreaga 
lume.

„Mesajul lui N. S. Hrușciov a im
presionat pe oamenii muncii și po
porul argentinean, se spune în tele
gramă. Rămînem vigilenți și gata să 
luptăm pentru Cuba și pentru pace 
în întreaga lume".

MEXIC. Ziarul „Dia* a publicat o 
declarație a lui Lazaro Cardenas, 
cunoscut om politic și fruntaș al 
.vieții publice din Mexic, fost pre
ședinte al Mexicului. în declarație 
se spune : „în prezent au apărut 
simptome ale slăbirii încordării 
care s-a creat prin instituirea de că
tre o mare putere în mod unilateral 
și ilegal a blocadei, ceea ce consti
tuie un atentat la libertatea și su
veranitatea atît a Cubei cît și a al
tor țări.

Dar, primejdia nu a dispărut defi
nitiv. Deocamdată Cuba nu a scăpat 
de primejdia din partea celor mai 
agresive cercuri ale S.U.A., care, 
după cum se vede, nu au renunțat 
la planurile lor de agresiune armată 
directă împotriva Cubei. Prin ur
mare nu a dispărut nici primejdia 
pentru pace în întreaga lume.

De aceea toate forțele iubitoare 
de pace trebuie să obțină imediat 
garantarea securității Cubei pentru 
a salva pe de-a-ntregul integritatea 
ei teritorială, suveranitatea și liber
tatea ei".

IRAK. „Republica Irak acordă o 
înaltă prețuire hotărîrilor cuprinse 
în mesajul adresat de dl. Hrușciov 
președintelui Kennedy“, a declarat 
corespondentului din Bagdad al a- 
genției TASS un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe al Ira
kului.

GRECIA. Omenirea nu poate să 
nu nutrească sentimente de profun
dă mulțumire față de U.R.S.S., față 
de primul ministru Hrușciov, care 
în clipele critice pentru lume s-a 
dovedit a fi un adevărat apărător al

Ecoul 
inițiativei de pace 

a guvernului sovietic

păcii. îndrăzneață lui 
numai că a salvat și 
pozițiile Cubei socialiste, ci deschide 
totodată orizonturi noi pentru regle
mentarea problemelor internațio
nale, subliniază ziarul „Avghi".

DANEMARCA. La 29 octombrie 
un grup de partizani ai păcii danezi 
s-au întrunit în fața clădirii ambasa
dei sovietice de la Copenhaga pentru 
a aduce lui N. S. Hrușciov mulțumiri 
pentru poziția guvernului sovietic care 
a preîntîmpinat agravarea crizei și iz
bucnirea războiului.

TURCIA. Cercurile politice și pre
sa din Turcia continuă să comenteze 
recentul 
adresat 
nedy.

Ziarul 
clara ți a 
ne al Turciei, Erkin, care a afirmat 
că mesajul este extrem de construc
tiv. Numeroși observatori și comen
tatori elogiază acțiunea pașnică a 
guvernului sovietic. După cum subli
niază comentatorul pentru problemele 
politice al ziarului „Dfinya", U.R.S.S. 
a acționat în mod rezonabil și cu 
sînge rece în problema lichidării 
crizei periculoase. în articolul său de 
fond de luni, ziarul „Milliyet” scrie 
că mesajul din 28 octombrie al lui 
Nikita Hrușciov a dat primul rezul
tat pozitiv. Ziarul subliniază că, ori
cum s-ar interpreta mesajul lui 
Hrușciov, este incontestabil că pre
mierul sovietic și-a dovedit bunele 
intenții în Ceea ce privește menține
rea păcii 
cest pas 
ternică.

S.U.A.
pe care 
cordării 
„New

inițiativă nu 
întărit pacea,

mesaj al lui N. S. Hrușciov 
președintelui S.U.A., Ken-

„Cumhuriyet" a publicat de- 
ministrului afacerilor exter-

în întreaga lume și că a- 
a exercitat o influentă pu-

semnalează ecoul 
avut înlăturarea în- 

Marea Caraibilor. 
Times“, într-o co- 

din Londra, scrie în

Ziarele
l-a 
în

York 
respondență 
titlu : „Hrușciov merită toată lauda

PE CALE
Majoritatea ziarelor new-yor- 

keze consideră astăzi că „problema 
cubană" a intrat în faza reglemen
tării pașnice concrete. întîlnirile 
pe care U Thant, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., le-a a- 
vut luni cu V. Kuznețov, prim loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., cu A. Stevenson, 
șeful delegației S.U.A. la O.N.U., 
precum și cu cei trei consilieri nu
miți de președintele Kennedy pen
tru coordonarea problemei cubane, 
au fost apreciate de un purtător 
de cuvînt al O.N.U. ca „fruc
tuoase“. Purtătorul de cuvînt a 
mai adăugat că „reprezentantul 
sovietic a prezentat un număr de 
sugestii constructive privind apli
carea înțelegerii dintre președin
tele Kennedy și N. S. Hrușciov 
pentru soluționarea crizei". Astăzi, 
un diplomat neutru a făcut urmă
toarea remarcă : „Inițiativa pro
punerilor continuă să poarte sem
nătura Moscovei“. Importanța a- 
cestor convorbiri este subliniată 
în presa de azi și „New York 
Times", de pildă, scrie că „centrul 
politic al situației a fost mutat la 
O.N.U.“.

Marți dimineața, U Thant a ple
cat la Havana, însoțit de circa 20 
de persoane, printre care Omar 
Lutfi, unul din adjuncții săi, și ge
neralul indian Rikhye, consilierul 
său militar.

Cu acest prilej, la cererea lui 
U Thant, a fost obținută din partea 
S.U.A. prima măsură practică de 
„relaxare a tensiunii" — după cum 
scrie ziarul „New York Post" : sus
pendarea blocadei împotriva Cu
bei pe timp de două zile, incepînd 
de marți ora 6 (ora locală). Inter
venția lui U Thant a avut loc, după 
cum explică „New York Times", 
„pentru a putea facilita discuțiile 
sale cu guvernul din Havana asu
pra procedurii de inspecție a Na
țiunilor Unite".

Deși încă nu s-a precizat oficial

Lucrările conferinței 
Uniunii interparlamentare
Șeiul delegației romîne a fost ales vicepreședinte 

al conferinței
RIO DE JANEIRO 30 (Agerpres).

— în capitala Braziliei continuă lu
crările celei de-a 51-a conferințe a- 
nuale a Uniunii interparlamentare 
cu participarea delegațiilor din a- 
proximativ 50 de țări.

în ședința care a votat ordinea 
de zi a conferinței, șeful delegației 
parlamentarilor romîni, Gheorghe 
Vasilichi, a fost ales vicepreședinte 
al actualei conferințe a Uniunii in
terparlamentare.

Numeroși parlamentari, care au 
luat cuvîntul în cursul ședințelor, 
au subliniat necesitatea de a se face 
tot posibilul pentru a se înlătura a- 
menințările la adresa păcii. Mem
brii delegației romîne au făcut o se
rie de intervenții la problemele de 
pe ordinea de zi.

Luînd cuvîntul la 29 octombrie în 
problema dezarmării, C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu a declarat că poporul 
și guvernul romîn sprijină orice pro
puneri menite să promoveze cauza

dezarmării generale și totale. Sub
liniind aportul adus de guvernul 
romîn în acest sens prin inițiativele 
sale în ce privește crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea Balcani
lor, delegatul romîn a preconizat 
calea tratativelor și înțelegerilor di
recte ca fiind singurul mijloc de 
rezolvare a divergențelor dintre 
state.

Șeful delegației parlamentare ro- 
mîne, Gheorghe Vasilichi, luînd cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor gene
rale, a subliniat rolul pe care îl are 
schimbul de vizite de delegații par
lamentare în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre popoare.

La punctul privind „Comerțul in
ternațional ca factor al unui pro
gres economic și social" Barbu Solo
mon a arătat că R. P. Romînă spri
jină ideea convocării unei conferin
țe internaționale în domeniul co
merțului, la care să participe toate 
țările, indiferent de sistemul lor so
cial și politic.

pentru ușurarea tensiunii“. în arti
col se spune : „Rezolvarea încor
dării a fost salutată în lumea întrea
gă cu o ușurare profundă, și acea
sta a fost interpretată ca deschizînd 
posibilități pentru noi negocieri a- 
supra întregii probleme a dezar
mării".

Opinia publică americană a pri
mit cu neliniște declarația unui re
prezentant al Departamentului de 
Stat că acordul la care s-a ajuns în
tre președintele Kennedy și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, „nu exclu
de nicidecum posibilitatea unor noi 
măsuri colective pe care țările emis
ferei occidentale le pot lua, dacă do
resc, împotriva lui Castro".

Totodată, anumite cercuri nu au 
părăsit ideea de a se adopta sanc
țiuni economice împotriva țărilor 
ale căror nave transportă încărcă
turi în Cuba. După cum relatează 
agenția Associated Press, „juriști din 
Departamentul de Stat și din cadrul 
Direcției pentru dezvoltarea inter
națională studiază problema unei 
posibile încetări a ajutorului econo
mic american acordat Libanului în 
legătură cu faptul că o navă sub 
pavilion libanez a transportat încăr
cături sovietice în Cuba". Potrivit 
relatărilor agenției, se studiază pro
blema adoptării de măsuri asemă
nătoare și împotriva Turciei în le
gătură cu faptul că două nave tur
cești au transportat în Cuba grîu 
din Uniunea Sovietică.

MAROC. Mesajul Iul N. 'S. 
Hrușciov adresat lui Kennedy a fost 
salutat în Maroc. Toate ziarele pu
blică sub titluri mari știri 
schimbul de mesaje dintre 
Hrușciov și John Kennedy, 
ziare din Rabat se pronunță
lichidarea bazelor americane de pe 
teritoriul Marocului. Ziarul „At- 
Tahrir’”, organ al partidului „U- 
niunea națională a forțelor popu
lare“, cere guvernului marocan să 
stabilească controlul asupra bazelor 
americane din Maroc, pentru a nu 
admite folosirea lor în scopurile unei 
agresiuni militare.

despre 
N. S. 
Multe 

pentru

A TRATATIVELOR
ce va urma după cele '48 de ore 
de suspendare, „New York Herald 
Tribune" afirmă că „blocada nu va 
fi reluată automat, ci va fi recon
siderată“. Acest lucru va fi cunos
cut, potrivit ultimelor informații la 
O.N.U., în cursul zilei de joi, cînd 
este prevăzută o conferință de pre
să radiotelevizată a președintelui 
Kennedy.

Majoritatea ziarelor continuă să 
comenteze astăzi în mod pozitiv e- 
venimentele și inițiativele care au 
dus, spre sfîrșitul săptămînii tre-

Corespondentă 
din New York

cute, la scăderea bruscă a încor
dării în zona Mării Caraibilor.

Sub titlul „în timp ce evităm 
primejdia“, „New York Times” scrie 
intre altele : „Un mare val de spe
ranță s-a extins în întreaga lume 
o dată cu ultimul schimb public 
de păreri dintre Kennedy și 
Hrușciov, schimb care a arătat că 
premierul sovietic a oferit, iar pre
ședintele S.U.A. a acceptat evacua
rea bazelor de rachete din Cuba 
în schimbul angajamentului ame
rican de a nu fi invadată insula 
și de a fi ridicată blocada militară. 
De altfel, scrie ziarul, blocada a 
fost în fapt suspendată in noaptea 
aceasta“.

In comentariile care se fac aci 
se arată totodată că Pentagonul 
nu a manifestat nici un semn de 
entuziasm față de întorsătura eve
nimentelor spre calm și tratative. 
Așa explică unele ziare faptul că, 
„în ciuda progresului încurajant 
de pe frontul diplomatic, S.U.A. își 
mențin încă forța militară pe care 
au mobilizat-o“. („New York Post“). 
Nemulțumirea cercurilor ostile 
destinderii este zgomotos reflectată 
într-un articol antisovietic semnat 
de David Lawrence în „New York

Herald Tribune". în același timp, 
unii lideri ai partidului republican 
și îndeosebi senatorul Barry Gold
water, șeful recunoscut al aripei 
ultra-reacționare a acestui partid, 
atacă înțelegerea la care s-a ajuns 
pînă acum. în această privință, 
corespondentul din Washington al 
agenției U.P.I. relatează : „Avînd 
în vedere alegerile de săptămîna 
viitoare, conducătorul campaniei 
republicane pentru Senat, Barry 
Goldwater, a atacat nucleul anga
jamentului luat de Kennedy față 
de premierul Hrușciov — acela că 
Statele Unite nu vor invada Cuba“.

Opinia celor care apelează la ra
țiune este însă alta și ea decurge 
în mod necesar din observarea a- 
tentă a evenimentelor în curs. Ast
fel, o mare parte a comentatorilor 
consideră că actualele eforturi de 
reglementare vor avea efecte po
zitive nu numai asupra relațiilor cu 
Cuba, ci și asupra ansamblului si
tuației internaționale. „Neaștepta
ta întorsătură a evenimentelor — 
arată „Associated Press“ — a fost 
salutată unanim cu o profundă u- 
șurare. Ea este apreciată ca des
chizînd posibilități în vederea unor 
negocieri Est-Vest asupra întregii 
probleme a dezarmării".

Un comentator al lui „New York 
Times“, John Finney, scrie : „Se a- 
șteaptă ca liniștirea crizei cubane 
să deschidă drumul spre încheie
rea unei înțelegeri între S.U.A. și 
U.R.S.S. pentru cooperare în do
meniul spațiului cosmic".

Cercurile diplomatice de la 
O.N.U. consideră simptomatică a- 
pariția unor referiri la probleme 
concrete. Fapt este că „victoria pă
cii și rațiunii" — cum denumește 
presa relaxarea tensiunii — repu
ne treptat în centrul vieții interna
ționale probleme cunoscute și im
portante, pentru a căror soluțio
nare există acum perspective și 
mai reale.

L. RODESCU
Prin telefon.

■Piesa franceză și internațională 
comentează pe larg rezultatele refe
rendumului care a avut loc dumi
nică în Franța. După cum se știe, 
francezii au fost chemați în fața ur
nelor pentru a-și exprima poziția 
față de proiectul de lege guverna
mental privind modificarea constitu
ției. Ultimele rezultate oficiale pu
blicate de Ministerul de Interne 
francez sînt următoarele : în
scriși: 28 059 124. Votanți: 21 598 591, 
adică 76,90 la sută. Voturi expri
mate : 21017 712. La întrebarea:
„Aprobați proiectul de lege... care 
se referă la ale- ....... - ■ ■ —
gerea președinte
lui Republicii prin 
alegeri generale?" 
au răspuns Da 
13 053 234, adică 
62,10 la sută din votanți, și 46,50 la 
sută din înscriși. Au răspuns Nil 
7 064 478, adică 37,90 la sută din vo
tanți și 28,40 la sută din înscriși.

Majoritatea comentatorilor fran
cezi și străini relevă că de Gaulle 
n-a obținut majoritatea pe care o 
dorea.

„De Gaulle n-a primit aprobarea 
de masă pe care o aștepta“ — scrie 
ziarul „L’AURORE", iar ziarul „LE 
FIGARO“ constată : „Da“-urile au 
cîștigat, dar într-o proporție cu mult 
mai mică decît înainte“ (adică de- 
cît la referendumurile anterioare). 
Calificînd rezultatele referendumu
lui ca „un răspuns reținut al țării 
la chemarea lui de Gaulis“, ziarul 
„COMBAT" scrie : „Da-ul a cîștigat. 
De Gaulle nu a obținut însă majo
ritatea absolută a alegătorilor în
scriși. Acest lucru este suficient 
pentru a da putere de lege proiec
tului său constituțional, dar nu îl 
face invulnerabil, nici măcar im
punător. Era oare aceasta intenția 
generalului de Gaulle ? Desigur că 
nu. Fără îndoială el voia ca, zdro
bind partidele, să deschidă calea 
pentru o putere personală confir
mată. Calea însă nu este curăța
tă..."

La rîndul său ziarul „LE MONDE" 
scrie : „De Gaulle a vrut să arate 
prin referendum că Franța este unită 
în jurul lui, dar în loc de aceasta el 
a arătat că țara este împărțită sau, 
mal precis, scindată în două“.

Comentatorul agenției „ASSOCIA
TED PRESS“, constatînd că în urma 
referendumului de Gaulle va rămîne 
președinte, relevă totodată că „țara 
va intra într-o perioadă de amar
nice lupte politice“.

Comentatorul continuă : „De
Gaulle a cîștigat, dar diferența cu 
care a cîștigat el este inferioară 
celei așteptate de adepții lui, iar 
cifrele arată că partea cîștigăioare

Răsfoind presa străină

reprezintă oricum o minoritate d 
corpului electoral din Franța. Un 
sfert din corpul electoral s-a ab
ținut într-un fel sau altul, majorita
tea rămînînd acasă, iar alții arun- 
cînd în urne voiuri novalabile. 
Departe de a calma .lucrurile, refe
rendumul pregătește scena pentru 
o dispută în problema constituției 
și pentru noi. conflicte politice între 
o largă coaliție de partide, pe 4® 
o parte, și gaulliști pe de altă 
parte".

„Gaston Monnerville, președintei 
Senatului, apreciază „ASSOCIATED 

PRESS", intențio
nează să conteste 
legalitatea refe
rendumului în ca
drul Consiliului 
constituțional. El 
Gaulle a acționat 

prezentat
consideră că de 
ilegal atunci cînd nu a 
propunerea sa parlamentului înainte 
de a organiza referendumul. Dacă 
Consiliul susține piîngerea.lui Mon- 
nerville și refuză să sancționeze re
zultatele referendumului, țara ar 
putea fi cufundată într-o serioasă 
criză constituțională".

Refeiindii-se la opoziția serioasă 
pe caro președintele Republicii o 
întîmpină și din partea Consiliului 
constituțional, agenția citată eemncj-ț.' 
lează că : „dincolo de Consiliul 
constituțional se profilează alți nchl’ 
de furtună șl mai serioși. Alegerile 
generale pentru noua Adunare Na
țională vor avea loc la 18 șl 23 
noiembrie. Rezultatul cel mai pro
babil este că președintele va avea 
de înfruntat un parlament în majo
ritate ostil. Conform constituției, A- 
dunarea Națională 
poato fi dizolvată I 
de la alegerea ei".

O serie de ziare 
dreapta cît și de 
pierderile suferite de de Gaulle în 
comparație cu referendumurile din 
1958 și 1961, își exprimă îndoiala că 
actualul număr de voturi favorabile 
va putea fi păstrat de partidul gaul- 
list în alegerile care se apropie. 
Ziarul „PARIS JOUR“ scrie : „Bătălia 
pentru referendum odată terminată, 
începe bătălia alegerilor. Chestiu
nea este foarte simplă : alegătorii 
care au spus „da" ieri vor vota 
oare mîine pentru candidații gaul. 
lișîi, sau pentru reprezentanții parti
delor ?" Iar ziarul „L’HUMANITÉ“ 
subliniază : „Esențialul îl constituie 
regresul important al numărului de 
voturi obținute de de Gaulle... Votul 
de ieri a dat o lovitură foarte seri
oasă regimului puterii personale. El 
traduce creșterea irezistibilă a opo
ziției populare și denotă progrese 
importante ale acțiunii republicane 
comune în țară".

AL. CÎMPEANU

franceză 
timp de un

de'franceze, atît 
stînga, relevtnd

Numirea șefului Statului AAajor al forțelor armate unite 
ale țărilor participante la îratatul de la Varșovia

Major al forțelor armate unite ale 
țărilor" participante la Tratatul de 
la Varșovia.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Ge
neralul de armată sovietic Pavel 
Batov a fost numit șeful Statului

La Florența a avut Ioc o puterni
că demonstrație a țăranilor. Cîteva 
mii de dijmași din întreaga pro
vincie s-au întrunit într-un miting 
în piața „Signoria” cerînd ca pă- 
mîntul să fie dat celor ce-1 muncesc. 
Metalurgiștii au trimis salutul lor la 
această manifestație, în semn de 
solidaritate cu lupta țăranilor.

Țăranî peruvieni ocupă 
pămînțurîle moșierilor
LIMA 30 (Agerpres). — Țăranii pe

ruvieni intensifică lupfa pentru pămînt. 
Potrivit relatărilor agenției Prensa La
tina, țăranii din districtul Convencion 
(provincia Cuzco] au ocupat mari su
prafețe ele pămînt aparținînd latifundia- 
rilor. Autoritățile au trimis împotriva 
țăranilor trupe și unități ale poliției care 
au făcut uz de arme pentru a-i alunga. 
In cursul acestui atac represiv s-au în
registrat mai mulțl morfi și răniți.

O luptă asemănătoare se desfășoară 
și în provincia Huancavelica unde sute 
de țărani, rezisfînd atacurilor poliției, 
au ocupat pămînfurile marilor moșieri.

DUBNA 30 (Agerpres). — TASS. La 
Institutul unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna s-a încheiat conferința 
științifică internațională pentru automa
tizarea prelucrării datelor experimenta
le obținute la camerele cu bule. Fizi
cieni, ingineri și matematicieni de la 
centrele de cercetări științifice din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, Polonia, Romînia, Un
garia și U.R.S.S. au dezbătut cele mai 
importante căi' potrivit cărora se va 
dezvolta tehnica studierii torentului 
mereu crescînd al informațiilor științi
fice. /

Participant ii la conferință au luat cu
noștință de primele experiențe în ex
ploatarea aparatelor automate, create 
la Institutul unificat de cercetări nuclea
re, și au trasat căile viitoarei colaborări 
a oamenilor de știință din țările so
cialiste în crearea noilor aparate auto
mate și mai perfecționate.

Apelul unor personalități 
din Grecia

ATENA 30. Corespondentul Ager
pres transmite: La 29 octombrie zia
rul „Avghi" a publicat un apel sem
nat de 73 de personalități din viața 
politică, culturală și artistică a Gre
ciei, în care se cere ca Grecia să 
rămînă departe de conflictele inter
naționale și să contribuie la succe
sul inițiativelor de pace. Printre 
semnatarii acestui apel figurează 
Arghiropoulos, fost ministru de ex
terne al Greciei, poetul Costas 
nalis. președintele Comitetului 
de luptă pentru pace, Zakkas 
Kukulas, scriitor, președintele 
ciației scriitorilor greci, 
Kurbelis, Stamatis Mercuris, preșe
dintele Mișcării elene pentru înțele
gere balcanică.

Var-
elen 

Leon
Aso- 

amiralul
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MOSCOVA. La 30 octombrie, la 
C.C. al P.C.U.S. a avut loc o întîl- 
nire între N. S. Hrușciov, L. I. Brej
nev, F. R. Kozlov și A. N. Kosîghin 
cu A. Novotny, J. Hendrych și O. 
Simunek. în cursul întîlnirii a avut 
loc un schimb amănunțit de păreri 
asupra problemelor actuale care 
prezintă interes pentru cele două 
părți. întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate, manifestîndu-se o deplină 
unitate de vederi în problemele dis
cutate.

HAVANA'. Consiliul de Miniștri 
al Cubei a hotărît ca ministrul afa-

cerilor externe, Râul Roa, să plece 
la New York pentru a conduce de
legația cubană la cea de-a 17-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U,

MOSCOVA. Ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S., Foy David Kohler, l-a 
vizitat la 30 octombrie pe ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., An
drei Gromîko.

.ATENA. La 30 octombrie amba
sadorul R. P. Romîne la Atena, 
Mircea Bălănescu, a oferit un de
jun la hotelul „King George“ cu 
prilejul vizitei în Grecia a regizo-

paza

din

După cum s-a anunțat, la cererea 
ministrului de război Strauss, în 
noaptea de vineri spre sîmbătă, 14 
redactori ai revistei vest-germane 
;,Der Spiegel" din Hamburg au fost 
arestați.

Sîmbătă la prînz a fost arestat și 
editorul revistei, Rudolf Augstein. In 
timp ce colaboratorii revistei erau 
transportați la poliție, sediul redac
ției a fost ocupat și percheziționat 
de o adevărată armată de agenți. 
Toate încăperile ce aparțin redacției 
au fost sigilate. Incepînd de sîm
bătă dimineață ele stau sub 
poliției.

Concomitent cu acțiunea
Hamburg, și sediul din Bonn al re
vistei „Der Spiegel” a fost ocupat 
de poliție. Atît la Hamburg cît și la 
Bonn au fost confiscate numeroase 
acte, în primul rînd acelea care se 
referă la Strauss.

în legătură cu aceasta, ziarul 
„Neues Deutschland" scrie: „întrea
ga desfășurare a acțiunii dovedește că 
Strauss a pregătit-o de mult timp 
și temeinic. în 
mod oficial se a- 
firmă că prin pu
blicarea articolu
lui „Fallex 62", 
despre recentele 
manevre ale tru
pelor.
care 
șurat în R.F.G., 
revista s-a făcut 
vinovată de înal
tă trădare. în a- 
cest articol, publi
cat la 10 octom
brie, se arată că 
manevrele „Fallex 
62" sînt folosite 
de guvernul Ade
nauer, în primul 
rînd, „pentru exer
sarea aplicării în 
practică a legii cu 
privire la starea 
excepțională".

în realitate însă 
această grosolană 
samavolnicie con
stituie, după cum

N.A.T.O.? 
s-au desfă-

act de răzbunare 
Strauss, deoarece 

fost revista care a

arată ziarul, un 
din partea lui 
„Der Spiegel" a 
dezvăluit participarea sa la aface
rile tenebroase ale societății „Fi- 
bag", în jurul cărora a izbucnit nu 
de mult un mare scandal public.

Corespondenții de presă relatează 
că la Bonn se vorbește pe față că 
ministrul de război al R.F. Germa
ne, Strauss, a fost inițiatorul acțiu
nii polițienești împotriva revistei 
„Der Spiegel“.

Strauss însă încearcă să conteste 
că ar avea ceva comun cu represa
liile împotriva revistei „Der Spiegel". 
După cum s-a aflat la Bonn, acțiu
nea penală împotriva colaboratorilor 
revistei a fost prezentată de profeso
rul von der Heidte de la Universita
tea din Würzburg, avansat recent 
la gradul de general al Bundes- 
w ehr ului.

în perioada celui de-al doilea 
război mondial Heid.te a fost ofițer al 
trupelor de parașutiști ale Wehr- 
machtului hitlerist.

a
Strauss, 
afacerea

Revista „Der Spiegel” (Oglinda), 
dezvăluit participarea Iul 

ministrul de război, la 
„Fibag“.

Să seStrauss:
spargă toate oglinzile! 

(Desen 
de EUGEN TARU)

directorul 
Ministerul 
Greciei, și

dejun 
Melas,
cultu-

Spiros
Direcției
Afacerilor Ex
alte personali-

rului Sică Alexandrescu. La 
au participat acad.
Tetenes, 
rale din 
terne al 
țăți.'

PARIS. Potrivit unui comunicat 
al Consiliului N.A.T.O., transmiterea 
de către generalul Norstad a func
țiilor de comandant suprem al for
țelor armate ale N.A.T.O. în Europa 
generalului american Lemnitzer a 
fost amînată pînă la 1 ianuarie 1963. 
Norstad urma să părăsească acest 
post la 1 noiembrie 1962.

WASHINGTON. Statele Unite au 
efectuat la 30 octombrie încă o ex
plozie nucleară în atmosferă în re
giunea insulei Johnston din Oceanul 
Pacific, anunță Comisia pentru e-> 
nergia atomică a S.U.A.

NEW YORK. După cum transmite 
A.F.P., doi militari americani au su
ferit arsuri la ochi în timpul ulti
melor explozii nucleare în atmosferă 
desfășurate de S.U.A. în Oceanul 
Pacific.

ATENA. După cum relatează zia-i 
rul „Ta Nea“, în ultimele trei luni 
în Grecia au fost instituite noi im
pozite însumînd 900 milioane de 
drahme. Au crescut din nou prețu
rile la pîine, zahăr, ulei de măsline, 
bilete de teatru și cinematograf eta,..

TEL AVIV. La 30 octombrie 
Izhak Ben Zwi a fost reales pre-i 
ședințe al Izraelului.

ANKARA. După cum anunță' ä« 
gențiile de presă, în apropierea ba
zei militare aeriene Ingirlik de lîngă 
Adana s-a prăbușit un avion mili
tar american cu reacție de tip 
„F-100“,

Devalorizarea monedelor 
oecidenîaüe

BONN 30 (Agerpres). — în numă
rul din 28 octombrie al ziarului 
„Süddeutsche Zeitung", Ludwig Ro
senberg, președintele Uniunii sindi
catelor vesf-germàne, referindu-se 
la devalorizarea monedei în țările 
occidentale, scrie : 
scăderea puterii de 
valuielor în perioada 
iese că Franța, cu o 
la sută a puterii de 
află în fruntea lumii 
mează apoi Austria < 
Suedia cu 37 la sută, Anglia cu 33 
la sută, Italia cu 30 la sută, Olanda 
cu 28 la sufă, S.U.A. cu 20 la sută, 
Republica Federală Germană cu 19 
la sufă, Belgia cu 18 la sută 
și Elveția cu 15 la sută". Rosenberg 
subliniază că în toate statele occi
dentale a avut loc o devalorizare, 
cu toate că propaganda oficială sus
ține că a fost vorba de o perioadă 
de „prosperitate".

,în ce privește 
cumpărare a 

1950-1961, re- 
scădere de 43 
cumpărare, se 
capitaliste, ur- 

cu 38 la sută.

»
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