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Fier vechi Premierăoțelăriilor I
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — întreprinderea re

gională de transporturi-auto, Uzinele „1 Mai" și 
schela Boldești au predat ieri la centrul din Ploiești 
al întreprinderii de colectare a metalelor peste 100 
tone fier vechi. Importante cantități de fier vechi au 
fost colectate în aceste zile și de către celelalte 
centre ale I.C.M. din regiunea Ploiești. De la începu
tul anului și pînă în prezent, întreprinderea pentru 
colectarea metalelor Ploiești a strîns și expediat 
siderurgiștilor 100 000 tone fier vechi, 6 994 tone 
fontă și 2 G47 tone metale neferoase vechi. Fruntașe 
în colectarea fierului vechi sînt Uzina mecanică 
Poiana Cîmpina, exploatarea minieră Filipeștii de 
Pădure, Uzina mecanică Teleajen și alte întreprin
deri din regiune.

Deschiderea cursurilor 
Universității populare 

de artă plastică
Aproape tofi cei 600 de oameni 

ai muncii din întreprinderi și insti
tuții ale Capitalei, înscriși pînă acum 
la cursurile Universității populare de 
arfă plastică, au fost prezenfi 
miercuri după-amiază la deschiderea 
noului an de învăfămînt al univer
sității. După festivitatea inaugurală, 
prezidată de artistul poporului Ion 
Jalea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, ei au urmărit prima prele
gere din acest an despre „Originea 
și rolul social al artei" pe care a 
tinut-o cont. univ. Paul Constantin, 
critic de artă.

In urma solicitărilor primite, în
scrierile la Universitatea populară de 
artă plastică au fost prelungite pînă 
la 15 noiembrie.

(Agerpres)

Sărbătorirea

în Capitală, pe B-dul 1 Mai și in cartierul Balta, Albă, pe șoseaua 
Giurgiului, str. Sergent Nițu Vasile și in alte cartiere, sînt în con- 

I strucție numeroase blocuri de locuințe. Din veștile sosite la redacție 
de pe șantiere reiese că muncitorii și tehnicienii constructori depun 

■ în aceste zile eforturi susținute pentru a da în folosință noi locuințe, 
intr-un timp cit mai scurt și cit mai bine finisate. Constructorii de 
pe B-dul 1 Mai, de pildă, au predat nu de mult blocurile 17, 18 și 21 
cu trei luni înainte de .termenul stabilit. Aceste blocuri au primit 

• la. recepție calificativul. „foarte bine". Pe șantierul nr. 2, unde se 
i folgsesc panouri mari prefabricate, montajul celor 192 de apartamente 
ale blocului 6 a durat numai două luni. In curînd alte blocuri vor fi 
date în folosință. în fotografie : Tîmplarul Victor Teianu montează 
ramele de la geamuri la blocul nr. 16 de pe B-dul 1 Mai.

(Foto : Agerpres)

Importanța re- comitetul sindica-
ducerii sistematice Ing. MIHAI CONSTANTINESCU țului,  ̂marea ma- 
a prețului de cost adjunct 
a fost subliniată cu 
putere de cel de-al 
III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc

al

Romîn. 
Cu cît întreprinderile își realizează 
producția la un preț de cost mai 
scăzut, cu atît beneficiile lor sînt 
mai mari, iar contribuția la crește
rea acumulărilor mai însemnată.

Partidul a arătat rn repetate rîn- 
duri că lupta pentru scăderea pre
țului de cost capătă o importanță 
din ce în ce mai mare, odată cu 
creșterea producției, datorită faptu
lui că fiecare procent <țe reducere 
reprezintă un volum tot mai însem
nat de economii. Este concludent în 
această privință 
că în industria de 
pielărie, încălță
minte și cauciuc, 
economiile reali
zate prin reduce
rea cu un procent 
a prețului de cost 
echivalează în acest an cu costul a 
600 000 perechi de încălțăminte, față 
de 500 000 perechi în 1959.

în multe fabrici din sectorul de 
pielărie, încălțăminte și cauciuc au 
fost obținute rezultate bune în în
deplinirea acestui important indice 
de plan. Colectivul fabricii „Flacăra 
Roșie" din Capitală a realizat în 
primele 3 trimestre economii peste 
plan în valoare de 515 000. cel de la 
fabrica „8 Mai" din Mediaș — 
8r '00 lei, ce", de la uzinele „Dîm- 

vița" din București — 758 000 lei, 
<ar cel de la Uzinele de piele și în
călțăminte din Cluj — 598 000 lei. Pe 
întregul sector au fost realizate, hi 
primele 9 luni ale anului, la produc
ția comparabilă economii suplimen
tare de peste 15 milioane lei.

Care sînt pe scurt factorii care 
au contribuit la obținerea acestor 
rezultate, metodele folosite pentru 
realizarea de economii peste plan, 
în industria de pielărie, încălțăminte 
și cauciuc, materia primă reprezintă 
între 75-80 la sută din prețul de 
cost. Se înțelege că reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me și materiale are o mare influen
ță asupra realizării sarcinii de re
ducere a prețului de cost. în primele 
9 luni ale anului, în întreprinderile 

n acest sector au fost economisite, 
prin reducerea consumurilor spe
cifice, 41 000 mp piei-fețe pentru 
încălțăminte și 427 tone talpă bovine. 
Din aceste cantități se pot fabrica 
în plus circa 250 000 perechi fețe de 
încălțăminte și talpă pentru 850 000 
perechi de pantofi.

Este semnificativă experiența fa
bricii „Flacăra Roșie“ din Capitală. 
Conducerea fabricii, la propunerea 
muncitorilor, a luat o serie de mă
suri tehnice și organizatorice menite 
să ducă la buna gospodărire a ma
teriei prime. Printre altele, s-a sta
bilit ca în procesul de producție să 
intre numai materie primă de bună 
calitate. în acest sens se face o 
prealabilă și minuțioasă sortare a 
pieilor și a celorlalte materii prime 
și materiale. Dar ceea ce este mai 
important e faptul că în întreprin
dere, prin munca politică desfășu
rată de organizația de partid și de

ministrului industriei joritate a munci- 
ușoare torilor se strădu-

__ , iește să valorifice 
la maximum fie

care centimetru de piele și de talpă, 
în așa fel îneît să rezulte cit mai 
puține deșeuri. Ei chjbzuiesc cum să 
îmbine mai bine tiparele mari cu 
cele mici, evită cu grijă defectele 
din piele pentru ca fețele pe care le 
croiesc să fie de cea mai bună ca
litate.

Dacă marea majoritate a între
prinderilor a obținut în primele 3 
trimestre ale anului rezultate bune 
în domeniul economisirii materiei 
prime, au fost și 
au un bilanț mai

în întreprinderile de pielărie, 
încălțăminte și cauciuc

întreprinderi care 
puțin pozitiv — 

fapt ce arată că 
mari rezerve și 
posibilități au ră
mas nevalorifica
te. Fabrica „Li
bertatea" din A- 
rad, de pildă, a 
creat și execută 

modele de încălțăminte care depă
șesc consumul planificat. La fiecare 
pereche de încălțăminte, de pildă, 
s-a folosit cu un dm p piele mai 
mult față de cît a folosit colectivul 
fabricii „N. Bălcescu“ din Capitală, 
care realizează produse asemănătoa
re. De aici trebuie trasă concluzia că 
direcția generală din ministerul nos
tru procedează greșit atunci cînd se 
mulțumește cu cifrele medii, fără 
să caute să analizeze temeinic cum 
se prezintă lucrurile în fiecare în
treprindere în parte.

Problema principală care se pune 
acum cînd ne apropiem de sfîrșitul 
anului — și se va pune cu tărie și 
în 1963 — este ca, în fiecare între
prindere să fie respectat consumul 
specific de materii prime și ma
teriale, ca în fiecare, secție și loc de 
muncă să fie găsite metode și. mij
loace de a realiza cît mai mari 
economii.

In lupta pentru utilizarea econo
micoasă a materiei prime un rol im
portant revine creatorilor de modele 
din fabrici. Marea majoritate a aces
tora, dovedind pricepere și inițiati
vă au creat modele frumoase, care 
satisfac în bună măsură exigențele 
cumpărătorilor ; ei au urmărit, în a- 
celași timp, ca prin introducerea în 
fabricație a noilor modele consumul 
specific să fie mai mic. Dar și în 
acest domeniu sînt încă mari rezer
ve care pot fi puse în valoare.

Ca și în celelalte ramuri industria
le, în sectorul de pielărie și încălță
minte un factor important de redu
cere a prețului de cost îl constituie 
sporirea productivității muncii. A 
spori productivitatea muncii înseam
nă a realiza în aceeași unitate de 
timp o producție mai mare și deci a 
reduce cheltuielile pe fiecare produs, 
în primele 9 luni ale anului au fost 
obținute realizări de seamă. Planul 
de creștere a productivității muncii 
a fost realizat pe sector în proporție 
de 100,3 la sută. Pe baza creșterii 
productivității muncii s-a obținut un 
spor de producție de 340 mii perechi 
încălțăminte. Pentru crearea condi
țiilor necesare sporirii continue a

(Continuare în pag. II-a)

IAȘI (coresp. 
„Scînteii“). .— Co
lectivul Teatrului 
național „Vasile A- 
lecsandri“ din Iași 
a prezentat în fața 
unui numeros pu
blic prima 
mieră a stagiunii; 
„Febre“ de Horia 
Lovinescu. Piesa 
este pusă in scenă 
de Cornel 
scenografia 
ținînd lui 
Ciupe.

pre-

Todea, 
apar- 

T. T.

fruntașilor
SUCEAVA (coresp. „Scînteii’’).— 

în sala de festivități a Fabricii de 
încălțăminte „Străduința” din Su
ceava a avut loc „Sărbătorirea 
fruntașilor în producție”, organi
zată de consiliul local al sindica
telor. Aici s-au adunat peste 150 
de muncitori fruntași din între
prinderile orașului împreună cu 
familiile lor, tovarăși de muncă, 
prieteni. Printre cei sărbătoriți se 
aflau mecanicii de locomotivă Tă- 
nase Trifan, Mihai Bungeanu și 
Gheorghe Capotă, de la depoul 
C.F.R. Suceavg-nord, Gheorghe 
Jitaru, Ion Isepciuc și Ion Ignă- 
tescu din secția de croit a Fabricii 
de încălțăminte „Străduința”, 
Gheorghe Armeanca, Mihai Mîrț 
și Emil Pricop, constructori de pe 
șantierele combinatelor chimic și 
de industrializare a lemnului din 
Lunca Sucevei, și mulți alții.

După ce fruntașilor in produc
ție li s-au înmînat premii, forma
ții de artiști amatori din întreprin
derile orașului au prezentat un 
frumos program artistic.

Corespondenții voluntari ne informează despre
Mersul construcțiilor zootehnice

Din materiale locale
Membrii gospodăriei colective „Pro

gresul" din comuna Făcăeni, raionul Fe
tești, au avut în plan să construiască 
anul acesta mai multe adăposturi pen
tru animale și magazii pentru cereale.

Pentru a cheltui cit mai puțini bani 
la construcții, colectiviștii au folosit ma
teriale procurate pe plan local. Ei au 
confecționat 260 000 de cărămizi, au tă
iat și fasonat lemnul de salcim și salcie. 
Pietrișul și nisipul le-au cărat' la locul 
stabilit pentru construcții, încă din timpul 
iernii.

Brigada de constructori,. formată din 
24 de colectiviști, avînd totul la înde- 
mină, a obfinut pînă acum rezultate bune. 
Încă din luna mai a dat în folosință o 
hală pentru 1 000 de păsări și o came- 
ră-incubator. Peste cîteva zile se vor ter
mina de acoperit două grajduri, două 
saivane pentru I 600 de oi, o materni
tate pentru 50 de scroafe și o magazie.

Prin folosirea materialelor din resurse 
locale s-au economisit pînă acum peste 
160 000 lei. O contribuție importantă la 
obținerea acestor realizări au dat colec
tiviștii Dumitru Pișcoci, Ion Neagu, Șer- 
ban Dănilă și alții. (De la Constantin 
Frîncu, colectivist).

Adăposturile 
pentru animale au fost 

terminate

în acest an, gospodăriile colec
tive au mărit simțitor numărul de 
animale. Acum, la venirea toamnei 
și iernii se pune problema bunei 
lor adăpostiri. Este necesar ca în 
acest scop construcțiile zootehnice 
să fie grabnic terminate. Despre 
acest lucru ne scriu în scrisorile lor 
corespondenții voluntari.

grajduri au și fost date In folosință, iar 
în scurt timp va fi gafa și cel de-al trei
lea. Lucrările au fost făcute de cel mai 
pricepuți colectiviști. Folosind materiale 
procurate pe plan local, colectiviștii au 
economisit pînă acum aproape 200 000 
lei, fafä de cit era prevăzut în deviz. Ei 
au ridicat adăposturi trainice și frumoase. 
(De la Ion Cireș, activist U.T.M.).

Complex 
comercial 

modern

Tn cursul lunii noiem
brie aie loc taza inter
regională a celui de-al 
III-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. 
Caragiale". Această fază 
se' va destășura în pa
tru centre din țară. In 
zilele de 3, 4 
iembrie se vor 
Turda artiștii 
din regiunile Cluj, 
reș-Autonomă Maghiară, 
Maramureș și Brașov,

și 5 no- 
întîlni la 

amatori 
Mu-

iar în orașul Bacău cei 
din regiunile Suceava, 
Galați, Iași și Bacău. 2n 
zilele de 17, 18 și 19 vor 
avea loc la Arad în
treceri între artiștii' d- 
matori din regiunile Cri- 
șana, Hunedoara, Olte
nia și Banat iar la Sinaia, 
între formațiile din re
giunile Argeș, Ploiești, 
București, Dobrogea și 
orașele București și 
Constanța.

Construcții
Pînă la sfîrșitul acestui 

an se vor mai da în folo
sință noi spitale cu o ca
pacitate de 3 000 de paturi. 
Printre acestea se numără 
noile construcții spitalicești 
din Hunedoara, Onești, 
Medgidia, Brăila și Sucea
va. De asemenea, vor mai fi 
date în folosință spitale de 
copii la Botoșani și Pîclișa, 
regiunea Hunedoara, pre
cum și spitalul de la Ro
șiori de Vede și sanatoriul

spitalicești
de la Tîrgovișie pentru a- 
feefiuni pulmonare și o 
maternitate la Bacău.

Tn. 6 localităfi din fără — 
la Hunedoara, Buzău, Giur
giu, Cîmpulung, Medgidia 
și Pașcani — vor începe să 
funcționeze în curînd noi 
policlinici moderne, cu ser
vicii de specialitate, deser
vite de cadre medicale șl 
personal mediu corespun
zător. (Agerpres)

mai.tinere gospodării din raion. Cînd a 
luat ființă, la începutul 'anului trecut, nu 
avea animale. Parte din fondurile pro
prii și creditele acordate de sfat au 
fost folosite in special pentru dezvolta
rea sectorului zootehnic. Așa s-a ajuns 
ca azi numărul de animale, proprietate 
obștească, să ajungă la 600 de bovine, 
1 100 ovine, 510 porcine și peste 1000 
de păsări matcă. Consiliul de conducere 
s-a îngrijit de asigurarea adăposturilor 
necesare. Colectiviștii au construit în 
scurt timp 5 grajduri, 2 saivane, 2 mater
nități pentru scroafe, o puierniță etc. 
(De la V. Costas, funejionar).

Aproape 200 000 lei 
economisiți

încă de la începutul anului, consiliul 
de conducere al gospodăriei colective 
din comuna Lazuri, raionul Beiuș, a a- 
vut in atenție asigurarea adăposturilor ne
cesare pentru animale. Trebuiau construi
te pînă-n toamnă trei grajduri pentru 300

Gospodăria colectivă din comuna Or-, de bovine.
lea, raionul Corabia, este una din cele Lucrările au început din vreme. Două

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii"). — Muncito
rii, tehnicienii iabricii 
de zahăr „Șiretul" din 
Bucecea sînt în plină 
campanie de prelucra
re a sfeclei din noua

recoltă. O atenție deose
bită se acordă creș
terii randamentului prin 
înlăturarea pierderi
lor de fabricație. Ca 
urmare randamentul a 
crescut cu 1 la sută,

u
capacitatea instalații
lor fiind mai bine folo
sită. Printre fruntașii în
trecerii se află munci
torii din schimbul con
dus de Dumitru Diaconu.

æ«

La silozul de sfeclă al fabricii „Șiretul" din Bucecea.
(Foto : Agerpres)
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Râmași în urmă
In gospodăriile colective - din raionul 

Pașcani se muncește de zor pentru termi- 
zootehnice. Acolo, 

de partid și consi- 
au folosit toate mij- 
locale : stuf, chirpici, 

planificate 
Este vorba 
Valea Sea-

narea construcțiilor 
unde organizafiile 
liile de conducere 
toacele și resursele 
lemn de salcie, construcțiile 
au fost terminate la vreme, 
de gospodăriile din Strunga, 
că, Hălăuceșli și altele.

Nu peste tot s-a dat atenția cuvenită 
executării la vreme a construcțiilor. La 
G.A.C. Verșeni, din cele două grajduri 
planificate nu s-a dat în folosință pînă 
acum nici unul. Mult rămasă în urmă este 
și G.A.C. Bălțați, unde din 3 grajduri nu 
s-a terminat complet nici unul. Așa se 
face că în gospodăriile colective din ra
ion, din cele 82 de grajduri, Î4 maternl- 
tă|i pentru scroafe, 11 
puiernije planificate, au 
losinfă pînă acum doar 
9 maternități, 5 saivane 
nije.

Timpul fiind înaintat, 
sfatul popular raional 
gospodăriilor colective 
măsuri pentru a folosi 
locale în vederea terminării grabnice a 
construcțiilor planificate. (De la Nico
lae Boboc, activist de partid).

BÄICOI (coresp. 
„Scînteii"). — în o- 
rașul Băicoi 
inaugurat un 
complex comercial 
care cuprinde uni
tăți de desfacere a 
cărnii, legumelor și 
fructelor, produse
lor alimentare și 
mefalo-chimice, de 
textile și confecfii. 
Intr-o 
parată s-a 
un restaurant și o 
braserie. Unitățile 
sînt dotate cu uti
laje și mobilier mo
dern.

clădire se- 
deschis

Barajul hidrocentralei de la Bicaz

TELEGRAMA
Excelenței Sole

Domnului MOHAMMED AHMED BEN BELLA 
prim ministru.al guvernului Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

saivane, 27 de 
fost date în fo- 
27 de grajduri, 
și 23 de puier-

este necesar ca 
și conducerile 
să ia neîntîrziat 
toate resursele

Alger,-’ ? ,
Cu ocazia zilei de 1 noiembrie, sărbătoarea națională a Republicii 

Algeriene Democratice și Populare, transmit Excelenței Voastre, guver
nului și întregului popor algerian, calde felicitări și urări de bunăstare 
și progres, din partea Consiliului de Miniștri al Republicii Populare' 
Romîne, a poporului romîn și a mea personal.

îmi exprim totodată convingerea că relațiile de prietenie dintre 
Republica Populară Rornînă și Republica Algeriană Democratică și 
Populară se vor dezvolta continuu, spre binele celor două popoare, al 
păcii și colaborării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

exemplu, la Slănic Moldova. Deși 
cadrul natural de o mare frumuse
țe, apele tămăduitoare, băile sînt de 
natură să mulțumească ' pe vizita
tori, în această stațiune își dau 
mîna slaba preocupare pentru în- 

Cîmpulung, București, care-și treținerea și curățenia vilelor, pen
tru calitatea meniurilor cu activi
tatea culturală săracă.

Gospodarii Borsecului au luat a- 
nul acesta un șir de măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor de cazare 
și tratament, pentru o bună deser-

Poșta continuă să ne aducă zilnic 
numeroase scrisori de la oamenii 
muncii plecați în stațiuni pentru o- 
dihnă și. tratament. Am reținut 
rîndurile adresate de un grup 
de tovarăși din Reșița, Cisnă- 
die, 
petrec în aceste zile concediul la 
Călimănești. Ei scriu printre altele : 
„Aducem mulțumiri atît pentru fe
lul cum este organizat serviciul me
dical, cît și pentru cazare și canti
ne. Am întîlnit aici medici care se 
interesează de sănătatea oamenilor 
mupeii în cele mai mici amănunte, 
care nu se mulțumesc numai să 
prescrie tratamentul, ci controlează 
aplicarea lui, oameni care sînt tot 
timpul în mijlocul bolnavilor. La 
fel, surori inimoase, care muncesc 
cu multă abnegație...". O scrisoare 
asemănătoare ne-a trimis și tov. Mi
hail Covaliuc din Vatra Dornei, de 
curînd reîntors de la Govora.

în urma măsurilor luate cu con
secvență de statul democrat-popu
lar, stațiunile balneo-climaterice au 
luat o mare dezvoltare, devenind 
totodată puternice centre medicale 
curativo-profilactice. Lărgirea, mo
dernizarea și reutilarea acestora, a- 
menajările complexe care s-au fă
cut au permis ca multe stațiuni 
să-și permanentizeze activitatea, 
astfel că un mare număr de oameni 
ai muncii beneficiază de concedii de 
odihnă și tratament în tot cursul 
anului.

Se întîmplă însă ca în lunile de 
toamnă și iarnă, în unele stațiuni 
controlul exercitat de comitetele 
executive ale sfaturilor populare și 
chiar de unele foruri centrale de 
resort să fie mai puțin exigent. A- 
ceasta face ca unele amănunte ale 
organizării să șchioapete, ca defi
ciențe semnalate în timpul verii să 
se mențină. Așa se întîmplă, de

vire la cantine, în unitățile de ali
mentație publică etc. Este însă de 
mirare că într-o asèmenea stațiune, 
unde vin și în aceste ’luni mii și 
mii de Vizitatori, se organizează pu
ține conferințe interesante, excursii
le prin împrejurimi sînt rare, iar 
cluburile insuficient dotate.

Din alte locuri ni se semnalează 
că se acordă încă o slabă atenție 
educării personalului de deservire, 
că de multe ori acesta are o atitu
dine necorespunzătoare față de oas
peți.

în cursul lunii septembrie au fost 
semnalate redacției noastre unele 
deficiențe din stațiunea Herculane. 
Răspunzînd ziarului, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al regiunii 
Banat informează, între altele, că 
în stațiunea amintită a început în
locuirea mobilierului uzat din vile, 
iar pentru a se evita repetarea prea 
deasă a unor mincăruri; meniurile 
sînt stabilite de comisia dietetică pe 
intervale de 15 zile. Se mai afirmă, 
totodată, că pentru a asigura condiții

de transport celorI corespunzătoare de transport celor
• care pleacă din stațiune, agenția de 
! voiaj eliberează din timp biletele de
• călătorie, precum și tichetele și supli

mentele la diferitele trenuri. Firesc
■ ar fi fost ca măsurile privind trans

portul pe C.F.R. să se fi luat în toa-
■ te stațiunile din regiunea Banat. A- 

cest lucru, pare-se, nu s-a făcut, de 
vreme ce un grup de salariați care 
au plecat în seara de 20 octombrie

. din Buziaș (despre condițiile de ca
zare, hrană și tratament au numai 
cuvinte de laudă — stațiunea deți- 
nînd de altfel drapelul de fruntaș 
pe țară) ne semnalează că locurile 
ce le-au fost vîndute pentru acce
leratul 102 au mai fost vîndute ■ și 
altora înainte, fiind astfel nevoiți șă

- călătorească in picioare. Ce e-vala
bil pentru Herculane nu e valăbîTși ' 
pentru Buziaș? '.yI'î

Pentru ca trimiterea oamenilor 
muncii în stațiuni să se desfășoare 
cît mai bine, în toate întreprinderile 
și instituțiile, planificarea concedii
lor în tot cursul anului trebuie să 
se facă cu cea mai mare grijă, cu 
spirit de răspundere, astfel ca 

, biletele de odihnă și tratament să 
fie folosite integral și în folosul ace
lora care au în primul rînd nevoie.

Cît privește activitatea- din stați
uni, aspectele ei multilaterale — re-

■ partizarea operativă în 'vile,' caza- 
, rea, hrana, tratamentul, folosirea ju

dicioasă a timpului liber, mijloacele 
de transport etc. și îndeosebi pro
blema educării personalului — a- 
cestea merită să fie în permanență 
în atenția organelor de partid și a 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare. în lunile de iarnă, ca și 
în plin sezon de vară, oamenii mun
cii veniți în stațiunile balneo-clima- 
terice sînt în drept să se bucure de 
condiții pe măsura posibilităților a- 
sigurate de partid și guvern.
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. ii $5°°!? tehnică horticolă de la Valea Călugărească, regiunea Ploiești, se pregătesc tehnicieni
norticoii și maiștri viticultori necesari gospodăriilor de stat și colective. Elevii au la dispoziție labora
toare cu un bogat material didactic. în fotografie : Profesorul Nicolae Petrescu în mijlocul elevilor la 
O oră de pomologie.y- • . L (Foto : Agerpres)
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Livrări in termen
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CU LEC LA INSTRUCTAJ
Mai sînt puține zile pînă . 

la deschiderea învățămîn- 
tului agrozootehnic de 
masă cu durată de 3 ani. 
Pentru buna lui desfășu
rare, in toate raioanele re-

. .In cadrul instructajului eficacitatea lui va fi mai 
-făcut du vorbit lectorilor mare, rezultatele mai bune, 
tov. Ion Appstolatoș, secre- Iată de ce este necesar ca 
tar al Comitetului regional specialiștii din agricultură, 
P.M.R.-G.alați, care a răs- în cadrul cercurilor de 

. . , puhs de acest curs de pre- învățămînt pe care le vor
giumi Galați^ au l»c în .gătif-e din partea biroului conduce, să militeze pentru 
prezent pregătiri intense, comitetului regional de însușirea temeinică a cu- 

m _ z« - pa,rțid,: tov; Sterțan Topo-
râfi; prijn-șecr'etâr : al Co-\, 
miletului raional. P.M.R.- 
Brăila, și alții, Ei au sub
liniat. că în'anii viitori co-

Am poposit la Casa agro
nomului din Brăila, A- 
proape 200 de specialiști 
de pe ogoarele raionului,' 
lectorii viitoarelor cercuri 
agrozootehnice, erau pre- 
zenți la instructaj. Aici, 
timp ; de trei zile li s-au 
creat cele mai bune con
diții pentru ca să cunoască' 
perspectivele largi ce se — 
deschid în fața agricultu- ... _
rii raionului, căile care pot lectiviștii din satele raio- 
duce la valorificarea de- nului Brăila au de inde- 
plină a acestora, să-șî în- PÜnit sarcini importante 
sușească o bună metodă direcția sporirii pra
de predare, să cunoască ducției și întărirea conti- 
experiența bună a lectori- nuă a gospodăriilor lor. r 
lor care au condus cercu- _ Ăces,^. sarcini de mare 
rile agrozootehnice in ariii■■ 
trecuți.

Printre viitorii lectori 
am întîlnit pe inginerțil 
agronom Gheorghe Zë-: 
cheru, cunoscut în raion, 
pentru contribuția însem
nată adusă la întărirea e- 
conomică a gospodăriei 
colective și pasiunea cu 
care lucrează. El va con
duce un cerc de învăță
mînt la gospodăria colec
tivă din comuna Movila 
Miresii. Colectiviștii din 
Cazasu. care și-au .propus 
să dezvolte mult sectorul 
zootehnic, vor avea ca lec
tor, la cercul de creștere - tărirea gospodăriilor colec- 
a animalelor, pe Tănase 
Carabăț, medic-veterinar. 
De altfel, în raion, toți 
lectorii sînt specialiști, ca
dre care lucrînd în gospo
dăriile colective și de stat 
s-au evidențiat în mod 
deosebit în muncă.

noștințelor agrozootehnice 
de către fiecare cursant.

Un merit al Comitetului 
raional de partid Brăila și 
al consiliului agricol raio-

Sâ pregătim temeinic deschiderea 
cursurilor agrozootehnice

nal constă în grija mani
festată față de conținutul 
lecțiilor și al informărilor 
expuse la cursul și semi- 
nariile cu lectorii. Ele au 
avut un caracter de lucru, 
concret, axat pe exemple 

_ convingătoare chiar din
^^Ștl^^âj'fâiphului —• s-a a- gospodăriile raionului. Ca 
r,uțfl,țilectorilor — ppt fi^ urmare, discuțiile și semi- 
^p.lvate numai, prin aplica- . nariile purtate pe margi
nea celor mai înaintate cu- . nea lor s-au soldat cu re- 
ceriri ale științei și tehnicii zultate din cele mai bune, 
agricole. Or, în această di
recție, o mare însemnăta
te are învățământul agro
zootehnic de masă. El 'tre
buie să fie reorganizat pe 
baze noi, să înarmeze un 

. număr mare de lucrători 
de pe ogoare cu cunoș
tințe profesionale temei
nice, care aplicate în prac
tică. să ducă la sporirea 
producției agricole, la în-

î^^^dfé^pentrii agri- 
'èumtf a' raionului — t. _ „

tive, la creșterea rentabili
tății gospodăriilor de stat 
și S.M.T. Cu cît învăță-, 
mântui va fi mai le
gat de viață, de sarcinile 
trasate de partid, de pro
blemele ce se ridică în u- 
nitatea respectivă, cu atît

Lectorii au scos la iveală 
metodele înaintate de lu
cru din gospodăriile unde 
muncesc, au propus valo
rificarea numeroaselor po
sibilități existente în di
recția creșterii suprafeței 
de teren arabil, a produc
ției agricole etc. Este ne
cesar ca despre concluziile 
desprinse să se vorbească 
colectiviștilor în cadrul 
diferitelor lecții, astfel ca 
în funcție de condițiile lo
cale ele să fie aplicate în 
practică în cît mai multe 
unități.

In raionul Brăila —- s-a 
subliniat în discuțiile pur
tate — din rindul celor 
care au urmat cursurile

învățământului agrozooteh
nic în anii trecuți s-au ri
dicat numeroși fruntași în 
producție. . Generalizarea 
experienței pe care au do- 
bîndit-o aceștia în obține
rea de producții mari tre
buie să stea, de asemenea, 
în atenția lectorilor, șă fie 
popularizată cu prilejul 
fiecărei lecții.

Participanta la semi- 
narii au studiat, de aseme
nea, Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale 
și Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la învățământul 
agrozootehnic de masă, au 
ascultat informări cu pri
vire la noutăți științifice 
în agricultură. '

Un interes deosebit au 
stîrnit lecțiile predate în 
cursul celor 3 zile chiar 
de viitorii lectori. Ele au 
fost' expuse ,așa. cum ei 
vor trebui să le predea 
cursanților. Pe marginea, 
lor aii avut loc seminarii.

Lectorilor li s-au creat 
în cursul celor 3 zile de 
pregătire și posibilitatea 
să vizioneze filme docu
mentare, să viziteze labo
ratorul Casei agronomului, 
să se întrețină cu cercetă
tori științifici.

In afară de aceasta, lec
torii au făcut un util 
schimb de experiență pri
vind cele mai bune metode 
de predare, folosirea ma
terialelor ajutătoare, ține
rea lecțiilor practice astfel 
ca toți cursanții să-și în
sușească cît mai bine cu
noștințele agrozootehnice.

Pe marginea

Constructorii de pe Șantierul 3 oraș 
Onești — ne scria nu demult cores
pondentul voluntar Alexandru Guță 
— se străduiesc să scurteze terme
nele de dare în folosință a locuințe
lor. Ei întimpină insă și unele greu
tăți : materialele de care au nevoie 

ciment, vopsea, geamuri ș.a. sosesc 
cu mari intirzieri pe șantier...

Scrisoarea a fost trimisă spre re
zolvare Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei. în răspunsul . primit 
din partea direcției generale de re
sort, se arată că, intr-adevăr, Șantie
rul 3 oraș Onești a primit cu intir- 
ziere o serie de materiale livrate de 
Fabrica de ciment Bicaz, Uzinele 
țevi „Republica” din Capitală, 
brica de geamuri Tirnăveni ș.a. 
urma intervențiilor făcute la forurile 
tutelare ale acestor întreprinderi s-au 
luat măsuri ca materialele să fie li
vrate la termenele prevăzute în con
tracte. Totodată s-au luat măsuri pen
tru mai buna organizare a muncii 
folosirea judicioasă a materialelor 
șantierul 3 oraș Onești.

Nu i-au mai acordat 
încrederea

„Gospodăria noastră colectivă 
dezvoltat mult în ultimii ani — 
scria acum citva timp un colectivișt

de 
Fa
in

și 
pe

s-a 
ne

din comuna Cîndești, rajonul Focșani, 
Am obținut venituri importante în 
urma dezvoltării sectorului zootehnic, 
a pomiculturii și viticulturii. Gospodă
ria avea posibilități să obțină rezul
tate și ' mai bune. Dar președintele 
Cirjan Constantin, a abuzat de încre
derea pe care i-au acordat-o colecti
viștii, n-a ținut seama de părerea 
membrilor consiliului, de sfaturile in
ginerului agronom, a încălcat in re
petate rinduri prevederile statutului 
G.A.C.

Scrisoarea a fost trimisă Comitetu
lui raional de partid Focșani. In răs
punsul adresat redacției se arată că 
„faptele relatate în scrisoare cores
pund realității. Cirjan Constantin a 
foșt pus in discuția adunării generale 
a gospodăriei colective, care nu i-a 
mai acordat încrederea și l-a înlocu.ț 
din

s-a constatat că sesizarea a fost justă. 
Conducerea întreprinderii a analizat 
cauzele lipsurilor semnalate, a luat 
măsurile necesare pentru respectarea 
procesului tehnplogiç, a ciclului de 
fabricație a-scaunelor și șe îngrijește 
acum îndeaproape ’ de aprovizionarea 
secției cu materialele necesare. Co
mitetul sindicatului, de asemenea, va 
acorda mai multă atenție consfătuiri
lor de producție pentru a scoate la 
iveală și alte posibilități de îmbună
tățire a calității produselor. In ultimul 
timp, 
tatea-

funcția de președinte”.

Calitatea scaunelor 
s-a îmbunătățit

Un corespondent voluntar ne-a 
sizat qă la secția de mobilă a între
prinderii raionale de industrie locală 
— Caransebeș nu se acordă atenția 
cuvenită calității scaunelor.

Scrisoarea a fost trimisă spre re
zolvare Consiliului local al sindicate
lor — Caransebeș. în urma cercetări
lor întreprinse la fața locului — se 
arată în răspunsul trimis ziarului —

se-

datorită acestor măsuri, cali- 
scaunelor s-a îmbunătățit.

Pentru bolnavii 
din orașul Victoria
orașul Victoria — ne informa 

funcționează o 
modernă cu mai multe ca- 
specialitate. Bolnavii 

trebuie să meargă 
șl tratament tocmai

„In 
cititorul Ș. Ciobanu 
policlinică 
biițete de 
ochi însă 
consultații 
la Făgăraș sau Sibiu. Nu s-ar 
oare ca ei să fie consultați și 
la policlinica noastră ?”

In legătură cu aceasta, Sfatul 
Iar al regiunii Brașov ne face cunos
cut că un medic oftalmolog de la po
liclinica din Făgăraș va acorda la 
policlinica din orașul Victoria, în zi
lele stabilite, asistentă medicală bol
navilor de ochi.

de 
pentru 

pînă 
putea 
tratati

popu-

Rezervele de reducere a prețului de cost
mai bine valorificate

(Urmare din pag. I-a)

montarea unei 
la fabrica „8 

productivitatea 
secția de încăl-

productivității muncii au fost luate 
în întreprinderi măsuri multilatera
le. S-au efectuat lucrări de mică 
mecanizare. Prin 
benzi transportoare 
Mai“ din Mediaș, 
munch a crescut la 
țăminte cu 8 la sută.

Mari rezerve interne de creștere 
a productivității muncii au rămas 
însă nevalorificate pentru că în 
unele întreprinderi mica mecanizare 
a fost introdusă în mod necorespun
zător. Unele lucrări ca, de pildă, con
fecționarea uscătoarelor la secția 
tras, tălpuit și finisat din cadrul în
treprinderii „Străduința” din Ițcani, 
modernizarea a 3 mașini plane de 
copiat la întreprinderea „Libertatea" 
din Arad, etc., nici n-au fost începu
te măcar. Fabricile de pielărie și în
călțăminte, direcția generală’ tute
lară ca și direcția tehnică din mi
nister vor trebui să analizeze aceas
tă situație și să ia măsuri serioase 
pentru realizarea lucrărilor de mică 
mecanizare planificate. Odată cu a? 
ceasta, trebuie perseverat mai mult 
și în ce privește aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice, astfel în- 
cît mașinile, utilajele și timpul de lu
cru să fie folosite din plin. De altfel, 
încă de pe acum, cînd se fac pregă
tiri pentru producția anului viitor, 
e nevoie ca în fiecare fabrică să se 
prevadă măsuri concrete, eficiente 
pentru creșterea productivității 
muncii.

Introducerea tehnologiei avansate 
se dovedește și în întreprinderile de 
pielărie, încălțăminte și cauciuc -o 
cale ^importanță de sporire a produc
tivității muncii și de reducere a pre
țului de cost. Printre noile procese 
tehnologice care au contribuit la spo- 

• rirea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost amintim pro
cedeul de întindere și uscare a piei
lor de box cu față naturală pe plăci 
de sticlă, care în acest an a fost ex
tins la fabricile „Nicolae Bălcescu“ 
din Capitală, „8 Mai“ din Mediaș și 
alte întreprinderi. La Uzinele de pie
lărie și încălțăminte din Cluj a fost 
introdus în fabricație procesul teh
nologic de prelucrare a boxului cru- 
pon din piei de peste 30 kg. Au fost

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteîi”

obținute, de asemenea, rezultate pozi
tive prin extinderea sistemelor de 
confecție tubular, vulcanizat și lipit, 
care permite obținerea unor produse 
de bună calitate, odată cu reducerea 
consumurilor specifice.

Marea majoritate a colectivelor 
din întreprinderile de 
încălțăminte și cauciuc__ ,
ocupat îndeaproape de promova
rea noului în producție, de introdu
cerea noilor procese tehnologice. To- 

. tuși, în acest domeniu mai sînt foarte 
multe de făcut. Sînt procedee teh
nologice noi care nu au fost extinse 
pe măsura posibilităților, cum ar fi 
realizarea pieilor cu fața corectată 
(kona) la piei de porc. De asemenea, 
experimentarea unor noi procese 
tehnologice durează mult și în unele 
întreprinderi nu se depune destulă 
stăruință pentru introducerea și 
extinderea lor în producție. De multă 
vreme se experimentează sistemele 
de tăbăcit cromtanin și cromsintan 
fără ca specialiștii să se pronunțe 
care din ele dau rezultate mai bune. 
Socotim că problema introducerii și 
mai ales a extinderii tehnologiei mo
derne trebuie să preocupe în mai 
mare măsură decît pînă acum direc
ția generală tutelară.

Precum se știe, reducerea prețu
lui de; cost, realizarea de economii 
peste plan se hotărăsc în primul 
rînd în producție, în secțiile și sec
toarele unde se utilizează materia 
primă și materiale. Dar este tot atît 
de adevărat că nivelul prețului de 
cost este determinat și de felul în 
care este gospodărită întreaga între
prindere. în acest an, fabricile din 
acest' sector industrial au fost mai 
bine gospodărite, fapt ce s-a reflec
tat și în' reducerea cheltuielilor ne- 

• economicoase. Aceste - cheltuieli au 
fost reduse în 9 luni ale anului, pe 
întregul sector, cu peste 600 000 lei 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Printre întreprinderile care 
au obținut rezultate bune în acest 
domeniu se numără fabricile „Dîm
bovița“ și „Flacăra Roșie“ din Capi
tală. Realizările pe întregul sector 
puteau fi însă mult mai bune dacă 
unele întreprinderi ca „Tăbăcăria 
Bucovăț“, „Vidra“ din Orăștie și al
tele n-ar fi depășit cheltuielile la 
acest capitol față de anul trecuț.

pielărie, 
s-a pre-

Problema care se pune este ca în 
toate verigile întreprinderilor — adi
că atît în producție, cît și în gospo
dărire — să se introducă un regim se
ver de economii, o evidență rigurpa- 
să a fondurilor materiale și bănești 
cheltuite astfel ca prețul de cost să 
fie redus continuu. Ministerul nos
tru își. propune să sprijine efectiv 
conducerile de întreprinderi în o- 
rientarea inițiativei și spiritului gos
podăresc al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor spre scoaterea la 
iveală a noi rezerve interne de re
ducere a prețului de cost, existente 
în fiecare secție sau loc de muncă.

A mai rămas puțin timp pînă la 
sfârșitul anului. Să facem totul ca 
fiecare fabrică să se prezinte la în
cheierea anului cu planul realizat la 
toți indicii, să ne pregătim temeinic 
pentru a obține în anul ce vine noi 
succese 
sporite, 
preț de

în realizarea unei producții 
de bună calitate și la un 
cost cît mai redus.

DIALECTICA MARXISTĂ 
ȘI ȘTIINȚELE MODERNE 
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Volumul cuprinde o culegere 
de studii și articole pe probleme 
de astronomie, teoria relativi
tății, mecanica cuantică, dbernéy 
tică, genetică și psihologie, tra- 
duceri din diferite limbi, carff 
inițial au fost publicate în revis
tele „Voprosî filosofii", „La Pen
sée", „Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie“, „Uspehi fiziceșkih 
nauk", sau reprezintă extrase din 
lucrări mai mari ale unor oa
meni de știință.

Lucrarea se adresează oameni
lor de știință, cercetătorilor, pro
fesorilor și studenților, celor ce 
studiază materialismul dialectic 
și științele naturii.
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la depunerile pe obligațiunile C.E.CL 

cu cîștigurl 
TRAGEREA DE BAZA

DIN 31 OCTOMBRIE 1962

• La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane ADAS din 31 
octombrie 1962, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) J.Z.A. î 2) N.G.M. ; 3) O.B.R. ; 
P.R.N. ; 5) G.V.W. 1 6) L.X.R. J
E.N.W. ; 8) U.N.M.

N
um

ăr
ul

 
câ

ști
gu


ril

or

Oblig, 
ctștigătoaro

Valoarea 
cîștigurilor

Seria Nr. Parțială Totală

t 39102 12 75.000 75.000
1 50113 27 50.000 60.000
1 21631 31 25.000 25.000
1 38679 39 10.000 10.000
1 03408 09 5.000
1 10842 06 5.000
1 13264 28 5.000
1 19076 27 5.000
1 23833 12 5.000
1 40183 14 5.000
1 44098 41 5.000
1 45800 14 5.000 40.000

Termi-
nația
suriei

60 054 17 2.000
60 377 46 2.000
60 409 22 2.000 360.000

600 37 31 800
600 91 18 800
600 96 16 800 1.440.000

1.992 TOTAL : 2.000.000

Unde va sta casiera?Unde va sta casiera?

Un nou magazin alimentar a fost 
terminat încă din prima jumătate a 
lunii septembrie în cartierul Pajura din 
Capitală, Dar magazinul stă închis. 
Cercetind cauzele, am aflat că cei în 
drept n-au pufut solujiona problema: 
unde să fie amplasată casa.

Constructorul dă vina pe proiectant. 
Beneficiarul fO.C.L. „Alimentara“ din 
raionul Grivifa Roșie) dovedește că 
proiectul n-a fost respectat. Comisia 
de recepjionare s-a întîlnit la lafa lo-

cu privire la locul casierei, deși 
toată „problema" putea fi solu/ionată 
în cîteva ore de doi muncitori in
stalatori.

Cit timp se va mai pierde cu ase
menea discuții sterile — pentru care 
organele comerciale ale sfatului popu
lar raional nu se simt cu nimic răs
punzătoare — nesocotindu-se intere
sele populației din cartier. (Pe baza 
sesizării corespondentelor volun- 
tare Victoria Chiculiță și Aneta 

cului de patru ori. Dar fără rezultat. Nichitin).
Nu s-a putut ajunge la o înțelegere

Sosirea noului 
inginer era aștep
tată cu nerăbdare. 
El a apărut într-o 
zi în secție, înso
țit de oecretarul' 
organizației de 
partid din turnă
torie. Era un om tînăr, la treizeci de ani,

Tînărul inginer asculta distrat aprecierile în
soțitorului său care îi prezenta pe muncitorii 
mai vîretnici ai turnătoriei uzinei mecanice din 
Cîmpina. în vremea cînd' se cuvenea să- fie 
atent, măcar din curiozitate dacă nu din dorința 
de a cunoaște oamenii cu-;bare avea să lucreze 
laolaltă, el își purta slobod privirile, prin hala 
turnătoriei. Gestul nu scăpă secretarului orga
nizației de partid. „Eu îi prezint oamenii și el”...

Spera :să găsească în persoana noului șef de 
secție un om dăruit tehnicii, un om apropiat oa
menilor, un colaborator în modelarea deopo
trivă a metalului și a caracterelor.

— Mă scuzați, tovarășe inginer, unde ați lu
crat înainte ?

Fața alungită și pală se întoarse spre turnă
torul vîrstnic care-i vorbise.

—- La „Neptun". Mai înainte, am lucrat Ia „Po
iana“, eram muncitor.

Muncitor, ia te uită l — spuse cu înțeles 
orpul vîrstnic și, apoi cu sinceră bucurie, îi puse 
mî.na pe braț, adresîndu-se cu mândrie celor 
din jur : „Muncitor, a lucrat là „Poiana" 1 .

Noul șef al secției îi strînâe-mina cu priete
nie. Era parcă altul. Fața lui radia, căutătura 
ochilor era acum a unui om plin de simțire, de 
dragoste. „Uite, așa îi stă mai bine” — gîndi, 
ou speranțe, secretarul organizației de partid.

A-
La prima ședință a biroului organizației de 

partid se și auziră proteste.
—- Ce e cu șeful nostru de secție, vrea să 

răstoarne pământul ? Organizarea muncii pro
pusă de el, se potrivește ca ologului cisma.

Problema era cunoscută. De cîteva zile nu se 
discuta decît despre aceasta. Șeful turnătoriei, 
inginerul Alexandru Bădiceanu, se plimbase o 
vreme prin eecție, studiase felul de organizare 
și într-o bună zi, fără să mai consulte pe cine
va, dădu dispoziții: „Vă cer, tovarăși maiștri, 
să reorganizați munca pe echipe mari. Astea . 
mici de-acum nu dau rezultate"..

Nimic de spus, principiul ește -buni Metoda 
organizării muncii pe echipe mari, de la zece 
oameni în sus, într-o turnătorie cu producție de 
serie, duce la creșterea productivității muncii. 
Dar inginerul Bădiceanu scăpase din vedere că 
turnătoria uzinei din Cîmpina nu lucrează pro
ducție de serie mare, ci mai ales comenzi mici 
și operative, unde echipele de 5-6 oameni sînt 
mai potrivite.

Ceea ce nemulțumea era felul acesta al ingi
nerului de a lua hotărîri de unul singur în pro
bleme care priveau tot colectivul. Dacă ar fi 
cerut părerile oamenilor el, Vasile Bucurică,

secretarul organizației de partid și totodată 
maistru, i-ar fi sugerat să organizeze experi
mental o singură; echipă, pentru a nu stânjeni 
producția. Acum eraprea tîrziu. Trecuseră 
aproape zece zile de cînd se lucra după noua 
organizare și, în loc de o creștere a productivi
tății muncii, se constata o scădere lentă.

Inginerul era nervos. Scăpăra. începea și el 
să creadă că se .pripise. Se gîndea la ce-i spu
seseră Nicolae Irimescu și Ion Tudorache, mun
citori cu ani îndelungați de muncă în turnăto
rie ; „Bine ar fi fost, tovarășe inginer, să fi dis
cutat noi mai înainte problema asta în consfă
tuirea de producție. Așa se obișnuiește. Am mai 
încercat noi odată cu echipe mari și n-a mers".

Peste cîteva zile, o nouă întîmplare veni să 
iacă dovada că noul șei de secție continua 
să nu ia în seamă experiența altora. Tudor 
Telegescu, muncitor cu o vechime de 30 de 
ani în turnătoria uzinei, primisu să lucreze tu
buri colectoare pentru rafinării. Era o lucrare 
nouă. Inginerul găsi cu cale să dea și aici 
dispoziții :■ ,;să le turnați vertical !"

-r- Eu aș .zice să încerc mai întîi orizontal 
— începu' Telegescu. — Am mai turnat cșva 
asemănător.

Tînărul inginer se simți ofensat. Ce-i tot dă 
povețe omul acesta ! ?

— Să încercăm, să încercăm — adăugă 
imediat muncitorul, observând că iasca e gata 
să se aprindă.

Sistemul indicat n-a dat rezultate.
— Nu te supăra, tovarășe ingine; — spuse 

prietenos vîrstnicul turnător. — Mai încerc o 
dată, știu eu ce trebuie să fac.

Fără să-1 mai cheme, muncitorul turnă pie
sele așa cum îl învățase un alt inginer, cu 
experiență, și comanda a fost terminată. Fap
tul însă a nemulțumit oamenii. Ei înțelegeau 
că știința și practica trebuie să colaboreze, 
nu așa ca prima să dea dispoziții și cealaltă 
să execute orbește.

Autoritatea șefului secției era în primejdie.
— înțeleg că ți-e greu, — îi spuse într-o zi 

Bucurică, secretarul organizației de partid, 
trecînd pe la biroul inginerului. Dar, crede-mă, 
mulți dintre noi am înțeles buna dumitale in
tenție în toate.

Șeful secției recunoscu :
— Cu echipele, știu, n-a mens. Dacă te re

feri și la tuburile ălea, nu sînt de acord. Pînă 
la urină am avut eu dreptate.

Bucurică surise.
— Telegescu le-a turnat așa cum știa el. Nu 

ți-a mai spus, să nu te necăjească.
Este greu de spus ce a simțit șeful secției au-

zind aceasta, Sen
timentele erau po
trivnice. L-a încer
cat mânia, dar a 
trimis in gând un 
dram de recunoș
tință turnătorului ; 
și-a simții mândria 

s-a dovedit a ii mai 
ce voia el 7 Să mear- 
secția fruntașă. Are 
să le apâice.

ca secretar de 
reluă Bucurică, văzîndu-i încurcătura.

rănită dar principialitatea 
puternică. La urma urmei, 
gă bine lucrurile. Să fie 
multe idei în cap și vrea

— Am venit la dumneata 
partid
Eu îți stau alături. Numai că te rog să-mi spui 
și mie ce vrei să faci. Dacă ți-e greu să ceri 
părerile altora, dacă crezi că asta îți știrbește 
cu ceva autoritatea, las-o pe mine.

...Secretarul organizației de partid plecase de 
mult, dar tânărul inginer continua să stea la 
masa lui, gânditor. „Poate are dreptate B.ucu- 
rică. Cine știe, poate așa sântem noi, tinerii : ré- 
peziți, vrem să facem totul singuri, ne purtăm 
ca și cînd am lua lucrurile de la capăt”.

In vremea aceasta, dincolo de ferestrele bi
roului, în atelier, Bucurică se gândea și el la 
inginer : „Va trebui să. organizăm ședințe de 
partid deschise, să-1 invităm să participe la 
discuțiile noastre. ,E tînăr, cu inițiativă, dar mai 
are de învățat șl de la ceilalți".

Inginerul Alexandru Bădiceanu a fost invitat 
la două sau trei adunări de partid deschise în 
care e-au discutat problemele producției. Ati
tudinea sinceră, dreaptă a membrilor de partid, 
folosirea curajoasă a criticii și autocriticii l-au 
impresionat. în cadrul acestei atmosfere tovă
rășești, de lucru, i-a fost mai ușor să-și recu
noască slăbiciunile. Da, privise oamenii cam 
de sus, nu avusese suficiență încredere în ei.

Cei din secție se bucurau de această reve
nire. Și, în loc să scadă, așa cum crezuse in
ginerul, respectul oamenilor pentru el

într-una din zile, șeful secției veni la 
zația de partid.

— Vreau să îmbunătățesc tehnologia 
mare și turnare la ventile ; am cîteva 
legătură cu reducerea prețului de cost.

Secretarul îl ascultă cu plăcere.
— Să consultăm și oamenii. Ai să vezi dum

neata cum te vor sprijini. îți va fi mai ușor.

„Săpfămîna economiei" 
(23-30 noiembrie)

La sediul central al Casei de economii 
și consemnațiuni C.E.C. din Capitală a a- 
vut loc o conferință de presă organizată 
cu prilejul deschiderii „Săptămînii eco
nomiei“ (23—30 noiembrie).

Din informarea făcută cu acest prilej 
reprezentanților presei de către prof. Mir
cea Popovici, președintele Casei de eco
nomii și consemnațiuni, rezultă că în pre
zent în tara noastră revine în medie un 
libret C.E.C. la trei locuitori, iar în Ca
pitală și in legiunile Brașov și Dobro- 
gea, din doi locuitori, unul este depu
nător la C.E.Ç,

T1EATR1E • Stoamoa •‘Te/ewz/we •'Radio'

(Foto : M. Cioc)

crescu, 
organi-

de tor
idei în

Au trecut de atunci cîteva luni. Firește, lucru
rile au intrat pe un făgaș bun. Secretarul comi
tetului de partid al uzinei, tovarășul Ion Cer- 
nica, spunea deunăzi că secția turnătorie mer
ge acum bine. Ea își realizează planul ritmic 
și la toți indicii. Și dacă-J întrebi azi pe ingi
nerul Bădiceanu care anume este secretul, jți 
arată un caiet pe oare îl poartă la el. Este 

' caietul cu propunerile muncitorilor. Izvorul ex
perienței colective.

ȘT. ZIDÂRIȚĂ

TEATRE : Teatrul de operă și balet 
al R. P. Romine : Cavaleria Rusticană 
și Paiațe — (orele 19,30); Teatrul de stat 
de operetă : Lysistrata — (orele 19,30); 
Teatrul Național „I, L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Regele Lear r- (orele 19,30). 
(Sala studio) : Bolnavul închipuit — 
(orele 19,30); Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sajg Magheru) : Steaua polară — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Bucătăreasa — 
(orele 20); Teatrul „Lucia Sturdza Bu-: 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Cum vă place — (orele 19,30); Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Băiat bun 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30); Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala pentru ti
neret) : Prima întîlnire — (orele 20)1 
(Sala pentru copii) : Salut voios — (orele 
18); Teatrul evreiesc de stat : Soacra și 
nora — (orele 20); Reportaj pe gheață 
dat de ansamblul de patinaj artistic din 
R. S. Cehoslovacă, la Patinoarul artifi
cial „23 August“ — (orele 19.30). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Sa
voy): Vorba revistei — (orele 20); Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) ; Cartea cu 
Apolodor — (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; 1?; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Flăcări și 
flori : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), I. C. Frlmu (9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 
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. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), 1 Mal (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: 
Arta (16 ; 18,15 ; 20,30). Volga (10 ;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), 16 Februarie (16 ; 
18; 20). Apartamentul — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 14; după-amiază 
16,15; 18,45; 21). Cînd comedia era rege— 
Vîrsta de aur a comediei : 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 cărările junglei — Noi 
la festival : Timpuri noi (rulează în con-

tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Omul amfibie ; rulează 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; 1G; 18,15: 20,30). Perle negre ; Cul
tural (10,30; 1G; 18,15; 20,30). M-am sătu
rat de căsnicie : Aiex. Popov (rulează in 
continuare de la orele 10 pînă la 21). 
Vals pentru un milion : 8 Martie (15,30; 
13; 20,30), Moșilor (16; 18,15; 20,30). O via
ță : Grivița (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Drumuri despărțite : C-tin David (15,30: 
18 ; 20,30). Nouă zile dintr-un an : Tine
retului (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), V. 
Roaită (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30). Acord 
final ; Unirea (16; , __ ?, "
— ambele serii: Alex. Sahia (10,30; 14,15). 
Dragostea și pilotul secund : ~ '
rpirescu (15,30; “
Munca (15; 
cruce ; Popular 
reasca (16;
gată 
17; ! 
1
20,30). Vîntul sudului ; 8 Mai (15,30; 18;
20.30) . Scrisoare de la □ necunoscută : 
G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 21). Laza- 
rillo de Tonnes : Olga Banele (15,30; 18;
20.30) , B. Delavrancea (16; 18; 20). Re
portaj cu ștreangul de gît : Drumul serii 
(16; 18; 20). Tintin și misterul „Linei de 
aur" : 30 Decembrie (10; 15; 17; 19; 21). 
713 cere aterizarea : Aurel Vlaicu (15; 17: 
19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 
televiziunii.
„Toamna în ..______
„Cum să ne mobilăm locuința“. 20,00 — 
Transmisiune de la Teatrul pentru ti
neret și copil : „Prima întîlnire", de Ta
tiana Sîtina. In încheiere : Poșta televi
ziunii, ultimele știri.

RADIO, Joi 1 noiembrie • Emisiunea : 
„Vreau să știu“ — ora 9,00 — I ; « Con
cert de muzică ușoară — ora 9,25 — I ; 
• Fragmente din opera „Fata cu ga
roafe“ de Gheorghe Dumitrescu — ora 
10,00 — I ; • Lenin în creația compozi
torilor sovietici și romîni — ora 11,05 — 
I ; • Muzică populară romînească — ora 
12,00 — I ; • Muzică din opere cerută

18,15; 20,30). învierea
Tj ' vfadL 

18; 20,30). Umbre albe : 
17; 19; 21). Casa de la răs- 

(10; 13,15; 20,30), Flo-
. , 10,30; 21). Absență îndelun-

i — cinemascop : M. Eminescu (15: 
, 19; 21). Omul cu două fețe rulează 

la cinematograful Ule Pintilie (1G; 18,15:

de ascultători — ora 12,15 — II î • Mu
zică de cameră — ora 12,35 — I ; ® Con
cert de muzică ușoară — ora 12,45 — II ; 
o Săptămina muzicii sovietice — ora 
14,10 — II ; « „Programe muzicale al
cătuite de ascultători“ — ora 14,30 — 
II ; o Din muzica popoarelor sovietice
— ora 15,00 — I ; ■» Arii și duete din o- 
percte — ora 15,30 — II ; o Din muzica , ț 
popoarelor — ora 16,30 — II ; t Ciclul 
„George Encscu“ compozitor — sonata
nr. 3 pentru pian în Rc major — ora 
17,00 — II ; e Sfătui medicului — ora 
17,30 — II ; a Jurnal de întrecere — 
ora 19,00 — I ; « program muzical pen
tru fruntași în producție din industrie
— ora 19,15 — I ; • Tinerețea ne e dra
gă — ora 19,30 — II ; » Transmisiune 
din studioul de concerte a concertului 
orchestrei de studio a Kadiotelevizlunii
— ora 19,30 — I ; ® „Săptămina muzicii
sovietice" (muzică simfonică) — ora 22,30 -■
— II ; ■» Muzică din operele lui Richard- b 
Strauss — ora 23,10 — II.

Jurnalul
19,20 — Pentru copil :
pictură". 19,40 — Filmul

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost umedă, 

cu cerul mai mult acoperit, în cea mal 
mare parte a tării și schimbător în sud- 
est. în cursul dimineții au căzut ploi 
izolate, mai ales în sudul țării. Tem
peratura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 24 de grade 
la Călărași și 9 grade la Suceava. Cot
nari și Avrămeni, Dimineața s-a produs 
ceață locală. In București : vremea a 
fost în general umedă, cu cerul mal 
mult acoperit în cursul dimineții și 
schimbător după-amiază. Temperatura 
maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 noiembrie. In țară : vreme umedă 
și relativ rece, cu cerul mai mult aco
perit la început, apoi variabil. Vor că
dea ploi mai frecvente în sudul și ves
tul țării. Vînt potrivit din sectorul 
nord-estic. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 4 
grade și plus 6 grade, iar maximele în
tre 5 și 15 grade. In București : vreme 
umedă și relativ rece, cu cerul mai mult 
acoperit la început, apoi variabil. Va 
ploua slab. Vînt potrivit din sectorul 
nord-estlc. Temperatura în scădere.
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Numeroase manifestări în întreaga țară

Muncitori din cadrul întreprinderii forestiere Iacobeni, regiunea Su
ceava, cu plutele pe rîuri de munte.

. „Fe- 
luptătoare activă 

comunism".

Aspect al uzinei de metale neferoase de lingă Plovdiv.

Corespondență din Sofia

Primirea ministrului Austriei 
de către prim viccprcșciiiiitclc

Consiliului de Miniștri 
ol n.P. Romîne, oncorfilic Apostol

Prim vicepreședintele- Consiliului; 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Apostol, a primit 
miercuri în audiență de prezentare 
pe trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Austriei la Bucu
rești. dr. Paul Wetzler. (Agerpr.es)

Scrisoare de mulțumire
Președintele Marii Adunări. Na

ționale a Republicii Populate Romî- 
ne, Ștefan Voitec, a primit o scri
soare de mulțumire din partea pre
ședintelui Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare, Ronai 
Sandor, pentru, felicitările trimise' 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de 
viață.

■în cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice continuă să se desfășoare 
în toate orașele și satele țării nu
meroase manifestări cultural-artis- 
ticef '•/

în sala Institutului de studii ro- 
mîno-sbvietic din CAPITALĂ a a- 
vut loc simpozionul „Din istoria 
relațiilor romino-ruse și romîno-so
vietice", iar în.aula Facultății de 
științe juridice ’ simpozionul „Reali- 

'z.ări și perspective ale economiei 
sovietice • în construcția desfășurată 

,a coniuriismuiui". în prezența ■ urnii

bazei ■ tehnico-materiale a comunis
mului în U.R.S.S.", ținută la depoul 
Fetești, au asistat pește 300 de. mun
citori ceferiști. De asemenea nu
meroase femei din orașul Urziceni 
au luat parte la conferința 
meia sovietică, 
pentru pace și ------ .-----, .

O seară 'conșacrată prieteniei ro
mîno-sovietice a avut loc și la 
BRAȘOV.

Școala populară de artă din CLUJ 
a susținut la Casa prieteniei romî-

VEST! m WILE SOCIALISTE

Fi’**

Concertul formației italiene de muzică preclasică 
„1. Menestrelii“ la Ateneul R. P. Romîne

După concertele susținute la Cluj 
și Arad, formația italiană de muzi
că preclasică „I. Menestrelii“, care 
se află pen-tru a doua- oară în tur
neu în țara noastră, a prezentat 
miercuri seara la Ateneul R. P. Ro
mîne, primul concert pentru publi
cul din Capitală.

Programul a cuprins în prima 
parte lucrări- ale unor compozitori 
din secolele XVI și XVII, iar în par
tea a doua madrigale, canțonete, so-

nete și alte piese ale compozitorului 
italian Claudio Monteverdi.

Formația de muzică preclasică „I. 
Menestrelii“ este alcătuită din so
pranele Liliana Rossi și Angelica 
Tuccari și artiștii instrumentiști 
Leonardo Boari, Ugo- Neri, Arnaldo 
Colapietro, Constantino Gualdi și 
Umberto Spiga.

Concertul a fost aplaudat cu căl
dură de public.

Sosirea din R. P. Ungară 
a delegației de activiști 

ai P.M.R.
Miercuri seara s-a înapoiat. în 

Capitală delegația de activiști .ai 
Partidului Muncitoresc Romîn con
dusă de tovarășul Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.M.R., prim se
cretar al Comitetului regional Ba
cău al P.M.R., care a fost în R. P. 
Ungară- într-un schimb de expe
riență.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost înțîmpinată ’de 
membri ai C.C. al P.M.R., de acti
viști de partid,.

A fost de față Jeno Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro- .. 
mină, și membri ai ambasadei. .

(Agerpres)

. a coniuriismülui". în prezența ■ urnii no-soviétice un = medalion literar, 

.'numeros^ public au luat cuvîntul'oa- Un mare număr de cadre medicale 
merii- de știință ' și cultură, cadre de la policlinica nr. 2 din același 

oraș au luat parte la conferința in
titulată „Contribuția cercetătorilor 
sovietici în grefa experimentală".

Pînă. acum în REGIUNEA SU
CEAVA au avut loc, în cadrul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice, 72 
de seri literare, recenzii, prezentări 
de cărți ale scriitorilor ruși și sovie
tici la care au participat aproape 
12 000 de oameni ai muncii.

★
Posturile noastre de radio difu

zează între 1 și 7 noiembrie ,,SĂP- 
TĂMÎNĂ MUZICII SOVIETICE",

Emisiunile săptămînii din anul a- 
cesta vor cuprinde , noi înregistrări 
din domeniul muzicii corale, al celei' 
de masă și . ușoare, primite din 
partea Rădioteleviziunii sovietice, 
precum și o serie de lucrări simfo
nice și 
audiție.

didactice dirt învățămîntul superior. 
^Un alt'simpozion cu tema „Am vi
zitat Uniunea Sovietică în al 4-lea 

"an al se'pten'alului" s-a ținut la 
clubul I.S.B. „Moscova — impor
tant centru econornic, politic și cul
tural'al Uniunii Sovietice" s-a inti
tulat conferința prezentată la Casa 
de cultură a tineretului „23 August”. 
Tot în Capitală au mai avut loc 
conferințe pe temele „Trăsăturile 
morale ale tineretului sovietic", 
„Actualitatea’ literară sovietică” și 
„Noi realizări aîe cinematografiei 
sovietice”, Soliști ai Teatrului de 
Operă și .Balet și .’actori ai Teatru
lui Național „I. L. Caragiale’’ au 
susținut ' la Casa prieteniei romîno- 
sovietice un recital artistic „A. S. 
Puștan".

în REGIUNEA BUCUREȘTI, la 
conferința intitulată ..Construirea

vocal-simfonice în primă

(Agerpres)

(Agerpres)(Agerpres)

ra- 
ti- 
fo- 
ob- 
unastronomice și 

laborator fotogra-

late. Funcționează aici și 
un laborator de izotopi 
dioactivi. Universitatea 
mișoreană a primit în 
losintă și aparate de 
servatii 
modern

șoara au fost dotate cu 
numeroase instalații și- 

’ : necesare
desfășurării în bune con
diții a procesului de învă- 
tămînt. în cadrul Institu
tului politehnic au luat 
ființă noi laboratoare, iar 
cele vechi au fost reuti-

(Agerpres)

Cupa orașului BucureștiAZI LA MADRID

Spania — R. P. Romină la fotbal

Va ii un joc de mare

remarcabilji Collar și 
reprezentativa țării

Instafație pentru televizarea intervențiilor chirurgicale
La Institutul medico- 

farmaceutic din Timișoara 
a fost montată o instala- 
tie pentru televizarea in
tervențiilor chirurgicale.

In ultimii ani, institu
tele de învățămînt din 
centrul universitar Țimi-

Incheierea lucrărilor simpozionului 
„Hepatita cronică consecutivă 

hepatitei epidemice"
Miercuri seara S-au încheiat, în 

aulă Academiei R. P. Romîne, lu
crările simpozionului „Hepatita cro
nică consecutivă hepatitei epide
mice".

La simpozion, care s-a desfășurat 
timp de 3 zile, au fost prezentate 6 
rapoarte și 80 de comunicări privind' 
aspecte variate ale hepatitei cronice, 
profilaxia și tratamentul bolii.

Simpozionul a făcut bilanțul cer
cetărilor și rezultatelor obținute 
•pînă acum în acest domeniu și a 
relevat problemele ce trebuie ur
mărite în viitor.

In cinstea Congresului P. C. Bulgar
Presa centrală relatează des

pre avîntul sporit cu care mun
cesc în aceste zile • oamenii 
muncii din R. P. Bulgaria pentru 
a întîmpina cu cinste cel de-al 
VlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar, Numeroase co
lective raportează despre, succe- combinat 
sele obținute în muncă. Așa, de 
pildă, colectivul întreprinderii 
de construcții „Sovstroi" din So
fia, printr-o bună organizare a 
muncii și folosirea chibzuită a' 
materialelor de construcții, 
reușit ca zilele acestea să înde
plinească planul anual de pro
ducție, realizind totodată econo
mii de 70 tone fier.

Zilele acestea la Martinovo, re
giunea Mihailovgrad, a intrat în 
funcțiune, o nouă întreprindere a 
siderurgiei bulgare — combina
tul de concentrare a minereului 
„Hristo Mihailov".

Mina „Mărtinovo” a acestui 
este cea maj mare

mină din Bulgaria.
Și oamenii artei s-au pregătit 

să întîmpine cu noi realizări a- 
pfopiatul Congres al.P.C.B. AsL. ■ 
fel, în curînd se va deschi
de la Solia o expoziție de artă 
plastică 
VlII-lea 
Comunist

a
închinată celui de-al 
Congres al Partidului 
Bulgar.

C. LINTE

Mari zăcăminte de
în. urma cercetărilor au fost descoperite 

întreprinse de geologi,' mari rezerve de turbă, 
sub îndrumarea Aca
demiei de Științe a 
R.P. Chineze, în re
giunile mlăștinoase 
ale provinciei Sicilian 
(China de nord-vest), 
care se întind pe o 
suprafață de 200 kmp

turbă

Au fost colectate 
peste 500 de mostre 
de turbă și au fost 
alcătuite hărți în care 
se arată așezarea ză
cămintelor. Stratul de 
turbă are o grosime 
destul de mare, se în-

tinde pe o mare su
prafață și oferă con
diții avantajoase de 
exploatare.

Turba este folosita 
nu numai ca combu
stibil și ca îngrășă- 
mînt, dar și. ca ma
terie primă în diferite 
ramuri ale industriei.

• c

• fl Ù

Dezvoltarea rețelei 
de televiziune

• • - ; ‘ '• .5» A6’i HQfc ’•

MADRID 31 (prin telefon). — In , nunțe la jucătorii celebri, dar prea 
ajunul primei, zile de noiembrie .înaintați, în vîr.stă, convins fiind 
Madridul, scăldat, de. un soare au. că o echipă tînără va dă rezultate 
care șîntem obișnuiți în luna mai . mai bune. Tinînd seanța de expe

riența -lui Vilallonga. și de faptul 
că a păstrat pentru jocul de mîine 
pe Gento, Pachin. pe portarul Vi
cente, pe 
Adellardo, 
noastre va avea .în față un adver
sar dificil.
luptă, în care sportivii noștri vor 
trebui să depună eforturi deose
bit de mari, să dea dovadă de 
maturitate și calm. Numeroasele 
telegrame trimise din țară in acest 
depărtat colț de Europă arată că 
cei de acasă așteaptă un rezultat 
cît mai bun.

lată formațiile anunțate : R. P. 
Romîna : Sfetcu — Georgescu, 
Nunweiler III, Macri — Petru E- 
mii, Koska — Ivansuc, Ozon, Voi
nea, D. Popescu, Ghergheli. .Spa
nia : Vicente, Rgchin, . Rodriguez, 
Calleja, Gloria, Pacuito, Collar, A- 
dellardo, Veloso, Guillot, Gento.

Meciul va începe la ora 16,30 
(ora locală, ora 18,30 la București) 
și va fi arbitrat de Kejin Hpwley

care sîntem obișnui ți în luna mai 
la București, se pregătește pentru 
un mare eveniment sportiv : me
ciul de fotbal Spania —• Romînia, 
din cadru! „Cupei Europei" inter- 
țări. Ziarele consacră coloane în
tregi acestei întreceri sportive.

Am putut aprecia în repetate 
rînduri de la sosirea echipei noas
tre aici, interesul pe care ea îl 
stîrnește. Pretutindeni unde s-au 
aflat, fotbaliștii romîni au fost în
conjurași de numeroși madrideni, 
curioși sä afle noi date în legătu
ră cu sportul nostru, cu perfor
manțele obținute de jucători. A- 
ceasta mai ales pentru că obsta
colul limbii n-a prea intervenit.

Sosind luni seara la Madrid, 
sportivii noștri au profitat de ră
gazul ce le-a rămas pînă la meci 
pentru a-și desăvîrșl , pregătirea. 
Marți, ei au făcut două antrena
mente,(unul, djmineața, altul după- 
masă), avî'nd posibilitatea să vadă 
la lucru și. pe jucătorii Realului, 
dar mai ales pe adversarii lor de 
mîine. Aceștia sînt. în majoritate 
tineri, deoarece José Vilallonga, (Anglia), 
noul selecționer, a hotărît să re-

O frumoasă competiție 
pentru școlari ’

Zeci de mii de elevi'și èieve’cïnr 
Capitală participă la o largă com-,, 
petiție sportivă — „Cupa orașului 
București". în programul acestei 
frumoase întreceri a școlarilor figu
rează probe, de atletism, gimnastică, 
șah.și tenis de masă. Pînă. acum 
s-au desfășurat întrecerile de atle
tism ale fazei pe școală și au fost 
selecționate echipele reprezenta
tive. Sîmbătă după-amiază pe sta
dionul Tineretului va avea loc fi
nala pe Capitală pentru cucerirea 
trofeului la atletism. în continuare, 
școlarii bucureșteni vor fi din nou 
reuniți în competiții de gimnastică, 

. șah și tenis de masă, ale căror fi- 
nale se vor disputa în luna decern-.

. brie. . . ,

în fiecare an în Üniunea Sovietică intră în funcțiune noi giganți 
ai siderurgiei. Numai în ultimii patru ani au început să producă fontă 
aproape 20 de furnale de înaltă productivitate, dintre care patru sînt 
cele mai mari din lume. Anul acesta au mai intrat în funcțiune alți 
giganți ai siderurgiei la Tuia, Lipețk, Krivoi Hog, Cerepovețk. Noile 
agregate, înzestrate cu tehnica cea mai modernă, sînt complet meca
nizate și automatizate. în fotografie : Noul furnal de la Krivoi Rog.

O convorbire în orășelul
cosmonau r

T. VORNICU

In cite va rinduci.. . . .
•‘După, consumarea a 10 runde, în cam

pionatul feminin : de șah, care se des
fășoară la Brașov, continuă să conducă 
Margareta Pèrevoznic cu 8,5 puncte, ' ur
mată de Alexandra Nicolau 7,5 puncte și' 
o partidă întreruptă, Tereza Urzică 6,5 
puncte, Margareta Teodorescu 5,5 puncte - anul 
și o partidă

lh 27’25”. 
Janus Sidlo a 
litei rezultatul

întreruptă.

Benedict Gugala a stabi- 
record al țării sale în

Polonezul
lit un nou
proba de 30 km, parcurgind această dis
tantă in timpul de lh 46’12”. La 25 km, 
Gugala a fost cronometrat cu timpul de

Intr-un alt . concurs atletic, 
obținut la aruncarea su- 
de 80,70 m.

■fc
suedez de 
fost cîștigat 
32 de puncte,

fotbal pe 
de echipa' 
din 44 po-

Campionatul
1962 a

Norrkoeping cu 
sibile. Pe locurile următoare s-au clasat, 
în ordine, Djurgaarden — 30 puncte, 
Göteborg, Norgryte, . Helsingborg 'cu' cîte 
24 puncte. Anul viitor Norrkoeping va 
reprezenta. -Suedia in „Cupă campionilor 
europeni”. •

Construcții ale erei cosmice nu sînf 
numai grinzile îmbinate cu măiestrie 
ale rachetodromurilor și clădirile uzi
nelor în care se întruchipează în' metal 
ideile creatorilor de riav'e-satelif. Ca
sele luminoase, laboratoarele și tere
nurile de sport ale orășelului cosmo
nauților sînf și ele de o vîrsfă cu pri
mele zboruri temerare în spațiile Uni
versului. Aici se pregătesc -de cîțiva 
ani pentru raidurile lor fără precedent 
cosmonauții sovietici 
seelor printre stele.

— în fiecare dimineață, autobuzul 
nostru îi transportă aici, la lucru — re
latează interlocutorul meu, medicul 
Evghenii Anafolievici, care, după cum 
afirmă el, s-a specializat în ultimii, ani 
în munca de conducere și administra
tivă devenind conducătorul grupu
lui de cosmonauți sovietici; 
drept; există și excepții : '

ță și de muncă, în sistemul bine chib
zuit de exerciții fizice și sportive.

Cî'nd i-am selecționat pe candidații 
grupului de' cosmonauți, în fața corni- ' i-am prevenit 
siei s-au-■ prezentat adeseori „voinici“ 
înalți cît un munte, cu umeri lăți, cu 
mușchi de oțel ce se umflau cît o per
nă... Din păcate, am fost nevoiți să-i 
respingem pe acești candidați. în pri
mul rînd, constructorii ne-au rugat de 
da început să nu „exagerăm" statura

— pionierii- tra- viitorilor'cosmonauți. Explicația? Cabi
na navelor-satelit, deși este mai spa-

Articol scris 
pentru „Șcînteia“

A apărut revista „probleme economice“ nr- 10-1962

colul : „Creșterea productivității 
muncii în comerțul de stat >— cale 

rice“ cuprinde următoarele articole : importantă de redutere a cheltuieli- 
„La a. 45-a aniversare a Marii Re- lor de circulație" de M. STÄNESCU. 

Revista mai publică însemnările :
„Din experiența gospodăriilor colec-

Numărul de pe luna octombrie 
1962, al revistei „Probleme econo

mice“ cuprinde următoarele articole :
fir——. ------ -— .— .............

voluții Socialiste din Octombrie" — 
editorial ; „Despre-dezvoltarea reia- .
țiilor de producție socialiste în etapa tive pe calea dezvoltării multiiate- 
desăvîrșirii construcției socialismu-......... ...
lui" de GH; P. APOSTOL ; „Aspecte 
ale distribuirii și redistribuirii ve
nitului național“ de SIMION ȚAI- 
GÄR ; „Eficacitatea economică a 
cercetărilor tehnice-științifice" de 
ALEXANDRU IVANCENCO ; „Per
manentizarea brigăzilor de tractoare 
— condiție importantă a îmbunătă
țirii colaborării în producție dintre 
S.M.T._și G.A.C.“ de . GR. VÎLCEA-

raie“ de GH. ANGHEL ; „Stabilirea 
gradului de dezvoltare a G.A.Ç. prin 
folosirea indicatorilor economici la 
100 ha teren“ 
(Iași) ; „Dezvoltarea 
Indoneziei" de AL.

, vire la dezvoltarea 
diei“ de S. SAVA.

Numărul de față 
teriale de critică

~___  _ ____  _ ,Un manual util pentru viitoarele
NU ; „Premisele victoriei socialismu- cadre din agricultură“ de E. JIANU ; 
lui în întrecerea economică cu ca
pitalismul“ de I. ANGHEL ; „Șerban 
Voinea — apologet al imperialismu
lui“ dé M. IOANID.

La rubrica „Din planul de activi
tate științifică al Institutului de cer
cetări economice“ este publicat arti-

de P. MAGAZIN 
economică a 

PUIU ; „Cu pri- 
economică a In-

cuprinde și ma- 
și bibliografie :

„Ajutor și „ajutor" de G. MARIN, 
precum și scrisori către redacție din 
partea Trusturilor regionale de cons
trucții — Ploiești, Brașov, Iași și 
Galați ; Combinatului siderurgic Re
șița, .întreprinderii’ „Trainica”-Pu- 
cioasa, Fabricii de confecții „Flacă
ra“ din Cluj.

După cum anunță ziarul Nep- 
szava, în ultimii ani în 
Ungară au fost obținute 
remarcabile în domeniul 
municațiilor. Principala 
a Specialiștilor din acest dome
niu a fost dezvoltarea rețelei de 
televiziune. Emisiunile de tele
viziune' au început în Ungaria 
în 1958. Din 1959 pînă în 1960 
numărul abonaților a crescut de 
peste 4 ori. In anul în curs nu
mărul abonaților a continuat să 
crească. în numai patru ani au 
fost construite o serie de stații 
de retransmitere a programelor 
de televiziune care asigură re- 
cepționareă lor pe o mare parte 
din teritoriul țării.

R. P. 
succese 
teleco- 
sarcină

Automatizarea 
în întreprinderi
Anul acesta, la multe cen

trale electrice din Polonia au fost 
automatizate o serie de procese 
ca, alimentarea cu combustibil 
și apă a cazonelor, reglarea pre
siunii și temperaturii în aceste 
cazane etc.

La uzina de motoare electrice 
din Tarnow se introduce o linie 
automată, care va permite creș
terea. simțitoare a productivității 
muncii la producția de electro
motoare. O nouă linie de pro
ducție în flux a intrat în exploa
tare la uzina constructoare de 
mașini-unelte din Andrychow.

In anii viitori vor fi automati
zate 45 de procese tehnologice 
din industria chimică, iar în în
treaga industrie se vor introduce 
50 de linii automate.

1 n

Nikolaev, Pavel Popoyici. împreună cu 
întregul grup, ei „execută“ de multe 
ori viitorul zbor în clasele de studiu 
și la antrenamente.

Mai mult decîf afît ■: revenind din 
Cosmos pe Pămînf, ei au adus date cu 
adevărat de neprețuit care și azi îmbo
gățesc studiul și antrenamentele lor. 
Este suficient să amintim că după zbo
rul lui Gherman Titov am fost nevoiți 
să acordăm o atenție deosebită an
trenamentului aparatului vestibular și 
combaterii urmărilor neplăcute ale im
ponderabilității de lungă durată. în a- 
ceasfă privință, Gherman cu sfaturile 
lui a fost pur și simplu de neînlocuif !

Trebuie menționat că toți cosmonau- 
pregăiesc de fiecare 

dată pentru zbor în condiții mai grele 
și mai complicate decîf cele care îi 
așteaptă pe orbită. Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici au rămas în „came
ra tăcerii“ și în cabina navei cosmice- 
școală de pe pămînt mult mai mult 
timp decît ar fi putuf dura zborul lor 
sîmulfan în Cosmos,

— Dar dublurile lor ?
— Și dublurile lor, și nù numai ele. 

îndată, ce oamenii'de știință încheie 
elaborarea următoarei misiuni de zbor, 
selecționăm cîțiva cosmonauți în așa 
numitul „grup de pregătire directă 
pentru zbor“. La. început nici unul din 
ei nu știe cui i se va încredința mi
siunea de a se. instala în cabina navei 
de pe cosmodrom. Toți parcurg în mod 
amănunțit, de zeci de ori, toate sta
diile apropiatului zbor.

Este foarte probabil, continuă con
ducătorul grupului de cosmonauți, că 
din acest grup vor face parte, înfr-un 
viitor apropiat, și cei care au mai fost 
în Cosmos. Da, chiar ei. I. Gagarin, Gh. 
Tifov, A. Nikolaev, P. Popoyici, care au 
mai efectuat cîte un zbor în Cosmos, 

pregătește ar putea să se instaleze din nou în 
cabina navei cosmice. Fără îndoială că 
un om care va efectua pentru a doua 
oară un asemenea zbor, 
dea și înțelege mult mai 
novice 1

— Și ce fac tovarășii 
zborului? — întreb eu.

— Din clipa startului și pînă la ate
rizare, întregul grup de pregătire di
rectă face de gardă pe pămînt la 
punctele de legătură cu nava costnică. 
Dacă în timpul zborului, cosmonautul 
cere vreo consultație, tovarășii lui îl 
pot sfătui mai bine decîf oricare al
tul.

răspunde Evghenii Anatolievich îmi 
amintesc că încă din prima zi a antre
namentului grupului de cosmonauți 

„Obișnuiți-vă cu ideea
■că medicii vor fi sateliții voștri perma- 
nenți“. La început, unora dintre băieți, 
.această perspectivă nu le-a fost pe 
plac: „Asta-i bună, sîntem oameni ma- ___ __ ,
turi, sănătoși, și aici ni sè iă pulsul din ții sovietici se 
oră în oră 1“ Dar, treptat, s-au obiș- 1 
huit cu aceasta și — ceèa ce este și 
mai important ;— s-au convins că medi
cii sînf primele lor ajutoare și păzitorii 
cei mai vigilenfi ai sănătății lor. Căci 
pregătirea cosmonauților este o treabă 
absolut noliă și prin excelență crea
toare. La noi, fiecare zbor în Cosmos 
ise deosebește de cel precedent. Se 
■schimbă nu numai durata zborurilor, cir 1 • «I f I IVțioasă deçî.t cea a avioanelor obișnuite, 5' sarcinile piloților. De fiecare dată, 

jvieticiJ ,Ce-i are totuși, deocamdată, dimensiuni li- cosmonauții sovietici îndeplinesc în ca- 
arepi; exuia ț; exceppi ; de pildă, bă- mitate, Jn ea, cosmonautul trebuie nu ^'na navelor-satelit operațiuni din ce
ieții pleacă undeva, pe un aerodrom numar șă se instaleze, ci și să lucreze un ce mai complexe și mai dificile. Se
• ' -■ ■ ■ • ■ ■ ' • ^2” 2. ( F. ____ modifică și caracterul pregătirilor pen-

tul său nu trebuie neglijat. Afară de a- ku zbor : în sistemul de antrenament
" ' • - - j se includ exerciții și examene noi, prin

tre care verificări speciale ale stării 
psihologice a cosmonautului; Sarcina 
medicilor constă în a afla cu o pre
cizie perfectă cum se acomodează or
ganismul la solicitările sporite, dacă 
reacțiile lui sînf la fel de rapide și 
exacte.

— Evghenii Anafolievici, ați spus că 
nici un zbor cosmic nu seamănă cu 
cei precedent. Aceasta înseamnă deci 
că fiecare cosmonaut se 
pentru îndeplinirea unui anumit pro
gram de zbor, ca să spunem așa, a 
„propriului său“ program de zbor?

— Nicidecum — obiectează condu
cătorul grupului' de cosmonauți. Pre
gătirea cosmonauților sovietici se des
fășoară, firește, strict individual, ținîn- 
du-se seama de toate particularitățile 
omului, de cunoștințele sale, de expe
riența și înclinațiile sale. Dar toți cos
monauții, fără nici o excepție, participă-' 
la întregul program de antrenamente 
în vederea fiecărui zbor nou. Inclu
siv „frații cosmici“ ale căror nume sînf 
astăzi binecunoscute în întreaga lume : 
luri Gagarin, Gherman Titov, Andrian

îndepărtat, pentru a se antrena în lan- rriult timp și intens. De aceea conf.or- 
sările cu parașuta sau îți petrec con- I .
cediul înfr-un sanatoriu din sudul • țS- ceasta — lucru care de bună seamă a 
ri.i, pe litoral. Fiecare dintre ei are fost esențial — comisia de selecționare 
dreptul la un-concëdiu de o lună și ju- s-a convins adeseori ' că impresia pur 
măfafe pe an... exterioară, cît se poate de favorabilă,

— Vi se pare, poate, neobișnuit un Pe ,câre ° fac® candidatul, nu este în- 
concediu de 45 de zile — continuă; otdeauna confirmată de examinarea j>- 
zîmbind, Evghenii Anafolievici. Dar. b'ecfiva, amănunțita a steni sănătății 
trebuie să se țină seama de specificul sale. , . , . „
muncii lor, muncă foarte încordată —; lr> schimb insa, cerce au fost se-
și care implică mari eforturi fizice și lecționați in grupul dv. nu se tem de 
intelectuale. Toți cosmonauții sovie- 9Un e' de gripe, răceli sau alte
tici studiază intens și cu perseverență -
.........................._ . . .unc|e au_ Fără doar și poate. Aceștia smt 

oameni căliți și gripa nu se prinde de 
ei ! — răspunde zîmbind Evghenii A- 
natolievici.. Dar, în general, nu sînt 
imuni la toate bolile. Și de altfel nu 
orice boală îi face inapți penfru profe
siunea de cosmonaut. De pildă, lui An
drian Nikolaev, ’ după ce a fost deja 
admis în grupul de cosmonauți, i s-a 
făcut o operație de apendicită, ceea 
ce nu l-a împiedicat cîtuși de puțin să 
se aflè pe orbită timp de 4 zile și 4

là Academia „N. E. Jukovski', 
diază cursuri, dau examene și colocvii.

Studiul esté un element obligatoriu 
și absolut necesar al profesiunii lor ; 
cunoștințe temeinice, multilaterale și o 
sănătate excelentă sînt deopotrivă ne
cesare cosmonautului.

— Evghenii Anafolievici, despre să
nătatea lor se spun lucruri nemaipome
nite — intervin eu. Este adevărat că 
toți sînf „absolut imuni“ la orice boa
lă și că rezisfă la orice solicitări fizice?. nOp|j,

— În genere nu există „sănătate 
absolută" — răspunde medicul. Totul 
constă în regimul corespunzător de via-

— Pe semne, medicii urmăresc zi de 
zi starea cosmonauților.

— Mai precis, ceas de ceas —«

cosmonauții sovietici îndeplinesc în ca
bina navelor-satelit operațiuni din ce

modifică și caracterul pregătirilor peri

Creșterea rîndurilor
P. C din Japonia

TOKIO (Agerpres). —'TASS Zia
rul „Akahata" a publicat scrisoarea 
și apelul prezidiului C.C. al P.Ç. din 
Japonia adresate tuturor membrilor 
partidului. în scrisoare se arată că 
în urma campaniei desfășurate după 
cea de-a Vl-a plenară a C.C. al. 
partidului din 1959, numărul mem
brilor P.C. din Japonia a atins în--' 
prezent cifra de 100 000 persoane ; 
ziarul „Akahata" are' cîteva sute de 
mii de. cititori.

în programul partidului adoptat 
la cel de-al VlII-lea congres al său, 
se arată în continuare în scrisoare/ 
se subliniază necesitatea extinderii 
frontului național democratic unit 
și creării unui partid de masă pen
tru a izgoni imperialismul american, 
a lichida dominația reacționară co
ruptă în Japonia și a apropia ziua' 
cuceririi puterii de către popor. "

Cea de-a doua plenară a C.C. al. £ 
P.C. din Japonia, care a avut loc 
în luna decembrie anul trecut,; a 
trasat sarcina că în timpul cel mai; 
scurt numărul membrilor de partid 
să atingă cifra de 150 000, iar tirajul 
ziarului „Akahata" — 200 000 de 
exemplare pe zi. De aceea prezidiul ■ 
C.C. al P.C. din Japonia cheamă pe 
toți membrii partidului să desfă
șoare; și mai intens activitatea, iar' 
între 1 și 7 noiembrie să organizeze 
cu succes săptămîna luptei pentru 
realizarea sarcinilor trasate.

rj

va putea ve- 
mulf decîf un

lor în timpul

V. BELIKOV

Miting la Londra 
pentru eliberarea deținuților 

politici greci
LONDRA 31 (Agerpres). — Liberta

te deținuților politici greci care au 
luptat pentru eliberarea Greciei de 
sub fascism, pentru restabilirea de
mocrației — au cerut participanțil 
la mitingul reprezentanților vieții pu
blice din Anglia, organizat la 30 
octombrie la Londra dé Liga pentru 
restabilirea democrației în Grecia.'

Cunoscutul filozof englez Bertrand 
Russell a trimis participanților la mi
ting un mesaj în care sprijină ce
rerea de eliberare a activiștilor po
litici din Grecia.
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I „tratative“ revine cel mai des
Afenția observatorilor politici de la 

O.N.U. cît și a presei locale continuă 
sa tie ațintită asupra desfășurării re
glementării așa-numitei „probleme cu
bane“, deși cu intensitate scăzută. Ti
tlurile negre, care se întindeau pînă 
acum pe toata pagina întîia a ziarelor, 
au început să se îngusteze. în schimb 
s-a mărit în titluri și în cuprinsul arti
colelor frecventa cuvînfului „tratative".

Principala preocupare o constituie 
convorbirile pe care le duce la Ha
vana secretarul general provizoriu al 
O.N.U., U Thant cu condiicăfprii Cubei. 
Convorbirile de marți, care au durat 
peste două ore, au fost apreciate de 
un purtător de 
cuvînt al O.N.U. ca 
foarte utile". Agen-- 

title de presă in
formează că U Thanf 
a avut o întreve
dere de peste o oră cu generalul Al
bino da Silva, trimis special ai pre
ședintelui Braziliei, Joao Goularf la 
Havana, după cum se afirmă aici, „în 
misiune de mediere“. Înainte de a se 
îniîlni cu U Thanl, da Silva a avut con
vorbiri cu Fidel Castro.

Presa consideră de asemenea că 
prim contact americano-sovietic de 
începutul crizei cubane a avut loc,
prilejul unui dejun oferit de V. Zorin 
și la care s-au înlîlnit V. V. Kuznețov, 
prim locfiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., sosit duminică sea
ra la New York, și A. Stevenson, dele
gat permanent al S.U.A. la O.N.U.

Intre timp, a fost adusă o „comple
tare“ la suspendarea blocadei și anume 
o întrerupere, de încă două zile, a 
așa-numite! „supravegheri aeriene“ de
asupra Cubei. Măsura, după cum 
scrie „New York Times“, „a fost or
donată penfru a facilita negocierile de 
la Havana". Cu toate acestea, în cercu
rile O.N.U. se pune întrebarea în ce 
măsură s-a urmărit o „facilitare", de

trareaefionare, care nu au văzut și nu 
văd cu ochi buni perspectivele lichi
dării crizei cubane și deci micșorarea 
încordării internationale, comentatorul 
american Roscoe Drummond scrie în 
„New York Herald Tribune": „Nu tre
buie să abandonăm blocada". Alți re
prezentanți ai liniei extremiste, ca Ed
ward Rickenbacker, președintele „Comi
tetului pentru doctrina Monroe", faimo
sul senator ultrareacționar Goldwater și 
alfi cîțiva reproșează Washingtonului 
angajamentul asumat, de a nu invada 
Cuba, După cum transmite agenția Asso
ciated Press punctul de vedere al aces
tor cercuri este

ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

In comitetul politic al O.N.U.

ULTIMELE ȘTIRI

Telegramele împăratului Etiopiei 
și președintelui Mexicului smnm POPORULUI 4ZÆÂ

.Corespondență 
din New Y ork

că „promisiunea pre
ședintelui Kennedy 
de a nu face in
vazia... nu exclude 
folosirea forței", 
dacă se va aprecia 
că Cuba prezintă...

un 
la 

cu

njăsură s-a 
vreme ce. pe de altă parte, concen
trarea de
Caraibilor a rămas intactă. Ziarul „New 
Yörk Times“ caută o explicație a men
ținerii concentrării de forte, in aceea 
că „în sînul administrației s-au ascu
țit unele controverse privind chestiu
nea dacă să se prelungească suspen
darea blocadei și a supravegherii ae
riene sau acestea să fie reluate după 
încheierea vizitei lui U Thant“,

Exprimînd părerea acelor cercuri ul-

forfe americane în Marea

o amenințare penfru S.U.A. După cum 
se vede, unii ar dori să lase deschise 
porțile penfru a putea relua vechiul 
pretext lipsit de orice temei îri vederea 
unor noi aefiuni împotriva Cubei.

In aprecierile cercurilor de la O.N.U. 
acestei orientări a anumitor cercuri 
ultrareacționare din S.U.A. i se atribuie și 
o anumită semnificație electorală. Pre
sa anun|a încă de ieri că „moratoriul 
electoral cu privire la criza cubană a 
luat sfîrșit" („New York Post"), fapt con
firmat de reintroducerea „femei cuba
ne'' în campanie. Această solicitare a 
voturilor se apropie de termenul final, 
întrucît alegerile vor avea loc peste 
cîteva zile — la 6 noiembrie. Atunci 
se va vedea mai clar cîț de greu au 
tras evenimentele recente în balanța 
politicii americane.

La ora cînd transmit aceste rînduri, 
nu este cunoscut rezultatul negocierilor 
de azi, miercuri, de la Havana. El însă 
este așteptat cu multă nerăbdare aici, 
fiind considerat important pentru ulte
rioara desfășurare a tratativelor. Cu in
teres este așteptată și conferința de 
presă a președintelui Kennedy, din 
care cercurile diplomatice de la O.N.U. 
vor încerca să desprindă răspuns la 
numeroasele întrebări legate de feno
menele amintite mai sus. Rațiunea — se 
spune în aceste cercuri — este criteriul 
principal în reglementarea problemelor 
litigioase și ea trebuie să prevaleze, 
mai ales în actualele împrejurări.

MOSCOVA 31 (Agerpres).—TASS 
transmite : La Moscova a fost dată 
publicității telegrama adresată de 
Haile Selassie, împăratul Etiopiei, 
lui Nikita Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic. Haile Selassie salută 
„înțelepciunea de om de stat și ra
țiunea care au preîntîmpiriat o ca
tastrofă în Cuba".

în telegramă se spune : „Este de 
dorit ca reglementarea problemei 
cubane să constituie punctul de ple
care pentru rezolvarea altor pro
bleme care periclitează menținerea 
păcii".

A fost dată publicității, de aseme
nea, telegrama lui Adolfo Lopez 
Mateos, președintele Mexicului, în 
care se exprimă satisfacția profun
dă față de înțelegerea realizată în
tre Hrușciov și Kennedy, președin
tele S.U.A. Lopez Mateos își expri-

mă urarea ca în următoarele luni 
„să fie găsite soluții. acceptabile 
pentru problemele complicate care 

pun încă pacea în primejdie*.mai

Declarația 
guvernului danez

COPENHAGA 31 (Agerpres). — 
Guvernul danez speră că reluarea 
contactelor între U.R.S.S. și Statele 
Unite va putea deveni punctul de 
plecare pentru discuții realiste în 
legătură cu dezarmarea și o apro
piată soluționare a problemei înce
tării experiențelor nucleare, a decla
rat, după cum anunță agenția Fran
ce Presse. Haekkerup, ministrul a- 
facerilor externe al Danemarcei, în- 
tr-un discurs adresat parlamentului 
la 31 octombrie.

ac

In paginile presei internaționale
„AVANTI" ziarul partidului so

cialist italian, în editorialul intitu
lat „Triumful rațiunii" scrie : „A în
vins simțul răspunderii. In felul a- 
cesta a fost salvată independența 
Cubei, libertatea de desfășurate a 
revoluției sale. A fost evitată o in
vazie militară care ar fi violat și 
rănit de moarte principiul respectă
rii independenței naționale și al li
bertății oricărui popor de a-și croi 
propriul său destin pe baza propriei 
experiențe și a autodeterminării".

„NOVOS RUMOS" (Brazilia) : „Lu
mea a fost salvată de o primejdie

gravă datorită Uniunii Sovietice, 
fapt recunoscut de toate popoarele".

„NEUE ÖSTERREICHISCHE RUND
SCHAU" (Austria) : Inițiativa nobilă 
a guvernului sovietic va 
prestigiul Uniunii 
popoarelor multor

„OSSERVATORE 
nul Vaticanului) : 
acum o adevărată reconsiderare a 
relațiilor internationale care să se 
bazeze pe respect reciproc și care 
să aibă perspectiva dezarmării ge
nerale și a stabilirii unei încrederi 
reciproce".

ridica 
Sovietice în ochii 
țări.
ROMANO" (orga-
„Lumea așteaptă

L. RODESCU

La Havana, în timpul vizitei lui U Thant
Convorbirile care au început marți 

între U Thant, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., și conducătorii 
cubani, au fost reluate azi.

Din partea guvernului cuban par
ticipă Fidel Castro, Oswaldo Dorti- 
cos, Râul Roa și alte persoane ofi
ciale. La Havația, 
s-a apreciat că 
convorbirile au 
fost „cît se poate 
de folositoare".

Presa cubană 
continuă să scoată 
seninătatea acțiunii întreprinse de 
Uniunea Sovietică pentru lichi
darea conflictului din Marea Ca
raibilor. „Poporul ■ cuban — scrie 
ziarul „Noticias de Hoy" — sa
lută propunerile înțelepte, realiste 
și juste ale Uniunii Sovietice, pro
puneri folositoare păcii mondiale și 
apărării integrității noastre terito
riale. independenței noastre națio
nale".

In același timp, ziarele cheamă 
populația să-și mențină trează vigi
lența, deoarece cercurile cele mai 
agresive din S.U.A. continuă să. se 
dedea la noi uneltiri împotriva Cu
bei. ■ -

Viața capitalei pulsează ca în zi
lele normale dinaintea crizei, artiș
tii teatrelor dramatice, ansamblurile 
muzicale, corurile, formații de a- 
matori dau spectacole și concerte la 
cantonamentele- unităților de luptă. 
In școli, cursurile continuă normal.

Corespondență 
din Havana

în evidență în-

Muncitorii din 
industria de zahăr 
s-au angajat să 
presteze munci vo
luntare pentru 
pregătirea centre- 
Asțfel, membri ai 

„Orlando
lor de colectare, 
colectivului de la centrul 
Nodarse" s-au oferit să lucreze cite 
4 ore suplimentare. 900 de tineri 
muncitori, studenți și gradați ai șco
lilor de instrucție revoluționară au 
plecat de la Santiago de Cuba spre 
zonele plantațiilor de cafea pentru 
a ajuta la strîngerea recoltei. .
i Sînt manifestări impresionante ale 
indestructibilei legături dintre po
porul cuban și conducătorii săi, do
vezi- ale profundului atașament față 
de cauza revoluției.

ORLANDO IBANEZ
31 octombrie. *

de la Havana
conducătorii ’ Cubei a avut loc un 
schimb prietenesc de păreri. S-a a- 
juns la un acord în sensul’ că O.N.U. 
trebuie să participe la Rezolvarea 
problemelor în discuție. In cursul 
convorbirii au fost examinate pro
blemele ridicate la timpul său în 
scrisorile trimise de U Thant către 
Castro și de Castro către U Thant. 
Tratativele cu privire la realizarea 
reglementării pașnice a problemei; 

tății se spune că ,între U Thant , și vor continua.

NEW YORK 31 (Agerpres). — Co-

Convorbirile
NEW YORK 31 (Agerpres). 

TAȘS transmite: După cum s e , a-, 
nunță din Havana, U Thant, secre
tarii! general provizoriu al O.N.U,, 
care se află în capitala Cubei, a 
ayuț.o lungă convorbire cu Dorticos, 
președintele Republicii Cuba, cu pri-, 
mul? ministru Fidel Castro, Raul 
Roa, ministrul afacerilor externe, și 
Carlos Lechuga, noul, reprezentant 
permanent al Republicii . Cuba la 
O.N.U. In comunicatul dat publici-

Discuțiile din Camera Comunelor
LONDRA 31 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la 30 octombrie în Camera 
Comunelor, în cadrul discuțiilor de 
răspuns la mesajul tronului pre
zentat de ’ -
laburist, 
schimbul 
Hrușciov 
tîmpinat de toți cu un sentiment de 
profundă ușurare.

„Nu mă îndoiesc, a spus el, că 
viitoarele tratative vor decurge în 
spiritul recentelor mesaje ale d-lui 
Hrușciov“.
' Gaitskell a 
re neliniște 
cu faptul că

regină, liderul Partidului 
Gaitskell, a declarat că 
de mesaje dintre N. S. 
și J. Kennedy a fost în-

exprimat în continua- 
profundă în legătură 
Statele Unite nu s-au

Contrarevoluționarii 
ursesc noi planuri 

de invazie

I consultat cu guvernul englez îna
inte ca președintele Kennedy să ia 

! o hotărîre (privind blocada mariti
mă militară a Cubei) care ar fi pu
tut avea consecințe foarte serioase. 

Primul ministtu, Macmillan, și-a 
consacrat în fond discursul crizei în 
legătură cu Cuba. Primul ministru 
englez a încercat, fără succes, să gă
sească o justificare faptului că 
S.U.A. nu s-au consultat tu guver
nul Angliei înainte de a declara 
blocada Cubei. Macmillan și-a în
cheiat cuvîntarea cerînd tratative 
„între Vest și Est“, în scopul rezol
vării problemelor litigioase.

O

ÎN COMITETUL NR. 3 ĂL O.N.U.InierYentia reprezentantului R. P. Romine
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

TASS : Jose Miro Cardona, căpete-r 
nia contrarevoluționarilor cubani, a- 
rată agenția 
la 
lor 
ționar“ condus de el, „își 
zervă dreptul ca, indiferent de for
mula reglementării actualei crize, să 
facă uz de forță pentru răsturnarea 
premierului cuban Fidel Castro“.

După cum reiese din știrile trans
mise de corespondentul din Miami 
(Florida) al A.F.P., săptămîna tre
cută, în perioada acutei crize inter
naționale provocate de blocada ins
tituită. asupra Cubei de Statele Uni
te, cîteva nave ale grupului de 
incursiune al emigranților cubani 
„Alfa-66“ s-au îndreptat spre țărmu
rile Cubei, pentru „a ataca obiecti
vele militare de pe această insulă“. 
Expediția a eșuat.

U.P.I., a declarat
30 octombrie reprezentanți- 
presei că „consiliul revolu- 

■“ condus de el, „își re

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Sub a- 
cest titlu, ziarul „Piavda" publică sub 
semnătura lui V. Borpvski, următo
rul articol : „Pentru prima oară în 
aceste zile alarmante, oamenii au 
respirat din plin. Ei au aflat cu 
mare bucurie că au fost create con
dițiile pentru lichidarea focarului 
periculoș care amenința să se trans
forme în vîlvătaia unui război a- 
tomic.

-Ométiliea a primit cu satisfacție 
și recunoștință profundă măsuri
le înțelepte și clarvăzătoare ale.gu
vernului sovietic care a luat iniția
tiva lichidării crizei provocate de 
acțiunile cercurilor agresive din 
S.U.A. în regiunea Mării Caraibilor.-

Măsurile guvernului sovietic sînt 
dictate exclusiv de grija pentru pa
cea ' generală. Ar fi o eroare peri
culoasă din partea unor politicieni 
miopi din Occident să considere 
dragostea de pace drept slăbiciune, 
hotărîrea de a realiza lin acord 
drept neîncredere în forțele proprii. 
In Statele Unite există'asemenea 
persoane lipsite de răspundere, că
rora nu le-a fost pe plac acordul 
pașnic realizat între- președintele 
Consiliului " de.. Miniștri al U.R.S.S. și 
președintele -S.U.A. Aceste persoane 
ațîță și în prezent la înfăptuirea u- 
nei invazii împotriva Cubei, 
recurg la noi provocări căutind să 
nu admită slăbirea încordării pe 
care au provocat-o.

Opinia publică din întreaga lume ________
nu poate să nu, fie . circumspectă gie r, mercenarilor, a pătrunderii Prin aceasta1 vor fi consolidate pa- 
față de denaturarea grosolană pusă spiOnilor șl sabotorilor, adică a tu

turor acțiunilor care se înfăptuiesc 
de pe teritoriul Statelor Unite și al 
altor țări complice.

țările Americii Latine. Momentul în 
care este pus în circulație acest fals 
nu lasă nici un dubiu asupra inten
ției autorilor lui de a submina prin 
orice mijloace acordul realizat și de 
a căuta vreun, pretext nou pentru 
un atac asupra Cubei. în același 
scop, militariștii americani continuă
să acumuleze forțe de invazie și tri- nord-americane. 
mit în spațiul aerian al Republicii 
Cuba avioane, fapt care nu poate 
să nu ducă la urmări periculoase.

în aceste condiții capătă o im
portanță deosebită îndeplinirea con
secventă a obligației asumată de 
Statele Unite de a respecta integri
tatea teritoriului cuban.. Iată de ce, 
în centrul atenției opiniei publice 
mondiale șe află în prezent pro
blema garantării neamestecului în 
afacerile interne ale Cubei, a ga
ranțiilor împotriva unui nou atac ar
mat pe care forțele cele mai agre
sive nu încetează să-l pregătească.

Primul ministru al Republicii 
Cuba, Fidel Castro, a făcut o de
clarație în care enumeră următoa
rele măsuri care, paralel cu altele, 
ar asigura aceste garanții :

în primul rînd — încetarea blo
cadei economice și a tuturor măsu
rilor de presiune economică și co
mercială înfăptuite de Statele Unite 
în întreaga lume împotriva Cubei.

In al doilea rînd — încetarea ori
cărei 'activități subvërsive, a trimi
terii și debarcării de arme și sub
stanțe explozive pe calea aerului 
și pe mare, a organizării de invazii pe ațîțătorii lipsiți de răspundere.

in al treilea rînd — încetarea 
atacurilor piraterești de la bazele 
situate în Statele Unite și în Porto 
Rico.

în al patrulea rînd — încetarea 
oricăror violări ale spațiului aerian 
și ale; apelor teritoriale ale Cubei 
de către avioane și nave mililare

In al cincilea rînd — evacuarea 
bazei maritime militare de la Guan
tanamo și retrocedarea teritoriului 
cuban ocupat de Statele Unite.

Aceste cerințe menite să asigure 
suveranitatea și securitatea Cubei 
sînt larg sprijinite de forțele iubi
toare de pace. Nevoită să trăiască 
în condițiile unei amenințări contir 
nue cu agresiunea, Cuba are drep
tul legitim de a-și asigura secu
ritatea. Popoarele Americii Latine, 
întreaga omenire progresistă, ex- 
primîndu-și solidaritatea cu eroicul 
popor cuban, avertizează cu ’ 
rîre împotriva încercărilor de 
încălca acest drept sfînt.

Luînd măsuri în vederea 
dării unuia dintre cele mai acute 
conflicte care amenința, cu dezlăn-. 
țuirea războiului mondial; Uniunea 
Sovietică se află ca și pînă acum 
alături de poporul cuban și -nu-și 
declină răspunderea pentru acor
darea de ajutor acestuia.

Oamenii sovietici speră că guver
nul S.U.A. se va abține de la mă
suri mioape și va ști să țină în frîu

hotă- 
a se

lichi-

!n circulație de surse oficiale din 
S.U.A. potrivit căreia Cuba ar or
ganiza chipurile, acțiuni teroriste în

cea și securitatea și se vor crea 
condițiile pentru rezolvarea celor
lalte probleme internaționale ur
gente.

NEW YORK 31 (De la trimisul 
Agerpres, Cornel Răducanu) :

In Comitetul nr. 3 pentru proble
mele sociale, umanitare și culturale 
a început examinarea problemei in
titulată „Manifestări ale prejudecă
ții rasiale și ale intoleranței națio
nale și religioase". In fața comite
tului se află două rezoluții : O pri
mă rezoluție este propusă de Consi
liul economic și social al Națiunilor 
Unite și cere guvernelor să continue 
toate eforturile pentru înlăturarea 
prejudecăților rasiale și a intoleran
ței naționale sau religioase. Un al 
doilea proiect de rezoluție a fost 
propus în comun de 11 delegații și 
prezentat de Mauritania și se referă 
la pregătirea unei convenții interna
ționale pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială.

Reprezentanta delegației romîne; 
Dina Cocea Brediceanu, a exprimat 
în ședința de luni seara sprijinul 
delegației pentru ambele texte, re- 
mareînd că ele ar trebui formulate 
astfel, înert să poată cuprinde con
damnarea tuturor manifestărilor 
contrare principiului de egalitate 
între oameni. Delegata romînă a 
subliniat importanța educării' tinere
tului în spiritul 
țelegerii între 
aparținînd • țării 
fi dezbătută mai 
siunii.

ideilor păcii și în- 
popoare, inițiativă 

noastre și care va 
tîrziu rn cadrul se-

mitetul politic a încheiat la 30 oc
tombrie discuția generală m proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară. Acum comitetul va înce
pe examinarea celor două proiecte 
de rezoluție. '

Primul proiect a fost prezentat de 
delegațiile a 33 de țări. El cheamă 
Adunarea Generală a O.N.U. să con
damne toate experiențele cu arma 
nucleară, să ceară încetarea acestor 
experiențe cel mai tîrziu la 1 ia
nuarie 1963, să sprijine memorandu
mul comun ai celor opt state din 16 
aprilie 1962.

Acest proiect de rezoluție a fost 
prezentat în comitet la jumătatea 
lunii octombrie și reprezentanții 
S.U.A. și Marii Britanii au declarat 
atunci că vor vota împotriva lui. 
Delegațiile acestor țări au prezentat 
un proiect propriu de rezoluție în 
care nu se pomenește nici un cuvînt 
despre necesitatea încetării experi
ențelor nucleare subterane.

Referindu-se la proiectele prezen
tate, reprezentantul U.R.S.S.. P. D. 
Morozov, a spus : Criza de care -s-a 
lovit lumea în aceste zile a oferit o 
lecție plină de învățăminte, în sen
sul că nu trebuie să se mai întîrzie 
rezolvarea problemelor dezarmării 
și încetării tuturor experiențelor cu 
arma nucleară. Așadar capătă o im
portanță și mai mare problema sta
bilirii unei date precise după care 
nu trebuie să mai continue nici un 
fel de explozii experimentale cu 
arma nucleară.

Guvernul sovietic are o atitudine 
pozitivă față de propunerea cu pri-, 
vire la stabilirea datei încetării tu
turor experiențelor nucleare pentru 
ziua de 1 ianuarie 1963.

Reprezentantul U.R.S.S. a subli
niat că proiectul de rezoluție al 
S.U.A. și Angliei este nesatisfăcă
tor.

Astăzi poporul algerian sărbăto
rește Ziua ' națională a luptei pentru 

‘ independență.
Acum qpt ani, la 1 noiembrie 

1954, un grup de patrioți a ridicat 
steagul răscoalei armate împotriva 

Jugului colonial și împotriva ex- 
' ploatării.

Au rămas vii în amintirea popoa
relor eroismul și spiritul de sacrifi
ciu de care a dat dovadă poporul 
algerian în anii luptei de eliberare, 
greutățile pe care a 
biruie pentru a obține 
trunele colonialiste, 
armament modern și 
N.A.T.O., nici

■ tracolonialiste 
în stare să. 
cestui popor 
viața pentru, 
triei. Și această cauză a triumfat.

La 25 septembrie a fost proclama
tă Republica Algeriană Democratică 
și Populară. După 132 de ani de do
minație colonială Algeria a devenit porului algerian, 
o țară liberă, independentă.............. " " —

Moștenirea grea a dominației co
loniale, ca și distrugerile pricinuite 
de război au pus tînăra republică în 
fața unor probleme grele și com
plicate. Programul guvernamental 
preconizează importante măsuri pri-

trebuit să le 
victoria. Nici 
înzestrate cu 
sprijinite de 
bandelor ul-crimele

din O.A.S. n-au fost 
mfrîngă abnegația a- 

gata să-și jertfească 
cauza eliberării pa

vind dezvoltarea agriculturii, o poli
tică de industrializare, lupta împo
triva șomajului etc.

Nașterea Algeriei independente a 
confirmat încă o dată forța invinci
bilă pe care a căpătat-o în lumea 
contemporană mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor, faptul că 
sistemul colonialist este sortit pieirii 
definitive.

După cum relatează agențiile de 
presă, în prezent în orașele algeriene 
atmosfera de sărbătoare se face pu
ternic simțită. La Alger, pe acope
rișurile și balcoanele clădirilor cu 
multe etaje flutură mii de drapele 
naționale. Locuitorii șterg de pe pe
reții caselor și curților inscripțiile 
rămase ici colo, care amintesc de 
zilele sumbre ale dezmățului Ö.A.S-. 
iștilor. In capitala Algeriei au ■: 
sit și sosesc multe delegații strample 
— printre care și delegația RA ?. 
Romîne — pentru a participa la 
sărbătoarea națională.

De ziua sărbătorii naționale a po- 
algerian, poporul romîn 

urează din toată inima tinerei Al- 
gerii independente succes deplin în 
lichidarea cît mai grabnică a moște
nirii grele a colonialismului, in con
solidarea independenței cucerite cu 
prețul atîtor jertfe, în lupta pentru 
prosperitate și pace.

întîlnirea dintre fruntași ai vieții publice 
și U.R.S.S.din S.U.A.

NEW YORK 31 (Agerpres). — TASS : 
Intre 21 și 27 octombrie, în orașul An
dover, din S.U.A., a evul loc o îhtilnire 
a unor fruntași ai vieții publice din S.U.A. 
și U.R.S.S. la care ș-ay. .discutat probleme 
importante ale relațiilor internaționale.

La înfîlnire au participât 25 de persoa
ne. Copreședinții -întîlnirii au fost acad. 
E. K. Feodorov, I. A.' Jukov, deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., colaborator 
al'ziarului „Pravda“ ; Norman ■ Cousins 
redactor, șef al revistei americane .„Satur
day Review“ și Philip Mosley, directorul 
secției de cercetări- a Consiliului american 
pentru relații externe.

După cum se arată în declarația co-

mună în privinfa crizei cubane, 
participanții la înfîlnire și-au exprimat 
speranța că acest conflict poate și trebuie 
să lie reglementat pe cale pașnică.

Fruntașii vieții publice din U.R.S.S. și 
S.U.A. au discutat în amănunțime pro
blema dezarmării generale și totale în 
condițiile unui control eficient. Ei au e- 
xaminat, de asemenea, probleme în le
gătură cu interzicerea experiențelor nu
cleare și și-au exprimat speranța că poate 
fi obținută încetarea , acestor experiențe 
Intr-Un viitor apropiat.

Participanții la întîlnirea de la Ando
ver și-au exprimat dorința de a se con
tinua întilnirile..

S C U R T E ȘTIRI
A. I. MIKOIAN A PLECAT

SPRE HAVANA

I. 
al

MOSCOVA. La 1 noiembrie, A. 
Mikoian, prim vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
plecat cu avionul sprè Cuba, pentru 
a face un schimb de păreri cu gu
vernul cuban în problemele siiuqț'iei 
internationale (TASS).

PRAGA. La 31 octombrie s-a îna
poiat la Praga, după o scurtă vizită 
făcută la Moscova, Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace, 
împreună cu el s-au înapoiat Jiri 
Hendrych, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, și Ota- 
kar Simunek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, vicepreședin
te al guvernului.

NEW YORK. In seara zilei de 29 
octombrie, .
din New York a Institutului canadian 
pentru problemele internationale, Mir
cea Mali(a, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Romîne, a fă
cut în cadrul unei întruniri a membri
lor institutului o expunere despre pro
blema dezarmării generale și lotale. 
După expunere, vorbitorul a răspuns la 
întrebări puse de asistentă.

și alte țări. R. P. Romînă prezintă 
filmele tehnico-știirițifice : „Cocsul“, 
„Legume în seră“, „Siliciul — ele
mentul'14“, și'„Prezențe invizibile“.

DELHI. La 31 octombrie primul 
ministru Nehru a pteluat și porto
foliul de ministru al apărării. 
Krishna Meppp; 'fostul miuistru al 
apărării, a fost numit-ministru al 
industriei de apărare.

CAIRO. In portul Suez a sosit 
un vas amenajat special pentru 
a desfășura cercetări seismice. El 
a fost construit pentru R.A.U. în 
Uniunea Sovietică. Vasul este în
zestrat cu utilaj de cel mai nou 
tip, permițînd să se facă lucrări 
de prospectare a petrolului în 
fundul mării. Specialiștii sovie
tici vor pregăti specialiștii arabi, 
pentru noul vas.

SANAA; După cum transmite 
postul de radio Cairo, referindu-se la 

răspunzînd invitației filialei informații parvenite din Sanaa, ge
neralul de brigadă Abdallah As Sal- 
lal, primul ministru al Republicii 
Arabe Yemen, a fost numit pre
ședinte al republicii.

PARIS. 'In ședința din 31 octom
brie a Conciliului de Miniștri al 
Franței, relatează agenția U.P.I., 
președintele de Gaulle a declarat 
miniștrilor săi că consideră drept 
„pozitive“ rezultatele referendumu
lui în problema reformei consti
tuției. După cum- se știe, numai 46 
la sută din alegătorii'înscriși au vo
tat în favoarea sa.

MOSCOVA. Miercuri seara a a- 
vut loc în sala mare a Conserva
torului din Moscova un concert fes
tiv de muzică contemporană romî- 
nească dat de orchestra simfonică a 
radiodifuziunii și televiziunii sovie
tice. Concertul a fost transmis la 
radio și pe programul central al te
leviziunii din capitala sovietică- și 
retransmis în numeroase republici 
din U.R.S.S.

HAGA. în ultimele săptămîni me
dicii din Olanda au constatat la nu
meroși pacienți-o boală de piele care 
prezintă exact aceleași simptome ca 
așa-numita boală „Planta“, foarte 
răspîndită în Olanda în vara anului 
1960. Boala a fost atribuită folosirii 
margarinei „Planta", care conținea o 
substanță chimică nocivă.

HANOI. La 31 octombrie a sosit 
la Hanoi, aflîndu-se în drum din 
Uniunea Sovietică spre patrie, prin
țul Sufanuvong, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksaț, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri în guvernul provizoriu de coali
ție al Laosului.

ALGER. Abdel Haleș Hassouna, 
secretai- general al Ligii Arabe, a 
sosit ieri-seară, la Alger într-o vi
zită oficială.

■ NEW YORK. In Comitetul nr. 4 
al O.N.U. au continuat dezbaterile 
cu privire la situația din Rhodesia 
de sud. Delegații a 40 de țări afri
cane și asiatice au prezentat un 
proiect de rezoluție, în care stăruie 
ca Adunarea Generală să ia măsuri 
hotărîte împotriva guvernului rasist 
al Rhodesiei de sud.

BELGRAD. La Belgrad s-a des
chis cel de-al III-lea Festival inter
național al filmelor tehnico-științi- 
fice de popularizare. La festival par
ticipă 19 state, printre care Uniunea 
Sovietică, Anglia, R. D. G., Bulgaria

JOHANNESBURG. Autoritățile sud- 
africane au publicat un ordin potri
vit căruia de la 1 februarie 1963 le
gea votată cu 12 ani în urmă prin 
care populația de culoare era obli
gată 'să ■ posede legitimații speciale 
va fi extinsă și la populația mixtă 
și. asiatică.

Un tînăr, Rudolf Kempkes, dîn Oberhausen, a demonstrat împotriva înarmării Bundeswehrului. Pen
tru acest fapt, el a fost arestat. Populația orașului vest-german a organizat o demonstrație, manlfestîn- 
du-șl simpatia față de tînărul său concetățean. Poliția a intervenit pentru a împrăștia pe demonstranți.

TOKIO. Aproape 8 000 de munci
tori, care deservesc bazele militare 
americane din Hokaido și din pre
fecturile Aomori, HiroȘima, Yama
guchi, Fukuoka și Nagasaki, au de
clarat la 31 octombrie o grevă de 
72 de ore. Greviștii cer majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

RIO DE JANEIRO. La 30 octom
brie, 100 000 de muncitori de la,;" 
treprinderile .metalurgice din ■ 
Paolo au declarat grevă general •

PARIS. . Guvernul francez a emis 
un decret, semnat de președintele 
de Gaulle, cu privire la mobiliza
rea forțată la lucru 
muncii c__ ________
Paris.

NEW YORK. In noapțea de 30 
spre 31 
rasiștii sprijiniți de autoritățile sta
tului au atacat, căminul în care locu
iește unicul student. negru, al, Uni
versității din Mississippi, James Me
redith. A fost atacață, de aseme
nea; „garnizöanal‘, forțelor armate 
americane trimisă la Oxford, special 
pentru a asigura studentului negru 
posibilitatea de a frecventa cursurile 
la Universitatea „albă“ și pentru a-i 
apăra viața. <

LEOPOLDVILLE. Kiuiu, membru 
în Camera Deputaților a parlamen
tului congolez, unul din conducătorii 
partidului Mișcarea națională con
goleză, a remis președintelui repu
blicii, procurorului general și .con
ducătorului operațiunilor O.N.U. în 
Congo o scrisoare în care comunică 
că la 27 octombrie, în clădirea în
chisorii unde este deținut Gbenye, 
a pătruns un oarecare Bondekve cu 
intenția de a-1 ucide pe Gbenye. A- 
cesta a fost reținut de pază. Kiuiu, 
cere în numele partidului său inter
venția imediată a autorităților pen
tru a asigura viața lui Gbenye și a 
altor patrioți.

.__ __ ___ i a oamenilor
care deservesc metroul din

octombrie, în orașul Oxford
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