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La G.A.C. din Ploloștiorl, m®- 
caniiatorii de la S.M.T. Buda, 
regiunea Ploiești, fac arături a- 
dinci de toamnă pe ultimele su
prafețe.

In Capitală se fac noi lucrări 
pentru îmbunătățirea în conti- 
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Pc graficul ultimei luni
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — La propune

rea comitetului de partid, conducerea oțelăriei Mar
tin nr. 1 de la Combinatul siderurgic Hunedoara a 
aplicat în ultima vreme o serie de măsuri tehnioo- 
organizatorice, menite să ducă la valorificarea mai 
bună a rezervelor interne existente în secție. S-a 
acordat o mai mare atenție pregătirii încărcării și 
»poririi greutății șarjelor, precum și întreținerii cup
toarelor și elaborării corecte, conform fișei tehnolo
gice, a fiecărei șarje. Ca urmare s-a elaborat un 
număj sporit de șarje rapide și a tost folosită mai 
bine 
tea 
lor.

In 
tombrie, colec
tivul oțelăriei 
Martin nr. 1 a 
produs peste 
plan aproape 
2 500 tone o- 
țel. S-au evi
dențiat în în
trecere echipe
le de oțelari 
conduse de A- 
lexandru Nojo. 
gan, Constan
tin Mogonea și 
Simion Mărilă. 
Rezultatele din 
ultima lună a- 
rată că în sec
ție există posi
bilități de a 
mări ?i mai 
mult producția 
de metal.

capacita- 
cuptoare-

luna oc-
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nuare a alimentării 
electrică a orașului. Printre altele 
au fost construite încă 14 stații 
de transformare a energiei, din
tre carp unele în cartierele noi. 
Pe 
nească, Iancului, șoseaua Arma
tei Sovietice și altele au fost 
executate reamenajări în rețelele 
de joasă tensiune-

La agregate indici mai înalți
CIMPIA TURZII (coresp. „Scînteii"). — La uzinele 

„Industria sîrmei” din Cîmpia Turzii s-a făcut bi
lanțul întrecerii pe primele 10 luni ale acestui an. In 
această perioadă oțelarii și laminatorii au produs 
peste plan 7 386 tone de oțel și laminate.

La oțelărie, unde s-au dat peste plan 986 tone de oțel, 
indicii de utilizare a cuptoarelor electrice au crescut 
cu 4 la sută, iar la cuptorul Martin — cu 3 la sută. 

In fruntea întrecerii se află schimbul condus de 
Alexandru Lișcău, avînd ca prim-topitori pe Teodor 
Ciredéa și Gheorghe Mureșan.

La ‘ laminorul de profile șl țagle 
dus 
3 230 
te, 
1 220 tone re
vin schimbu
lui condus de 
maistrul Ion 
Mărginean. In
dicii de 
zare orară 
crescut în 
cest an. în 
die, cu 
tone la profile 
și cu 0,96 tone 
la țagle. In în
trecerea de la 
laminorul de 
sîrmă s-a evi
dențiat schim
bul condus de 
Ion Horza. Aici 
s-au produs 
peste plan 3170 
tone de sîrmă.

Sîmbătă pe Stadionul Republl- 
cii din Capitală va avea loc 
festivitatea de primire a „Ștafe
telor prieteniei romîno-sovietice" 
și plecarea ștafetei centrale car® 
va înmîna sportivilor sovietici 
mesajul’ ăe salut al sportitrilor 
romîni cu prilejul celei de-a 
45-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. In ca
drul festivității se va desfășura 
cu începere de.la ora 15 și un 
bogat program polisportiv.

SA DESCHIS UNIVERSITATEA 
POPULARĂ DE ESTETICĂ

S-a elaborat o nouă șarjă la Hunedoara
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Inițiativele dau rezultate
lună a anului tn curs cu o zi sau două 
înainte de termen și depășirea pro
ducției planificate cu 33 000 de tone 
de laminate de bună calitate.

De asemenea, s-a îmbunătățit și 
calitatea laminatelor. Procentul de re
buturi a fost redus de la începutul 

-__ ___ anului cu peste 10 Ia sută față de
plinirea sarcinilor de plan in fiecare normele admise.

Laminaloril de la Combinatul side
rurgic Hunedoara continuă să aplice 
cu consecventă inițiativa de a realiza 
zilnic, pe fiecare schimb, cel pu(in 10 
tone de laminate peste plan, precum 
și cea privind reducerea timpului de 
laminare là fiecare lingou de oțel, cu 
cel pufin 10 secunde. Un rezultat al 
aplicării .acestor initiative este înde-

Bilanț
BRĂILA (coresp, „Scînteii"). — 

Anul acesta, la Uzinele „Lamino
rul" din Brăila s-a aplicat cu 
succes un șir de măsuri tehnico- 
organizatorice, ceea ce a permis 
colectivului de aici să obțină o 
producție mărită de laminate. De 
la începutul anului și pînă acum 
au tost realizate în plus, față de

rodnic
prevederile planului, peste 3 000 de 
tone de laminate, 1 000 tone treii- 
late și alte produse.

Printre laminatorii iruntași în în
trecerea pentru depășirea planului 
și îmbunătățirea calității produ
selor se află echipele conduse de 
Constantin Neacșu, Constantin E- 
puraru și Stan Marin.

»-au pro- 
peste plan 

lamina
din care

utili- 
au 
a- 

me- 
0,41

După zece luni
în întrecerea socialistă desfășu

rată în acest an, colectivul secției 
noastre a produs pînă acum 2 206 
tone laminate peste plan. Munca 
noastră a fost mai rodnică. în ul
timul timp, datorită aplicării unui 
șir de măsuri tehnico-organizato- 
rice.

Anul..acesta - a mai.marcat în 
activitatea colectivului nostru încă 
un fapt important : aproape în
treaga cantitate de metal a fost 
laminată la toleranțe minime. Am 
economisit pe această cale aproape 
2 600 tone metal.

Laminatorii noștri sînt hotărîți 
ca pînă la sfîrșitul anului să ob
țină realizări și mai mari.

ENGELBERT PRIBIL, lami- 
nator-șef ; ION STANCIU I, 
laminator, secția laminorul 
de platine, Uzinele „Oțelul 

Roșu”

TELEGRAMA
Cu prilejul zilei de 26 octombrie — Ziua națională a Iranului, pre

ședintele Consiliului de Stat al R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a trimis o telegramă de felicitare șahului Iranului, Mohamed Reza 
Pahlevi.

In telegrama de ■ răspuns, șahul Iranului mulțumește pentru felici
tările primite, exprimînd la rîndul său călduroase urări de fericire 
personală președintelui Consiliului de Stat, precum și urări de prospe
ritate poporului romîn.

curat de buruieni. La interval de o 
săptămînă, după sapa rotativă, am 
efectuat prima prașilă mecanică, 
urmată la interval de 2 săptămîni 
de a doua prașilă. In total, anul 
acesta am aplicat 4 prașile meca
nice și 3 manuale. Prin aceste lu
crări terenul s-a menținut perma
nent curat și afînat la suprafață, 
ceea ce a micșorat pierderile de apă 
din sol și a contribuit la dezvoltarea 
normală a plantelor.

Consiliul de conducere a urmărit 
să se respecte întocmai recomandă
rile privind densitatea la hectar. Ți
nînd seama de condițiile de climă, și 
sol de aici, de hibrizii cultivați, 
în gospodăria noastră s-a asigurat o 
densitate de 38—40 000 plante recol- 
tabile la ha.

Trebuie să arătăm însă că nu am 
reușit să executăm lucrările la un 
nivel agrotehnic superior pe întrea
ga suprafață. Din această cauză în 
cadrul gospodăriei noastre s-au ob
ținut, de la o brigadă la alta, re
colte diferite care nu pot fi puse pe 
seama calității deosebite a solului. 
Brigada a 4-a, condusă de Simion 
Coman, a realizat de pe 312 ha o 
producție de 4 400 kg porumb boabe 
la ha, în timp ce brigada a 3-a, 
condusă de Ion Doloșan, a realizat 
3 300 kg la ha. Aceasta ne arată 
că sînt posibilități să se obțină pro
ducții și mai mari.

Producția medie de 3 753 kg la 
hectar, în condițiile din acest an 
secetos, este, totuși, o producție 
bună.

Toți colectiviștii noștri văd acum 
ducție de J, 500 .'Ifg- porumb boabei c.ă dacă ș-ar .fi- executat pe întreaga 
la ha față de recoltele realizate pe 
terenurile care- n-au fost îngrășate.

Cu multă atenție s-au executat 
lucrările de pregătire a terenului 
înainte de semănat. La desprimăvă- 
rare. cînd s-a putut intra pe teren, 
s-a efectuat o lucrare cu grapele cu 
discuri. După două săptămîni s-a 
executat a doua lucrare, în aceeași 
zi cu semănatul. Prin aceste lucrări 
s-a pregătit un pat germinativ bun, 
lipsit de buruieni și afînat, ceea ce 
a contribuit la păstrarea 
în sol.

O contribuție însemnată la spori
rea producției de porumb 
folosirea seminței de porumb dublu 
hibrid, pe care statul ne-a pus-o la 
dispoziție. La noi s-a studiat fiecare 
tarla în parte și în funcție de sol, 
de fertilitatea lui, de rezultatele ex
perimentale făcute în mai mulți ani, 
s-a indicat ce hibrizi să se cultive. 

La 6 zile după însămînțare, s-a 
efectuat o lucrare cu grapa regla
bilă ; apoi, cînd plantele aveau 3—4 
frunze, s-a lucrat cu sapa rotativă. 
Aceste lucrări de suprafață au men
ținut tot timpul terenul afînat

Gospodăria noastră cultivă 
prafețe întinse cu grîu și porumb. 
Munca unită și sprijinul puternic 
ce îl primim din partea statului nos
tru prin tractoare și mașini agricole, 
semințe de soi, specialiști, precum și 
introducerea în practică a agro
tehnicii înaintate ne ajută să 
obținem an de an recolte bune. 
Anul acesta, cu toate că. timpul 
a fost secetos, la grîu am obți
nut, de pe o suprafață de 1 324 hec
tare, o producție medie la hectar de 
2 241 kg, iar la porumb, de pe 1 240 
ha, o producție 
boabe la ha.

Ținînd seama 
recoltei anilor 
de conducere al gospodăriei colec
tive, ajutat de tov. inginer Aurel 
Ardeleanu, a luat încă din vara și 
toamna anului trecut o serie de mă
suri pentru pregătirea condițiilor 
necesare obținerii unei recolte bo
gate de porumb. S-a dat o mare a- 
tenție executării arăturii adînci de 
toamnă — lucrare de bază, care are 
un mare rol în sporirea producției 
de porumb. Această lucrare a fost 
făcută de mecanizatorii de la S.M.T. 
Variaș din comuna noastră la adînci- 
mea de 37—39 cm. folosindu-se scor
monitorul. O parte însemnată din 
suprafața repartizata pentru cultu
ra porumbului a fost îngrășată cu 
gunoi de grajd, care a fost îngro
pat sub arătură. In total am folosit 
1 500 tone gunoi de grajd. După 
calculele noastre, pe suprafețele 
unde am folosit îngrășăminte natu
rale, am realizat un spor de pro-

medie de 3 753 kg

de învățămintele 
anteriori, consiliul

umezelii

a avut-o

Și

Blocurl-turn pe Calea Griviței din 
jCapitală. (Foto : M. Cioc)Materiale noi pentru finisajul locuințelor 

în unitățile Ministerului Industriei Con
strue) iilor s-au realizat In ultimul timp o 
serie de noi materiale de finisaj .pentru 
locuinfe. Folosite la finisarea interioarelor, 
ele contribuie la îmbunătățirea confor
tului, reducerea prefului .de cost și gră
birea execuției construcțiilor. Pentru par- 
dosirea în băi și bucătării și căpfușirea 
pereților acestor încăperi, de exemplu, 
s-au realizat plăci din polidorură de vinii 
tntr-o gamă variată de culori, unele din 
ele imitînd mozaicul venefian. Plăcile se 
pot lipi direct pe tencuială ; ele sînt mai 
Ieftine decit faianfa, igienice și ușor de 
întrefinut.

De la începutul anului și pînă acum 
s-au realizat circa 50 de produse noi 
din mase plastice pentru finisarea inte
rioarelor locuințelor.

Am vizitat recent cîteva din prin
cipalele magazine din Capitală, 
specializate în articole pentru co
pii. Cei mai mulți vînzători, făcîn- 
du-se ecoul părerilor cumpărători
lor, și-au exprimat satisfacția față 
de calitatea și aspectul unora dintre 
produsele livrate de industrie în ul
timul an. Intr-adevăr, tricotajele din 
rolan și, în general, produsele din 
fire sintetice au adăugat, prin bo
găția de culori și modele, o notă 
de bun gust și fantezie articolelor 
pentru copii. Fără îndoială că s-ar 
mai putea adăuga multe alte pro
duse : de pildă, tricotaje de bum
bac, modelele noi de încălțăminte, 
unele confecții lucrate din materiale 
frumoase și în modele reușite.

Cu toate aceste realizări, produc
ția articolelor pentru copii trebuie 
să facă eforturi susținute pentru a 
răspunde exigențelor crescînde ale 
publicului și pentru a se ridica la 
nivelul cerințelor puse de partid și 
guvern în fața acestui sector. Re
gretabil este mai ales faptul că mij
loacele puse la dispoziție de către 
stat nu sînt folosite totdeauna în
deajuns de chibzuit, cu destulă pri
cepere și spirit gospodăresc, astfel 
ca să se poată obține nu numai 
producții mari, ci și mărfuri frumoa
se, de cea mal bună calitate.

Culorile — la ordinea zilei

(Agerpres)

Varietatea culorilor conferă o no
tă de luminozitate și optimism nu 
numai noilor clădiri, străzilor și o- 
rașelor noastre, dar și unei infinite 
varietăți de obiecte folosite frecvent, 
în viața de fiecare zi. Culoarea vie, 
deschisă, atrăgătoare apare deci cu 
atît mai mult o condiție fără de 
care nu poate fi concepută realiza
rea unor produse corespunzătoare 
destinate copiilor.

Progresul înregistrat mai ales în 
sectorul țesăturilor de bumbac a 
permis ca și pentru copil să se rea
lizeze o mai mare varietate de mo
dele Și desene, în culori care atrag. 
Iepurașii șl ciupercuțele, bulinele șl

pătrățelele, care păreau să fi epui
zat cu cîțiva ani în urmă imaginația 
creatorilor, au început să fie date 
uitării. Modelele care le-au înlocuit 
și-au cîștigat pe merit aprecierea 
cumpărătorilor.

Dar nu în toate sectoarele lucru
rile stau la fel. Am vizitat recent 
unul din depozitele de tricotaje de 
lînă din București. In încăperile de
pozitului •— stive înalte cu mii și 
mii de costumașe, pulovere, panta
loni, căciuli, fulare. Mărfuri de se
zon, ce urmau să fie trimise în ma
gazine. Ele ar fi trebuit să bucure 
pe oricine, cu atît mai mult cu cît 
se aflau aici o serie de modele noi. 
Totul era bun și frumos pînă la... 
culori. Predomina în special ma- 
ro-ul, gri-ul închis, culori întuneca
te ca o zi mohorîtă de toamnă. Erau 
aici multe din produsele fabricii din 
Oradea : costumașe pentru copii de 
3—5 ani, maro sau gri închis cu o 
garnitură roșie, sau maro-roșcat cu 
garnitură bej închis. Ce a rezultat 
dintr-o asemenea combinație de cu
lori nu este greu de imaginat.

Am cercetat cu atenție stivele de 
mărfuri. Ici-colo, rătăcite, cîte o ja
chetă sau un pantalon alb. De bleu 
sau alte culori deschise nici vor
bă. Nu caută cumpărătorii aseme
nea culori ? Ba le caută, și încă 
foarte insistent. Dar mărfuri de acest 
fel continuă să se fabrice în canti
tăți reduse.

In magazine au fost puse în vîn- 
zare, cu cîtva timp în urmă, pal
toane îmblănite de culoare... neagră, 
pentru copii de 10-14 ani. La Maga
zinul copiilor au putut fi cumpărați 
pantaloni din jerse de aceeași cu
loare, pentru copii de 2-3 ani, iar 
la un alt raion se mal găsesc șl 
astăzi cămăși pentru băiețași de 1 
an, lucrate la „Tehnica confecției", 
Clntr-un material gri cu negru 1

Constatările cu privire la colori
tul articolelor de îmbrăcăminte pen
tru copii nu sr. opresc aici. Să pri
vim, de exemplu, paltoanele pentru 
băieți. Cele mai multe sînt lucrat® 
din aceeași «tofă închisă, gri sau

lamaro, groasă și grea, folosită 
paltoanele bărbătești. Aceste artico
le se produc cu perseverență de ani 
de zile. Privind asemenea mărfuri, 
ca și acelea pomenite mai sus, te 
întrebi : ale cui preferințe le ex
primă ? Sînt oare 
pentru care și-au 
rătorii cu prilejul 
țări de modele și

De Ia model 
de serie

După cum se știe, fondul de mar
fă este contractat de organizațiile 
comerciale pe baza modelelor pre
zentate de industrie. Și nu se poate 
spune că, cu asemenea prilejuri, fa
bricile nu aduc, de cele mai multe 
ori, confecții din materiale frumoase, 
îngrijit finisate, lucrate 
Dar, de multe ori, în producția de 
serie acestea pot fi recunoscute a- 
nevoie. Este greu de înțeles, bună
oară, cum Fabricii de confecții din 
Craiova i-au putut fi acceptate pal
toanele de fete în combinațiile atît 
de nefericite de culori și garnituri 
pe care le întîlnim în magazine. 
Oare conducerea fabricii, tehnicie
nii, controlul de calitate — fără a 
mai vorbi de organele comerțului 
— n-au văzut paltoanele din stofă 
bleu, cărora li s-au pus ca garnitu
ră urson maro și nasturi gri ? In 
magazine, vînzătorii se pl.îng dese
ori. de produsele acestei fabrici, de 
croiala necorespunzătoare a unor 
sortimente. Ce folos 1 Vînzătorii îșl 
țin părerile pentru ei, de întrebat 
nu-i prea întreabă nimeni și mărfu
rile continuă să fie produse în ace
lași fel.

Am cercetat cu atenție standurile 
cu produse pentru copii de la ac
tualul Pavilion de mostre. Se con
stată același interes, manifestat și 
anul trecut, față de sectorul tricota
jelor, unde cele mai multe din pro
dusele expuse sînt într-adevăr reu-

MARIA CALIN

acestea mărfurile 
dat votul cumpă- 
diferitelor prezen- 
expoziții ?
Ia producția

cu gust.

(Continuare In pa*, n-a)

suprafață lucrările la un nivel agro
tehnic superior s-ar fi obținut pro-’ 
ducții și mai mari. De aceea sînt 
hotărîți ca pentru recolta anului

V. DUȘAN, președinte; D. ȚÎR- 
LEA, vicepreședinte. Gospodăria 
colectivă „Flacăra", comuna 

Variaș, regiunea Banat

(Continuare în pag. II-a)

Arături adînci de toamnă 
pe întreaga suprafață

In regiunile unde s-au terminat 
însămînțările, toate forțele sînt con
centrate în aceste zile la executarea 
ogoarelor de toamnă. învățând din 
experiența unităților fruntașe, care 
de pe suprafețele arate și bine ferti
lizate din toamnă au realizat pro
ducții sporite, gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile colective folo
sesc din plin timpul prielnic pentru 
efectuarea acestor lucrări hotărîtoa- 
re în obținerea de recolte bogate în 
anul .viitor.

în Dobrogea, de pildă, s-au execu
tat pînă acum arături adînci pe 
180 000 de ha, ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din suprafețele 
planificate. Pentru grăbirea acestor 
lucrări, la mai mult de 400 de trac
toare a fost organizat lucrul în două 
schimburi.

Șî în regiunea Argeș s-au intensi
ficat în această săptămînă arăturile 
adînci de toamnă, pe terenurile ce 
urmează să fie însămânțate în 
primăvara, anului viitor. în raionul 
Găești. bunăoară, unde tractoarele 
au fqst mai judicios folosite, aceste 
lucrări sînt aproape terminate. Uni
tățile agricole socialiste au încorpo
rat în sol, o dată cu arăturile, peste 
10 000 de tone de îngrășăminte na
turale: Suprafețe mari au fost arate 
și în raioanele Costești, Drăgănești- 
Olt și Slatina. în întreaga regiune 
au fost arate pînă acum aproape ju
mătate din terenurile prevăzute.

Pe suprafețe importante s-au fă
cut ogoare de toamnă pînă acum și 
în alte regiuni ale țării, printre care 
Galați, Ploiești, Oltenia, Banat etc.

(Agerpres)

BAIA MARE (coresp. „Scînteii’). 
— La Baia Mare s-a deschis zi
lele acestea Universitatea popu
lară de estetică, organizată de 
către comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă și Casa de 
cultură a sindicatelor. Cursurile 
universității sînt urmate de peste 
100 de lucrători din domeniul 
artei și culturii din oraș.
FORMAȚII ARTISTICE ÎN SATELE

REGIUNII

CLUJ (coresp. „Scînteii'). — Zi
lele acestea, formații artistice 
clujene au plecat pentru a da 
spectacole în satele regiunii. 
Orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat dă concerte 
în satele raionului Gherla, iar 
un colectiv format din artiști ai 
Operei și Teatrului maghiar de 
stat dă spectacole în gospodă
riile colective din raionul Turda. 
Joi a plecat în satele raionului 
Năsăud un colectiv al Operei 
Romîne și Teatrului național din 
localitate.

AU TERMINAT CULESUL
STRUGURILOR

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii*). 
— în gospodăriile de stat din 
regiunea Ploiești s-a terminat re
coltatul viilor. Prin organizarea 
temeinică a lucrului la culesul 
strugurilor, această lucrare a 
fost făcută în timpul optim sta
bilit pentru condițiile Dealului 
Mare. La gospodăriile de stat din 
Valea Călugărească, Tohani, Să- 
hăteni și Rm. Sărat, producția 
de struguri a fost mult superioară 
celei stabilite prin plan.

DESCOPERIREA
UNEI NOI AȘEZĂRI DACICE

Arheologii sibieni au descope
rit în localitatea Tilișca o așe
zare dacică. Cercetările au stabi
lit că începuturile acestei așezări 
datează din secolul al 12-lea 
înaintea erei noastre.

Cel mai tineri cititori ai bibliotecii. (Gospodăria agricolă colectivă 
Calafindești, regiunea Suceava). (Foto : Aqerpres)

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ

In sălile Muzeului de artă din 
Craiova s-a deschis o expoziție 
de pictură romînească contem
porană, care cuprinde lucrări 
semnate de Corneliu Baba, Henri 
Catargi, Alexandru. Ciucurencu, 
Lucian Grigorescu, Brăduț Co- 
valiu și alții.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Din inițiativa Comisiei pentru 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice din regiunea Galați, a avut 
loc la Brăila' un schimb de expe
riență între lectorii universităților 
populare din întreaga regiune. 
Cu acest prilej, profesorii Florica 
Miron și Adriana Stîncescu au 
prezentat lecții model în fața a 
70 de lectori și 160 de cursanți.

0 nouă etapă în studierea spațiului cosmic și a planetelor

U.R.S.S. a lansat o rachetă cosmică 
în direcția planetei Marte

• Lansarea rachetei s-a făcut de pe bordul unui satelit artificial greu
• Una din sarcini este fotografierea planetei Marte • întreaga aparatură 

funcționează normal
CANALE RADIO, A FOTOGRAFIILOR SUPRAFEȚEI 
PLANETEI MARTE.

Conectarea aparaturii teleme trice, de măsură
tori și științifice se efectuează automat, în conformi
tate cu programul de zbor și potrivit unor comenzi 
prin radio, de pe Pămînt.

Urmărirea zborului stației automate, determinarea 
parametrilor traiectoriei ci, recepționarea pe Pămînt 
a informațiilor științifice sc efectuează de către un 
complex special pentru măsurători și de un centru 
de radiocomunicații cosmice ia distanțe foarte mari.

Rezultatele preliminare ale studierii informațiilor 
despre măsurători, efectuate de Centrul de coordo
nare și calcul, au arătat că deplasarea stației auto
mate „Marte-1” se efectuează pe o traiectorie apro
piată de cea stabilită prin calcul. In ziua de 2 noiem
brie, la ora 10, (ora Moscovei), stația se va afla 1« 
o distanță de 237 000 km de Pămînt, deasupra unul 
punct al scoarței terestre, avînd coordonatele 37 gra
de longitudine vestică și 48 de grade latitudine nor
dică.

întreaga aparatură instalată pe bordul stației auto
mate „Marte-1” funcționează normal.

LANSAREA STATIEI AUTOMATE INTERPLANE
TARE „MARTE-1" CONSTITUIE O NOUĂ ETAPA 
IN STUDIEREA SPAȚIULUI COSMIC ȘI A PLANE
TELOR SISTEMULUI SOLAR.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
La 1 noiembrie Uniunea Sovietică a lansat o ra

chetă cosmică în direcția planetei Marte.
Pentru prima dată se efectuează lansarea unei ra

chete în direcția planetei Marte.
ULTIMA TREAPTĂ A RACHETEI PURTĂTOARE 

DE UN TIP PERFECȚIONAT A PLASAT PE O OR
BITĂ INTERMEDIARĂ UN SATELIT ARTIFICIAL 
GREU AL PĂMÎNTULUI DE PE BORDUL CĂRUIA 
A FOST LANSATĂ O RACHETĂ COSMICĂ CU TRA
IECTORIA SPRE PLANETA MARTE.

Pe bordul rachetei cosmice este instalată stația au
tomată interplanetară „Marte-1”, cu o greutate de 
893,5 kg.

Zborul stației interplanetare „Marte-1” pînă Ia pla
neta Marte se va efectua în peste șapte luni.

Principalele sarcini ale lansării stației automate 
„Marte-1" sînt :

— EFECTUAREA UNOR CERCETĂRI DE LUNGĂ 
DURATĂ ASUPRA SPAȚIULUI COSMIC ÎN CADRUL 
UNUI ZBOR SPRE PLÄNETA MARTE;

— STABILIREA RADIOCOMUNICATIILOR COS
MICE INTERPLANETARE ;

— FOTOGRAFIEREA PLANETEI MARTE CU 
TRANSMITEREA ULTERIOARĂ PE PĂMÎNT, PRIN
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Vedere din noul centru al orașului Bala Sprie

noi am 
în care 
de con-

viitor să aplice metodele agrotehnice 
avansate mai bine și pe toată supra
fața cultivată cu porumb.

După strîngerea recoltei 
făcut calcule gospodărești 
am ținut seama de nevoile
sum ale colectiviștilor și de nevoile 
proprii ale gospodăriei și am ajuns 
la concluzia că gospodăria noastră 
poate vinde statului o cantitate de 
porumb mult mai mare decît cea 
pentru care încheiase contracte. în 
adunarea generală a colectiviștilor 
s-a hotărît ca, pe lingă cele 95 de 
vagoane care au fost contractate 
mai înainte, să vindem statului su
plimentar încă 90 de vagoane. Deci, 
în total 185 de vagoane. Colectiviștii 
noștri s-au convins în decursul ani
lor de avantajele care le avem în 
urma vînzărilor către stat. •

An de an veniturile bănești au 
crescut datorită cantităților sporite 
contractate cu statul. Dacă în 1960 
veniturile bănești au fost de
8 500 000 lei, în 1961 elé au fost de
9 000 000 lei, iar în acest an, trec de 
11 000 000 lei. Și partea bănească a 
veniturilor repartizate la ziua-mun- 
că a crescut îp mod corespunzător, 
în urma sporirii cantităților de po
rumb care le vom vinde statului, 
partea bănească a zilei-muncă se va 
mări cu 3 lei. Cu toate că am dat 
avansuri bănești lunare la ziua- 
muncă, am reușit să construim în 
acest an două grajduri pentru vaci, 
o îngrășătorie pentru porci. 2 pătuje, 
o puierniță și un saivan (gospodăria 
noastră are 970 bovine din care 326 
vaci, peste 2 900 porcine, din care 
296 scroafe și 1 450 porci la îngrășat, 
1 850 oi, 9 000 de păsări).

La noi în gospodărie se aplică sis
temul de retribuire și după rezulta
tele obținute în producție. Pe baza 
hotărîrii adunării generale, membrii 
brigăzilor și echipelor care depășesc 
producția planificată la hectar la 
culturile prăși toare 
plată în bani sau 
raport cu numărul 
făcute la cultura 
anumită parte din 
oare s-a depășit 
r,ii sau echipei. La început se sta
bilise ca la porumb această plată să 
se dea în natură. Dar fiecare co
lectivist primește, bineînțeles, ca 
plată de bază, produse pentru zilele- 
muncă efectuate. De aceea, colecti
viștii noștri au socotit că, din mo
ment ce primesc produse la ziua- 
muncă. plata suplimentară să o pri
mească nu în natură, ci în bani, iar 
cantitățile respective de porumb să 
fie vîndute de către gospodărie sta
tului.

Desigur că avantajul direct pe 
care-1 avem de pe urma vînzării 
către stat a produselor e acela că 
veniturile gospodăriei sporesc, pri
mim bani la ziua-muncă, gospodă
ria noastră se întărește. Dar colec
tiviștii au gîndit și altfel : statul ne

ajută cu tot felul de mașini agricole 
care ușurează munca, ne pune la 
dispoziție semințe de soi care con
tribuie la sporirea recoltei, ne acor
dă credite deosebit de avantajoase, 
ne-a trimis specialiști etc. Clasa 
muncitoare depune eforturi susți
nute pentru 
te mărfuri 
nuri. Dacă
sînt numeroase case noi, magazine 
pline cu tot felul de mărfuri, lumi
nă electrică, iar pe acoperișuri se 
văd sute de antene de radio — toate 
acestea le datorăm ajutorului acor
dat de stat, de clasa muncitoare. 
Iată de ce socotim că este datoria 
noastră patriotică să răspundem in
tr-un mod cit mai corespunzător 
grijii și ajutorului permanent pe 
care ni-1 acordă clasa muncitoare, 
statul nostru democrat-popular.

Gospodăria noastră colectivă 
dezvoltă continuu, multilateral, 
lectiviștii noștri 
muncească cu și mai multă rîvnă 
pentru a obține în anul care vine 
recolte mai bogate și a spori mai 
departe avutul obștesc în interesul 
întăririi continue a gospodăriei noa
stre colective, al creșterii veniturilor 
ei și al ridicării nivelului de trai al 
colectiviștilor.

Lucrări neglijent 
executate

(Foto i

Din «crtsorile sosite la redacție

A. Cartojan)

a produce tot mai mul- 
industriale și alte bu- 
azi în comuna noastră

sînt hotărîți

se
Co

să

în folo- 
locuințe 
Aparta-

La Adjud au fost date 
sință două blocuri de 
construite anul acesta, 
mentele au tot confortul nece
sar. In jurul blocurilor s-au ame
najat spații verzi și locuri pen
tru adăpostirea motocicletelor și 
bicicletelor.

Unele lucrări au fost însă ne
glijent executate de instalatori. 
In cîteva apartamente din blocul 
24 instalația sanitară nu func
ționează cum trebuie, robine
tele curg continuu. La celălalt 
bloc, caloriferele au multe defec
țiuni. Și iarna-i aproape ! La cî
teva zile după ce s-a terminat 
asfaltarea străzii, asfaltul a fost 
spart în cîteva locuri pentru a se 
face canalizarea. Oare aceste 
lucrări nu puteau fi făcute la 
timp, în ordine firească și de 
bună calitate ? Trustul de con
strucții Bacău are cuvîntul.

CURSURI DE CALIFICARE. La „Filatu
ra românească de bumbac“ din Capitală 
au fost organizate noi cursuri de ridicare 
a calificării muncitorilor. în prezent s-a 
deschis un curs cu durata de 6 luni pen
tru ridicarea nivelului tehnic și profesio
nal al ajutorilor de meșteri, la care 
participă 45 cursanți. Sînt In plină acti
vitate cursurile de ridicare a califică
rii filatoarelor, la care participă 286 mun
citoare.

TINERI MEDICI LA POSTURI. Zilele a- 
cestea un grup de peste 70 de absol
venți al facultăților de medicină genera
lă, stomatologie, pediatrie etc. s-au pre
zentat la sediul Sfatului popular regional 
lași, pentru a fi repartizați la unități și 
circumscripții sanitare din regiunea lași.

PĂMlNTURI NOI. In raionul Făurel, 
in lunca Buzăului, de la Începutul anu
lui și pînă acum au fost 
culturii 160

LUMINĂ 
acestea pe
Sus, raionul Beiuș, s-au aprins pentru 
prima oară becurile electrice. Recent, sa-

teta Pești? șl Tinăud, raionul Alesă. au 
foat electrificate, iar In satul Dud, ra
ionul Ineu, au fost terminate lucrările 
de instalații electrice. De menționat că 
In anul acesta in regiunea Crișana au 
fost electrificate 23 de sate.

RECOLTĂ BUNĂ DE CASTANE. Unită
țile agricole socialiste și ocoalele silvi
ce din preajma orașului Baia Mare cu
leg in acest an o recoltă bogată de cas
tane. Ele au livrat întreprinderii „Agro- 
iruct", pentru industrializare, aproape 100 
tone castane comestibile,

ORCHESTRA LUNCAVĂȚU. De eurînd 
In centrul de raion Horezu, regiunea Ar
geș, a luat ființă orchestra de muzică 
populară Luncavățu. Ea cuprinde 40 de 
instrumentiști.

redate agrl-
ha pămînt.

ELECTRICĂ LĂ 
ulițele satului

SATE. Zilele 
Vărzarii daN. MACOVEI 

coresp. voluntar

ți! sala tribunalului j Pescuitori în apă tulbure

CONSFĂTUIRE CU REDACTORII CEN
TRELOR DE RADIOFICARE. In scopul 
îmbunătățirii continue a calității emisiuni
lor locale, Comitetul regional de cultură 
și artă Brașov a organizat o consfătuire 
cu redactorii centrelor de radioticare. Cu 
acest prilej s-au prezentat referate pri
vind activitatea și metodele folosite tn 
realizarea emisiunilor. In cadrul consfă
tuirii au fost audiate unele emisiuni și 
articole difuzate pe marginea cărora s-au 
făcut observații.

primesc drept 
în natură, în 
de zile-muncă 
respectivă, o 
cantitatea cu 

planul brigă-

Cooperativele din preajma 
Capitalei s-au aprovizionat 
cu pește înfre anii 1955— 
1961 de la întreprinderea co
mercială interraională (I.C.I.) 
București. In acea perioadă, 
țof al depozitului de produ
se pescărești din cadrul în
treprinderii era Mihail Ușe
riu. Element necinstit și pus 
pe căpătuială, Ușeriu a or
ganizat un sistem cu totul 
original de aprovizionare a 
cooperativelor.

— îfi dau — zicea el, da 
parcă dădea din balta lui — 
pește cîf vrei și mai ales 
pește sărat (care era toarte 
cerut de cumpărători). Să vii 
să ne înțelegem...

Și-a găsit și oameni „de 
înțeles“. Pe de o parte, Ușe
riu asigura o aprovizionare 
preferențială cu pește, în 
cantifăji mari, contra unor 
sume importante, primite 
drept mită, iar pe de altă 
parte, responsabilii unor 
centre de desfacere, vînză- 
torii și gestionarii unor coo
perative vindeau cu supra- 
pref peștele primit, ca să 
poată face față pretenfiilor 
Iui Ușeriu și să le mai rămînă 
și lor. Bineînțeles, celor care

nu-i dădeau, nu le dădea 
nici el. Un exemplu : înlr-o 
perioadă, cooperativei din 
Chifila i s-ao livrat 607 458 
kg de pește, pa cînd coope
rativei Otopeni abia 
îndurat să-i dea 11 
kilograme. Evident, 
zionarea populafiei 
de suferit din cauza 
afaceriști. Pentru a face fafă 
cererilor mari, au mai fost 
atrași în „combinajie“, Z, 
Marcovici, fost director co
mercial la I.I.D.P. Tulcea, M. 
Cojocâru, fost șef al servi
ciului livrări de la aceeași 
unitate, C. Marinov, fost 
merceolog la serviciul de 
desfacere din Direcfia gene
rală a industriei peștelui, și 
A. Dobrinescu, gestionar la 
o secfie a întreprinderii „A- 
vînful“. Aceștia erau

• •!> zorii , 
doua grupă a 
făceau
Eugen Dincă, Radu Florentin, 
Gheorghe Nifulescu, Vasile 
Sebe, Dumitru Aga, Gheor
ghe Voicu — vinzăfori și 
gestionari la cooperativele 
din Jilava, Popeșfi-Leordeni, 
Chifila, Mihăilești, Bolintinul 
din Vale.

de »-a 
290 de 
aprovi- 
a avui 
acestor

A- 
„furni- 

prlma grupă. Din a 
„clienților“, 

parte Radu Dragu,

Totalul sumelor delapidate 
din avutul obștesc de acești 
pescuitori în apă tulbure, e- 
lemenie certate cu morala și 
cu principiile comerjului nos
tru socialist, se ridică la 
2 108 553 lei.

Este evident că toți acești 
speculanți, țperjari. și delapi
datori— după cum s-a rele
vai și la proces — au putut 
huzuri alîta amar de vreme 
ca peștele în apă, numai da
torită faptului că nu a existat 
un control exigent asupra 
acfivită|ii lor. O altă proble
mă care se ridică este mo
dul cu iotu-l lipsit de răspun
dere în care s-au făcut 
unele angajări, cum e cazul 
lui Radu Florentin, recidivist 
cu două condamnări la acti
vul său.

Aceștia au fost infractorii 
aduși In fața unui complet 
de judecată al Tribunalului 
raional N. BSIcescu, lată șl 
pedepsele pronunfafe, pe 
măsura gravităjii Infracțiuni
lor săvîrșife : Mihall Ușeriu, 
căpetenia lor, a fost con
damnat la 25 ani muncă sil
nică și 10 ani degradare ci
vică ; Gheorghe Nifulescu la 
20 de ani muncă silnică șl 8

an! degradare civicii ; Radu 
Dragu la 17 ani muncă sil
nică și 7 ani degradare ci
vică, Eugen Dincă și Vasile 
Sebe la cite 15 ani muncă 
silnică și 6 ani degradare ci
vică, Gh. Voicu, la 12 ani 
temniță grea și 5 ani degra
dare civică, Dumitru Aga la 
10 ani temniță grea și 5 ani 
degradare civică. Pentru toți 
aceștia s-a pronunjat și con
fiscarea totală a averii. Zal
man Marcovici și Mihaii Co- 
jocaru au fost condamnafi la 
cita 8 ani închisoare corec- 
fională și 4 ani inferdiejie co- 
recțională, Constantin Mari
nov și Anghel Dobrinescu la 
respectiv 7 ani și 4 ani în
chisoare corecfională și 4 și 
3 ani inferdiejie corecjională.

Toți acuzații au fost con
damnafi la plata despăgubi
rilor civile în 
2108 553 lei, 
contravaloarea 
aduse avutului 
fost o sentinfă
care a produs satisfacție 
rîndurile oamenilor

Colegiul III al Tribunalului 
Capitalei a respins recursul. 
Sentința a rămas definitivă.

V. S.

PLANTĂRI DE POMI. în regiunea 
Banat a încăput plantarea pomilor 
fructiferi. Gospodăriile agricola de 
stat și gospodăriile colectiva din a- 
ceastă regiune s-au pregătit să 
planteze tn toamna aceasta pomi 
fructiferi pe 2 700 de ha. Livezile 
sînt extinse îndeosebi în cunoscutele 
bazine pomicole din raioanele Ca
ransebeș, Lipova, Oravița și Lugoj.

A

Despre calitatea și eficiența muncii culturale de masă ia sate

. Pornind de la înțeleaptă zicătoare populară „Ce semeni, aceea 
culegi...“ ziarul „Făclia"-Cluj a publicat recent o pagină specială în
chinată calității și eficienței muncii culturale de masă în cîteva gos
podării agricole colective din regiune. Deși roadele activității cultu
rale nu se pot măsura în tone și kilograme — se spune în rîndurile 
introductive ale paginii — totuși piesele de teatru, conferințele, se
rile de calcul, de întrebări și răspunsuri, programele brigăzilor ar
tistice de agitație și alte forme ale muncii culturale de masă îmbo
gățesc cunoștințele oamenilor, îi mobilizează să participe la înflorirea 
continuă a gospodăriilor colective.

Iată cîteva Spicuiri din articolele publicate

să

în această pagină I

OMUL „DE LA BAZA"

Omul „de la bază" — cum îi 
place singur să se prezinte — este 
Kiss Lărincz, colectivist din comuna 
Călărași, raionul Turda. El lucrează 
la însilozarea furajelor și conside
ră că este o treabă cum nu se 
poațe mai importantă. Pînă acum, 
colectiviștii din comună au însilo- 
zat 100 vagoane de porumb, frun
ze de sieclă, rogoz de pe margi
nea șanțurilor etc. în sprijinul a- 
cestei acțiuni au fost organizate 
numeroase manifestări culturale — 
Beri de calcul, filme documentare, 
un program de brigadă, conferințe.

Să urmărim cum a decurs o 
„simplă" conferință la cămin. Mai 
Iutii, tovarășul Constantin Popa, in
structorul teritorial de partid, a vor
bit despre importanța deosebită a 
asigurării unei bogate baze fura
jere, dînd exemple concrete privind 
posibilitățile și necesitățile exis
tente la Călărași. Brigadierul Barta 
Zsiga a vorbit despre un răzor la 
marginea unul drum. El a arătait 
cîți metri pătrați are, cantitatea de 
furaje putrezită acolo anul tre
cut, ce venituri concrete ar fi 
adus dacă ar fl fost folosit la fu
rajarea animalelor. Apoi, Széll bă- 
trînul, împreună cu badea Lărincz, 
și-au luat angajamentul să reali
zeze de pe răzorul nefolosit pînă

văd concret : In cele 
vagoane însilozate și

zu,Matele se 
peste 100 de 
chiar în mîndria cu care colectivis
tul Lărincz spune că lucrează „la 
bază".

Tovarășul Lărincz este un pasio
nat participant la manifestările cul
turale. Nu-i scapă nici un film, nu 
lipsește de la nici o piesă de tea
tru, se duce și la spectacolele tea
trului din Turda sau, uneori, chiar 
din Cluj. Citește mult, iar tn ultima 
vreme mai ales broșuri despre bgza 
furajeră.

specialitate. Rezultatele încep 
se vadă.

In hotarul acestui sat se 
tinde, ,pe vreo 10 ha, o coastă 
„dimb", cum îi spun localnicii 
plină de hîrtoape, supusă eroziunii 
și care nu era bună nici pentru 
păscutul oilor. Anul acesta dâmbul 
a fost plantat cu pomi fructiferi. La 

■ tulpina fiecărui pomișor au lost așe
zate cu grijă îngrășăminte natu
rale. De-oicuma, primăvara, dîmbul 
acesta, pînă mai ieri neluat în 
seamă, va fi inundat de floarea 
pomilor fructiferi...

INTRE NOU ȘI VECHI..

în-

ÎNFLORESC POMII

„înfloresc pomii 
titlul unei 
zentată la 
terminarea 
rul școlii 
viști să se 
spună părerea despre piesă- S-au 
înscris mulți, dar merită evidențiat 
felul cum Ileana Giurgiu și Udvari 
Emma au legat unele momente ale 
piesei de condițiile satului Călărași, 
arătind că și aici există situații 
ca>re seamănă cu cele din piesă, 
că se neglijează valorificarea unor 
terenuri bune pentru pomicultură. 
Problema valorificării unor terenuri 
pînă acum neproductive a fost un 
obiectiv de seamă al muncii căml- 

___ __ -___  - nului cultural. Pe această temă s-au 
acum "cîteva măii~de siloz... Pilda . ținut conferințe, s-au organizat echi
pelor doi a însuflețit și pe alții. Re- pe de popularizare a unor cărți de

* — acesta 
piese de teatru 

căminul cultural. După 
spectacolului, dirseto- 

a invitat pe colecti- 
Lnscrie la cuvînt și să-și

este 
pre

Legătura strînsă dintre munca 
culturală și viața de zi cu zi a co
lectiviștilor a contribuit mult la 
creșterea conștiinței socialiste. U- 
nele activități organizate la cămin 
s-au născut chiar în procesul viu 
al muncii. Stînd de vorbă cu co
lectiviștii, directorul căminului a 
aflat că, după prima prașilă, sfecla 
se dezvoltă inegal. Cauza ? O echi
pă din brigada a V-a a prășit neco
respunzător sfecla, iar alta a lucrat 
foarte bine. Directorul s-a gîndit la 
o seară de întrebări și răspunsuri, 
tn care să se discute pe larg des
pre valoarea zilei-muncă și — o- 
dată cu aceasta — despre re
tribuția și după producția obținută. 
Dezbaterile au fost vil, unii colec
tiviști au pus olar problema : să se 
lucreze la sfeclă pe baza retribuției 
șl după producție. Acum, toamna, 
recolta de sfeclă a fost bună, 
aceasta și-au adus contribuția 
acțiunile educative organizate 
cămin.

LA CONFERINȚE

La 
?1 

de

Cotootivul de conferențiari al că
minului cultural din c omuna Hi da, 
raionul Huedin, desfășoară o rod
nică activitate. P# Ungă ciclul de 
conferințe trimta de la lalon, s-au

jumă de 
reprezentînd 

pagubelor 
obștesc. A 

exemplară, 
în, 

muncii.

alcătuit șl unele pe plan local, țl- 
nîndu-Be seama 
auditoriului.

Conferințele au fost prezentate de 
inginerul și președintele gospodă
riei, care au arătat concret colec
tiviștilor căile de sporire a fondu
lui de bază. In prezent, colectivul 
de conferențiari și-a planificat te
matica conferințelor pe viitor. Sco
pul urmărit este de a populariza 
și generaliza succesele obținute de 
colectiviști, de a combate defi
cientele, de a pune în centrul a- 
tenției problemele concrete ale gos
podăriei colective — productivi
tatea, calitatea muncii — de a lua 
poziție fermă Împotriva unor menta
lități și atitudini înapoiate față 
muncă.

de preocupările

PENTRU VIITOR

de

Căminul cultural din comuna 
zăplac, raionul Huedin, șl-a 
dreptat activitatea spre întărirea 
economioo-organizatorică a G.A.C. 
Planul de muncă pe trimestrul IV 
cuprinde variate manifestări axate 
pe acest obiectiv.

Să luăm, de exemplu, propagan
da prin conferințe. Se vor ține con
ferințe pe următoarele teme : cum 
se poate sporj fertilitatea solului, 
despre mecanizarea lucrăriloj a- 
gricole, despre agrotehnica porum
bului etc. întnicit gospodăria ur
mărește să dezvolte sectorul zoo
tehnic, multe conferințe vor lămuri 
problem® legale de creșterea șl în
grijirea auimaieâor, de asigurarea 
bazei furajere și altele.

în planul de muncă al căminu
lui cultural slut trecute serj de 
calcul, de Întrebări șl răspunsuri 
etc. In cadrul unei sori tematioe 
se va discuta despre grădina de 
legume și zarzavat. O eeară va fi 
destinată calculelor pentru sectorul 
avicol. Colectiviștii vor socoti îm
preună cu inginerul oe venituri vor 
putea realiza prin dezvoltarea con
tinuă a creșterii păsărilor.

Brigada artistică de agitație va 
prezenta lunar noi programe în 
fața colectivișjiloT. Titlul primului 
program este „Toamnă bogată la 
Cuzăplae".

Cu- 
în-

Cu cinci luni în urmă, răspunzînd 
invitației „Scânteii^, mai mulți di
rectori de școli, profesori diriginți 
și alte cadre didactice cu experiență 
și-au exprimat în coloanele ziarului 
părerea despre munca educativă în 
școli, despije rolul diriginților și te
matica orelor de dirigenție. Aducînd 
în atenția organelor de resort din 
Ministerul învățămîntului unele pro
bleme nesoluționate, parțicipanții la 
discuție au făcut totodată o serie 
de propuneri. în scrisorile adresate 
redacției, numeroși profesori și pă- 
rinți au arătat că intervențiile parti- țe pedagogice la clarificarea proble- 
cipanților la discuție au contribuit melor la care ne referim se lasă 
la clarificarea unor probleme impor- prea mult așteptat, 
tante ale muncii 
de educare a tine
retului școlar. Pre
ocupați de perfec
ționarea continuă 
a Instrucțiunii și 
educației, încă de 
la începutul nou
lui an de învățămînt, conducerile 
unor școli, numeroși profesori diri
ginți și unele secții de învățămînt 
ale sfaturilor populare au inițiat, la 
îndrumarea organelor locale de 
partid, diferite acțiuni care contri
buie la îmbunătățirea desfășurării 
orelor de dirigenție. Bunăoară, sec
ția de învățămînt a Sfatului popu
lar al Capitalei, avînd sprijinul co
mitetului orășenesc de partid, a or
ganizat un ciclu de ’conferințe, ur
mate de seipinarii, în cadrul cărora 
profesorii diriginți dezbat principa
lele probleme ale activității educa
tive în școli. Dar era de așteptat ca 
în primul rînd Direcția activităților 
educative' dip Ministerul învățamîn- 
tülui, cu sprijinul Institutului de 
științe pedagogice, să-și pună în cen
trul preocupărilor această problemă. 
Faptele arată însă contrariul.

Firește, în cadrul discuției nu a 
fost pronunțat ultimul cuvînt. Era 
indicat ca, pornind de la părerile și 
sugestiile cadrelor didactice, Direc
ția activităților educative din mi
nister să stabilească măsuri cores
punzătoare pentru îmbunătățirea 
muncii de educație, pentru delimi
tarea mai precisă a locului și carac
terului orelor de dirigenție în an
samblul procesului instructiv-edu- 
cativ, să elaboreze pînă la deschi
derea noului an de învățămînt in
strucțiuni care 
bine activitatea 
ginți.

Este de la sine 
rea acestor instrucțiuni comportă 
multă răspundere și că această mun
că nu trebuia făcută în pripă. între 
timp direcția amintită a soluționat 
sarcini importante, dar se pune în
trebarea : cinci luni de zile nu au 
fost de-ajuns pentru întocmirea in
strucțiunilor respective ? Discuția 
pentru refacerea lucrării „Munca 
profesorului diriginte”—lucrare care 
necesită îmbunătățiri substanțiale 
— a avut loc abia la începutul lunii 
octombrie, iar în prezent se preconi
zează apariția noii ediții abia la

începutul anului școlar 1963—1964. 
Această autoliniștire nu poate decît 
să nemulțumească pe profesorii diri
ginți care vor să aibă la indemină 
cit mai devreme posibil un îndru
mar întocmit competent și cu spirit 
de răspundere. De altfel, încetineala 
cu care acționează organele de re
sort din minister este ilustrată și de 
făptui că nici pînă' azi nu au răspăr ' 
redacției la criticile făcute în urr 
cu mai multe luni. Faptele ci.-- o 
denotă, de asemenea, că aporțul 
specialiștilor de la Institutul de știin-

Care este urma
rea acestor tără
gănări ? întrebă
rile pe care și le 
pun unii profesori 
diriginți în legă
tură cu rolul ore
lor de dirigenție, 

eu problemele care trebuie dezbă
tute în cadrul lor, au rămas pînă în 
prezent fără un- răspuns clar. încer
cările Unor organe locale de a răs
punde la aceste întrebări sînt în
greunate de faptul că nici ele nu 
primit o orientare corespunzătoar 
din partea Direcției activitățile, 
educative. Astfel, în expunerea „Pre
gătirea, organizarea și desfășurarea 
orelor de dirigenție", întocmită de 
secția de învățămînt a Sfatului popu
lar al Capitalei pentru a fi expusă în 
fața diriginților din școlile bucyreș- 
tene — de altfel inspirată necritic

lui diriginte' 
unele ore țț_T __
transformate în ore de completare 
a cunoștințelor de cultură generală, 
deși se știe că aceste cunoștințe sînt 
asigurate elevilor în cadrul diferi
telor discipline ; nu se critică para
lelismul în munca educativă, abuzul 
de referate. Lipsa unor indicații cla
re, menite să prevină repetarea u- 
nor greșeli unanim criticate de 
parțicipanții la discuție, are drept 
urmare persistența unor deficiențe 
în desfășurarea orelor de dirigenție. 
De pildă, la o oră de dirigenție de 
la Școala medie nr. 31 din Capitală, 
la oare am asistat recent, s-a citit 
un referat care se rezuma la gene
ralități arhicunoscute despre felul în 
care elevii pot fi folositori societății 
noastre. Discuțiile s-au purtat și ele 
tot „în general“, fără să se pronunțe

• uri cuvînt referitor la fapte concrete 
din viața și activitatea vreunui elev, 
a colectivului clasei.

Este necesar ca Direcția activită
ților educative din Ministerul învă- 
țămîntului să analizeze cu răspun
dere sugestiile și propunerile făcute 
de cadrele didactice în legătură cu 
îmbunătățirea muncii educative în 
școli și să ia în mod operativ mă
suri în lumina cerințelor puse de 
partid în fața școlii.

AL. POPESCU

Pe urmele articolului 
„Ora de dirigenție"

lucrarea „Munca profesoru-
— se recomandă ca 

de dirigenție să fie

să orienteze mai 
profesorilor diri-

înțeles că elabora

li T 5 I «*d 11C O L c ? t N r d u
(Urmare din pag. I-a)

deșlte. Dar de ce un interes atît 
redus iață de confecții, și tocmai față 
de aicele sortimente unde se fac 
simțite serioase rămîneri în urmă ? 
De exemplu, Fabrica din Craiova nu 
a prezentat mai mult decît un sin
gur palton pentru adolescenți. Par
ticiparea la Pavilion ar ii putut con
stitui, desigur, un factor dinamizator 
pentru acest colectiv, un prilej de 
căutări creatoare, îndeosebi pen
tru îmbunătățirea acelor mărfuri 
care formează producția curentă.

Uneori, neavînd de unde alege, 
reprezentanții comerțului se văd na- 
voiți să închidă ochii în fața defec
telor, La produsele pentru copii, ca 
și la celelalte produse, nu trebuie 
să existe „înțelegere“ șl îngăduin
ță pentru deficiențele izvorîte din 
neglijență și nepăsare.

Despre sortimente și numere
Față de anii trecuți s-au Inxegis- 

trat progrese în ceea ce privește a- 
sigurarea unei game mai bogate 
de numere la articolele pentru co
pii. Ciorapii, tricotajele de bumbac, 
unele confecții se găsesc înțr-o 
gamă de mărimi mai apropiată de 
cea solicitată-

Totuși, producția nu este încă

adaptată tuturor vlisteior, deși a- 
ceasdă cerință se ridLcă de multă 
vreme in fața industiiei. Nu este 
Încă rezolvată mulțumitor problema 
lmbrăcăminții pentru băieții de 7-12 
ani (neglijarea acesteia este, de 
altfel, vizibilă șl la Pavilion), ca și 
aceea a tricotajelor și confecțiilor 
pentru adolescenți.

Și la încălțăminte — ghete, pan
tofi de lac, pantofi de tenis — sor
timentul de numere este deseori 
incomplet. Atît industriei cit și co
merțului le revine sarcina de a a- 
sigura întregul sortiment de nu
mere solicitat, aceasta fiind una din 
dovezile cele mai concludente ale 
atenției și solicitudinii față de con
sumatori.

Nu putem încheia aceste lînduri 
fără a aminti de o altă problemă 
îndeobște neglijată și anume de fe
lul cum se asigură rezervele la con
fecțiile pentru copii. La multe din 
hainele puse în vînzare, tivul de jo.s 
și de la mîneci abia dacă atinge 
3-4 cm, iar la canadiene și la hai
nele din același material — nici mă
car atîit. Vinovat este, pe cît se 
pare, stas-uâ. De ce nu se cere 
revizuirea acestuia ?

Constatările privind articolele 
pentru copii —■ dintre care multe nu 
au putut fi amintite — ne îndreptă
țesc să spunem că în acest sector

COPII
se face simțită o anumită rutină, că 
unele lucruri merg în virtutea iner
ției. Se discută de mult că una din 
problemele principale care se 
pun în fața întreprinderilor produ
cătoare, ca și a organelor centrala 
de resort, este aceea de a tace din 
fiecare articol pentru copii un pro
dus rentabil. Existența unor ase
menea posibilități o dovedește ex
periența câștigată de o serie de în
treprinderi. Desigur, rezolvarea a- 
cestei chestiuni nu este o treabă 
ușoară. Dar tărăgănarea el în con
tinuare înseamnă a da producă
torilor posibilitatea de a justifica 
nerealizarea produselor destinate 
copiilor, lipsa lor de exigență în 
această privință.

Este nu numai o cerință a tutu
ror față de Ministerul Industriei 
Ușoare, ci și datoria acestuia de 
a analiza toate problemele care 
s© ridică în legătură ou pro
ducția articolelor pentru copii. _Cu 
exigența ce caracterizează ministe
rul față de producția atîtor sorti
mente de bunuri de consum, este 
necesar ca el să ia măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea substanțială 
și neintîrziată a activității acestui 
sector, ca în producția articolelor 
amintite să-și dea mîna tot mai mult 
fantezia, bunul gust și calitatea.

/ -- --------------------------------------------------
TEATRE :. Teatrul de operă șl balet 

al R. P. Romine ; Bărbierul din Sevilla
— (orele 10,30); Teatrul de stat de ope
reta ; Rosemarie — (orele 19,30); Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Poveste din Irkutsk — (orele 
19,30. (Sala Studio): Fiicele — (orele
19.30) ; Teștrul „C. I. Noțtara“ (Sala Ma- 
gheru) : Frații Karamazov — (orele
19.30) , (Sala Studio) : Băieții veseli — 
(orele 20); Teatrul „Lucia Sturdza Eu- 
landra" (bd. Schîtu Măgureahu 1): Tache, 
lanke și Cadîr — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 76) : Fotbal — 
(orele 19,30); Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl : Hoții și vardlștii — (orele
19.30) ; Teatrul pentru tineret și copii
(Sala pentru tineret) ; Oceanul — (orele 
20). (Sala pentru copil) : Salut voios — 
(orele 17). Teatrul evreiesc de stat ; Un 
proces neterminat — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
Tănase și revista — (orele 20); Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu) : Alfabet Împă
rat — (orele 16). (Sala .................
Harap alb 1
patinaj artistic dtn R. S. 
prezintă spectacolul „Reportaj 
ță“ — (Patinoarul artificial ,,23
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 
publica (10; 12,15; 14,30; 15,45; 
București (9; 11; 13; 15; 17; " .... ... ... ... ... 21) G

(orele 16). (Sala Academiei) : 
(orele 16); Ansamblul de 

Cehoslovacă 
pe ghea- 
August“)

702 : Re- 
10; 21,15), 

.  . . , .... , . 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), G. Cosbuc 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Flăcări și 
flori : Maghcru (10; 12; 14,15; 16,30; 13,45; 

■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 In zori : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(15; 17; 19; 21), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Flacăra (10,30; 16; 18,15; 20,30). Sub 
ploaia atomica : Alex. Sahla (18,15; 20,30), 
23 August (14; 16.30; 18,45; 21). La 30 de
ani : Arta (16: 18JE; 20,30), Volga (10; 
12; 15,30; 18; 20,30), 16 Februarie (16 ;
18; 20). Apartamentul cinemascop : 
Lumina (rulează tn continuare de la 
orele 9.30 plnă la orele 14; după-amlază 
16.15; 18.45; 21). Ctnd comedia era rege— 
Virata de aur a comediei : Central (10;

13; 16; 19,15). Copilul și orașul — Fuptik 
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; 13,15;................. ' .............. -
Slmo (15; 
16; 18,15; 
(10,30; 16;
căsnicie: ____ .. ,___ ,_ _
tinuare de Ia orele 10 pînă la 21). Vals 
pentru un milion : 8 Martie (15,30; 18; 
20,30), Moșilor (16; 18,15; 20,30). O viață : 
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 : V. 
Boaită (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Acord 
final : Unirea (16; 18,15; 20,30). învierea
— ambele serii : Alex. Sahia (10,30; 14,15).
Dragostea șl pilotul secund : T. Vladlmi- 
reșcu (15,30; 18; 20,30). Umbre albe :
Munca (15, 17; 19; 21). Casa de la răs
cruce : Tineretului (10; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Popular (16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (16 ; 18,30 ; 21).

RADIO, vineri 2 noiembrie • „Săptă- 
mîna muzicii sovietice“ (muzică din o- 
pere) — ora 9,30 — I ; • Muzică de es
tradă — ora 10,30 — I ; • Muzică de ca
meră de compozitori rominl — ora 
11,05 — I ; • Valsuri din operete
— ora 11,30 — I ; • Reportaj — ora 11,52
— I ; • Mari orchestre de muzică popu
lară romlnească — ora 12,20 — I ; • 
Concert de prînz — ora 12,45 — II ; • 
Pagini orchestrale de mare popularitate 
din muzica de estradă — ora 13,10 — I : 
• Preludii șl balete din opere de com
pozitori francezi — ora 13,25 — II ; • 
Muzică distractivă executată de fanfară
— ora 14,10 — II ; • Din muzica popoa
relor — ora 15,00 — II ; • Actualitatea 
în țările socialiste — ora 15,35 — II ; • 
Lucrări de compozitorul Sabin Drăgol
— ora 15,45 — I ; • Ansambluri de copil
— ora 16,30 — II ; • Jocuri populare ro- 
mlneștl — ora 16,45 — I ; • Muzică vo
cală șl Instrumentală de Johannes 
Brahms — ora 17,00 — II ; • „Partidul,

20,30), 23 August (10; 13); Donca 
17; 10; 21), Libertății (10; 12,15; 
20,30). Perle negre ; Cultural 
18,15; 20,30). M-am săturat de 
Alex. Popov (rulează în con-

Inima țării“ — program de cîntece — 
ora 17,15 — II ; • Fragmente din opere
tele lui Qffenbach — ora 18,00 — I ; • 
Ciclul „Mari dirijori“ — Nicolai Golo
vanov — ora 13:0,5 — II j » cronică eco
nomică — ora 18,30 — 1 ; • Jurnalul sa
telor — ora 19,00 — I ; • Teatru la mi
crofon ,,CJnd scapătă luna“ — scenariu 
radiofonic de Horla Lovinescu — ora 
19,30 — II ; • Piese corale de compozi
tori clujeni — ora 20.15 — I ; • Festival 
de poezie sovietică realizat cu concursul 
artiștilor amatori — ora 21,15 — I ; • 
„Cîntec, joc șl voie bună, pe ogorul în
frățit“ — ora 21,30 — I ; • Concertul nr. 
3 pentru pian și orchestră de Raltma- 
nlnov — ora 21,45 — II ; • Moment 
tțc : „Flori ale prieteniei“ — ora 
— II ; • Scene din opera „Wilhelm 
de Rossini — ora 22,35 — I.

ppe-
22.30 

Teil“

CUM E VREMEA
ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare și relativ călduroasă. Cer variabil., 
mai mult noros. Au căzut ploi intermf- 
tente, pe alocuri cu caracter cje averse, 
mai frecvente fiind în sudul și regiunea 
muntoasă a țării. Cu totul izolat în 
Moldova s-au semnalat descărcări elec
trice. Local, in Dobrogea, s-a produs 
ceață. Vîntul a suflat potrivit, Cu in
tensificări pînă la tare, predominlnd din 
sud-est. Temperatura aerului Ja ora 14 
oscila între 13 grade la Suceava și Tg. 
Neamț și 23 grade la Fetești, Hîrșova, 
Medgidia și Adamclisi. In București : 
Vreme instabilă șl relativ călduroasă 
Cer variabil, mai mult noros. A plouat 
intermitent. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări temporare din sectorul es
tic. Temperatura maximă a atins 20 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 noiembrie : Vreme relativ umedă 
cu cer variabil, mal mult noros. Ploi 
locale vor continua să cadă mai ales în 
partea de sud-vest a țării. Vînt potrivit 
Temperatura în scădere. Minimele vor 
fl cuprinse între 0 și 10 gradé, iar 
maximele între 6 șl J6 grade. In Bucu 
rești : Vreme schimbătoare, cp cer mal 
mult noros. Temporar ploaie, vînt mo
derat. Temperatura in scădere ușoară.



O delegație a P.S.U.G
a sosit la Moscova

SIMPOZIOANE

EXPOZIȚII

SERI LITERARE

Excursii

îii întreaga țară au continuat să aibă loc numeroase 
manifestări cultural-artistice consacrate Lunii priete
niei romino-sovietice.

La Institutul politehnic 
d:n București a avut loc 
simpozionul cu lenta : „Rea
lizări ale U.R.S.S, în dome
niul științei și tehnicii“, ta 
care au luat cuvintul acad. 
E. Carafotl, M. Bercovici, 
membru corespondent al 
Academiei R. P. Romihe, și 
prof, univ, Tudor Ionescu.

Un simpozion asemănător 
«-a finul și 1a Facultatea de 
matematică și fizică, Prof, G. 
K. Mihailov, secretar științi
fic al Comitatului național 
de mecanică al U.R.S.S. 
acad. Grigore Moisil, prof. 
Caius lacob, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne, și alții au vorbit des
pre marele avînt al științei 
mecanicii în Uniunea So
vietică și despre contribuția 
specialiștilor din acest do- 
\eniu la îndeplinirea sarci
nilor construcției comunis
mului.

a găzduit o seară de între
bări și răspunsuri pe tema 
„Realizări și perspective ale 
cosmonauticii sovietice“.

In numeroase instilufii 
bucureșiene s-au deschis ex
poziții pe diferite teme prin
tre care „Un măreț program 
de construire a comunismu
lui în U.R.S.S.'', „Tinerelul 
sovietic participant activ la 
construirea comunismului', 
„Toiul pentru om", „Uralul 
— puternică regiune indus
trială în U.R.S.S.", „O nouă 
pagină în istoria cosmonau
ticii — zborul în grup al na
velor Vostok-3 și Vosfok-4',

MOSCOVA 1 (Agerpres).—TASS : 
La 1 noiembrie a sosit la Moscova 
delegația Partidului Socialist Unit 
din Germania condusă 
•Ulbricht, prim-seeretar 
P.S.U.G., președintele 
de Stat al R.D.G.

Pe aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost întîmpinată de Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Erol Koz
lov, secretai- al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., si de alte persoane ofi
ciale.

La sosire au fost de față Rudolf 
Dölling, ambasadorul R. D. G. în 
U.R.S.S., și funcționarii ambasadei.

de Walter 
al C. C. al 
Consiliului

pentru stabilirea relațiilor de bună vecinătate
Un interviu al tovarășului Todor Jivkov

Intr-un 
italiene 

Todor

CONFERINȚE

La Casa raională de cul
tură „1 Mai“ s-a finul con
ferința „Energetica sovietică 
în perioada construcției des
fășurate 
iar clubul

Despre prezențe romîneșfi 
în U.R.S.S. au vorbit, la Casa 
prieteniei romlno-sovietice, 
Costache Anfoniu, artist al 
poporului, Magda lanculgscu 
și Ion Dacian, artiști smeriți.

Peste 300 de elevi, sfu- 
denți, cadre didactice și alți 
oameni ai muncii din Craio
va au asistat la o seară li
terară intitulată „Eroi ai 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, oglindiți în lite
ratură". (Agerpres)

Un mare număr de muncitori și 
colectiviști, ingineri, tehnicieni, oa
meni de cultură și artă, au partici
pat în ultimul timp la excursii 
peste hotare, avînd astfel posibili
tatea să cunoască frumusețile natu
rale, tradițiile istorice și culturale, 
realizările obținute în ultimii ani 
de țările socialiste, Numărul turiști
lor romîni care au vizitat în ultimii

ani Uniunea Sovietică, R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germa
nă. R.P. Polonă și R.P. Ungară este 
în continuă creștere. Dacă în anul 
1959 au făcut excursii peste hotare 
aproape 13 000 de turiști, anul tre
cut numărul lor a fost de peste 
21 000, iar în acest an după cum 
reiese din datele O.N.T. „Carpati 
numărul lor va depăși 25 000.

O lecție tn să
lile Muzeului de 
Istorie și etno
grafie din 
Iești, despre 
volutta 
1848.

V. I, Lenin 
OPERE COMPLETE 

voi. 11
588 pag. 12 lei

în acest volum, apărut in Edi
tura politică, sînt cuprinse scrie
rile lui Lenin publicate în lunile 
iulie-octombrie 1905.

Locul central în volum, îl ocu
pă lucrarea „Două tactici ale so- 
cial-democrației în revoluția de
mocratică“, în çare Lenin a ară
tat care sînt particularitățile 
revoluției burghezo-democratice, 
forțele motrice și perspectivele éi, 
și a supus unei critici necruță
toare oportunismul menșevieilor 
în rezolvarea celor mai impor
tante probleme ale revoluției, 
precum și o seamă de teze ale 
liderilor reformiști ai Internațio
nalei a Il-a. Volumul mai cuprin
de o serie de articole, note, scri
sori etc. ale lui V. I. Lenin eu 
privire la munca de propagandă 
și organizatorică a partidului.

a comunismului“, 
„Constructorul”

Interviu cu 
acad. A. V. PALLADIN

★

Noi volume despre U.R.S.S. 

din literatura sovietică 

Editura politică a apărut oîn .....
nouă ediție a cărții »10 rile care 
au zguduit lumea" de John Reed, 
Lucrarea cuprinde impresiile cu
noscutului ziarist revoluționar a- 
merican, care a fost martor ocu
lar la eroicele lup.țe ale proleta
riatului rus din Octombrie 1917. 
Cartea ar-e o prefață la ediția 
americană semnată de V. I. Lenin 
și una la ediția rusă semnată de 
N. Krupskaia. Volumul conține 9 
gravuri de Jules Perahim.

Continuînd editarea lucrărilor 
din literatura sovietică, Editura 
pentru literatură universală a 
scos de sub tipar : „La râspln- 
tie” de I. Kolas, „In ajun” 
S. Mstislavskl, „Buruiana” 
A. Ivanov.

da 
de

In colecția „In jurul lumii' a 
Editurii tineretului a apărut vo
lumul „Prin U.B.S.S.“ în care 
scriitorul Demostene Botez pre
zintă aspecte și inipreeii din 
timpul călătoriei făcute la Mos
cova și Leningrad. In aceeași co
lecție a apărut de țsurînd și car
tea „Corespondent în U.B.SS" a 
scriitorului australian Wilfred 
Burchett, traducere din limba 
engleză.

Recent a vizitai fare noastră acad. 
A. V. Palladin, membru al Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., mem
bru de onoare al Academiei R. P. Ro
mîne și director al Institutului de bio
chimie al Academiei de Științe a R.S.S. 
Ucrainene, Pentru vasta sa activitate 
pe tărîm științific și obștesc, acad. A. V. 
Palladin a fost distins cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste și în cîteva rîn- 
duri cu Ordinul Lenin.

La rugămintea ziarului nostru, acad. 
A. V. Palladin a răspuns la unele în
trebări în legătură cu cercetările ce se 
efectuează în Uniunea Sovietică în do
meniul biochimici,

— Care sînt preocupările btochl- 
miștllor sovietici în perioada actuală șl, 
în special, ce lucrări se desfășoară I* 
Institutul de biochimic al Academiei de 
Șfiinfe a R.S.S. Ucrainene î

— Știința noastră — biochimia — 
studiază procesele chimice specifice 
materiei vii, adică procesele metabo
lice care stau la baza vieții. In pre
zent, lucrări importante 
animală și vegetală se 
Moscova în Institutul 
al Academiei de Științe 
Kiev — în Institutul de 
Academiei de Științe a R.S.S. Ucrainene, 
la Erevan — In cel al Academiei de 
Științe a R.S.S. Armene. Se lucrează 
intens și în laboratoarele de biochi
mie ale altor institute de cercetări ale 
școlilor superioare și institutelor de 
medicină din U.R.S.S. în ce privește 
coordonarea și planificarea activității 
de cercetare trebuie menționat că stu
diul unora din probleme se încredin
țează institutelor sau laboratoarelor 
dintr-o singură republică sovietică, iar 
cercetările în problemele mai impor
tante de biochimie, ca studiul protei
nelor, biochimia sistemului nervos, pro
blema vitaminelor etc., sînt coordonate 
pe scară unională.

Problemele pe care le-a>m enumerat 
mai sus se găsesc și în sfera de preo
cupări a institutului nostru de la Kiev.

In domeniul biochimiei sistemului 
nervos, în care institutului nostru li re
vine sarcina de a coordona cercetarea 
pe întreaga Uniune Sovietică, studiem 
metabolismul și funcțiile diferitelor lui 
sectoare, afîf în stare normală cît și 
patologică. Ne interesează îndeosebi 
proteinele sistemului nervos și rolul lor 
funcțional specific. S-a stabilit astfel că 
proteinele au o compoziție diferită, 
potrivit cu sectorul din care fac parte 
și funcțiile acestuia. Cercetările se 
desfășoară astăzi pînă în adîncul celu
lelor cerebrale, la nivel molecular. Re
lativ recent s-a stabilit că un intens

de biochimie 
desfășoară la 
de biochimie 
a U.R.S.S., la 
biochimie al

Fotbaliștii noștri au pierdut primul meci
Cupa Europei" infer-fări

ratelor occidentale similare, se produce 
astăzi pe «cară -industrială la Moscova 
și Kiev și este solicitat de numeroase 
țări străine.

în privința vitaminelor, cercetările 
metabolism proteic are loc în mifocon- noastae au drept obiectiv upnțirirea 
drii, minuscule formații moleculare din proceselor de transformare pe owe le 
inferiorul celulelor, precum și că acest .to^ră acestea în organism, pentru a 

1 *- - ’ • putea înțelege mecanismul dereglării
unor procese metabolice în cazul avi
taminozelor, hipovitaminozalor etc. A- 
ce5te cercetări prezintă interes atît 
pentru medicină, cît și pentru vitamină 
zarea nutrețurilor, pentru creșterea ani
malelor. în acest scop au fost elabo
rate la institutul nostru tehnologii noi 
în vederea obținerii vitaminelor D, și 
Dî,a Caroline! etc., utilizate în creșterea 
păsărilor și animalelor.

Pentru efectuarea cercetărilor noastre 
dispunem de utilaj ultramodern. în 
prezent se instalează Ja institutul nos
tru o uliracenlrtfugă, oare ne va per
mite să Izolăm din celule asemenea 
formații infracelulare minuscule cum 
sînt microsomil și ribosomii. Acest a- 
parat, adevărat vis al biochimiștilor de 
pretutindeni, a fost construit' de o uzi
nă din Moscova.

— Vă rugăm să ne vorbiți despre 
Impresiile dv. culese în noua vizită în 
țara noastră.

— Am fost în R. P. Romînă țn 1951, 
1957 șl acum, în 1962. Trebuie să măr
turisesc că transformările sînt uluitoare. 
Capitala dv. este de-a dreptul de 
nerecunoseut. Au apărut atîfea clădiri 
noi, frumoase și confortabile. Consfruiți 
î-ntr-adevăr eu o viteză uimitoare. Lito
ralul îți face o impresie de neuitat. 
Asemenea localități balneo-climaferlce 
nu cunoaște Occidentul. Este Intere
santă construcția farului din Constan
ța, forma lui originală, neobișnuită și 
totuși frumoasă.

Tn ultimii an! au făcut progresa în
semnata șl institutele de cercetări știin
țifice din țara dv. Ele s-au îmbogățit cu 
utilaje noi, cu cadra tinere. La institu
tele de biochimie, de neurologie, de 
fiziologie și endocrinologie ale Aca
demiei R. P. Romîne, am văzut cu 
bucurie numeroase apa-rafe complicate 
și de calitate, 
Sînf convins că 
menii de știință 
deveni tot mai 
că sa va intensifica colaborarea dintre 
institutele de cercetări științifica tn 
domeniul biologiei din R. P. Romînă 
și cele din U.R.S.S., ceea ce va contri
bui la progresul științei ta ambele 
noastre țări.

Ședința Consiliului 
de Miniștri al Laosulul
VIENTIANE 1 (Agerpres). — La 

30 octombrie, la Vientiane a avut 
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Laosulul.

în comunicatul final dat publici
tății la ?1 octombrie se arată că la 
această ședință a fost exprimată 
dorința unanimă a membrilor Con
siliului de Miniștri ca întregul per
sonal militar străin să fie retras 
urgent de pe teritoriul Laosului.

După cum reiese din nume
roase comunicate ale Consiliului 
militar suprem al Laosului, S.U.A., 
Tailanda, Vietnamul de sud, Fi- 
lipine, Cian Kai-și, mai mențin 
în țară numeroase trupe și personal

• I militar fără să ia vreo măsură 
! pentru îndeplinirea prevederilor a- 

cordurilor de la Geneva.
In comunicatul oficial al ședinței 

Consiliului de Miniștri al Laosului, 
se arată că s-a hotărît, de asemenea, 
continuarea eforturilor pentru pro
movarea unei politici de neutrali
tate și stabilirea unor relații de 
prietenie cu țările vecine, în con
formitate cu acordurile de la Ge
neva din 1962.

puse cu privire la îndeplinirea pla< 
nului, la măsurile pentru îmbună
tățirea producției agricole și la celei 
mai importante prevederi ale direc
tivelor celui de-al VIH-lea Congre« 
al P.C.B.

El a caracterizat directivele Con
gresului câ un program de luptă1 
pentru dezvoltarea țării în următoa
rele două decenii, pentru desăvir- 
șirea construirii socialismului șl 
trecerea treptată la construirea co
munismului. In 1980 producția d* 
energie electrică a țării va spori d< 
11 ori. Producția de țiței va ating« 
patru milioane tone, iar a produse
lor petroliere — peste zece milioa
ne tone. Metalurgia se va dezvolt* 
în ritm rapid* ’ producția industriei

SOFIA 1 (Agerpres). — 
interviu acordat revistei 
„Relazioni Internazionali“ 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, răspunzînd la întrebarea 
cum apreciază actuala situație din 
Balcani a arătat că în Balcani exis
tă condițiile necesare pentru stabi
lirea relațiilor de bună vecinătate, 
a încrederii reciproce și colaborării 
cu condiția ca toți să manifeste do
rința sinceră, să promoveze o po
litică națională independentă. El a 
declarat că între R. P. Bulgaria și 
R. P. F. Iugoslavia există relații da 
bună vecinătate și colaborare reci
proc avantajoasă. Se lărgesc tot mai 
mult legăturile economice și con
tactele reciproce, sporesc schimbu- . ...........
rile culturale. Nu se poate spune constructoare de" mașini va spori d< 

~ ’ 17 ori. în anul 1980, producția a-
griculturii urmează să sporească ,d* 
.2,5 ori. Se prevede o înflorire con
tinuă în domeniul învățămîntulul, 
științei și culturii. Venitul naționaj 
va spori de cinci ort’1 înainte de sfîr* 
șitul anului 198Ö. Fondurile de con* 
sum vor crește cu aproximativ tot 
atît.

Ț. Jivkov a declarat că relațiile 
economice și comerciale dințate Bul
garia și Italia se dezvoltă în general 
bine. Dacă vor fi înlăturate unele 
obstacole esențiale, precum și res* 
tricțiile asupra exporturilor mărfu* 
Mior agricole bulgare pe piața ita
liană, se vor crea condiții tot mal 
favorabile pentru dezvoltarea schim
bului de mărfuri dintre «sie două 
țări.

același lucru despre relațiile Bul* 
gariei cu Grecia și Turcia.

Referindu-se la propunerile și e- 
forturile Bulgariei de a normaliza 
relațiile bulgaro-grece și bulgaro- 
turce, de a rezolva pe calea trata
tivelor toate problemele litigioase, 
T. Jivkov a spus că aceasta con
stituie un program constructiv al 
îmbunătățirii relațiilor în Balcani, 
dar că la acest program vecinii din 
sud ai Bulgariei au răspuns nega
tiv, se situează pe poziții neconstruc
tive.

R. P. Bulgaria sprijină fără re
zerve propunerile sovietice, făcute 
la actuala sesiune a O.N.U., deoa
rece consideră că numai acestea pot 
duce la o rezolvare eficientă a pro
blemelor. Totodată, a subliniat T. 
Jivkov, sintern oricînd gata să spri
jinim și alte propuneri constructive 
făcute de celelalte țări, dacă ele sînt. 
sincere și urmăresc obținerea unor 
rezultate pozitive, și nu tergiver
sarea și inducerea în eroare a po* 
poarelor.

T. Jivkov a răspuns apoi îp mod 
amănunțit la întrebările ce i-au fost

COMPONENTA NOUL®! 0OTN 
AL R. A. YEMEN

MADRID (prin telefon). — Pe .stadio
nul „Bernijbeu“ <Jin Madrid. îh cadrul 
„Cppei Egrppei” ințer-țări, ecHip.a țării 
poaștre a foșt învinsă țoi după-amiază 
cu 6-0 (4-0) de formația tării gazdă, ta 
cqpștlțl unui meci in care cei 11 jucă
tori șpșaioli — iuți, buni tehnicieni, ju- 
ciad pu piuită energie ,»j folosind o tac
tică potrivită — s-au impus îndeosebi 
tn atac. Cele șase ' goluri ale'.echipei 
Șpsnisi au fost marcat« de : Guillot (2), 
Veloso (2), Cottar și Gento (la ultimul 
pol, mtagea ricoșînd din piciorul lui 
Nppwejț 1er). Adevărul e că reprezenta
tiva noastră, într-o formație oarecum 
«urprtaitatoare, a avut o comportare «labă, 
ș.a dezprieptat complet după primirea 
primelor două goluri, »gționînd ceva mai 
çtar In un«ta momente fn mijlocul tere
nului, Apărătorii poștri n-au știut șă răs
pundă tacticii «dyers» (pase scurte și re
pezi în marginea careului de 16 m, cu 
demarcarea unui om). înaintașii, la rin- 
dul lor, au ținut exasperant de mult 
mingea, iar Ivansuc și Ozon au fost pur 
și simplu de perecuppșcut. Pînă ce îna
intașii echipei noastre se hotărau să ia 
o acțiune pe cont propriu sau să paseze, 
tontă apărarea gazdelor avea timpul să 
*e regrupeze, să se organizeze. Dar nu 
numai înaintașii sînt vinovați de acest

rezultat extrem de slab, ci întreaga echi
pă, în ansamblul 
veiller și Koszka 
mente oarecum în

De ce au fos.t
tri ? în primul rînd pentru .că nu au 
practicat un fotbal modern, iute și In 
mișcare, așa cum au făcut adversarii. 
Echipa noastră, într-o formație despre 
care cu greu s-ar putea crede și afirma 
că a cuprins pe cei mai buni jucători din 
țară, a practicat un fotbal bătrînesc, fără 
orizont. Oricît de bună ar fi fost echipa 
adversă, fotbaliștii noștri puteau obține 
un alt scor, mai ales că, minute in șir, 
ei au avut inițiativa. Dar totul se petre
cea la mijlocul terenului, intr-o zonă 
neutră. Chiar și etnd au contraatacat, 
cind mingea ajungea la un vlrf al atacu
lui echipei noastre, acesta — In loc să 
înainteze — prefera să trimită mingea 
înapoi.

Tactica adoptată de echipa noastră — 
a unei apărări Întărite — n-a dat roade, 
deoarece această apărare, alcătuită fn 
mod pestriț, din grupuri diferite, nu a 
fost omogenă și, In ciuda tacticii supra- 
numerice, s-a lăsat „prinsă“ foarte ușor, 
ier jucătorii, înghesuiți unul fn altul, 
n-au mâi știut ce adversar să marcheze. 
Scorul este edificator și, desigur, el 
poaVe prilejui multe Învățăminte...

T. VORNICU

ei. Poate doar Nun- 
au ieșit in unele mo- 
evidentă.
învinși fotbaliștii noș-

proces se. desfășoară cu moi multă in
tensitate în momentele de excitație, re- 
dueînefu-se foarte mult în cel.e de inhi
biție. Detaliile biochimice ale acestor 
procese, precum și viteza des
fășurării lor, au putut fi urmărite cu a- 
jutorii) atomilor morcați. Scopul cerce
tărilor noastre în acest domeniu este 
descifrarea cît mai completă a aspec
telor chimice ale proceselor fiziologice, 
în vederea prevenirii și vindecării mul
tor boli ale sistemului nervos.

Studiem, de asemenea, comportarea 
si5feoiuiui nervos sub acțiunea diferite
lor substanțe ca serofonina, acizii ami- 
nobutirlci etc., în vederea readucerii 
la normal a. unor funcții nervoase le
zate.

In raza preocupărilor noastre se gă
sesc și cercetări în legătură cu struc
tura și funcțiile acizilor nucleici, sub
stanțe care joacă un rol însemnat în 
sinteza proteinelor și irasmiterea carac
terelor ereditare. Aici sînt de așteptat 
rezultate însemnate, prin realizarea în 
direcția utilă omului a „eredității diri
jate' în vederea creării de noi specii 
de animale producătoare de came, 
lapte etc. în cantități sporite.

în domeniul biochimiei mușchilor, se 
studiază metabolismul glucidelor, prin
cipale substanțe energetice ale 
organismului. Au fost analizate astfel, 
sub aspect chimic și funcțional, feno
menele de oboseală și odihnă, efecte
le procesului de antrenament etc. Re
zultatele obținute au găsit aplicația 
practică î-n fiziologia muncii și spor
tului. In prezent se cercetează îndeo
sebi metabolismul mușchiului cardiac, 
atîf în stare normală cît și patologică. 
Aceste cercetări reprezintă interes pen
tru prevenirea și tratamentul bolilor de 
inimă, precum și pentru o mai temei
nică fundamentare teoretică a fiziolo
giei muncii și activității sportive.

Studiul însușirilor fizico-chimice ala 
proteinelor, al proceselor de denatu
rare a însușirilor lor obișnuite, ne-a 
condus la descoperirea unui înlocuitor 
al sîngelui uman. Această substanță, 
cunoscută sub denumirea de BK-8, se 
realizează din sînge bovin și este folo
sită cu succes în transfuzii la om, in
diferent de grupa de sînge a bolna
vului. Noul preparat, superior prepa-

construite în (ara dv. 
contactele între oa- 
sovietici și romîni vor 
frecvente, mai strînșe,

Ieri pe stadionul „23 August
RUGBI : București 

Cuplajul, internațional 
>,23 August“ a avut în deschidere me
ciul de rugbi București — Praga. Echipa 
noastră, alcătuită din membrii lotului 
reprezentativ ce se 
jocul cu selecționata 
brie), și-a impus de 
perioritatea. Ambele 
formației s-au comportat în progres față 
de evoluțiile anterioare, remareîndu-se 
Demian, Moraru, Al. Ionescu, Penciu. 
Praghezii s-au apărat ceva mai bine in 
prima repriză, dar au cedat complet în 
partea a Il-a a jocului.

Pentru rugbiștii noștri, scorul partidei 
(40-0) nu trebuie să constituie însă motiv 
de autoliniștire. Meciul cu echipa Franței 
presupune o cu totul altă manieră de 
joc. Credem că de acest lucru își dau 
seama și antrenorii. Pregătirea fizică 
a rugbiștilor romîni a fost Intr-adevăr 
corespunzătoare. Totuși ei n-au acționat 
prea elar la margine, și mai ales la 
grămadă.

Acțiunile 
în repriza 
spectaculo». 
curătoare. Dar d« ce 
Chiriac, Irimescu (și 
șeșc pase «au scapă

— Praga 40-0. 
de pe stadionul

pentrupregătește
Franței (11 noiem- 

la bun început su- 
compartimente ale

— mai numeroase 
— «-au 

constatare 
jucători ca Wusek, 
nu numai 
balonul din mină î 

Reintrarea lui Al. Penciu «-a făcut sim
țită favorabil i acesta a jucat bine «1 e 
posibil ca la meciul de la 11 noiembrie 
să fie titularul postului de fundaș.

★
FOTBAL : R. P. Romînă — R. P. 

lonă (juniori) 2-1. Juniorii noștri au 
ținut o nouă victorie internațională 
acest sezon. După acel 6-0 realizat luna 
trecută in fața reprezentativei R. D. 
Germane, Ieri au clștigat meciul cu re
dutabila formație de juniori a R. P. Po- 
tone. Scorul de 2-1 arată că întrecerea

ofensive - 
secundă 

Este o
Încheiat 

îmbu-

ei) gre-

Po- 
ob- 

în

u

a fost echilibrată, ambele formații com- 
portîndu-se cam la același nivel. Fotba
liștii romîni au mizat mult pe ofensivă i 
oaspeții — cu puține excepții — au ac
ționat defensiv.

La început, polonezii au dominat ușor. 
Totuși, la capătul cîtorva contraatacuri, 
echipa noastră deschide scorul. Minutul 
22 : 1-0 pentru R. P. Romînă. Autorul 
golului — Cîrciumărescu. înaintarea joa
că frumos, dar nu și- eficace, Cu toate 
că se află de mai multe ori în situații 
clare de a marca, juniorii noștri trag 
imprecis sau se complică driblînd peste 
măsură. Așa au făcut mai ales Sorin 
Avram, Mureșan, Dumitriu II, Ștefănescu.

Oaspeții au contraatacat destul de pe
riculos, derutîndu-i pe apărătorii noștri. 
Se remarcă centrul atacant Liubanski, 
ale cărui pătrunderi în careul echipei 
romîne sînt foarte periculoase. în minu
tul 66 echipa poloneză egalează prin 
Sullc. După o altă serie de ocazii... ra
tate, juniorii romîni înscriu golul vic
toriei prin Sorin Avram (min. 74). Scor 
final 2-1.

I. DUMITRIU

PRONOSPORT
Concursul din 1 noiembrie *.c.

Spania — R. P, Romînă (pauză) 
Spania — R. P. Romînă (final) 
Milan — Bologna (pauză) 
Milan — Bologna (final) 
Spăl — Fiorentina
Lanerossi — Juventus 
Genoa — Internazionale 
Ataianta — Mantova
Modena — Sampdoria 
Napoli — Catania 
Torino — Venezia
Palermo — Rom*

1
1
1
1
1
2
2
X
1
1
1»

MĂRINIMIE

La Capetown (Republica Sud-Africa- 
nă) o femeie albă * călcat cu automo
bilul un negru. Nici nu s-a oprit din 
drum. A anunțat totuși accidentul po
liției. Bineînțeles, nu a suferit nici o 
sancțiune — în această republică • ra
siștilor albi a omorî un negru nu este 
o infracțiune. Totuși ca un gest de 
„mărinimie" ea a transmis, din proprie 
inițiativă, familiei celui ucis o sumă de
rizorie drept despăgubire. Atît a apre
ciat ea viața unui om „de euloare“.

MINISTERUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII 
DIN ANGLIA COMUNICĂ...

După cum anunță agenția D.P,A„ 
Ministerul Oarotixii Sănătății din 
Anglia a făcut cunoscut că în 
ctirsul anilor I960—1961 și pînă în 
august 1982 s-au născut în Anglia 
805 copii diformi în urma folosirii 
de către femeile gravide a sedati- 
vului cunoscut sub numele de „Con
tergan". După cum se știe acest 
așa-ziș medicament este de fabri
cație vest-germană. 244 de copii 
care s-au născut fără mtini sau 
picioare au rămas în viață.

FURAU VALORI ARHEOLOGICI

Poliția greacă a reținut pe aero
portul din Atena o turistă din 
R.F.G. bănuită de furtul unor va
lori arheologice din Grecia. La 
percheziție au fost găsite la ea 20 
statuete, amfore, un platou de mare 
valoare. „Turista" vizita regulat 
Grecia din anul 1059. Presa greacă 
relatează eă în ultima vreme furtu
rile de valori arheologice săvîrșite 
de turiști străini în Grecia sînt din

Cauzele constituie încă o enigmă. 
Comisiile cercetează. Ziarele co
mentează. Italia, de la conducerea 
de stat pînă la cele mai diverse 
cercuri din economie, își exprimă 
regretul.

Faptul este fapt : inginerul Enrico 
Mattei nu s-a mai întors. Președinte 
al trustului petrolier italian de stat 
„E.N.I.", el și-a găsit moairtea într-o 
catastrofă de avion petrecută sîm- 
bătă noaptea, în apropierea orașu
lui Milano. Alaltăieri, Roma l-a con
dus pe ultimul drum. Italienii au 
deplîns moartea unui patriot.

Nimeni nu știe Insă ce s-a pe
trecut. Ziarele scriu că defectarea 
avionului cu care zbura Mattei s-a 
produs cu un minut și jumătate 
înainte de aterizare. Pilotul 
nai al președintelui „E.N.I.* 
municat cu voce liniștită la 
cerul aeroportului : „Zbor la 
mea de 6 000 picioare. Încep cobo- 
rirsa". Apoi s-a lăsat o tăcere in
explicabilă. S-a terminai combusti
bilul ? Versiunea este exclusă, căci 
combustibilul era suficient pentru 
încă o oră și jumătate de zbor. 
S-au defectat aparatele de bord ? 
Specialiștii infirmă și această supo
ziție, întrucît avionul era nou, Mattei 
îl cumpărase de la o firmă franceză 
de-abia cu un an și ceva în urmă. 
Vizibilitatea în raza aeroportului 
era perfectă.

Cei’ care cunosc de mulți ani pe 
Mattei se gîndesc la defectele teh
nice 
puțin 
Căci 
făcut 
curier 
de patiserie, apoi reprezentant al 
unei mari firme chimice. In timpul 
războiului, Mattei a fost alături de

ce în ce mai dese și că in acest do
meniu excelează turiștii din S.U.A. 
și Germania occidentală.
O PICTURĂ NECUNOSCUTĂ

À LUI REMBRANDT

în depozitele prăfuite ele muzeului 
do artă din Lyon, directorul Institutului 
olandez de istorie a arfei a descoperit 
o luorare necunoscută pînă acum a 
marelui Rembrandt. Tabloul, „Lapida
rea Sfîntului Ștefan', are dimensiunile 
de 90 pe 120 de cm. (clișeul alăturat)

Studiile întreprinse au dus la desco
perirea semnăturii autorului ca șl a 
anului în care a fost realizat tabloul, 
1625 — dată clnd Rembrandt avea 19 
ani. Potrivit celor cunoscute pînă acum, 
se consideră că aceasta este prima lu
crare a marelui pictor olandez.

CAIRO 1 (Agerpres). —- TASSț 
La 31 octombrie a fost anunțată la 
Sanaa, componența noului guvern 
al Republicii Arabe Yemen.

După cum anunță agenția 
generalul de brigadă Abdallah As- 
Sallal ocupă în noul guvern func
țiile de prim-ministru și comandant' 
suprem al forțelor armate ale repu* 
blicii. Abdel Rahman Al-Baidant a' 
fost numit vicepreședinte al Consi* 
liului de Miniștri și ministn.il afa
cerilor externe, colonelul' Abdallah' 
Gazilan a fost numit ministrul apă
rării, maiorul Abdel Latif Deifallah' 
a fost numit ministru al afacerilor 
interne. In total, din guvern fac 
parte 21 de persoane.

La Sanaa a fost anunțată, de ase
menea, componenta Consiliului Co
mandamentului Revoluționar. Din el 
fac parte Abdallah As-Sallal, Abdel 

■ Rahman Al-Baidani, Abdallah Ga
zilan, Muhammed Al-Kaid Seif și 
alții — în total 18 persoane.

Tot la 31 octombrie, președintele 
Republicii Arabe Yemen, As-Sallal* 
a emis decretul revoluționar eu pri
vire la proclamarea constituției pro
vizorii a Yemenului. Această con
stituție va fi în vigoare în decursul 
perioadei de trecere de cinci ani.

DIN GRECIA

perso- 
a co- 
dispe- 
înălți-

participanțif la Rezistența italiană. 
Făcut prizonier de trupele de ocu
pație germane, a fost condamnat la 
moarte- Cu puțin timp înaintea execu
ției a reușit să evadeze. A devenit 
unul din conducătorii unităților de 
partizani italieni, alături de Luigi 
Longo și alții.

După război, Mattei desfășoară o 
energică activitate pentru crearea 
unei industrii petrochimice italie
ne. In cadrul întreprinderilor de 
sub conducerea sa, întreprinderi 
de stat, lucrau zeci de mii de mun
citori. Apărînd interesele unei părți 
a burgheziei naționale italiene, el 
a trebuit să înfrunte rezistența mo
nopolurilor străine, cărora le apar
ținea pe vremea aceea întreaga in
dustrie petrolieră a țării. Presa din 
S.U.A. și Anglia a început să pu
blice tot mai des articole amenin
țătoare la adresa „obraznicului' in
dustriaș italian.

Mînia „regilor' petrolului a cres
cut și mai mult după ce Enrico 
Mattei, creînd o industrie națională 
de petrol și gaze, a fost inițiatorul 
a numeroase acțiuni
care erau considerate ca un atac 
împotriva concur soților din princi
palele țări capitaliste. Printre aceste 
acțiuni, ziarul vest-german „Die 
Welt' citează : „pătrunderea în a- 
facerile petroliere ale Orientului a- 
propiat și pretenția la un profit mai 
mic decît cel uzual ; ajutorul eco
nomic acordat țărilor cu o orientare 
neutră, printre care R.A.U. ; un a- 
cord de schimb cu Uniunea Sovie
tică care acoperă în prezent în 
proporție de 38 la sută nevoile de 

ale „E.N.I.”. Agențiile de 
presă relatează că Mattei „era rău 
văzut de magnații puterilor occi
dentale pentru că acorda condiții

ale avionului prăbușit mai 
decît la orice alte cauze, 
cine era Enrico Mattei ? A 
o carieră vertiginoasă. Din 
devine directorul unei fabrici petrol

economice,

considerate de aceștia ca prea a- 
vantajoas® pentru țările pe! terito
riul cărora opera", cu alte cuvinte 
concura trusturile americano-engle- 
ze, care, după cum se știe, storc în 
Orientul arab și pi alte regiuni pro
fituri fabuloase.

Răspunzînd Insinuărilor presei a- 
mșricane și engleze în legătură cu 
acordul avantajos încheiat de el cu 
U.R.S.S., Mattei a declarat revistei 
italiene „Succeso", că intrigile mag
naților petrolieri se explică prin 
aceea că de-acum ,/situația lor de 
monopol pe piața petrolieră inter
națională este lichidată... pentru tot
deauna". Magnații occidentali ițu 
puteau tolera un om care i-ă alun
gat din Italia și le-a zdruncinat po
zițiile intr-o regiune atît de bogată 
în petrol ca Orientul apropiat, pe 
care o considerau feuda lor.

„In fiecare zi mă alarmam tot mal 
mult pentru viața lui"—șerif? vădu-> 
va inginerului. Iar cotidianiil „La 
Stampa" semnalează : „De cel puțin 
douăzeci de ani moartea îi era 
mereu aproape. Amenințările șl 
riscurile erau pîinea sö zilnică. Se 
găsea adesea in central celor mal 
înflăcărate polemici, al celor mal 
aprinse sonlimente de ură". Abde- 
rahim Bouahid, fost miniștru al fi
nanțelor din Maroc, cu care Maltei 
a încheiat un acord privind pros
pectările petroliere și construirea în 
această tară a unei rafinării, a de
clarat la rîndul său : „Avea mrjțl 
adversari în orice parte a gîobuhși, 
și aceasta o știm". Iar ziarul „Die 
Weit', punînd în cuvinte ceea 'ce 
mulți gîndesc, notează : Enrico 
Mattel și-a pierdut viața,., poale 
datorită unul act de sabotaj'T

AL. CÎMPEANU

ministn.il
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in cinstea celei de-a 45-a aniversări a Revoluției din Octombrie

Sărbătorirea Zilei naționale de luptă 
pentru independența Algeriei

Declarațiile lui V Thant
NEW YORK 1 (Agerpres).—TASS: 

■In seara zilei de 31 octombrie, U 
Thant, secretarul general. provizoriu 
al O.N.U.. și persoanele care îl în
soțesc au plecat din Havana la New 

;-,York pe calea aerului.
La aeroport, U Thant a fost con

dus de Râul Roa, ministrul aface
rilor externe al Cubei, și de func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe. înainte de ple
care, U Thant a declarat ziariștilor 
că tratativele cu primul ministru

■I

i

Primirea Iul V. V. Kuznețov, prim-loc- 
Uitor al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., de către U Thant Ia sosirea 
Ia New York.

Fidel Castro, președintele O. Dorti- 
cos și cu alte persoane oficiale au 
fost extrem de folositoare și s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. Sper că aceste trata
tive vor ajuta la rezolvarea pașnică 
a problemei.

Intr-o declarație făcută pe aero
portul „Idlewilde“ din New York, 
U Thant a caracterizat tratativele pe 
care le-a avut timp de două zile eu 
conducătorii cubani ca fiind „rod
nice" și a anunțat că s-a ajuns la 
o înțelegere privind participarea pe 
viitor a Organizației Națiunilor 
Unite la reglementarea pașnică « 
problemei cubane.

„In timpul șederii mele la Havana, 
a continuat U. Thant, am primit 
informări autorizate că demontarea 
rachetelor și a obiectivelor se află 
în curs și că acest proces va fi ter
minat la 2 noiembrie, adică peste 
o zi.

Ulterior, acestea vor fi transpor
tate înapoi în Uniunea Sovietică ; 
după cît se știe, în acest scop se și 
fac pregătiri“.

S.U.A. au rcinstituit blocada
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Casa Albă a anunțat că Statele 
Unite au reinstituit în zorii zilei de 
1 noiembrie blocada asupra Cubei, 
suspendată temporar în legătură cu 
vizita în Cuba a secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U., U Thant.

Secretarul Casei Albe pentru 
problemele presei, P. Salinger, a 
anunțat, de asemenea, că Statele 
Unite au reluat zborurile de recu
noaștere deasupra Cubei.

Reuniune la Palatul Congreselor
din Kremlin

MOSCQVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite': La 1 noiembrie în Pala
tul Congreselor din Kremlin a avut 
loc o reuniune a oamenilor muncii 
din raionul Lenin al Moscovei, con
sacrată celej de-a 45-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

In sală au fost prezenți Nikita

Hrușciov, Leonid Brejnev și alți 
conducători sovietici, delegația 
P.S.U.G., în frunte cu Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

A urmat apoi un concert la care 
și-au dat concursul cei mai buni ar
tiști din Moscova.

Decernarea Premiului Nobel
pentru fizică acad, L. D, Landau

1 (Agerpres). — 
Premiul Nobel pe 
fizică a fost decer- 

acad, Lev Da-

fost decernat 
pentru Indrăz-

'domeniul teoriei cuantice a clmpului. 
O mare'- parte a lucrărilor sale este 
consacrată diferitelor probleme ale 
fizicii nucleare și razelor cosmice.

In anul 1946, acad. Landau i-a fost 
decernat Premiul de 
cetările științifice în 
formărilor de fază.

El este laureat al
pe anul 1962 pentru
în domeniul fizicii teoretice : 
canica", „Teoria cîmpului", ,

„Construirea comunismului 
în U.R.S.S. și dezvoltarea 

agriculturii
Al doilea volum 

de rapoarte și cuvîntări 
ale Iui N. S. Hrușciov

MOSCOVA. Editura de Stat pen
tru Literatură Politică a publicat al 
doilea volum de rapoarte și cuvîn
tări ale lui N. S. Hrușciov sub tit
lul „Construirea comunismului în 
U.R.S.S. și dezvoltarea agriculturii“. 
Volumul cuprinde rapoartele, cuvîn- 
tările, convorbirile și scrisorile a- 
dresate fruntașilor în agricultură în 
perioada februarie 1955—ianuarie 
1958.Aceasta a fost perioada cînd 
partidul a desfășurat o uriașă muncă 
organizatorică pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor plenarei din sep
tembrie (1953) a C.C. al P.C.U.S. In 
rapoartele' și cuvîntăr'ile publicate 
în volumul al doilea sînt ridicate 
probleme de cea mai mare impor
tanță pentru dezvoltarea agriculturii 
socialiste.

*1«

ALGER 1 (Agerpres). — Miercuri 
spre joi, la miezul nopții, 21 de salve 
de artilerie au anunțat începerea 
sărbătoririi Zilei naționale de luptă 
pentru independența Algeriei. A ur
mat apoi un minut de tăcere în me
moria celor ce și-au dat viața în 
lupta pentru libertatea și fericirea 
patriei.

Dis-de-dimineață, la 1 noiembrie, 
grupuri de oameni îmbrăcați în haine 
de sărbătoare au ieșit în străzile și 
piețele Algerului, pavoazate cu-dra
pelele naționale'ale Republicii Alge
riene Democratice și Populare.

In aplauzele furtunoase ale mulți
mii și în acordurile marșurilor patrio
tice, prin fața tribunei în care se 
aflau membrii guvernului, au trecut 
delegațiile organizațiilor naționale. 
De la tribună, ele au fost salutate de 
primul ministru Ben Bella, de pre
ședintele Adunării Naționale Consti
tuante, Ferhat Abbas, de ' secretarul 
generat al Biroului Politic al Frontu
lui de eliberare națională, M. Khider.

tn tribună se aflau, de asemenea, 
oaspeți străini. Numeroase țări și-au 
trimis delegații pentru a participa la 
sărbătoarea revoluționară a Algeriei. 
Printre ele se află și delegația R. P. 
Romîne condusă de Petre Burlacu, 
secretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe.

După demonstrație a avut loc o pa
radă , militară. Prin fata tribunei f 
trecuț încolonate unități ale armate, 
populare naționale algeriene, înz'es.

. trate cu arme de cel mai nou tip. 
Helicoptere dăruite de Uniunea So
vietică au lansat manifeste cu lo
zincile : „Trăiască revoluția”, „Fron
tul de eliberare națională vă cere să 
rămîneți credincioși memoriei eroilor 
noștri".

Pe străzile Algerului domnește o 
atmosferă de bucurie și sărbătoare. 
In seara zilei de 1 noiembrie, Ben 
Bella, șeful guvernului, a adresat ce
tățenilor algerieni o cuvîntare de 
felicitare.

In adunarea generală a o. n- u.

Condamnarea constituției 
colonialiste din Rhodesia de sud

Stat pentru cer- 
domeniul trans-

NEW YORK. In seara zilei de 31 
octombrie. Adunarea Generală a 
O.N.U. a ratificat cu 81 voturi pen
tru, 2 contra (Portugalia, Africa de 
sud) și 19 abțineri rezoluția adopta
tă după-amiază de către comitetul

de tutelă prin care se cere suspen
darea imediată a noii constituții a 
Rhodesiei de sud, care urma să in
tre în vigoare la 1 noiembrie, pre
cum și anularea alegerilbr ce ur
mau să aibă loc în luna decembrie.

Lucrările Comisiei 
permanente C. A. E. R. 
pentru comerțul exterior

MOSCOVA. 1 (Agerpres). - TASS: 
La Moscova au luat sfîrșit lucrările 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru comerțul exterior. Au fost exa
minate probleme legate de dezvol
tarea în anul 1963 a comerțului re
ciproc între țările membre ale 
C.A.E.R.

La lucrările comisiei au luat par
te reprezentanți ai Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, Poloniei, Romîniei, Unga
riei, U.R.S.S.

Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
participat în calitate de observator.

premiului Lenin 
o serie de cărți 

: „Me- 
„Meca- 

statistică", 
„Mecanica mediilor compacte", „E- 
lectrodinamica mediilor compacte", 
publicate în anii 1941-1960.

Acad. Landau este membru al mal 
multor academii și societăți științifice 
din străinătate,

Note externe

STOCKHOLM 
TASS transmite : 
anul 1962 pentru 
nat savantului sovietic 
vidovici Landau.

Premiul Nobel a 
acad. L. D, Landau
neața sa teorie a corpurilor conden
sate, în special a heliului lichid.

•fc
Lucrările acad. Landau se referă la 

diferite domenii ale fizicii teoretice.
El a elaborat teoria termodinamică nișa cuantică”, : „Fizica 
a așa-numitelor transformări de fază 
de tipul doi in corpurile solide. In 
anii 1940-1941, acad. Landau a dez
voltat teoria macroscopică a feno
menului supralluidității heliului lichid. 
El a efectuat o serie de cercetări în

Repercusiunile cazului „Der Spiegel

/
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Sosirea lui Ä. I. Mikoian

preîntîmpine „eventuale 
grave pentru întreaga

★
„WASHINGTON POST" 
că contrarevoluționarii 

să primească subvenții din

Albino da Silva despre convorbirile 
purtate la Havana

HAVÀNA 1 (Agerpres). — La 
octombrie a părăsit Havana gene
ralul Albino . da Silva, șeful casei 
militare a președintelui. Braziliei, 
Joao Goulart, care a purtat timp de 
două zile convorbiri cu conducăto
rii cubani.

înaintea plecării — relatează a- 
■genția U.P.I. — generalul da Silva 
a declarat: „Sînt satisfăcut în între
gime de misiunea încredințată 
președintele Goulart și consider 
ea a fost dusă la îndeplinire cu 
succes deplin”.

NEW YORK 1 (Agerpres). — Zia
rul „New York Times“ a publicat 
scrisoarea fostului președinte al 
Mexicului, Lazaro Cardenas, în care 
e6te condamnată „blocada unilate
rală ilegală" instituită de S.U.A. 
care „creează o primejdie perma
nentă pentru libertatea și suverani
tatea Cubei, și altor țări“.

Relevînd „simptomele unei oare- 
cari slăbiri a crizei" în această re
giune, fostul președinte scrie : „dar 
pericolul nu a trecut complet. Nu 
sîntem ferm convinși că Cuba este 
ferită de cele mai agresive elemente 
din Statele Unite care, după ci^m se 
vede, nu au renunțat la planurile 
lor de invazie militară directă a 
acestei insule. De aceea, pacea în 
întreaga lume nu este încă asigu
rată“.

Pericolul nu a trecut compact
DECLARAȚIA LUI LAZARO CARDENAS

In încheiere, Cardenas cheamă
toate forțele care se pronunță pen
tru rezolvarea pașnică a crizei să 
obțină „măsuri imediate în vederea 
asigurării securității Cubei", astfel 
îneît să se 
consecințe 
lume".

Ziarul 
relatează 
continuă 
S.U.A. și că la operațiunile diversio
niste împotriva Cubei participă și 
cetățeni americani.

Transfugii contrarevoluționari cu
bani au anunțat oficial pe secretarul 
general provizoriu al O.N.U. că nu se 
consideră datori să respecte înțele
gerea de a nu săvîrși acțiuni agre
sive împotriva Cubei.

Persecuțiile dezlănțuite de guver
nul de la Bonn împotriva revistei 
hamburgheze „Der Spiegel“ continuă 
să se amplifice. Revistei i s-a inten
tat, după cum s-a anunțat, un pro
ces de înaltă trădare sub pretextul 
că ar fi destăinuit aspecte „inter
zise" ale recentelor manevre ale 
N.A.T.O. care au avut loc în Germa
nia occidentală. In R.F.G. toată lu
mea știe însă că adevăratul motiv 
al persecuțiilor îl constituie faptul 
că „Der Spiegel" a demascat aface
rile veroase ale societății „Fibag" și 
participarea la ele a ministrului de 
război Strauss. După arestarea a 14 
dintre redactorii revistei, anunțată 
cu cîteva zile în urmă, ieri a mai 
fost arestat încă un colaborator al 
redacției, Hans Schmeltz. Agenția 
Associated. Press anunță totodată că 
în legătură cu acest caz, s-au produs 
arestări și în rîndurile ofițerilor 
superiori ai Bundeswehrului, pro
babil pentru a sprijini versiunea 
oficială asupra procesului.

Pe de altă parte, aceste acțiuni 
samavolnice ale guvernului de la 
Bonn au produs o vie indignare în 
rîndurile opiniei publice. In Berlinul 
occidental a avut loc un miting de 
protest împotriva acestor acțiuni. 
Organizația internațională a ziariști
lor a adresat cancelarului Adenauer 
o telegramă în care se arată că 
arestarea redactorilor constituie „o 
încălcare flagrantă a libertății pre
sei". Repercusiuni se înregistrează 
pînă și în rîndurile coaliției guver
namentale vest-germane. La 31 oc-

tombrie ministrul de justiție, Wol
fgang Stammberger, membru al 
partidului liberal-democrat, și-a 
prezentat demisia ca protest împo
triva faptului că subsecretarul aces
tui minister, Walter Strauss, mem
bru al partidului creștin-democrat, 
nu l-a informat despre măsurile 
luate, direct la ordinul lui Adena
uer, în cazul revistei „Der Spiegel".

Incidentul s-a petrecut în cursul 
unei ședințe furtunoase a consiliului 
de miniștri care, după cum relatea
ză agenția France Presse, a durat 
întreaga zi de 31 octombrie. La un 
moment dat Adenauer a suspendat 
ședința pentru a discuta cu miniștrii 
liberali și cu președintele partidului 
liberal-democrat, Erich Mende. Șe
dința consiliului de miniștri a fost 
reluată însă fără participarea mi
niștrilor liberali și tot în lipsa lor au 
fost adoptate tnai multe legi care 
vor fi trimise in discuție Bundesta- 
gului.

Este semnificativ că printre legile 
adoptate în cursul zilei se află legea 
cu privire la declararea stării ex
cepționale, al cărei caracter profund, 
reacționar a fost demascat de mult 
de reprezentanții cercurilor de
mocratice din Germania occidentală, 
împreună cu această lege, persecu
țiile îndreptate împotriva revistei 
„Der Spiegel“ prevestesc — după 
cum a spus deputatul social-demo
crat Schmidt — o nouă restrîngere 
a libertăților cetățenești, și așa ciun
tite, din R. F. Germană.

Poporul cuban sprijină poziția 
guvernului țarii

tinguri la care oamenii munciî din 
Cuba și-au exprimat din nou spriji. 
nul lor hotărît dat poziției guvernu
lui cuban.

Intr-un comentariu intitulat „cele 
cinci puncte ale Cubei" ziarul „El 
Mundo" scrie că „Cuba nu cere nimic 
altceva decît ceea ce are dreptul ca 
națiune liberă, suverană și indepen
dentă. Toate acțiunile ilegale a că
ror încetare o cere guvernul nostru 
sînt condamnate și de Carta O.N.U.".

HAVANĂ 1' (Agerpres). — Agen
ția Prensa Latina relatează că po
porul guban își manifestă sprijinul 
deplin față de măsurile și garanțiile 
cerute de primul ministru Fidel Cas
tro pentru a se apăra suveranitatea 
și independența Cubei. Centrul revo
luționar sindical al oamenilor mun
cii, Asociația națională a micilor a_ 
gricultori, Federația femeilor cubane 
și alte organizații s-au solidarizat cu 
declarația lui Fidel Castro. In capi
tală și. în alte orașe au avut loc mi-:

Evenimentele internationale și în 
•primul rînd desfășurarea „crizei cu
bane" au sfat în cenfrul dezbaterilor 
cu care a început cea de-a 4-a sesi
une a parlamentului britanic. încă din 
prima zi a dezbaterilor pe marginea 
răspunsului la mesajul tronului, depu
tatul laburist John Rankin a exprimat 
o părere larg răspîndită în Anglia 
atunci cînd a spus că războiul a fost 

■ preînfimpinat mulțumită inițiativei lua
te de guvernul sovietic. Aceeași idee 
a fost susfinuta de Harold 
personalitate marcantă a 
laburiste. ~ ' 
spus ex
ceptional pentru întreaga lume, 
singur pas greșit ar fi putut să ne 
tîrască într-un război nuclear, 
putem decîf să exprimăm un senti
ment de ușurare în legătură cu în
țelepciunea de stat care a fost mani
festată la sfîrșitul săplămînii trecute".

Un alt deputat laburist, Fernyhough, 
s-a referit la dreptul Cubei de a dis
pune de mijloace de autoapărare, 
date fiind toate acțiunile provocatoa
re tare au fost puse la cale împotri
va acestei fări.

Liderul laburist Gaitskell, ca și al|i 
membri ai parlamentului, au exprimat 
neliniștea lor profundă fafă de faptul 
că S.U.A. nu s-au consultat cu guver
nul englez înainte ca președintele 
Kennedy să fi adoptat hofărîrea cu 
privire la blocadă. Reprezentanții gu
vernului s-au găsit evident în încurcă
tură. Cu toată abilitatea sa „diploma
tică“, primul ministru Macmillan n-a

>
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Demonstrație a minerilor greviști 
idin Mourière (Franța) pentru îm- 
fbunălățlrea condițiilor lor de muncă 
*și de trai.

Congres național 
al țăranilor din Columbia

BOGOTA 1 (Agerpres). — La Bo
gota'a avut loc un congres național 
al țăranilor din Columbia.

Congresul a adoptat o declarație 
cu privire la principiile fundamen
tale prevăzînd extinderea luptei 
pentru unitatea clasei muncitoare 
și a țărănimii, pentru pace în în
treaga lume, pentru efectuarea în 
țară a unei reforme agrare sub lo
zinca „Pămîntul să fie dat celor 
care îl lucrează”.

la New York

NEW YORK. La 1 noiembrie__ ________  „ a 
sosit la New York A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
în drum spre Havana. A. I. Mikoian 
pleacă în Cuba pentru a face un 
schimb de păreri cu guvernul Re
publicii Cuba în probleme legate de 
situația internațională.

și împrejurimi au declarat miercuri 
o grevă de 24 de ore. In cursul 
după-amiezii greviștii s-au adunat 
în piața Porta San Paolo în cadrul 
unui mare miting în sprijinul re
vendicărilor lor cu privire la îm
bunătățirea condițiilor de viață și 

. de muncă.
OSLO. Direcția prețurilor din 

Norvegia a anunțat la 1 noiembrie 
■ că prețul
la sută.

zahărului a crescut cu 9

Wilson, 
conducerii 

„Criza din jurul Cubei — a 
- a implicat un pericol ex- 

Un

Nu

T I R I
oficiu,
membre ale. partidului comunist 
sau ale altor, organizații progresiste 
să se înregistreze la Ministerul Jus
tiției. Avocații lui Albertson au de
clarat că acesta refuză să se înre
gistreze.

persoane cel de-al doilea directorul adjunct a' 
secției de biologie moleculară a 
Consiliului pentru cercetări medi
cale din Cambridge.

O nouă experiență nucleară
efectuată de S.U.A.

izbuiif să dea o explicație acceptabilă 
la întrebările ce s-au ridicat și a izbu
tit doar să demonstreze, fără să 
că guvernul său a fost pus 
„aliatul“ de peste Ocean 
unui fapt împlinit.

Crificile din parlamentul britanic 
ilustrează îngrijorarea adîncă a opi-

de 
în

vrea, 
către 

fa|a

Corespondență 
din Londra

niei publice din Anglia. Se poate 
spune că importantele luări de pozi
ție în aceste zile ale filozofului 
Bertrand Russell, care, în scrisorile 
către N. S. Hrușciov și J. Kennedy a 
arătat în ce constă primejdia, a che
mat la aplanarea conflictului prin tra
tative și a evidential apoi în mod 
realist rolul Uniunii Sovietice în salv
gardarea păcii — au exprimat atitu
dinea cetățenilor englezi dornici de 
pace și securitate.

Evenimentele legate de așa-zisa 
„criză cubană" au făcut ca opiniei 
publice britanice să-i devină mai 
clară primejdia decurgînd din exis
tenta bazelor militare americane pe 
teritoriul Angliei și din posibilitatea 
do a fi tîrîtă fără 
război termonuclear, 
tară ca Anglia, cu 
populație extrem de 
consecințe incalculabile.

voia ei înfr-un 
care pentru o 

teritoriu mic și 
densă, ar avea

O idee afirmată în mod curent în 
aceste zile de numeroși parlamentari, 
lideri sindicali și alți reprezentanți ai 
opiniei publice este că obligațiile a- 
sumafe în ce privește garantarea secu- 
rifăfii Cubei trebuie îndeplinite. Ber
trand Russell a spus, într-un interviu a- 
cordat zilele trecufe, că S.U.A. „tre
buie să dea cele.mai depline și temei
nice garanții pentru independenta Cu
bei, trebuie să-și ia obligafia de a res
pecta suveranitatea acestei insule și 
forma ei de guvernămînt. în afară de 
aceasta, a adăugat Russell, aș dori ca 
în termenul cel mai scurt, cu ajutorul 
O.N.U. să fie satisfăcută cererea lui 
Fidel Castro cu privire la lichidarea 
bazei americane de la Guantanamo. 
De asemenea, numeroși reprezentanți 
ai opiniei publice cer ca în inte
resul păcii să se pună capăt 
aventurilor agresive și provocărilor fa(ă 
de Cuba. F 
laburist John 
înfrînafe acele 
n-au renunfaf 
fate împotriva 
„Esfe necesar 
eforturile pentru a se iniția o nouă 
etapă în tratativele Internationale cu 
privire la dezarmare" — declară Will 
Owen, un alt membru, al parlamen
tului. Să se folosească premisele ce 
s-au conturat pentru „a se asigura 
coexistenta pe scară mal largă' — 
arată J. Lambert, conducător al sin
dicatului unit al turnătorilor.

NEW YORK. Joi dimineața, o 
delegație a mișcării „Femei, luptați 
pentru pace" a stat de vorbă cu Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Romîne, care, răspunzînd 

. întrebărilor puse, a explicat poziția 
guvernului nostru în problema de
zarmării generale și totale, arătînd 
eforturile depuse de R. P. Romînă 
atît la Geneva cît și la New York 
pentru o soluționare rapidă a pro
blemelor legate de încetarea ■ expe
riențelor nucleare în toate mediile, 
ca un prim pas important pentru 
rezolvarea problemei dezarmării ge
nerale și totale. Delegația femeilor 
americane a mulțumit reprezentan
tului romîn pentru explicațiile pri
mite și a transmis femeilor din Re
publica Populară Romînă un mesaj 
de solidaritate cu lupta lor pentru 
pace și dezarmare.

PARIS.
o bandă
din 13 persoane. Despre existența 
acestei bande se știa de cîteva luni, 
dar abia în ultimul timp a putut fi 
descoperită. Banda era condusă de 
Dominique Pierrini, funcționar su
perior din Ministerul Afacerilor In
terne al Franței, a cărui sarcină în 
cadrul acestui minister era de a or
ganiza prinderea O.A.S.-iștilor.

Poliția franceză a arestat 
ilegală a O.A.S., compusă

LENINGRAD. Din Leningrad a 
plecat spre Cuba un grup de 
specialiști sovietici care au ela
borat proiectul unei rafinării de 
petrol pentru Cuba. Proiectul ur
mează să fie aprobat de conducă
torii Republicii Cuba. Uzina va 
prelucra anual două milioane 
tone de țiței.

TEHERAN. Hotărîrea țărilor occi
dentale membre ale Pieței comune 
de a spori taxele vamale pentru 
mărfurile importate din Iran a pro
vocat o puternică nemulțumire în 
această țară. Criticînd hotărîrea ță
rilor membre ale Pieței comune, 
Gholam Hossein, ministrul comer
țului din Iran, a declarat, printre 
altele, că, „dacă Piața comună va 
continua să promoveze o asemenea 
politică, țările asiatice vor lua mă
suri ferme în vederea apărării in
tereselor lor economice“. Hossein a 
subliniat că țara sa va trebui să ia 
măsuri în vederea introducerii unor 
restricții în privința pătrunderii în 

din

. WASHINGTON. Statele Unite au 
efectuat ieri o nouă experiență 
nucleară la mare altitudine deasu
pra insulei Johnston din Oceanui 
Pacific. Aceasta este cea de-a patra 
experiență nucleară la mare altitu
dine din actuala serie de experiențe.

Defecțiuni pe bordul
Iui ,,Mariner-2”

Iran „a mărfurilor provenite 
țările apusene".

Dictatorul s-a supărat

De pildă, deputatul 
Baird’ cheamă să fie 

: cercuri din S.U.A. care 
la proiectele îndrep- 
independenfei Cubei ; 
să se depună toate

JOHN GRITTEN

NEW YORK. La 1 noiembrie, un 
mare grup de participante la mișcarea 
„Femei, luptați pentru pace“ a vizitat re
prezentanta Uniunii Sovietice la O.N.U. 
din New York. Delegatele au fost primite 
de V. A. Zorin, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., care le-a 
vorbit despre poziția U.R.S.S. în proble
mele dezarmării, interzicerii experiențe
lor nucleare și slăbirii generale a încor
dării internaționale. Delegatele au remis 
o petiție in care cer ca prim pas spre 
slăbirea încordării internaționale să se 
accepte propunerile celor opt țări neutre 
cu privire la interzicerea tuturor expe
riențelor termonucleare și să se înceapă 
imediat tratative cu privire la lichidarea 
tuturor bazelor militare de pe teritoriile 
străine. Noi, zeci de mii de femei ame
ricane, ne alăturăm eforturilor dv, și efor
turilor femeilor sovietice de 
pacea.

ROMA. Peste 60 000 de 
din construcțiile edilitare

BERLIN. Poliția vest-germană a 
arestat la 31 octombrie pe cunoscu
tul scriitor din R. D. Germană, 
Bruno Apitz, care sosise la Dort
mund la invitația organizației lo
cale de tineret, pentru a citi cîteva 
fragmente din cunoscutul său roman 
„Gol între lupi”, care redă eveni
mentele din lagărul de concentrare 
de la Buchenwald. Arestarea scrii
torului a stîrnit proteste energice 
din partea locuitorilor orașului 
Dortmund.

CIUDAD DE GUATEMALA. Dic
tatorul Ydigoras Fuentes, a dat în 
judecată revista nord-americană 
„Time" sub acuzația că i-a „dăunat 
serios reputației“, întrucît a publicat 
un articol în care a afirmat că „toți 
cei care intenționează să investească 
capitaluri în Guatemala trebuie să-1 
cumpere mai întîi pe președintele 
țării". Ydigoras pretinde suma de 
1 000 000 de dolari drept despăgubiri.

NEW YORK. Associated Press a- 
nunță că pe nava cosmică america
nă „Mariner-2" lansată în direcția 
planetei Venus la 27 august s-au. 
produs defecțiuni. S-a anunțat că 
a scăzut brusc intensitatea curentu
lui provenind de la blocul de ba
terii solare ale navei cosmice. Acest 
lucru a provocat teama că energia 
necèsarâ într-o etapă de zbor mai 
tîrzie se va consuma înainte de 
termen.

« menfina

muncitori 
din Roma

Legea reacționară 
McCarran in acțiune

NEW YORK. Așa-numitul „Oficiu 
de control asupra activității subver
sive“ din S.U.A. a ordonat cunoscu
tului lider progresist William Al
bertson să se înregistreze în cali
tate de membru al partidului co
munist. Acesta este primul ordin Cu 
referire la legea McCarran emis de

TOKIO. La 1 noiembrie aproxima
tiv 50 000 de • studenți din Tokio, 
Kioto, Sapporo și din alte orașe au 
participat la mitinguri și demonstra
ții de protest împotriva intenției 
guvernului de a intensifica controlul 
asupra instituțiilor de învățămînt 
superior. Acțiunile unite ale studen
ților sînt o continuare a luptei pen
tru libertatea învățămîntului care 
durează de cîteva luni.

STOCKHOLM.
pentru chimie pe 
decernat oamenilor de știință din 
'Anglia Max Ferdinand Perutz și 
John Cowdrey Kendrew, pentru stu
diile lor asupra structurii proteinelor 
globulare. Primul este directorul, iar

Premiul Nobel 
anul 1962 a fost

TOKIO. In sadxul unul miting mii 
de cetățeni de origine coreeană cer 
repatrierea in R. P. D. Coreeană.
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