
Se extinde utilizarea 
maselor plastice

Aspect exterior al Combinatului de Industrializare a lemnului din Rîmnicu Vîicea, regiunea Argeș.
(Foto : Agerpres)(Agerpres)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

In raioanele Brăila și Făurei

la executareaRitm diferit
In regiunea OHeniade toamnaarăturilor

construcții din

această parte a țârii au

a fost rostit 
rectorul Insti-

Prin aceste rețele, încă 
Oltenia : Vînju Mare și 

la sistemul energetic

In 
orașului Bra- 
strada Repu
s-a deschis 
un magazin

lucrările celei de-a
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Mari suprafețe arate 
în regiunea Dobrogea

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — In aceste zile, 
In gospodăriile agricole de stat și gospodăriile co
lective din regiunea Dobrogea se lucrează intens la 
tngrășarea terenurilor destinate semănăturilor de pri
măvară. Pînă acum au fost transportate pe cîmp 
proape 300 000 tone gunoi de grajd, iar pe 85 000 
s-au administrat îngrășăminte chimice.

Intr-un ritm susținut se execută și arăturile 
toamnă. Folosind din plin capacitatea de lucru a 
tractoarelor, mecanizatorii din regiune au arat peste 
220 000 ha ce urmează să se însămînțeze în primăvară 
cu diferite culturi.

Cele mai bune rezultate au fost obținute în raioa
nele Adamclisi, Istria, Tulcea, Medgidia și altele.

Imediat după termina
rea însămîntărilor de 
toamnă, în raioanele Brăila 
și Făurei, ca de altfel în 
întreaga regiune Galați, 
mecanizatorii și colecti
viștii au început arăturile 
de toamnă, pregătind 
ogoarele pentru recolta 
anului viitor. Pînă la 30 
octombrie în raionul Brăila 
au fost executate arături 
de toamnă pe mai mult de 
80 la sută din suprafața 
planificată. Este rezultatul 
muncii mecanizatorilor și 
colectiviștilor, bine planifi
cată de către consiliul a- 
gricol raional.

Zilnic, Comitetul raional 
de partid Brăila a urmărit 
cum se realizează viteza 
de lucru în fiecare gospo
dărie colectivă. Acolo un
de s-a constatat o rămî- 
nere în urmă s-a dat spri
jin concret și operativ. 
Astfel s-a reușit ca terenu
rile pentru arături să fie 
èliberate la vreme. Trac
toarele sînt folosite din 
plin. Măsurile prevăzute în 
planurile gospodăriilor co
lective privind desfășura
rea campaniei de toamnă 
,sînt aplicate, de asemenea, 
/la timpul potrivit. In mo- 

. mentul de fată, raionul 
Brăila este fruntaș pe re
giunea Galați.

Șl în raionul Făurei, 
multe gospodării colective 
ca cele din comunele Jir- 
lău, Ianca, Fillpești șl al
tele au arat aproape în
treaga suprafață planifi
cată. Colectiviștii au recol
tat și eliberat aproape tot 
terenul care urmează să 
fie arat. Aceasta arată că 
în raionul Făurei există

coordo- 
fabrica-

30 BĂNI

suficienta condiții ca rit
mul arăturilor de toamnă 
să se desfășoare cu toată 
intensitatea.

Unele gospodării colecti
ve au rămas însă în urmă 
cu această lucrare. La 
gospodăria colectivă din 
comuna Galbenu au fost 
arate pînă la 30 octombrie 
numai 160 ha din cele 900 
ha planificate, iar la cea 
din comuna Băile doar 120 
ha din 540 ha prevăzute. 
La fel stau lucrurile și la 
gospodăria colectivă Fău- 
rei-sat. Rămînerea în urmă 
se datorește 
tractoarele nu 
tul de bine 
S.M.T. Balta 
exemplu, unele tractoare 
în loc să are, au stat ne
folosite din cauza defec
tuoasei organizări a mun
cii. Conducerea S.M.T.-uluj 
nu a urmărit dacă se reali
zează zilnic viteza medie 
planificată, nu a luat mă
suri operative ca fiecare 
tractor să lucreze cu în
treaga lui capacitate. Din 
această cauză, în raionul 
Făurei s-au arat pînă a- 
cum numai 40 000 de ha 
din cele 58 000 ha planifi
cate. Fată de celelalte pe
rioade ale campaniei, con
siliul agricol raional a slă
bit controlul și sprijinul pe 
care este dator să-1 acorde 
gospodăriilor colective. Co
mitetul raional de partid 
trebuie să urmărească în
deaproape grăbirea exe
cutării ogoarelor de toam
nă, pentru a lichida ră
mînerea în urmă.

faptului că 
au fost des- 
folosite. La 
Albă, de

V. DELEANU 
coresp. „ScînteiT

Colectivul fabricii de ciment din Medgidia a 
obținut în acest an realizări de seamă în îndepli
nirea sarcinilor de plan. Au adus o contribuție im
portantă fruntașii în producție — Ion Chiriac, zi
dar ; Florea Voicu, cazangiu ; Elena Has, bobina
toare ; Iatan Dobre, lăcătuș ; Gh. Roșu, electrician 
și Iustin Iliescu, mecanic.

(Foto : Agerpres)

Șsstisreîe se pregătesc pentru iarnă
PLOIEȘTI (coresp. 

buna desfășurare a 
structorii de locuințe ploieșteni au luat în ultimul timp 
o serie de măsuri. Pe șantierul complexului de locuințe 
de lingă Gara de su'd ă orașului s-a'mohtaf’un cazan' 
pentru încălzirea apei și agregatelor și o stație de 
fluidizare a varului și de pompare a lui direct în ma- 
laxoare. La stația de betoniere s-au construit benzi 
transportoare pentru transportul betonului la punctele 
de lucru, precum și buncăre pentru descărcarea ba
lastului direct în cupa betonierelor. Atît pe șantierul 
din Ploiești, cît și pe cele din Buzău, Cîmpina și Tîr- 
goviște se amenajează în prezent stații închise din 
stufit sau plăci fibro-lemnoase unde vor funcționa !n 
cursul iernii malaxoarele de mortar și stațiile de be
toane.

„Scînteii"). — Pentru a gsigura 
lucrărilor în cursul iernii, con-

O nouă promoție Je agronomi 
la satea plecat

de 660O nouă promoție
Ingineri agronomi, mecaniza
tori, zoofehnicieni și medici 
veterinari șl-a început acti
vitatea în unitățile agricole 
socialiste. In anii regimului 
democrat-popular au fost pre
gătiți 15 500 ingineri agro
nomi, mecanizatori, zootehni
cieni și medici veterinari.

șl ceilalți studenfl, stu- 
din învățămîntul supe-

Ca
denții
rior agricol au la dispoziție 
condiții din ce In ce mai 
bune de învățătură și viață : 

cămine confortabile, cantine, 
biblioteci, laboratoare dotate 
cu aparatură și utilaje mo
derne, ferme didactice etc.

Utilizarea maselor plastice în lo
cul metalelor sau altor materiale 
s-a extins în aproape toate sectoa
rele industriei constructoare de ma
șini. Cele 1200 de tone de mase 
plastice folosite în acest an s-au 
transformat în sute de tipuri de 
piese, mai economice, mai ușoare 
și mai aspectuoase, utilizate în cele 
mai variate domenii. Le folosesc pe 
scară din ce în ce mai largă con
structorii de autobuze și troleibuze 
din București și de autocamioane 
din Brașov, muncitorii de la Uzine
le de vagoane și cei de la Uzina de 
strunguri din Arad, constructorii 
navali din Galați și Oltenița, fabri
cile de mașini agricole, de mașini 
pentru industria textilă etc.

Utilizarea în industria construc
toare de mașini a maselor plastice 
în locul metalelor sau a unor ma
teriale mai costisitoare a adus în 
acest an economii de peste 5 310 000 
lei.

■ In prezent se experimentează uti
lizarea maselor plastice în noi do
menii ale construcțiilor de mașini 
— la fabricarea rulmenților, la 
construcția de ambarcațiuni navale 
ușoare etc.

Spectacol al artiștilor 
amatori

încă taă raioane racordate 
la sistemul energetic național

Zilele acestea au fost date în exploatare liniile elec
trice de înaltă tensiune Tr- Severin—Vînju Mare—Flă- 
mînda și Ploștina—Strehaia. 
două raioane din regiunea 
Strehaia au fost racordate 
național.

De la începutul anului, în 
fost date în exploatare linii electrice de înaltă ten
siune cu o lungime mai măre decît a celor construite 
în ultimii 3 ani- In prezent, energia electrică produsă 
de marile centrale electrice ajunge prin intermediul 
rețelei sistemului energetic național în 14 din cele 
15 raioane ale regiunii Oltenia. Toate cele 40 de eate 
electrificate în regiune anul acesta, primesc energie 
electrică din sistemul energetic național.

Sesiunea științiiică a cadrelor 
didactice de

de construcții
la Institutul 
din București

Magazin 
de prezentare 

a presei

Vineri au început
Vlll-a sesiuni științifice a cadrelor di
dactice de la Institutul de
București,

Cuvîntul de deschidere 
de prof. ing. V. Nicolau, 
tulului.

Sesiunea dezbate probleme legate de 
rolul cercetărilor științifice în construcții, 
dinamica construcțiilor și ingineria anti
seismică, introducerea progresului tehnic 
în construcțiile feroviare și unele meto
de noi de sporire a capacității de trans
port a căilor ferate.

Lucrările sesiunii continuă în zilele de 
sîmbăfă și duminică.

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii”). 
centrul 
șov pe 
blicii, 
recent 
de prezentare a pre
sei romînești și stră
ine. Cititorii pot 
găsi aici reviste si 
ziare, apărute în
tară, cît și peste ho
tare, în diverse
timbi. Magazinul este 
deschis 
zilei.

in tot cursul

SUCEAVA (coresp. '„Scînteii"). — 
în sala „Ciprian Porumbescu“ a avut 
loc un spectacol de gală prezentat 
de formațiile teatrale din regiune 
clasificate la faza interregională de 
la Bacău a celui de-al Iîl-lea 
festival bienal de teatru „I. L. Ca- 
ragiale". Au prezentat spectacole e- 
chipa de teatru de păpuși a Casei 
raionale de cultură din Botoșani cu 
piesa „Deschide-te traistă", echipa 
de teatru a Casei orășenești de cul
tură Suceava cu piesa „Fata cu pis
trui", echipa de teatru a căminului 
cultural din Dolhasca, cu piesa „În
drăzneala“.

La cel de-al III-lea festival bienal 
de teatru „I. L. Caragiale" au parti
cipat în regiunea Suceava 585 for
mații teatrale din așezămintele cul
turale, cuprinzînd peste 7 000 artiști 
amatori, cu aproape 1 000 mai mult 
ca la concursul precedent, precum și 
2 000 recitatori și cititori artistici.

IP

Palatul Pionierilor din Capitala. 
La cercul de aeromodele.

A. Î. MIKOIAN, prim vice-președintele Con
siliului de Fținiștri al U.R.S.S., a plecat în 
ziua de 2 noiembrie din New York spre Ha
vana.

- STAȚIA^ INTERPLÂNETARA-.„MARTE-J?^U.i 
continuă zborul spre planeta Marte. Legătura 
cu stația este bună. (în pag. Vl-a telegrama 
TASS și ecouri internaționale la noua reali
zare științifică sovietică).

CONFERINȚA FEMEILOR CARE LUPTA 
PENTRU PACE, care a avut loc la 1 noiem
brie la Londra, a cerut primului ministru al 
Angliei, Mcmillan, să semneze de urgență 
tratatul ou privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, să contribuie prin 
acțiuni concrete la consolidarea O.N.U.

REZERVELE DE AUR ale S.U.A. au scăzut 
cu 40 de milioane dolari în săptămlna -----------
încheiată la 31 octombrie, ceea ce 
face ca scurgerea aurului de la în
ceputul anului să se cifreze la 912 
milioane dolari.

N. S. HRUȘCIOV ȘI ALȚI CONDUCĂTORI 
SOVIETICI au avut ieri la sediul C.C. al 
P.C.U.S. o întrevedere cu delegația P.S.U.G. 
în frunte cu Walter Ulbricht, la care s-a făcut 
un larg schimb de păreri In probleme care 
interesează ambele părți. (Telegrama tn pa- 
•gb.caV-3). .

LA ROMA s-a deschis sesiunea Comitetu
lui de conducere al comunității europene a 
scriitorilor. Din partea R. P. Romîne participă 
acad. M. Beniuc — președinte al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Roanînă.

ULTIMELE REZULTATE ÎN LEGÄTURÄ CU 
ALEGERILE DIN RHODESIA DE NORD SÎNT t 
partidul lui Roy Welensky — partidul fede
ral unit — a obținut 15 locuri, partidul unit 
al independenței naționale — 14 locuri și 
partidul Congresul național african din Rho
desia de nord — 5 locuri.

TELEGRAMĂ

ADENAUER șl-a amînat cu o săp- 
tâmînă vizita în Ștatele Unite. In 
loc să plece la 7 noiembrie, va ple
ca la 14 noiembrie.

'Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului- de Stat
Buc urești—Romînia

ME06IBIA - BOCȘA, M MINISTER
Consiliul 

nafor pentru 
' rea podurilor rulante 

a fost creat cu un 
scop bine stabilit. 
Podurile rulante care
părăsesc uzina din Bocșa cu destinația 
spre zeci și zeci de întreprinderi indu
striale din țară sînt produse complexe, 
în componența lor intră mii de repere. 
La fabricarea produsului amintit coope
rează 14 întreprinderi. Podurile rulante 
au deci o marcă colectivă. Activitatea 
consiliului se apreciază după respectarea 
de către uzina coordonatoare, adică fur
nizorul general, a termenelor contrac
tuale, după calitatea produselor și costul 
l.or tot mai scăzut,

L-am rugat pe tovarășul inginer Ni
colae Perian, directorul uzinei coordona
toare, (Uzina de construcții metalice și 
de mașini agricole din Bocșa) și preșe
dinte al consiliului coordonator, să a- 
precieze activitatea consiliului coordona
tor, a uzinei coordonatoare și faptul că 
în primul semestru al anului, cîteva 
poduri rulante n-au ajuns — după cum 
prevedeau termenele contractuale — la 
beneficiari.

Tovarășul Perian ne-a răspuns :
„Fabricarea pieselor și subansamblelor 

In diferite uzine cu care cooperăm per
mite o mai bună valorificare a rezervelor 
interne ale întreprinderilor respective, 
precum și o adincire a profilării și spe
cializării producției. De la înființarea con
siliului nostru au trecut aproape doi ani. 
în acest răstimp, am cîștigat experiență, 
aportul consiliului în organizarea produc
ției podurilor rulante a sporit necontenit. 
S-au obținut rezultate cu care se mindtesc 
deopotrivă toți colaboratorii noștri. U- 
zina a livrat în primele 8 luni ale anului 
cu 6 la șută mai multe poduri rulante 
decîf tn perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Consiliul coordonator fine 
o strînsă legătură cu beneficiarii, urmă
rește comportarea podurilor în funcțiune, 
a lua1 importante hofă'îri care, aplicate, 
au dus la îmbunătățirea calității unor 
piese și subansamble, la reducerea pre
țului lor de cost, au ridica* nivelul tehnic 
al p'oduselor. Intr-un 
coordonator își justifică 
organism viu.

Succesele ne bucură 
un imbold pentru toți

PRIN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI 
— PE FIRUL UNOR SARCINI 

DE COOPERARE

cuvînt, consiliul 
menirea, este un

deopofrivă, sînt 
membrii consi-

țiului. Avem insă șî cazuri cînd rezul
tatele nu sini pe măsura posibilităților. de 
care dispunem. Asupra acestora avem 
datoria de a acționa mai hotărî), mai 
cu seamă că de la slîrșitul primului se
mestru și pînă acum, în loc să recupe
răm rămînerea in urmă s-au mai adăugat 
și alte poduri rulante nelivrafe“.

Am aflat că pentru o. parte din podu
rile restante, răspunzătoare este uzina de 
la Bocșa. E adevărat că s-au îmbunătățit 
pe parcurs proiectele unor poduri ru
lante, construcțiile lor au fost moderni
zate, podurile sînt mai mari. Pentru asta 
a fost nevoie de timp. Dar în uzină s-a 
acționat cu o oare
care încetineală în 
ce privește pregătiri
le pentru noile 
schimbări de fabrica
ție. Pentru celelalte 
restanțe însă vina o 
poartă unele între
prinderi colaboratoare, care nu și-au res
pectat întocmai obligațiile contractuale.

Avem în față dosarele ședințelor con
siliului coordonator. Răsfoindu-le, îți dai 
seama că în ele sînt concentrate — sub 
formă de hotărîri chibzuite — o serie 
de măsuri bune. Unele au prins viață. 
Au apărut însă șî greutăți în activitatea 
uzinei care realizează produsul finit.

...Să mergem pe firul lucrurilor. In 
curtea uzinei din Bocșa pot fi văzute ter
minate construcțiile metalice pentru mai 

. multe poduri. Unora le lipsește, o parte 
din aparatajul electric, altora cărucioa
rele. Am pornit la uzinele mecanice din 
Timișoara care trebuiau să le livreze. 
Fără mare greutate am dat de ele. Con
strucția metalică a acestora este termi
nată, dar unora le lipsesc reducfoarele 
care n-au venit de la I.M.U. Medgidia, 
și o parte din aparatajul electric care n-a 
sosit la timp de la fabrica da mașini 
electrice din București.

Să vedem acum ce spun tovarășii de 
la Medgidia care n-au livrat la timp re- 
ductoarele ? Am luat legătura telefonică 
cu uzina. De Ia celălalt capăt al firului 
■ne-a răspuns tovarășul Virgil Oancea, in- 
g;nerul-șef adjunct cu producția.

„Pentru realizarea reductoarelor, cola
borează cu noi, livrindu-ne unele piese, 
mai multe uzine. Forul tutelar ne-a or
ganizat cooperarea cu aceste întreprin
deri, iar noi am urmărit îndeaproape tra
ducerea în viață a acestei cooperări. 
Unii colaboratori însă nu-și respectă în
tru totul obligațiile pe care și le-au luat, 
Telefoanele, telegramele și adresele, 
delegații care bat adesea drumurile nu 
ne-au adus de cele mai multe ori re
zultatele așteptate. Acum cîteva zile a 
fost pe la noi, din partea direcției din 
minister care ne tutelează, tovarășul in

giner Toma Burlan. 
S-a convins la fața 
locului că organiza
rea producției în u- 
zina noastră este 
pusă la punct. Dar 
asta nu . ajunge. E 
nevoie să avem și

sprijinul celorlalte uzine colaboratoare“.
Ne-am dus mai departe pe firul lu

crurilor. Am stat de vorbă și cu tovarășul 
Toma Burlan, care a participai la mai 
multe ședințe ale consiliului coordonator, 
lată ce ne-a spus el :

„După părerea mea, majoritatea nea
junsurilor provin nu de la cei care exe
cută piese și subansamble pentru podu
rile rulante, ci de la beneficiarul care 
comandă podurile. întreprinderile au ne
voie de un număr mare de tipuri de ase
menea poduri. Ele fac astfel comenzile : 
„Vrem poduri I“. „Pe cînd le doriți ?" 
„Cît mai repede, deoarece avem nevoie 
de ele"... Beneficiarul nu se îngrijește in 
schimb să înainteze din vreme documen
tația tehnică. $i astfel întreprinderile co
laboratoare nu pot frece la executarea 
pieselor și. subansamblelor. Pentru a se 
aproviziona cu materiale, a stabili tehno
logia de fabricație nu este sulicientă 
numai lansarea comenzii, ci este nece
sar să se stabilească și tipul de pod ru
lant. Și cum documentația lipsește une
ori, se ivesc neînțelegeri, întîrzieri".

★
în zilele acestea s-a ținut la Timi

șoara ședința lunară a consiliului coor-

donator pentru po
duri rulante. Repre
zentanții întreprinde
rilor care fac parte 
din consiliu, ca și
delegații direcțiilor

generale din Ministerul Metalurgiei și
Construcțiilor de Mașini au avut în față 
probleme complexe de rezolvat. Fără să 
scape din vedere sarcina de a executa 
toate podurile rulante prevăzute pentru 
anul în curs, ei au privit în perspectivă 
și au examinat cu grijă și pricepere, mă
surile ce se impun pentru eliminarea in 
anul viitor a neajunsurilor. O parte 
neficiarilor podurilor rulante sînt 
și combinate din cadrul aceluiași 
ter : combinatele siderurgice din

a be- 
uzine 

minis- 
. _________ ____ =... „... Hune

doara și Reșița sau diferite unități indus
triale aflate în construcție. Alfi benefi
ciari aparțin Ministerului Industriei Ali
mentare, Ministerului Industriei Petrolu
lui și Chimiei, Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice. Toți adeștia sînt ei 
înșiși interesați să-și pregătească și să 
înainteze din timp documentațiile pentru 
podurile pe care le solicită.

La ultima ședință a consiliului coordo
nator s-a făcut — pe baza examinării 
posibilităților existente la I.M.U. Med
gidia — propunerea ca producția de re- 
ductoare să fie repartizată în întregime 
acestei întreprinderi. Direcția generală 
din ministerul tutelar și-a însușit această 
propunere, rămînînd ca încă de pe acum 
să ia măsuri de sprijinire a întreprin
derii pentru pregătirea fabricației din a- 
nul viitor.

Îndeplinirea hotărîrilor luate în consi
liul coordonator depinde nu numai de 
întreprinderile colaboratoare, care se gă
sesc la zeci și sute de kilometri depăr
tare una de alta, ci și de felul în care 
unele direcții generale din ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de mașini în- 
țeleq să conlucreze, să se sprijine între 
ele, pentru a nu mai da loc la întîrzieri.

Despre măsurile ce se vor lua pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă și pentru 
mai buna îndeplinire a sarcinilor de 
cooperare, vom relata atunci cînd vom 
primi răspunsul organelor de resort, pre
cum și al întreprinderilor cooperatoare 
amintite.

C. MORARU

Excelenta Voastră,
In numele participanfilor la cea de-a opta Conferință mondială 

pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen și preîntîmpinarea 
unui război nuclear. în numele Consiliului japonez și al meu personal, 
doresc să vă exprim cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul 
adresat de dv. Conferinței.

Mesajul dv., căruia i s-a făcut o largă publicitate atît în 
cît și în japoneză, a fost primit cu recunoștință și a constituit 
rajare pentru luptătorii pentru pace, ca și pentru participantii 
ferință. O dată cu mulțumirile noastre, ne exprimăm speranța că ne 
vefi acorda și în viitor solidaritatea și sprijinul dv.

Cu cît obținem mai multe realizări și succese în lupta pentru pacea 
mondială, cu atit vedem mai clar sarcinile care ne stau în fată ; și de 
la a opta Conferință mondială ne luăm din nou angajamentul să mergem 
înainte cu încredere și cu hotărîre pînă vom obține interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, vom înlătura pericolul războiului atomic, iar 
dezarmarea generală și totală va deveni o realitate.

Al dv, sincer,

de salut

engleză 
o încu
ia Con-

Prof. dr. KAORU YASUI
Președintele Consiliului Național japonez 

pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen

NOI COMPLEXE ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI> » »

în orașe, centre muncitorești și 
stațiuni balneo-climatice au fost 
construite și date în folosință 
anul acesta circa 40 de complexe noi 
ale cooperației meșteșugărești. La 
Petroșeni. Lupeni, Constanța, Borsec, 
Sovata, Călimănești și în alte loca
lități au fost puse la dispoziția oa
menilor muncii unități moderne de 
croitorie, frizerie-coafură, foto, re
parații de radio și televizoare, încăl
țăminte. produse de artizanat. Noile 
complexe sînt dotate cu utilaje și 
aparate moderne.

Unități moderne de deservirea 
populației au fost înființate în ulti
mul timp și la parterele noilor 
blocuri de locuințe construite în 
marile orașe. Numai în București, 
Constanța și Galați au fost amena
jate 10 asemenea centre. (Agerpres)

CA UN COLOSAL MAGNET
Pentru cel ce vizitează Bucureștiul în. 

aceste zile de ioamnă tirzie, orașul îi 
oferă un nou punct de atracție. Luați 
troleibuzul din Calea Plevnei, suiți în 
autobuz la Piața Unirii, călătoriți cu 
tramvaiul 3 sau 4, și vă vefi convinge 
că toate drumurile, duc la... Pavilion 
Uneori, mai ales duminica, aceste dru
muri sînt atît de aglomerate, incit s-ar 
putea să călătoriți pe scară.

Marele interes fată de cel de-al 
IV-lea Pavilion de Mostre se manifestă 
nu numai la bucureșteni, ci și la miile 
de excursioniști din Ploiești, Galați, 
Brașov, Pitești sau Bacău. Cil despre 
oaspeții străini, fie că sînt metalurgiști 
din Riga, turiști din Bulgaria sau Polo
nia, oameni de afaceri din Anglia sau 
ziariști din Franța, S.U.A. ori Japonia, 
aprecierile lor ar putea li concretizate 
în metafora unui oaspete ziarist, care 
observa că Bucureștiul „posedă în a- 
ceste zile un magnet colosal“...

De unde provine acest viu interes 
pentru Pavilion î „Sînt mîndru de 
această capodoperă arhitectonică, rea
lizată de inginerii noștri" — notează 
un vizitator într-unul din cele 40 de 
caiete de observații și propuneri.

„Am descoperit cu bucurie aici, pro
duse pe care le realizează muncitorii

din orașul meu : Sighișoara" — notea
ză un alt vizitator. Deci, marea expozi
ție atrage și prin faptul că oglindește 
eforturile creatoare ale producătorilor 
de mărfuri din întreaga
București la Sighet, de la Tulcea la 
Timișoara, pentru că ilustrează dezvol
tarea industriei in anii regimului nostru,

HtMtwț
numărul mereu în creștere al sortimen
telor de bunuri de larg consum.

Sute și mii de însemnări se referă la 
expoziția propriu-zisă, la marea diver
sitate de mă furi, la prezentarea, cali
tatea, aspectul celor mai felurite arti
cole. Un lăcătuș constructor din Galați, 
un grup de colectiviști 
regiunea București, un 
Rîmnicu Vîlcea, un grup 
ai Institutului de Fizică 
*ă, prin însemnările lor, largul interes 
pe care îl stimeste Pavilionul de mostre 
tn cele mai diferite pături ale copu
lației; Pentru că aici vizitatorul nu este 
numai un admirator al frumosului coti
dian, ci și un participant la o amplă

consfătuire, un om care își exprimă pă
rerile și sugestiile în legătură cu expo
natele văzute. Gospodine și elevi, 
muncitori și funcționari, completează 

tară, de la chestionarele sau își notează propune
rile în caiete; 180 de ghizi îndrumă 
vizitatorii și înseamnă în carnete spe
ciale eventualele observații ale aces
tora, în vreme ce 36 de oameni, co
lectivul de studiere a cererii de măr
furi, triază zi de zi, mii și mii de ches
tionare, sugestii, păreri. Pînă acum 
s-au înregistrat, prin chestionare, caiete 
etc., aproximativ 300 000 de asemenea 
propuneri și observații. „Confecțiile 
bărbătești de vară sînt cele mai reu
șite din ultimii ani. Aș dori să le gă
sesc în magazine încă din primăvară“. 
„Ursonul din fir sintetic este foarte 
eleqanf. Aș dori..." etc.

300 000 de aprecieri și sugestii, peste 
un milion de vizitatori I Cifrele acestea 
vorbesc de la sine nu numai despre 
frumusețea vastei expoziții ci, mai ales, 
despre bogăția sortimentelor, a noută
ților prezente în fiecare stand, despre 
creșterea cerințelor populației. Acesta 
ni se pare a li motivul cel mai temei
nic pentru care în ultimele zile, toate 
drumurile duc la Pavilion I

din Stoienești, 
profesor din 

de cercetători 
Atomică, a*es-

PAUL DIACONESCU
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Douâ expoziții (Foto : R. CostlnJ

La ora prîuzului

de îndrumarea ac- 
partid pe blocuri

organizației de 
Boița-Hațeg se

ob- 
fu-

dintre aviatorii noștri 
zboară cu mașini mo- 
„IL-18” își amintesc cu 
și recunoștință de Ha- 
Simion. Piloți încercați

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Zilele trecute, biroul Comitetu
lui raional de partid Timișoara a 
analizat cum se desfășoară mun
ca politică pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective. în ședință s-a 
arătat că au fost organizate 
consfătuiri și schimburi de expe
riență în care au fost scoase în 
evidență metodele bune privind 
Organizarea și desfășurarea muncii 
politice. Un astfel de schimb de 
experiență a fost organizat la gos
podăria colectivă din Sinandrei pe 
tema : „Munca politică de masă în 
slujba întăririi economico-organi
zatorice a gospodăriilor colective“. 
Munca politică de masă a contri
buit la antrenarea colectiviștilor în 
realizarea unor producții vegetale 
și animale sporite, la folosirea ra
țională a pămînturilor, introducerea 
agrotehnicii înaintate, asigurarea 
bazei furajere și dezvoltarea sec
torului zootehnic.

TG. MUREȘ (coresp- „Scînteii"). 
— în acest an în satele raionu
lui Tg. Mureș au fost organiza
te 186 cercuri și cursuri care cu
prind 4 483 cuisanți, cu 41 cercuri 
și cu 2 000 cursanți mai mult față 
de anul tiecut. A crescut cu mult 
numărul cursarițilot care studiază 
Statutul P.M.R. ; în cîteva gospo
dării colective mari au fost orga
nizate cercuri de economie agra
ră pentru cădrele de conducere 
din gospodăriile colective, pentru 
brigadieri și colectiviști fruntași.

Se vor organiza cicluri de 
ferințe pentru președinții 
turilor populare comunale și 
tru lucrătorii din cooperație.

Din totalul propagandiștilor
te 100 sînt activiști de partid, ca
dre din aparatul de stat și din 
economie. Pentru o temeinică pre
gătire a propagandiștilor, în a- 
fara programului de pregătire ce 
are loc la cabinet, ei sînt informați

con- 
sfa- 

pen-

pes-

1,05 lei

IN EDITURA POLITICĂ 
au apărui:

N. N. CONSTANTINESCU, 
AXENCIUC : „Capitalismul mo

nopolist în Romînia”.
328 pag. 8,70 lei
Lucrarea este dedicată proble

melor apariției, evoluției și lichi
dării capitalismului monopolist 
în Romînia. Ea conține un bogat 
material referitor la caracteristi
cile economiei romînești în ulti
mul stadiu al capitalismului. 
Cartea se adresează în special 
celor ce studiază economia poli
tică, istoria patriei și istoria eco
nomiei naționale.

C. MECU : Producția de măr
furi, banii și legea valorii.

48 pag, 1 leu
N. CUCUI, S. STÄNEL : Depu- 

tatul sfatului popular — activist 
obștesc.

88 pag.

In rîndurile de față vom vorbi 
despre doi oameni din raionul Si
biu cărora colectiviștii din gospo
dăriile respective le-au acordat o 
mare cinste și încredere — aceea 
de a-1 alege președinți. Acești doi 
oameni sînt Ioan Cermonea din co
muna Avrig și Niculaie Popimoise 
din satul Colun, comuna Scorei...

-A-
...loan Cermonea nu se numără 

printre acei președinți cu vechime 
de ani de zile pentru simplul mo
tiv că gospodăria colectivă din A- 
vrig a luat ființă abia la siîrșitul 
lunii ianuarie a acestui an. Pe a- 
tunci încă nu-i era limpede cum va 
putea el să conducă 816 familii co
lectiviste cu aproape două mii de 
hectare teren arabil. Firește expe
riența nu se capătă într-o zi. Dar 
ca sute de alți președinți de gos
podării colective, cu care agricultu
ra noastră socialistă se mîndrește, 
Cermonea a înțeles de ia bun în
ceput marea răspundere cu care 
l-au învestit colectiviștii-

Au început cu un plan de produc
ție. Ținîndu-se seama de condițiile 
naturale locale deosebit de priel
nice și de îndelungata practică a 
țăranilor, s-a prevăzut ca în afară 
de cereale, să se cultive suprafețe 
întinse cu cartoii și sfeclă de zahăr. 
O mare atenție s-a dat și creșterii 
animalelor. Dar o bună parte din 
posibilitățile gospodăriei scăpaseră 
din atenție, sau, mai bine zis, oa
menii n-au avut îndrăzneala să se 
avînte prea departe. Ca bun gos
podar, Cermonea vede lucrurile 
în perspectivă. Bunăoară în plan fi
gura construirea unui grajd pentru 
100 de vaci. Pe cînd îi puneau te
melia, Cermonea a venit cu propu
nerea să se sporească numărul de 
animale și, în consecință, să se mai 
înceapă un grajd de aceeași mă
rime. Propunerea lui s-a discutat 
mai întîi în consiliul de conducere 
și în biroul organizației de bază. 
Apoi a ajuns în adunarea generală, 
unde urma să treacă examenul de
finitiv. „Oare nu-i cam mult, deo
camdată.? se întrebau unii colecti
viști. Ne-am plănuit șă ridicăm și 
un atelier și adăposturi pentru 
porci, cum o să Ie dovedim pe toa
te ? Șl cît o să ne coste ?

— Știu că nu ne dau bănii afară 
din casă — le-a 
în schimb avem 
cale ? 
lemn ?

...în 
trasau 
strucții gospodărești.

Oricîte rezerve si 
avea o gospodărie, 
nu le poate pune în 
ceea i se cere unui președinte să 
știe cum să mobilizeze oamenii la 
muncă, să stimuleze spiritul de ini
țiativă, răspunderea pentru bunul 
mers al treburilor obștești, grija lor 

răspuns Cermonea. 
sau nu rezerve lo- 
îndemînă piatră șiAvem la

Avem.
zilele următoare săpătorii 
temelia ceței de-a doua con-

posibilităti aT 
un singur om 
valoare. De a-

periodic asupra unor probleme ac
tuale ale muncii de partid, ale si
tuației internaționale etc.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Organizația de bază din gospodăria 
agricolă de sfat Sibiu acordă atenție 
agitației vizuale. în centrul gospodă
riei, în secții și brigăzi, în locuri vi
zibile sînt expuse inscripții și 
panouri concrete, mobilizatoare, lată 
cîteva din acestea • „Aplicați cu toții 
metoda folosită de îngrijitorul-mulgă- 
tor Zölner Gheorghe, care lună de 
lună obține de la lotul său de vaci 
producții sporite de lapte”, „Să 
ținem anual, de la fiecare vacă 
rajată cel puțin 4 000 litri lapte".

în multe locuri de muncă sînt 
puse grafice care înfățișează sugestiv 
sarcinile de plan, angajamentele mun
citorilor și rezultatele obținute. Acti
vitatea gazetelor de perete este o- 
rientată spre generalizarea metodelor 
înaintate folosite de fruntașii în mun
că. Periodic, gazeta de perete scoa
te ediții speciale. într-o asemenea e- 
difie s-a arătat cum se pot obține 
producții mari de 
de teren neirigat, 
articole care scot 
sau popularizează
AAunca politică de masă desfășurată 
de organizația de partid contribuie 
efectiv la realizarea sarcinilor de 
producție ce stau în fața gospodăriei 
de stat Sibiu.

porumb în condiții 
Ea publică și alte 
ta iveaiă lipsurile 
experiența bună.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“).
Pe baza experienței căpătate în ultimele 
luni Comitetul orășenesc de partid Cîm- 
pina a luat măsuri pentru lărgirea acti
vului de instructori nesalariați, folosit 
pentru îndrumarea organizațiilor de bază 
și grupelor de partid. Din rlndurile celor 
mai buni muncitori, tehnicieni și . ingi
neri au fost selecționați încă 31 instruc
tori nesalariați. Printre ei se numără 
Petre Dragu de la Rafinăria Cîmpina, 
Ștefan Corneanu și Dumitru Ghenov, de

La cantina uzinei „Grivița Roșie

Cum răsplătești încrederea celorlalți?

I-a

pentru îmbogățirea continuă a avu
tului comun.

Cam tot în acele zile Cermonea 
s-a dus la un colectivist, pe nume 
Pantelimon, cunoscut ca meșter în 
fabricarea țiglei și cărămizii,
propus să-i dea șase oameni, îm
preună cu care să facă țigla și că
rămida. Cuptor și presă aveau, pă
mînt din cel mai potrivit, de aseme
nea. Pusă în practică, propunerea 
lui Cermonea se prezintă astăzi sub 
următoarea formă : 1Ô0 000 cărămizî 
și 40 000 țigle. Economii —• cîteva 
zeci de mii de lei.

După ce a venit aprobarea pen
tru creditele de stat s-a format o 
comisie din cîțiva colectiviști care 
să cumpere animale. Banul tre
buia cheltuit cu chibzuială. Cermo
nea a urmărit cu stăruință să se 
cumpere numai animale de rasă, 
bune de producție. Cu toate că va
cile au fost aduse abia prin iunie, 
au și dat peste 800 1 de lapte fie
care. Avrigenii s-au grăbit să asi
gure baza furajeră : fîh, borceag, 
otavă au însilozat porumb, colete și 
frunze de sfeclă.

Gospodar chibzuit este acela care 
folosește toate posibilitățile de spo- ( 
rire a producției agricole și a ve
niturilor bănești. Cum să nu tii sea
ma de faptul că o parte din teren 
se află de-a lungul Oltului, de a- 
propierea față de orașele Sibiu și Fă
găraș și, în sfîrșit, de șoseaua as
faltată ce leagă Avtigul de amîn- 
două aceste orașe ? Cermonea a 
cîhtărit fiecare din aceste avantaje 
cînd a susținut că din primul an să 
se cultive cu legume-26 de hectare. 1 
Rezultatul : Gospodăria 
pe legumele valorificate 
300 000 de lei. In gara Avrig së 
cârcă în vagoane zeci de tone 
cartofi. Este o parte din recolta 
lor 300 de hectare cultivate de 
lectiviștii avrigeni. Vor încasa 
cartofi circă 1 400 000 de lei. Deocam
dată această sumă va reprezenta 
cea mai mare parte din veniturile 
totale ce se vor apropia de două 
milioane. Si sînt abia în primul an. 
Iată ce înseamnă să ai însușiri de 
bun gospodar, să folosești toate 
posibilitățile ce fac ca gospodăria 
să meargă înainte.

Greutățile începutului, cărora tre
buie să le facă față, parcă-1 cople
șesc uneori pe Cermonea. Deși firea 
lui dîrză nu-1 lasă să dea înapoi, 
pare cam dezorientat, nu știe de ce 
să se apuce mai întîi. In asemenea 
situații, dacă n-ar avea sprijinul or
ganizației de bază, al instructoru
lui de partid, Mihai Fleacă, i-ar fi
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la Uzina Mecanică Cîmpina, Ion Panac 
de la Uzina Poiana Cîmpina și aljii.

Zilele acestea biroul comitetului oră
șenesc de partid a instruit activiștii 
nesalariați cu problemele de care tre
buie să se ocupe în munca de îndru
mare a organizațiilor de bază. Printre 
altele li s-a arătat cum trebuie să 
ajute organizațiile de bază în exerci
tarea dreptului de control asupra activi
tății conducerilor administrative, în or
ganizarea și desfășurarea muncii poli
tice de masă și în pregătirea adunărilor 
de partid. Un număr de 12 instructori 
nesalariați se ocupă 
tivităfii grupelor de 
și străzi.

HAȚEG Biroul 
bază de là mina 
preocupă de îmbunătățirea calită
ții minereului extras și de reduce
rea prețului de cost pe tona de 
minereu. în acest sens el a îndru
mat comitetul sindicatului ca în 
stabilirea obiectivelor întrecerii 
socialiste să țină seama de cele 
mai importante sarcini ce revin 
colectivului minei. Activitatea co
muniștilor din brigăzile de produc
ție este analizată periodic; la locu
rile cèle mai grele de muncă au 
fost trimiși membri de partid cu 
o calificare înaltă. Agitatorii Mi
ron Fluieraș, Andrei Mureșan, Ion 
Diaconu, Iacob Silviu și alții au 
țintit, lă indicația biroului, convor
biri . pe asemenea teme: „Metode 
eficiente de extracție calitativă a 

— minereului”, „Reducerea consumu
rilor specifice”, „Sporirea produc
tivității muncii” etc.

Pe întreaga mină s-au extras 
peste plan în primele 9 luni ale a- 
nului peste 2 000 tone de minereu de 
cea mai bună calitate ; prețul de 
cost pe tona de minereu a fost re
dus cu 16 lei ; economiile realizate 
în acest timp s-au ridicat la aproa
pe 100 000 lei. (De la Alex. Măgu
reanu, activist de partid).

greu s-o scoată la capăt. Pentru el 
organizația de bază nu este doar 
un for în fata căniia are îndatori
rea să prezinte din cînd în cînd ra
poarte, ci constituie ajutorul cel mal 
de seamă. Acest ajutor îl simte Cer
monea și atunci cînd 1 se apreciază 
o inițiativă și atunci cînd 1 se arată 
o lipsă sau o greșeală. Organizația 
de bază îi atrage atenția să ia mă
suri bine chibzuite, să se consulte 
de cîte ori este nevoie cu consiliul 
de conducere și cu colectiviștii.

Pentru Orice președinte de gospo
dărie colectivă, printre altele, două 
lucruri îl fäö să-1 apropie de co
lectiviști sau, dimpotrivă să piardă 
stima și încrederea lor. Primul — eă

ÎNSEMNĂRI DESPRE MUNCA 
A DOI PREȘEDINȚI 

DE GOSPODĂRIE COLECTIVĂ

se sfătuiască cu colectiviștii și eă 
țină seama de părerile lor, iar al 
doilea ar ii, spus mai simplu, să fie 
drept, nepărtinifor, să hu închidă 
ochii la diferite lipsuri sau abateri.

Cu cîtva timp în urmă, brigada a 
V-a era condusă de Gheorghe Mi- 
hăilă. Acesta își favoriza rudele la 
pontajul zilelor-muncă în dauna al
tor colectiviști, Cermonea l-a pus în 
discuția adunării generale care i-a 
făcut o critică numărul uhu.

într-o zi, un frate de-al lui Cer
monea, Niculaie, a fost chemat de 
către șeful său de echipă, Ion Iosop, 
eă lucreze la construcții. N-a vrut 
eă meargă. Și nu numai atît. A 
venit la Lrate-său, președintele, 
să-i ceară o muncă mai Ușoară- 
Insă dacă-ar fi știut ce-1 așteaptă 
Î-ar fi ocolit cale de un kilometru. 
Cermonea știe să-ți. facă o critică, 
ori cine-ai fi, de să n-o uiți multă 
vreme. „Așa te porți cu fratele tău î' 
s-a mirqt Niculaie. „Frați îmi sînt 
toți colectiviștii harnici, disciplinați. 
Cum m-ar privi lumea dacă aș fi 
părtinitor cu rudele? Ori muncești 
acolo unde e nevoie, ori daca hu, 
te pun în discuția adunării gene
rale'.

La Avrig, în toate problemele im
portante se convoacă adunarea ge
nerală. Cermonea socotește ca una 
din principalele lui îndatoriri și ale 
consiliului de conducere să prezinte 
dări de seamă în fața adunării co
lectiviștilor, să supună dezbaterii și 
aprobării măsurile pe care intențio
nează să le ia consiliul.

„La cantina noastră se servește de 
obicei o mîncare gustoasă, meniurile sînt 
Variate, iar personalul are o atitudine 
atentă... Masa e bine pregătită, servită 
la timp și curat..." lată cîteva din păre
rile exprimate în caietul de sugestii de 
către cei care iau masa la cantina în
treprinderii „Tricotajul roșu".

Păreri bune ne-au împărtășit și cei care 
iau masa la canfina-réstaurant a uzinelor 
„Republica“, la cantinele întreprinderilor 
„Flacăra roșie", „Electromagnetica" etc. 
Apreciată este și cantina petroliștilor de 
la schela Moreni. Pentru grija gospodă
rească a conducerii de aici de a crea 
cantinei cadrul unui adevărat restaurant, 
de a asigura in permanentă o miri- 
care consistentă și variată, pentru modul 
civilizat în care sînt serviji, oamenii nu 
au decît cuvinte de laudă, Coresponden
tul voluntar loan Bîz, de la Combinatul 
chimic-metalurgic din Baia Mare, ne in
formează : „Pentru că să poată oferi 
meniuri variate și gustoase și în timpul 
iernii, gospodarii cantinei noastre depun

septembrie

Cînd se duce pe la raion sau prin 
ölte gospodării cu diferite treburi, 
dude pe cîte cineva zicîndu-i : „Măi 
tovarășe Cermonea, la voi, la Avrig, 
toate merg bine în gospodărie !' 
„Nu e chiar așa, răspunde președin
tele. Mai avem de muncit pînă să 
meargă toate strană".

*
Pînă dti vreô lună în urmă, Nicu

laie Pôpimôisô a fost președinte la 
gospodăriei colectivă din sătul Co
lun, comună Scotei. De ce nti mai 
este președinte ? Doar gospodăria 
à ltiat ilință abia în 
ànul ttëàüt.

Popimoise se buctira . de o anu
mită încredere și autoritate. în mun
că pentru côieertivizaréâ satului me
ritele sale n-ău fost mici. Dai, după 
cum se vede, Popimoise ă côhàl- 
derăt că aceste mëritè îi vot ajun
ge lungă vreme, că, eddtă ales 
președinte, nu mdl e nevoie să-și 

-deö osteneala pentru à răspunde 
încrederii acordate1

Colünenii sînt oameni harnici șl 
săritori. Gospodăria lot are mari po
sibilități să sporească tecCltă la 
hectar și, mai ales, să dezvolte creș
terea animalelor (au bășune și fi
nețe de cea măi bună Calitate), să 
cultive legume pe terenul din lun
ca Oltului, să planteze livezi de 
pomi pè dealuri. Cblectiviștii aii 
cumpărat 20 de Vaci și 60 de ju- 
ninci și vițele, au ridicat un grajd, 
iar altul l-au dus pînă la acoperiș 
Dar hărnicia colectiviștilor trebuie 
îndrumată cu pricepere, cu dragos
te. De exemplu, colectiviștii, dacă 
ar fi fost bine îndrumați, în loc de 
trei hectare cu legutne, ar fi culti
vat cel puțin zece. Veniturile ar fi 
fost cu totul altele și le-ar ii dat 
mîna să împartă mai multe avan
suri bănești — nu unul siiigtir.

Or, pentru asta ar fi fost nevoie 
de un președinte destoinic, dëvôtat 
gospodăriei, pe care să-l doară ini
ma atunci cînd vede că un lucru 
sau altul șchioapătă. Din păcate, cu 
Popimoise nu s-a întîmplat așa. 
Dacă Vacile dădeau fiecare doar cu 
puțin peste trei litri de lapte zilnic, 
el rămînea nepăsătot ; dadă po
rumbul siloz a rămas nerecoltàt, dé 
asemenea nu-1 îngrijora.

In schimb, apăreau la el trăsături 
care nu făceau decît 6ă-l îndepăr
teze de colectiviș.ti : înglmfarea, cre
dința că nimeni pe lumea asta nu 
mai este ca el, Popimoise, că fără 
el Colunul ar fl înghițit de pămînt, 
iar Oltul ar seca. Singura lui grijă 
era să-și păstreze cu orice preț „au
toritatea“. Dar cum ? Hotărînd de

Prin cîteva cantine

diferite lipsuri, 
vederea.
există posibili" 
nu se serveș-

mult Interes pentru aprovizionarea cu 
alimente, legume, conserve, murături".

Oamenii muncii apreciază eforturile 
acelor colective de. cantină care se în
grijesc de asigurarea unei mese gustoa
se, consistente, bine gătite șl ieftine. Pe 
alocuri se manifestă insă 
care nu pot fi trecute Cu

„Cu toate că la Onești 
tăfi, la cantinele I.S.C.M. 
te o mîncare consistentă și de calitate”, 
ne Scrie corespondentul voluntar Gh. Dia- 
conu. Deși caietul de sugestii al canti
nei nr. 1 confine observații critice cu 
privire la Cantitatea șl calitatea meniu
rilor, nimeni din administrația acestei 
cantine n-a luat măsuri de îndreptare“.

O cerere firească a celor care mănîn- 
că la cantină este ca masa să fie servită 
în condiții igienice și, pe cît se poate, 
într-o încăpere aranjată cu gust. Cantina 
uzinelor „Grivifa Roșie“ e frumoasă și 
curată. Fefele de masă sînt din olandă, 
iar pe mêse — tôt ce este necesar, 
începind de la tâcîmurl pînă là șerve
tele, 
și la 
fefe 
plăci

la 
de masă nu sînt schimbate la timp. In 
loc de scaune, cindva aici au fost aduse 
bănci. Și de atunci nu le-a mai înlocuit 
nimeni. Lipsesc șervețelele de hirtie.-sol- 
nițele, scobitorile. Este oare atît de greu 
să se ia măsuri ca și în această cantină 
să domnească curățenia, ca abonații să 
fie serviți cum se cuvine l ',

Nici la cantina constructorilor ploieșteni 
de pe șantierele „Andrei Mureșan" și 
„Republica" situația nu-i mai bună. E 
drept, cantina este frumos zugrăvită. 
Mesele sînt noi, dar neliind acoperite cu 
plăci de sticlă, au început să se degra
deze. Fe|ele de masă sînt veșnic pătate. 
Tovarășul Nicolae Dimitriu, directorul 
Trustului de construcții din Ploiești, nu 
are de unde ști toate acestea pentru că 
nu trece pe la cantină cu lunile.

Același cadru plăcut te întîmpină 
cantina schelei Moreni. Peste tot, 

de masă din material plastic cu 
de sticlă deasupra.
cantina Rafinăriei Teleajen, fețele

unui singur, după bunul lui plac, să 
se facă său eă nu se facă un ltietu- 

în același timp dădea o atenție 
tot mai mare băuturii. Dimineață, 
colectiviștii se îndreptau ca albinele 
spre cîmp iar Popimoise apuca cu 
totul alt drum... al bufetului. Ieșea 
după cîteva ceasuri beat și începea 
să strige pe ulița satului : „Eu sînt 
durrinezeul ColunUlui' 1

Organizația de partid a încercat 
în fel și chip să-l ajute măi cu vorba 
bună, mai cu o critică aspră. De
geaba însă. Ce e drept, Popimoise 
promitea că va deveni alt om însă, 
după o zi, două, o lua iarăși de la 
capăt.

Și consiliul de conducere s-a stră
duit să-1 îndrepte. Numai Blendea 
Ghedeön, care face parte din con
siliu, de cîte oii a încercat să-i des
chidă ochii, tot trăgînd nădejde 
că-și va lepăda năravurile 1 La fel 
și Augustin Roșea și Ibh SîvU.

Ne punem întrebarea t nu cumva 
comuniștii Și ceilalți colectiviști au 
treâüt cu piea multă Ușurință peste 
cusürürilé sale 1 Fără îndoială Că 
da. Și comitetul raional de partid, 
care cunoștea abaterile lui PPpimoi- 
se, nu a ajutat organizația de bază, 
pe colectiviști să aleagă în fruntea 
gospodăriei Un om Corespunzător. 
Cu vremea colectiviștii și-au pier
dut orice încredere în Popimoise, 
și-au dat Seamă că altă cale nü 
măi ati debit să-l Schimbe. Lücrü pe 
care l-au și făcut în luna septem
brie...

* -
Atti vrut să punem față în față 

doi oameni ädrörä colectiviștii lö-aü 
àôôrdat încrederea și să arătăm 
cum a înțeles fiecare din ei să răs
plătească această încredere...

Faptele vorbesc de la sine și so- 
ebtim cd n-ar mai ii mtilte de spus. 
Sé știe că tbălizările și întărirea 
unei gospodării Obiective depind în 
mare măsură de omul căruiâ i se 
înctediațeăză Conducerea treburilor 
obștești. De aceed la alegerea 
untii președinte colectiviștii trebuie 
să ^întărească bine, să vadă ddcă 
el arè calități, însușiri de bun con
ducător, dragoste de miirică, de gos
podărie.

Organelor de partid și de 
stat hu lé poate fi indiferent dăcă 
în fruntea gospodăriilor colective 
se află Oameni corespunzători 
sau nu. Purtînd răspunderea pen
tru întărired și 
nothică a gospodăriilor colecti
ve, ele sînt datoare să se Ocupe 
cU toată grija de asigurarea ca
drelor de cohducere. Și nu e de- 
ajuns să descopere din rîndul co
lectiviștilor oamenii cei mai buni și 
să-i recomande adunării generale, 
ci trebuie să-i îndrume șl să-i a- 
jute pas Cu păs spre a fi la înăl
țimea încrederii colectiviștilor.

GH. VLAD

corespunzător!

dezvoltarea eco-

Pentru buna întreținere a unei cantine 
este neyoie în primul rind de spirit gos
podăresc. La „Tricotajul roșu“, fefele de 
masă sînt din material plastic, în culori 
frumoase. Ele dau un aspect plăcut can
tinei, se spală mai bine și mai ușor, sînt 
curate în permanentă. Și la alte cantine 
s-ar putea folosi asemenea fefe de masă.

La unele cantine, printre altele și la 
cea de la uzinele „Republica“, lipsesc 
săpunul și prosoplil. S-a sugerat ca Mi
nisterul Economiei Forestiere să producă 
suluri de hîrtie creponată care să fie fo
losită în locul prosoapelor. Propunerea 
merită atenție.

Un rol important au comisiile de can
tină. Ele vizitează în fiecare zi cantina, 
se interesează de meniuri, fac observații 
cu privire la felul cum sînt preparate 
mîncărurile, participă activ la rezolvarea 
cererilor abonafilor. Acest control obștesc 
ajută la îmbunăfăfirea activității cantine
lor. Există însă și întreprinderi unde a- 
cesfe Comisii sînt doar pe hîrtie. Ne pu
tem da seama cît de „activă“ e comisia 
de cantină a constructorilor din Ploiești 
dacă vom aminti că responsabilul cantinei 
nici nu știe cine face parte din comisie. 
La uzinele „Vulcan“, din cei șapte 
membri ai comisiei cinci n-au trecut cu 
lunile pe la cantină.

Activitatea unor comisii de cantină este 
slabă și din cauză că comitetele 
sindicatelor nu se ocupă cu spirit de 
răspundere sau se ocupă formal de con
dițiile în. care iau masa salarlății între
prinderilor și instituțiilor respective.

Grija pentru cantine, pentru asigurarea 
unor condiții corespunzătoare și a unei 
mësè bune constituie o îndatorire a co
mitetelor Sindicatelor. Iar organizațiile de 
partid ar trebui Să le ceară să se in- 
tè.reîeze ■ lY>a' îndeaproape cțe felul cum 
îți îfideplinesc obligațiile <fei care răs
pund de activitatea cantinelor.

SOMIA MOLDOVANU
GH. P

RADIO, sîmbătă 3 noiembrie • Emi
siunea : Roza vînturllor — ora 9,00 — I ;
• Uverturi — oră 9,4(1 — I ; « Fragmen
té din opera „Pescuitorii de perle“ do 
Blzet — ora .11,05 — I ; • Piese instru
mentale de Clprian Porurabescu — ora 
12,99 — I ; o „Cîntece de compozitori 
romînl și sovietici, închinate eroilor 
cosmonauțl sovietici“ — ora 12,15 — II ;
• Selecțiuni din operete — ora 12,35 — 
II ; • Suite simfonice — ora 13,10 — I ;
• Din comoara folclorului nostru — ora 
13,15 — II ; • Muzică ușoară -- ora 13,40 
— II ; • Muzică populară romîriească — 
ora 14,30 — I ; • Concert distractiv — 
oră 15,00 — I ; • Concert de muzică ro- 
mînească — ora 15,30 — II ; • Povestiri 
despre Lenin — orâ 15,45 — I ; e „Săp- 
tămlna muzicii sovietice“. In program : 
Sonata pentru vioară și plan de Iurl

TEATRE : Teatrul de operă și balet al 
R. F. Romîné . Boris Godunov — (orele
19.30) : Teatrul de stat de operată : Plu
tașul dé pe Bistriță — (orele 19,30); Tea
trul Național ,;I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Piața ancorelor — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Vicleniile lui Scapin — 
(orele 19,30): Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sàlâ Magheru) ; Steäuä polară — (orele
19.30) . (Sälä Studio): Bucătăreasă — (orele 
20); Teatrul „Lucia Sturdza Btilandra“ 
(bd. Schitii Măgureanu I): Menajeria de 
stifilă — (orele 19.30). (Sala Studio — sti'. 
Alex. Sahlä nr. 76) : Costache șl viața 
interioară — (orele 19.30); Teatrul pentru 
tineret și copil (Saia C. Miile) : Oceanul 
— (Orele 20). (Sala Oobrogèartii Ghereâ) : 
Salut voios — (oțele 17): Teatrul evreiesc 
de stat: De Ia A là Z — (orele 2Ô): TeatriiI 
Muncitoresc C.F.R.-GiUlești Făta cU 
pistrui — (orele 19,30): Teatrul satiric 
muzical „C. Tänase“ (Sala Savoy): Vorba 
revistei — (orele 20). (Sala Victoriei): Oco
lul pămîntUltii - (orele 20): Teatrul Țăndă
rică (Sălâ Or£eu)i Un băiețel, o paiață si 
o maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei) : Cactus întîiul și 
ultimul — (orele 16): Ansamblul de pa
tinaj. artistic al R. S Cehoslovace pre
zintă spectacolul .,Reportaj pe gheață“ 
(Patinoarul „23 August“) — (orele 19.30).

Celebrul 702 : Re- 
16,45; 19; 21,15), 
17; 19; 21). Gh. 
21) G. Coșbilo

15: 
în 

V. 
12;

CINEMATOGRAFE 
publica (1Ô: 12,15; 14,30; 
București (9; 11: 13: 15: 
Doja (10; 12; 15; IT: 19 
(10; 12: 14,15: 16 30: 18.45: 21). Flăcări șl 
flotl : Maghëru (10; 12: 14.15: 16,30: 18,45: 
21). I. C. Frlmu (9; 11: 13: 15: 17: 19,15: 
21,15). Mioriță (10; 12.15: 16: 18,30: 21), Lu
ceafărul (16: 18.15; 20,30). 10.000 de scri
sori : Elena Pavel (10: 12: 
Centrul înaintaș a murit 
lează la cinemâtSgrăfele 
(151 17i 19: 21). 1 Măi riOi 
21). Flacăra (10 30: 16: 18,15: 
ploaia atomică : Alex. Sahia (18.15: 20,30). 
23 August (14: 16.30: 18,45; 21). La 30 do 
ani : Arta (16; 18,15: 20,30), Tineretului 
(10; 12; 14,15: 16.30: 18,45; 21). Volga (10; 
12; 15.30: 18: 20 3Ô). 16 Februarie (16;
18: 20). Apartamentul — cinemascop : 
Lumina (i-ulCăză în Cöhtlnuare de là 
orele 9,30 plnă la orele 14: după-amlază 
16,15: 18,45! 21). Cînd comedia era rege — 
Vîrsta de aur a comediei : Central (10: 
13: 16; 19,15). Copilul și orașul — Funtik 
și castraveții : 13 Septembrie (10; 12).
Planeta furtunilor ; 13 Septembrie (16.30: 
18.30: 20,30). Pe cărările Junglei — Noi 
la festival : Timpuri noi (rulează în con
tinuare dé la. orele 10 pîriă la orele 21). 
Omul amfible: rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16: 18,15: 20,30). Bandiții 
din ôrgôsolo • înfrățirea între popoare 
(16; 18,15: 20,30), 23 August (10; 12).
Donca Simo (15; 17; 19; 21). Libertății (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Perle negre : Cul
tural (10,30: 16; 18,15: 20,30). M-am sătu
rat de căsnicie : Alex. Popov (rulează în

17; 19: 21). 
zori : rü- 

AleéSandrl 
15i 17! 19: 
20.30). Sub

Din carlinga avionului coboară 
un om trecut de vîrsta tinereții, 
în curînd va împlini 50 de ani, 
din care 30 i-a petrecut la man
șă. Aviatorul Haralambie Si
mion este cel mai vechi pilot 
din aviația civilă. El a fost cel 
dinții care a participat la acțiu
nea de combatere a dăunătorilor 
din Delta Dunării, la transpor
turile de urgență etc.

Mulți 
care azi 
derne ca 
dragoste 
ralambie 
ca Vasile Dogaru, Dumitru Jia- 
nu, Xenofon Negrea și alții au 
fost elevii lui.

Numele lui Haralambie Simion 
este strîns legat de aviația utili
tară. Din cele aproape 14 000 ore 
înscrise în carnetul său de zbor, 
3 000 au fost efectuate la diferite 
acțiuni în agricultură, silvicultu
ră, la transportul de bolnavi și 
medicamente în locuri greu ac
cesibile. Scrisorile de mulțumire 
sosite pe adresa pilotului, vor
besc despre salvarea multor vieți 
omenești.

Mii de tone de îngrășăminte 
chimice du fost împrăștiate din 
avionul pilotat de el. A colindat 
aproape întreaga regiune Bucu
rești, lucrînd la gospodăriile agri-

Haralambie Simion

côle de stat din Bilciurești, Asan- 
Aga, la Institutul de cercetări 
pentru cereale șt plante tehnice 
Fundulea ș.a.

Prin toată activitatea, sa, prin 
modestia, disciplina în muncă, se
riozitatea în îndeplinirea sarci
nilor, măiestria în conducerea a- 
vionului, pilotul Haralambie Si
mien este un exemplu , pentru ti
nerii aviatori. ~ 
sale deosebite, 
de cUrînd cu 
clasa a Il-a.

Pentru ''meritele 
el a fost decorat 
Ordinul Muncii

Levitin — ora 16,30 — II ; o Fragmente 
din opera „Hänsel și Gretel“ de Hum
perdinck — ora 17.10 — I ; « înseninări 
de reporter — ora 17.30 — II ; ® Trans
misiune din stlitlioul de concerte : Con
certul orchestrelor de muzică populară 
și de estradă ale Radiotelevizlunli — 
ora 18,00 — i ; • Scene din opere — 
ora 18.30 — II ; • Concertul nr. 4 pentru 
plan și orchestră de Rahmaninov — ora 
19.00 — II ; ® Cîntece populare romînești 
și dé dragoste — ora 20.15 — I ; • Mu
zică populară din țările Americii Latine 
— ora 20,40 — II ; • Ce e nou în libră
rii — orâ 21,15 — I ; • Album artistic — 
ora 21,45 — ÏI ; • MUzică dé dans — 
ora 21,00 — II ; o Muzică de cameră de 
Mozart — ora 22,30 — II : » „Concertul 
prieteniei“ — ora 22,52 — I ; « Muzică 
de dans — ora 23.10 — II.

io, zu.uU). umorc ïiidc • 
17: 19: 21). Casa de la răs- 

Popiilar (16; 18.15: 20,30), Flo- 
.;. 18,30: 21). Absență indelun- 
cinemascop : M. Emlnescu (15: 

Omul cu două fețe rulează

continuare de la orele 10 pînă la 21). 
Vals pentru un milion : 8 Martie (15.30; 
18; 20,30). Moșilor (16; 18.15; 20,30). O via
ță : Grivița (10; 12; 14; 16.15; 18.30; 20,45). 
Drumuri despărțite : 6-tiri DăVid (15.30; 
18; 20,30). Nouă zile dilltr-un an : V. 
Roaită (10,15; 12.30: 16; 18,15; 20.30). Acord 
final : Unirea (16; 18.15: 2d.3O). învierea 
— àmbéle serii : Alex. Sahia (10,30: 14,15). 
Dragostea și pilotul secund : T. Vladi- 
mirescu (15.30; 18: 20.30). Umbre albe : 
MUncâ (15; “ ' " “
cruce : ~ 
reasca (16: 
gată - c.
17; 19; 21). _ .. ___  .... ______
la cinematograful Iile Pintillé (16: 18,15:
20.30) . Vîntul sudului : 8 Mal (15,30: 18;
20.30) Scrisoare de la o neciinosciită : 
G. Bacoviâ (11.36; 15: 17: 19: 21). t.aza- 
rillb de Tormes : Olga Banele (15 30: 18:
20.30) . B. Delavrancea (16: 18; 20). Re
portaj cu ștreangul de gît : Drumul sëril 
(16: 13; 20). Tintin șl misterul „Lîncf de* 
aur11 : 30 Decembrie (10: 15: 17: 19: 21).
713 cere aterizarea : Aurel Vlalcu (15: 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE. Oțele 18.09 - Transmi
siune de la studioul de concerte al 
Radiotelevizlurili : Cîntă orchestrele de 
muzică populară șl de estradă ale Radio- 
televizlunli. Dirijori : Victor Predescu. 
artist emerit șl Sile Dlrilcu. în Jurul otel 
19.00 — Jutnâlul televiziunii. '19.iS — 
Pattea ă tl-â a côrtcértullil dé milZiCă 
populară si ușoară. In Jurul otel 2(1.15 — 
In fața hărții. 20.30 — Teatru în studio : 
„Mutter Coüräge“ (Arina Fiérilrig și 
copiii ei) dé Bërtôit Btêcfit. Tri îrichêlére: 
Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : 

călduroasă. CU 
LoCal. îfi Ardeal, ___ _
plouat slab. în sudul țării s-a Semnalat 
ceață, vîntul a suflat slab pînă la potri
vit, predominînd din sud-est. Tempera
tura aerului ia ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 10 grade la Oradea. 
Chlșineu-Criș șl Oravlța șl 24 grade 
la Călărași și Medgidia. In București ! 
vremea a fost călduroasă șl frumoasă, 
cu cerul măi mult senin la început. Vîn
tul a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 șl 
6 noiembrie : Vreme relativ călduroasă, 
cu cerul temporar noros. Local vor că
dea ploi trecătoare. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în general stațio
nară. Minimele vor fl cuprinse între 
minus 1 grad șl plus 9 grade, iar maxi
mele între 10 șl 20 grade. Dimineața 
ceață locală. In București: Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul temporar noros. 
Ploaie slabă trecătoare. Temperatura sta
ționară.

Vreméâ s-a rrientinut 
cerul temporar nores. 

Bâiiăt si Moldova a
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m-a zămislit cu caznă.

moartă 
urîtă.

frumusețe. 
creat, eu

dat 
m-a

EDUARDAS

Ce-ar fi pămîntul, fără mine ?

ANDREI VOZNESENSKI

§

I. AGAPOV:

CINGHIZ AITMATOV

J

și i-am
Dacă el
l-am reclădit, din nou, mai frumos, 
așa cum n-a fost niciodată.

Publicăm în această pagină cîteva creații 
în proză și versuri ale unor scriitori sovietici 
contemporani, precum și recenziile unor vo
lume de autori sovietici apărute în tradu
cere rominească.

Firește că o pagină de ziar nu poate sur
prinde întreaga bogăție și multilateralitate 
a literaturii sovietice de astăzi, aflată în 
plină efervescență creatoare șt în care se 
îmbină organic puternicele tradiții icvoluțio-

nare cu îndrăzneala inovatoare în ce pri
vește conținutul și forma. Fragmentul din 
povestirea lui Iulian Semionov, scriitor re
prezentativ din tînăra generație de prozatori 
sovietici, ca și poeziile lui Eduardas Mejelai- 
tis și Andrei Voznesenski, înfățișează aspecte 
ale noului profil moral al omului sovietic, 
călit în munca și în lupta pentru făurirea 
comunismului.

Cu picioarele proptite pe globul pămînt 
țin în mîinile mele globul soare, 
și iată-mă între două globuri : 
al pămîntului și al soarelui.
Creierul meu cuprinde cute și vino 
adinei ca minele subterane.
Umblu prin ele tăind, 
ca prin cărbune, 
umblu lunecînd precum fierul 
odată cu vapoarele ce brăzdează mările, 
cu trenurile împletite de jur împrejurul pămîntului 
prelungind pasărea : avioanele, 
continuînd fulgerul : rachetele.
Am scos aceasta din capul meu rotund 
cu totul asemenea globului pămîntesc. 
Capul meu, bulgăre de soare 
de unde iradiază lumină și bucurie, 
dînd viață la tot ce e pămîntesc, 
semănînd, umplînd pămîntul cu oameni.

Inert
un bulgăre turtit și plin de zbîrcituri 
rătăcind în necuprinsele spații 
și privindu-și ca într-o oglindă, pe lună, 
imaginea 
imaginea

Cu picioarele proptite pe globul pămînt 
țin în mîinile mele globul soare, 
sînt o punte aruncată între soare și pămînt 
și prin mine 
soarele coboară pe pămînt. 
pămîntul se înalță spre soare.
Și-n jurul meu gravitează 
într-un multicolor carusel 
ființe și lucruri, creații, 
statui născute din mîinile mele. 
In jurul meu se învîrtesc orașele 
și țărmurile abrupte ale caselor 
și asfaltul marilor piețe, 
podurile pline de automobile, de oameni, 
avioane, vapoare, de jur împrejur, 
tractoare, motoare, de jur împrejur 
și rachete în vîrtej, de jur împrejurul meu...

Pămîntul
Intr-o clipă de tristețe, pămîntul 
xni-a dăruit acest bulgăre drept cap. 
acest bulgăre atît de asemenea pămîntului, soarelui. 
Și micul meu cap glob
l-a întrecut pe cel mare, al pămîntului, 
căci eu am supus pămîntul

învingătorii Siberiei

Cine este Cinghiz Aitmatov ? Au
torul „Djamiliei“. este un kirghiz, un 
tînăr zootehnician. Printre prozato
rii sovietici remarcați în ultimii ani 
prin intense căutări și admirabile 
reușite pe tărîmul schiței, nuvelei, 
sau romanului, Aitmatov și-a cu
cerit o faimă aparte.

Peisajul pitoresc al Kirghiziei so
vietice, învăluit de ceața legendei, 
e animat la tînărul scriitor într-o 
narațiune sobră, dură, atentă la 
fapte, urmărind autenticitatea ges
tului și a replicii. Un prozator stă- 
pîn pe arta construcției moderne 
realizează o fuziune originală în
tre stilul fastuos arhaic și cel di
namic, corespunzător ritmului trans
formărilor survenite, în epoca so
cialismului, pe pămîntul său natal. 
Critica sovietică a evidențiat la 
Aitmatov nu numai capacitatea de 
a pătrunde dialectica seatimenle- 
lor, ci și arta cu care știe să re
liefeze înrîurirea binefăcătoare 
exercitată de morala nouă,
nistă, pe meleagurile unde vechile 
superstiții și convenții mai supra
viețuiau încă.

în traducerea romînească, 
milia" 
vestire
înrudindu-se 
ticii lor. Despre înfruntarea 
cerințele vieții noi și normele an
chilozate, 
despre irezistibila năvală a dragos
tei și despre efortul de a demon
stra cum comunismul permite ple
nitudinea sentimentelor adevărate 
•— tratează ambele povestiri. Dacă 
„Djamilia" se petrece în timpul răz
boiului, într-un îndepărtat sat kir
ghiz, unde copiii și femeile mun
cesc cu un elan înmiit ca să înlocu
iască pe bărbații plecați pe front, 
„Defileul“ descrie anii postbelici 
cînd, în apropierea graniței cu 
China, un colectiv de șoferi lupta 
pentru îmbunătățirea transpoituri- 
lor. Fundalul activității obștești dă 
un sens înalt romantismului dra
gostei. Djamilia, căsătorită fără 
consimțămîntul ei, după dafin: stiă- 
moșești, nu-și iubește bărbatul și 
nu poate înăbuși într-însa pasiunea 
pentru Dainar. La fel Asel („Defi-

cornu-

„Dja- 
este însoțită de o altă po- 
— „Defileul“ — amindouă 

și prin natura terna- 
dintre

transmise de veacuri.

Iată-mă 
dibaci, înțelept, puternic, 
musculos, cu umerii largi, 
ridicat din pămînt pînă-n soare, 
azvîrlind pe pămînt 
al soarelui zîmbet.
La răsărit, la apus, 
la nord și la sud, 
iată-mă !
Eu, omul,
eu, comunistul !

în roniînește de GEO DUMITRESCU

Aici la oaspeți li se toarnă 
C-abia mai suflă dup-o cană.
Aici, cînd nasc, nasc sigur gemeni !
Iar cioturile-s colți de cremeni ; 
Aicea tot ce-i rîu sticlește 
Iar albele spinări de pește 
Evocă-n forfote-nspumate 
Turbinele generatoare.
Aicea crapul matur sare
Și-n plase, zbuciumat, se zbate. 
Aici, cînd nourii se sparg 
Și soarele-și arată fața 
Zbucnește ca scăpat din arc ! 
Aici, cumîs parc-ăr fi ceața. 
Nu-nchide ochii, fată, nu !
Doar Comunismul ești chiar tu ! 
Hei, sprinteno-ncotro și undé, 
Cu un ciocan la brîu ? Răspunde ! 
Parc-ai lucrat un timp Ia GUM ? 
In taiga ce faci acum ?
Aud cum pașii pe podețe
Ca mingea de ping-pong îți zburdă.
Mă tem acum la bătrînețe 
Să nu lași taigaua surdă : 
Te-nțepi în acele de tise...
Unde hățișul vrăji urzise 
înfigi țărușii de reper : 
„Furnal“, „Fundații“, „Atelier".
Ca-n Shakespeare totul ; pe-un panou : 
„Pădure", „Rîpă“ sau „Ruine“.
Și cortu-i plin de eroine. 
Crearea lumilor din nou.
în romînește de ROMULUS VULPESCU

U n văzduh 
domnea tă. 

cerea. Cu spina
rea încovoiată, a- 
păsînd cu mîna 
stingă casca de 
ascultare, iar cu 
dreapta pe ma
nipulatorul telegrafic, radiotelegra
fistul se pregătise să trans
mită comanda pe care o așteptau 
cu toții, din clipă în clipă. Cu vreo 
două minute în urmă, radiotelegra
fistul de pe „Știința-9" transmisese 
S.O.S., cu indicația Dixon, Godenko. 
Secundarul impunătorului ceas al 
lui Strumilin se smucea la fiecare 
mișcare, de parcă s-ar fi împiedicat 
de niște obstacole nevăzute, așezate 
în dreptul fiecărei subdiviziuni a 

■ cadranului.
— Am înțeles ! — strigă deodată 

telegrafistul. Apoi, părăsind manipu
latorul, începu să scrie de mînă pe 
o blanchetă textul transmis de pe 
Dixon.

Echipajul Strumilin să iasă imediat 
în ajutorul Științei-9. Sosesc avion. 
Godenko.

Strumilin scoase din buzunar un 
pachet de țigări, îl deschise griju
liu cu unghia, aprinse o țigară și, 
după ce stinse chibritul, se adresă 
radiotelegrafistului :

— întreabă „Știința-9“ în ce stare 
se află terenul de aterizare, dacă 
o să putem ateriza cu ,,LI-2’’ al nos
tru.

Operatorul execută îndată ordinul 
comandantului. Urmară iarăși cli
pe lungi de așteptare încordată. 
Toți fumau în tăcere, fără să se 
privească.

Operatorul tresări și începu să no
teze iar pe blancheta de recep
ție :

Banchiza toată crăpături. Rămas 
vreo sută metri. Aterizare LI-2 cu 
neputință. Sarnov grav rănit. Slo
iuri. Vizibilitatea slabă. Ceață dea
să. Morozov.

în picioare, în spatele operatoru
lui, Strumilin descifra peste umărul 
acestuia răspunsul recepționat de 
pe „Știința-S". După ce isprăvi de 
notat, operatorul îi întinse blancheta 
radiogramei.

— Mulțumesc, am citit-o 
spuse Strumilin.

Șeful stației se ridicase și el 
picioare și se uita întrebător 
Strumilin.

— Cînd a efectuat echipajul 
mitale de rezervă ultimul zbor cu 
„AN 2” ? — îi spuse comandantul.

— E cam o lună de-atunci. Au 
cercetat banchiza. Da, îmi amin
tesc exact, e o lună de atunci.

otrivit unor reguli nescrise, 
pregătirea de zbor a unui a- 

parat care a stat o lună încheiată 
pe un ger de patruzeci de grade 
cere cel puțin cinci ore. Trebuie 
„dezmorțit“ fiecare metru pătrat de 
suprafață, trebuie încălzit motorul, 
trebuie controlat de-a fir a păr în
tregul sistem al instalației electrice, 
toate conductele pîrghiilor de co
mandă.

Acum însă, după un ceas, totul 
era gata. Istovit, Strumilin se pră
buși în fotoliu și rămase nemișcat 
o fracțiune de secundă. Nu era 
stare să miște nici mîna, nici 
ciorul, 6 oboseală de plumb i 
revărsase în tot corpul. Strumilin 
temea de această oboseală neobiș
nuită, care te făcea parcă nepăsă
tor față de tot ce se petrece în jur. 
Nu-1 durea nimic. Era doar ostenit 
după efortul intens de un ceas.

— Vă e rău ? — întrebă 
șor Avetisian, apleeîndu-se 
Strumilin.

— Da de unde 1 Sînt puțin 
atîta tot.

— Sînteți foarte palid, Pavel Iva
novici, îi spuse încet Bogaciov. Nu 
cumva ați răcit ?

— Tot ce se poate. Ei, și-acum, 
să-i dăm drumul, Volodea. Am cam 
lungit vorba, hai să pornim mai 
repede la drum.

Motorul strănută de cîteva ori, e- 
licea se roti cu smucituri puterni-

SERGHEI SARTAKOV

IN tMWlUL WMH
IULIAN SEMIONOV

cu mîinile cris-

ce, precipitate, a- 
poi dispăru într-o 
mișcare vertigi
noasă.

^Strumilin conducea avionul la 
o înălțime de două sute de 

metri. Bătea un vînt puternic, zbo
rul era agitat și fiecare clătinătură 
a avionului răspundea cu o durere 
ascuțită, din ce în ce mai puternic, 
în pieptul lui.

— Pavel Ivanovici — îi spuse 
Bogaciov, care nu-și lua ochii de la 
comandantul său — oare nu facem 
o prostie ? Poate c-ar fi mai bine 
să ne întoarcem, vă simțiți rău.

Strumilin tăcea,
pate pe volan. își dădea bine sea
ma că acest semicerc de metal îm
brăcat în piele galbenă era pentru 
el acum ceea ce fusese pămîntul 
pentru Anteu.

Zburau deasupra întinderii nesfîr- 
șite de apă. Părea că greutatea no
rilor apasă avionul, împingîndu-1 
tot mai aproape de suprafața apei. 
Cenușii, cîlțoși ca fumul unui incen
diu, norii goneau în întîmpinarea 
lor. Avionul se zgîlțîia mereu.

Strumilin hotărî să ia puțină nitro
glicerină. îi ceru lui Bogaciov : ■

înainte, ca să nu 
schiurile în cră- 
Trebuia să hotă- 
urce iar aparatul 
o nouă aterizare, 

chiar acum, cu 
cu aparatul în

Avionul cobora. 
— O crăpătură 

în gheață 1 — ros
ti încet și calm 

Strumilin, căznindu-se să întindă 
mîna spre volan.

— Am văzut-o 1 — îi răspunse la 
fel de calm Pavel.

Smuci avionul 
nimerească cu 
pătura banchizei, 
rască pe loc : să 
pentru a încerca 
sau să aterizeze 
riscul de a intra 
sloiuri.

— Aterizăm I — spuse Pavel. Stru
milin încuviință din cap'

Piankov ocol: 
zaj, schiurile 
gheața și alunecară de-a dreptul 
spre sloiuri, care se vedeau ca un 
zid alb în fața lor.

— Frîna ! comandă Bogaciov.
— Am înțeles i
Dar deși frînele erau puse, apara

tul continua să lunece înainte, spre 
sloiuri. Bogaciov, lăsîndu-se cu toa
tă greutatea corpului pe spătarul 
scaunului său, trăgea din răsputeri 
volanul spre el.

terenul de ateri- 
avionului atinseră

Ieul") refuză să se supună deciziei 
părinților și-l alege ca bărbat pe 
inimosul Ilias. Cu o expresivitate 
excelentă este descrisă puterea co
pleșitoare a iubirii.

Dramatismul unor situații provine 
din rezistența pe care o întîmpină 
eroii în afirmarea simțămintelor — 
rezistență încă viguroasă, în acele 
locuri periferice, a unor deprinderi 
anacronice. Deși emancipați, tine
rii simt și în sufletul lor ecoul ti
ranic al tradiției. Pe planul 
științei transformările sînt mai 
voioase și mai 
tăria mîndră și cutezătoare cu 
depășesc propriile ezitări, 
clatină și superstițioasa inerție a 
altora. Un act necugetat al lui Ilias

con- 
ane- 

îndelungate. Prin 
care 

tinerii

in 
Pi
se 
se

înceti- 
spre

obosit.

Fragment de nuvelă.

Pașa, da-mi o bucățică de za
hăr,

— Să vă fac, poate, o cafea ?
— Cafeaua a rămas în avionul 

nostru, ai uitat ?
— Am uitat.
— Dă-mi mai repede zahăr.
Pavel scoase din servietă un pa

chet de zahăr din care scoase o 
bucată și i-o întinse lui Strumilin.

— Treci la volan.
Bogaciov luă volanul.
Strumilin simți în gură iuțeala ni

troglicerină!. Deschise ochii și zîmbi. 
Piankov și Avetisian stăteau aple
cați deasupra lui.

— Ce facem ? — întrebă Aveti
sian.

— Zburăm mai departe • 
punse comandantul. Iar eu o 
odihnesc cîteva clipe.

închise ochii și începu să respire 
pe nas, cu grijă, ferindu-se 
tragă prea adînc aerul în piept.

Bogaciov răsufla greu și închidea 
mereu ochii. Se lupta să biruie la
crimile de bucurie care-i încețoșau 
privirea. în sfîrșit, un zîmbet larg îi 
lumină fața : 
dacă 
o să 
chiză 
col.

Zări 
! foarte 
gîndea acum cît de periculoasă va 
fi aterizarea. Era încredințat că va 
izbuti să se lase pe minuscula plat
formă de gheață. Vedea pretutin
deni ochiuri de apă, crăpături și 
îngrămădiri de sloiuri, dar nimic 
nu-1

- răs- 
să mă

să nu

își dădea seama că 
o să izbutească să aterizeze, 
salveze oamenii de pe ban- 
amenințați de un mare peri-

platforma de aterizare : era 
mică, dar Bogaciov nu se

Cititorul va întîlni 
te plină de umor, 
vieții de o mare complexitate, 
ceasta este, de altfel, o caracteris
tică a literaturii sovietice, a mari
lor ei succese din ultima vreme : 
pasiunea cu care ridică și rezolvă 
probleme deosebit de importante 
ale contemporaneității.

Eroul cărții, tînărul muncitor Kos- 
tea Barbin, povestește despre traiul 
lui de zi cu zi, privit prin prizma 
umorului și a sănătății sale morale. 
Și, pe nesimțite, din istorisirea unui 
flăcău vesel despre pățaniile lui 
ca proaspăt sot și tată se desprind 
probleme de viață complexe și de
licate. Se iscă o interesantă și a- 
dîncă dezbatere despre relații!»

în această car- 
probleme ale 

A-

căsnicia lor se sfarmă. Tris- 
dezamăgirilor nu e însă în 
să zdruncine hotărîrea tinerei 
porni mai departe pe drumul

— Și 
tețea 
stare 
de a 
cel nou, primenitor, al vieții inde
pendente, de muncă, în cadrul fa
miliei oamenilor sovietici.

încordate procese de conștiință 
se petrec în impresionantul decor 
oriental. Nu putem să omitem sce
nele de cutreierare a ținuturilor 
„exotice“. De altfel, cele două po
vestiri se reazemă pe niște imagini- 
cheie — de dezlănțuire a sentimen
telor în mijlocul naturii. în „Djami
lia" cîntecul lui Dainar, care trans
figurează priveliștile și-i dă copilu
lui, narator al întîmplărilor, o tul
burare neînțeleasă, iar în „Defileul“ 
cursa nebunească a lui Ilias prin
tre stînci și prăpăstii, revărsare a 
energiei și a unei pasiuni vulcanice.

Aragon a numit „Djamilia" : „cea 
mai frumoasă poveste de dragoste 
din lume". Apariția binevenită în 
limba romînă a acestui volum ne-a 
prilejuit cunoașterea unui scriitor 
matur cu mari resurse artistice-

S. DAMIAN

dintre individ și colectivitate, despre 
relațiile dintre oameni.

De bună seamă că, în ceea ce 
privește relațiile tovărășești ’ de zi 
cu zi, nu există rețete universal va
labile. Și este cu atît mai pasio
nant să urmărești cum se rezolvă 
problemele cele mai complicate ri
dicate de viață.

Iată-1 pe Kostea Barbin. Soția lui, 
Mașa, este plecată la Moscova, la 
examene și tînărul tată are de 
„luptat” cu probleme gospodărești. 
Trebuie să-l îngrijească și pe ne- 
astîmpăratul său fiu Aleoșka, aflat 
deocamdată în leagăn. O prietenă, 
Șura Koroliova, îi vine în ajutor, 
ocupîndu-se cu devotament de co
pil. Cîțiva oameni cu mentalitate 
învechită lansează zvonuri cu pri
vire la prietenia dintre Șura și Kos
tea. Lui Kostea nu i-ar fi greu să 
renunțe la serviciile Șurei, pentru 
a pune capăt bîrfelilor neroade. Dar 
el nu vrea să facă acest lucru — 
și nu din interese egoiste, ci tocmai 
pentru că, de fapt, Șura are nevoie 
de sprijinul lui. Barbin o ajută pe

Șura să se smulgă de sub influența 
unor elemente descompuse, ca Ilia 
Șahvorostov, care o șantajează.

Impresionant la eroii lui Sariakov 
este profundul lor umanism, drago
stea pentru tovarășii din jurul lor. 
Kostea și Mașa sînt tineri și plini 
de forță, trăiesc o viață luminată 
de optimism. Dar fericirea nu îi în
depărtează de ceilalți, nu îi face 
indiferenți, satisfăcuți de propria 
lor mulțumire sufletească. Dimpo
trivă, ei se simt foarte aproape de 
cei din jur, au o mare înțelegere 
pentru felul lor de a fi și nu pregetă 
să le sară în ajutor. Nu se poate 
să nu urmărești emoționat fazele 
bătăliei duse de Kostea Barbin, 
ajutat de prietenii săi, pentru a o 
recîștiga din punct de vedere moral 
pe Șura. Fiind martor al zbuciumu
lui lui Kostea, îți dai seama ce no
blețe sufletească au acești tineri 
crescuți odată cu zorii comunismu
lui.

în paginile cărții trăiește minu
nata poezie a Siberiei contempo
rane, poezia unui ținut întins, căruia 
entuziasmul și energia omului so
vietic îi schimbă din temelii înfăți
șarea. Dar mai presus de orice, pe 
autor îl preocupă eroii săi, oameni 
vii, emoționanji, cu caractere com
plexe. Prin toate fațetele caractere
lor lor, eroii lui Sartakov se disting 
ca oameni pentru care modul de 
viață comunist nu e un simplu vis 
de viitor, ci o realitate de zi cu zi. 
Kostea, Mașa, Teterev, Markin, Fi- 
gurnov. Vitali, Antonici sînt pătrunși 
de un înalt spirit cetățenesc, parti
cipă cu totală dăruire la întîmplă- 
rile și problemele vieții cotidiene.

Cititorul are impresia că asistă 
la o discuție prietenească cu eroul, 
Kostea Barbin. în această discuție 
se îmbină firesc și nuanțat umorul 
și lirismul autorului, care știe să-l 
facă pe cititor participant activ la 
rezolvarea emoționantelor dezbateri 
etice, a complicatelor probleme 
omenești pe care le abordează.

B. DUMITRESCU

în 
kov 
ratele.

ochiuri de apă, 
sloiuri, dar 

speria. Era hotărît să coboare. 
Hai Volodea, am pornit...
Am înțeles 1 
genunchi lîngă Bogaciov, Pian- 
făcea un singur trup cu apa-

Dar avionul gonea 
nebunește înainte. 

Pavel se simți 
iarăși ca un ghe- 
motoc de mușchi. 
Fața i se crispă, 
închise ochii și 
dădu drumul vo
lanului, lăsînd a- 
paratul să facă 
o mișcare liberă 
înainte. Trecură 
în goană prin fața 
celor de pe ban
chiză. Oamenii le 
strigau ceva, dar 
nu se auzea ni
mic din pricina 
motorului. Era în
să lesne de ghi
cit ce anume le 
strigau.

După ce lăsă o 
clipă volcnul li
ber, Pavel îl tra
se din toate pute
rile spre el și simți 
numaidecît că a- 
paratul se opreș
te. Acum, sloiurile 
nu mai veneau în 
goană spre ei, ci 
se tîrau ca într-o 
filmare cu înceti
nitorul.

Opri aparatul la doi metri de slo
iuri'. Părăsind volanul fără să mai 
vireze, Pavel se ridică de pe scau
nul său, rămase o clipă locului, ca 
să se dezmeticească, apoi se în
toarse spre Strumilin.

— Pavel Ivanovici...
Strumilin îl privea în tăcere.
— Pavel Ivanovici...
— E rău să fii pasager într-un 

avion, șopti Strumilin, te zdruncină 
îngrozitor. Bravo, ai fost la înălțime, 
mi-am dat seama că nu ți-a fost 
ușor. Ajută-mi să ies de-aici.

Vocea lui Strumilin suna ciudat. 
Nu mai era basul lui obișnuit, ci 
mai curînd un falset de băiat cu 
vocea în schimbare.

— N-ar trebui să părăsiți avio
nul — îi spuse Bogaciov.

— încărcăm pasagerii și pornim 
îndată.

— Nu mă contrazice, 
spuse Strumilin, încrețind 
tea. Mi-e greu să spun de două ori, 
prietene...

Strumilin se întinse pe sacul de 
dormit, de-a dreptul pe gheață. Mo
rozov îi 
urechea 
Inima îi

— Te
Strumilin văzu fața păroasă, pă- 

mîntie, a lui Morozov, apoi își mută 
privirea asupra lui Sarnov care ză
cea alături, pe o targă, și gemea 
încet. Se uită și la ceilalți membri 
ai expediției, tot atît de păroși, is
toviți și pămîntii ca și Morozov, 
Făcu un efort ca să zîmbească.

— în prima cursă o să plece 
șapte oameni, zise Morozov și-i 
numi pe rînd. Ba nu, șase. La în
ceput, o să plece numai șase oa
meni.

Pașa — 
ușor frun-

deschele cămașa și-și lipi 
de pieptul lui Strumilin. 
bătea rar, alandala, 
doare, Pavel Ivanovici ?

— Șapte, recti
fică Strumilin, dîn- 
du-și seama că 
din pricina lui 
schimbase Moro
zov numărul celor 
ce urmau să fie 
evacuați de pe 

banchiză. Eu nu pot să zbor acum. O 
să-mi facă 
bine trag un pui de somn aici și o 
să-mi treacă. Pînă atunci se întoar
ce și Bogaciov. Și o să se mai în
drepte și vremea...

— Aici comand eu, Pavel Ivano
vici.

— Da, însă pe avion tot eu co
mand.

— Pavel Ivanovici...
— Dacă vreți să-mi fie mal rău, 

n-aveți decît să nu mă ascultați.
Bogaciov se lăsă în genunchi lîn

gă Strumilin și-i spuse :
— Pavel Ivanovici, scumpul meu, 

vă implor, veniți acum.
— O să-mi fie rău, îi răspunse 

Strumilin. Apoi, după o scurtă tă
cere, .continuă : O să-mi fie foarte 
rău Pașenka... întoarce-te cît mai 
repede. Să nu-mi duci grija, nu ră- 
mîn singur aici.

Trei oameni rămăseseră pe ban
chiza spartă : Morozov, Voronov șl 
Strumilin. Stăteau în apropierea 
cortului unde se aflau cele două 
DARMS-uri (stații radiometeorologice 
în derivă) și un MALAHIT — apa
rate care conțineau un material 
științific extrem de prețios. Morozov 
își evacuă mai întîj oamenii de pe 
banchiză, urmînd ca abia după a- 
ceea să transporte aparatele.

Strumilin nu era în stare să-și 
schimbe poziția corpului și nu ve
dea cum se desfășurau pregătirile 
de 'zbor pe care le făcea Bogaciov. 
Voronov îi ghici gîndul și-i săltă 
puțin capul.

— îți mulțumesc, Ganecika, îi 
spuse Strumilin.

JPSogaciov ajunse Ia stație după 
cinci ore. în timp ce oamenii 

coborau din avion, Godenko îi îm
brățișa pe rînd, pe fiecare. îi strîn- 
gea cu putere în brațe, însă celor 
ce-1 priveau stînd mai la o 
le făcea impresia că mai curii, 
pipăia neliniștit. De cum 
trapă, Brok întrebă :

— Ce vești aveți de la 
— Totul e în ordine, 

Godenko. Hai, vino mai repede să 
te odihnești. Am adus echipaj de re
zervă. V-ați purtat ca niște eroi a- 
devărați, vă mulțumesc. Ați salvat 
atîția oameni.

— Noi nu părăsim avionul, spuse 
Brok. Comandantul nostru zace a- 
colo pe gheață.

— Știu, dar ați atîrnat în aer zece 
ore încheiate...

— Nu face nimic dacă 
atîrnăm nițeluș.

— Unde-i Bogaciov?
— Pașa 1 Te cheamă, 

Brok pe Bogaciov.
Acesta apăru la trapă, 

lui Brok. îl zări pe Godenko.
— N-aveți încredere să-mi dați a- 

paratul pe mînă ? îl întrebă Boga
ciov.

Godenko dădu din mînă necăjit 
și-i făcu semn să se apropie. Bo
gaciov sări jos și se îndreptă 
Godenko.

— Nu vezi că ești istovit...
Pavel clătină din cap.
— Trebuie să 

parat.
Pavel 

denko îi
— Te 

n-aș avea încredere în 
salvat atîția oameni 1 îmi dau sea
ma pur și simplu cît ești de obosit...

— Sînt dator 
milin.

Godenko se 
spuse :

— Bine. Vei 
vină și Muromțev cu tine. Vin 
E bine așa ?

— Vă mulțumesc.
— Pregătește-te de drum, 

comanda.
Pavel alergă la aparat, ajunse 

dintr-o săritură înăuntru și strigă :
— Vova 1 Piankov 1 Pregătiți-vă 

de drum 1 Hai, fuga 1

rău agîlțîiturile. Mai

r~rte 
îi 

apăru la

Strumilin? 
răspunse

o să mal «

îl strigă

în spatele

te odihnești

spie

nea-

protestă 
spuse : 

rog să

iar.

nu-ți

Atunci Go-

închipui că 
tine. Dar ai

să mă întorc la Stru-

gîndi o clipă, apoi

merge la el. O să 
și eu.

Preia

Morozov dormea, adormise și Vo
ronov. Numai Strumilin nu izbutise 
să închidă ochii. întins pe spate, 
privea cerul. Norii grei, plumburii, 
se destrămaseră și acum cerul era 
albastru, înalt, fără hotar și foarte 
blind. Era cerul tuturor oamenilor.

(Continuare în pag. IV-a)

A. DEINEKA : Lozincile pașnice ale lui Octombrie (Fragment)
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ele transportă

O ÎNTREBĂRI VECHI CÎT OMENIREA O CERCETĂRI ÎN LUMEA 
ULTRAMICROSCOPICÄ 9 ROLUL ACIZILOR NUCLEICI ÎN 

ORGANISM 9 LIMBAJUL CIFRAT AL MOLECULELOR.

Valea 
de pe 
Caste- 
pentru

transmitere a Infor- 
are, deci, și o

găsesc aici In afara 
repro- 
armuri

Cum se trans
mit caracterele 
ereditare de la o 
generație la alta? 
De ce răsare din 
sămînța unei plan- 
te^mereu aceeași plantă? De ce sea- 

copiii cu părinții lor ? — 
iată întrebări vechi cît omenirea. 
Dar abia acum știința se apropie de 
dezlegarea lor, după ce tehnica a 
asigurat oamenilor de știință mij
loace moderne de cercetare cu aju
torul cărora pot pătrunde în adîncul 
materiei vii Numai acolo, în celu
lele din care este alcătuită materia, 
în nucleele și substanțele lor, se 
poate găsi un răspuns științific, fun
damentat la întrebările amintite.

Miliardele de celule ale organis
mului viu sînt diferite, după or
ganele și țesuturile din care fac 
parte. Dar la fiecare organism, toate 
aceste celule provin din diviziunea 
unei celule, inițiale. în această ce
lulă se află înmagazinată o cantitate 
uriașă de informații care indică în
treaga dezvoltare ulterioară a or
ganismului. Cum sînt însă trezite la 
viață, rînd pe rînd, toate aceste in
formații genetice, ascunse în minus
cula celulă ?

Fiecare celulă vie conține pro
teine, fără aceste substanțe nu 
există viață. Dar celulele, după or
ganismele și chiar după organul din 
care fac parte, conțin și produc alte 
feluri de proteine. Cine dictează 
însă celulei ce proteine anume tre
buie să producă ?

Se știe că fiecare celulă, în afară 
de substanța gelatinoasă — cito
plasmă — cu care este umplută, 
conține și un nucleu. în nucleu au 
putut fi descoperite substanțe al 
căror rol nu a fost tocmai clar la 
început — așa-numiții acizi nucleici, 
în nucleul celulei se găsește în can
titate mare îndeosebi una din aceste 
substanțe — acidul desoxiribonu- 
cleic, în citoplasmă cealaltă — aci
dul ribonucleic. Numele complicate 
ale acestor substanțe se datoresc 
compoziției lor chimice, ele cuprind 
un zahăr — desoxiriboza, respectiv 
riboza — precum și patru baze azo
tate, adică combinații complexe care 
conțin și azot.

Astăzi se recunoaște aproape una
nim de către știință că baza ma
terială a eredității este acidul 
desoxiribonucleic. în moleculele lui 
se află înscrisă informația ereditară, 
iar natura a elaborat un procedeu 
ingenios pentru transmiterea ei. Mo
leculele acidului desoxiribonucleic 
din nucleu au forma unor spirale 
duble alungite, a două lanțuri spi
ralate. în procesul diviziunii celu
lare, cele două spirale se desrăsu- 
cesc, iar pe fiecare spirală se for
mează una nouă care repetă întoc
mai — ca după o matriță — poziția 
în spațiu și succesiunea atomilor 
din lanțul respectiv. Sub această

dul desoxiribonu- 
cleic, imprimîn- 
du-i o modificare 
a caracterelor con
servate și deter- 
minînd transmite- 

noi. Bunăoară, po- 
în pămînt îngrășat

formă se transmite informația ere
ditară de la celula-părinte la celu- 
lele-fiice. În celula nouă este nece
sară reluarea sintetizării proteine
lor, deci trebuie realizate toate 
amănuntele informației transmise. 
Știința modernă a adus lumină și 
în această problemă.

Din nucleu pătrund în citoplasmă 
picături infime de acid ribonucleic 
„matrițate", la rîndul lor, pe acidul 
desoxiribonucleic ; 
spre „ribozomi". 
micile șantiere 
din celule, unde 
se construiesc mo
leculele de protei
ne, informațiile 
cu privire la vii
toarea compoziție 
a acestora. Alte 
molecule de acid 
ribonucleic, aflate 
în citoplasmă, a- 
duc spre aceste 
„șantiere" sub
stanțele necesare 
care urmează să 
fie îmbinate aici 
— în prezența u- 
nor fermenți și într-o ordine strict 
determinată în molecule de pro
teine specifice.

Totuși, lucrurile nu se petrec chiar 
așa de simplu. Trebuie să știm că 
proteinele din celulele vegetale sau 
animale reprezintă și ele lan
țuri lungi de molecule, răsucite în 
fel și chip, alcătuite din multe sute 
de verigi. Verigile acestea sau „cără
mizile“ sînt aminoacizii — substanțe 
organice care cuprind carbon, hi
drogen, oxigen, azot, iar uneori și 
sulf. în natură există însă numai 
20 de aminoacizi, din combinarea 
cărora rezultă întreaga multitudine 
și varietate de proteine ale lumii 
vii. Se pune însă întrebarea : care 
anume dintre aminoacizi trebuie fo
losiți, în ce număr și în ce ordine 
trebuie așezați pentru a da protei
nele corespunzătoare ?

Cercetările au arătat că există o 
legătură între amplasarea și succe
siunea celor patru baze azotate din 
compoziția acidului ribonucleic, că 
de aceste patru „litere“ depind ca
racterul și însușirile proteinelor ce 
se vor forma. Multă vreme, oamenii 
de știință s-au străduit să dezlege 
secretul cum informația structurală 
exprimată de cele patru „litere" ale

acidului nucleic permite îmbinarea 
diferită a celor 20 de „cărămizi“ ale 
aminoacizilor. „Codul“ după care se 
transmit informațiile structurale a 
putut fi descifrat abia foarte recent, 
în februarie 1962. S-a constatat că 
includerea unui anumit aminoacid 
în viitoarea moleculă de proteină 
este dictată de proprietățile chimice 
rezultate din 
baze azotate : 
corespunde o

îmbinarea a cîte trei 
fiecărui aminoacid îi 
altă formație de trei 

baze. Realitatea 
acestui cod a fost 
dovedită și pe ca
le experimentală. 
Dezvăluirea secre
tului de sinteti
zare a proteinelor 

ș: de către natură
J constituie, fără în

doială, o mare 
realizare a biolo
giei moleculare, 
deschizînd științei 
perspective nebă
nuite în sintetiza
rea artificială a 
acestor substanțe, 

această cale, prin acțiunea aci- 
pucleici, natura asigură repe- 
continuă a acelorași procese

Pe 
zilor 
tarea 
chimice, sintetizarea acelorași pro
teine specifice și deci stabilitatea 
organismului. Deși prin organismul 
nostru trec cantități enorme de di
ferite substanțe, ele sînt prelucrate 
în procese metabolice mereu în 
același fel. De aceea ne păstrăm in
dividualitatea în tot cursul vieții. 
De asemenea, transmițînd în pro
cesul de reproducere informația ere
ditară- de la generație la generație, 
acizii nucleici garantează stabilitatea 
speciilor de plante și animale, trans
miterea de caractere bine fixate și 
selecționate în decursul veacurilor.

Se întîmplă însă în natură ca, în 
urma acțiunii unor substanțe chi
mice sau a unor particule radio
active, să se modifice însăși struc
tura și așezarea moleculelor, a ato
milor acizilor nucleici, ajungîndu-se 
chiar la denaturarea transmiterii 
informațiilor ereditare. în acest caz 
au loc „mutații" care, în general, au 
efecte dăunătoare.

în mod normal, în procesul 
schimbului de materii cu mediul în
conjurător, de asemenea pot ajunge 
în nucleul celulei elemente noi ale 
mediului. Acestea pot influența aci-

rea de caractere 
rumbul cultivat 
acumulează noi substanțe în nucleul 
celulelor sale, ceea ce duce la for
marea unor plante mai înalte, cu 
mai multe boabe etc. Acizii nucleici 
sînt deci nu numai păstrătorii sta
bilității speciilor, ci și o sursă a 
noului în natură.

Știința a reușit să stăpînească 
unele din aceste procese. Supunînd 
la iradiere semințe încolțite de grîu 
sau alte plante, se pot selecționa 
forme noi cu însușiri superioare, 
însușiri ce se transmit apoi din ge
nerație în generație. Descifrînd pro
cesul de înmulțire a virusurilor care 
trimit în celula atacată doar o parte 
a acidului lor ribonucleic, silind 
celula să sintetizeze ea însăși după 
această „matriță" noi particule vi- 
rotice, știința lucrează la elaborarea 
de noi mijloace de luptă împotriva 
virozelor. Prin „mutații dirijate“ pot 
fi create tulpini noi de microorga
nisme producătoare de antibiotice și 
chiar rase noi de animale domestice 
care să dea o producție superioară.

Cunoașterea precisă a întregului 
mecanism de 
mațiilor ereditare 
mare importanță practică. Consider 
că, în cadrul cercetărilor științifice 
pe care le întreprind, biochimiștii 
din institutele noastre ar trebui să 
se orienteze mai activ spre aprofun
darea unor probleme fundamentale 
ale biochimie!, ca : rolul acizilor nu
cleici în metabolismul celulei, stu
diul relațiilor dintre structura si 
funcțiile celulelor, proprietățile 
fizico-chimice ale proteinelor în me
tabolism și altele. Aceste cercetări 
ar putea aduce noi date în cunoaște
rea eredității organismelor vii. De 
asemenea. în învătămîntul superior 
de specialitate ar trebui acordată mai 
multă atenție predării și însușirii de 
către viitorii medici și biologi a noi
lor realizări obținute în domeniul 
biochimiei moleculare, virusologiei, 
geneticii vegetale și microbiene, pre
cum și aplicațiilor practice.

Repeziciunea cu care se succed 
descoperirile noi, desfășurarea pe un 
front tot mai larg a activității știin
țifice, întăresc convingerea oameni
lor de știință că în viitorul apropiat 
se vor obține noi și importante rea
lizări în domeniul biologiei molecu
lare apropiindu-se tot mai mult de 
descifrarea completă a secretelor 
eredității.

SIMION CAPÎLNA 
Institutul de fiziologie normală și 

patologică „D. Danielopolu“ 
al Academiei R. P. Romîne

Din Brașov, panglica asfaltului ta poartă 
cale de 30-40 minute cu mașina spre cas
telul Bran, care pe drept cuvînt poate fi 
numit un monument de artă medievală. Ri
dicat spre sfîrșitul secolului al XIV-lea 
pentru a străjui drumul care trecea peste 
Carpați în Țara Rominească, avînd șl rostul 
de a apăra cetatea Brașovului de năvălirile 
turcilor, castelul a suferit de-a lungul veacu
rilor o serie de transformări și renovări care 
nu au schimbat însă prea mult din caracte
rul său initial.

Astăzi, vizitatorii 
unor priveliști minunate, documente, 
duceri de stampe vechi, medievale, 
apartinînd diferitelor epoci etc.

Fotografia de sus : Vedere spre 
Moeciului (șoseaua spre Cîmpulung) 
terasa castelului. Fotografia de jos : 
lui Bran văzut din locul accesului 
vizitatori.
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Nicăieri nu vezi cerul ca în Arctica. 
Poate numçti în pustiu. în pădure 
vezi mai întîi copacii, în stepă — 
iarbă, iar în Arctica — cerul. Aici, 
puterea și măreția cerului sînt ne
mărginite. Și trebuie să fii neapărat 
puternic, ca să-l îndrăgești și să te 
bucuri de el fără să-ți fie teamă de 
această măreție rece.

— Au sosit... șopti într-un tîrziu 
Strumilin.

Auzea deslușit zgomotul unui mo
tor de avion. Judecind după sunet, 
înțelese că zbura jos de tot, venind 
dispre nord-vest.

— Ghenea 1 încercă Strumilin să-l 
strige pe Voronov, făcînd o sforța
re. Dar nu izbuti să-l trezească. în 
schimb, se trezi Morozov, care 
ca un arc uitîndu-se buimac în

— Ce-i ?
— Un avion.
Morozov ascultă atent.
— Exact...
Se lumină la față. Da, era un 

tor de avion. Aceasta însemna
cei trei oameni 

pe banchiză nu 
despre ceea ce-! 
clipă. După ce se

sări 
jur:

mo- 
via-

Gheața se sfărîma, se îngrămădea 
și înainta vertiginos, vrînd parcă 
să-i zidească de vii într-o cutie de 
gheață.

Strumilin îșl dădu seama că Mo
rozov și Voronov, cu toate opinte
lile, nu vor fi în stare să împingă 
DARMS-ul la o parte. Și mai era și 
MALAHIT-ul. Poate că un elicopter 
va izbuti să ajungă cîndva aici 
pentru a salva aparatele. Știința are 
nevoie de ele. Așa trebuie să pro
cedeze un om de știință în clipe de 
mare primejdie.

Strumilin își adună puținele pu
teri și, în sfÎTșit, izbuti să se ridice. 
Rămase o clipă locului. O durere 
ascuțită îl străpunse iar inima, a- 
poi se răspîndi în tot corpul. Stru
milin își repezi capul înainte șl 
porni în ajutorul lui Morozov și al 
lui Voronov. Morozov nici nu-1 ob
servă. Savantul era absorbit de o 
singură preocupare : cum să salve
ze ceea ce va aduce mai tîrziu oa
menilor cunoștințe noi, ceea ce va 
permite descifrarea unei noi file a 
necunoscutului.

Lectorate de cultură generală pentru femei
Una din nenumăratele forme de cul

turalizare a maselor de femei, folosită 
cu bune rezultate și în anii trecufi, sînt 
lectoratele de cultură generală. Anul 
acesta, ele vor avea o durată de 8 luni. 
Cursurile, care încap zilele acestea. se 
vor fine odată la 2 săotămîni.

La cele 34 de 'ec’orate care vor 
funejiona în Capitală vor participa în 
total peste 4 000 de cursante. Ca lec
tori au fost alese cadre dint'e ce!e mai 
bine pregătite. Lectoratele își vor 
desfășura activitatea în localurile unor 
școli, asigurîndu-li-se astfel condifii 
corespunzătoare, precum și material

didactic : hărți, planșe, mulaje, filme 
documentare etc. Unele lecții vor avea 
un caracter practic, fiind ținute în în
treprinderi, muzee etc.

Alături de temele pe probleme de 
politică curentă, au fost stabilite multe 
alte teme interesante ca, de pildă, 
teme de pedagogie și educație cetățe
nească. De asemenea, se vor ține pre
legeri cu privire la originea vieții, se 
vor da noțiuni de geografie economi
că, literatură, arfă etc.

ELENA IVAN 
coresp. voluntar

ÎN LOCUINȚE NOI. în ultimele zile 
peste 200 de familii de oameni ai 
muncii din Baia Mare, Satu-Mare 
și din alte orașe și centre muncito
rești din regiune s-au mutat în lo
cuințe noi. De la începutul acestui 
an au fost predate la cheie oame
nilor muncii din orașele și centrele 
muncitorești din regiunea Maramu
reș 682 apartamente.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ. La 
băile „1 Mai“-Oradea a avut loc un 
schimb de expei'iență între condu
cătorii sanatoriilor balneare de copii 
și cadre de specialitate de la sana
toriile Gura Ocniței, Techirghiol, 
Bușteni, Mangalia și „1 Mai" — O- 
radea.

CONCERTE ÎN ÎNTREPRINDERI. 
Orchestra „Miorița" a Filarmonicii 
„Gh. Dima' din Brașov a dat recent 
un concert de muzică populară ro- 
mînească și sovietică pentru mun
citorii fabricii de stofe fine „Par
tizanul Roșu' din Brașov.

FILME DOCUMENTARE DESPRE SIDE- 
RURGIȘTI. La clubul „Siderurgisful" din

noul oraș muncitoresc Hunedoara a fost 
prezentată o gală de filme documentare 
de scurt metraj realizate de studioul „Al. 
Sahia". Două din filmele rulate cu acest 
prilej, ilustrînd activitatea siderurgiștilor, 
au fost turnate în combinatul siderurgic 
Hunedoara. La ofelăriile din Hunedoara 
se lucrează în prezent la un alt film do
cumentar, Întitulat ,,Un transport neo
bișnuit”.

Cu ocLii 
turistului

Concursul de admitere 
în învățămîntui superior 

fără frecvență

sprijinul

FLORI PENTRU PARCURILE BRAȘO
VULUI. în parcurile Brașovului au 
fost plantate circa 200.000 de flori 
de toamnă. Alte 400.000 flori vor fi 
plantate pînă la sfîrșitul lunii vii
toare. Au fost luate măsuri pentru 
extinderea suprafeței serelor, răsad
nițelor și pepinierelor de arbuști.

NOI ARTICOLE PENTRU SPORT. 
La propunerile sportivilor, colectivul 
întreprinderii de materiale sportive 
din Reghin a introdus recent în fabri
cație noi modele de bocanci imper
meabili cu talpă de cauciuc pentru 
turiști, bocanci pentru schi, precum și 
cisme din piele de box pentru moto- 
ciclișfi. Pentru fotbaliști s-au pregătit 
modele de ghete mai ușoare șl 
flexibile.

mai

In-
pe

tă. Nici unul din 
care rămăseseră 
suflase o vorbă 
pîndea în fiecare 
spărsese principalul bloc de ghea
tă, te puteai aștepta să apară not 
crăpături. Era lună nouă și de obi
cei, în astfel de perioade, gheata 
se sparge și se formează îngrămă
diri de sloiuri. Dacă se spărgea și 
blocul pe care se aflau Morozov, 
Strumilin și Voronov, se isprăvea 
cu ei. Un avion nu mai putea să a- 
terizeze.

— Volodenka, zise Strumilin, nu 
> ți-a rămas o înghițitură de cafea în 

termos ?
— Mai am puțin ceai. 
—• Fii bun, adu-mi-1.
Morozov aduse din cort termosul 

și o cană din material plastic. Se 
apropie de Strumilin, dar nici aces
ta, nici Voronov șl nici Morozov nu-î 
mai deslușiră cuvintele. Un zqomot 
asurzitor domina totul. Lui Strumilin 
1 se păru aidoma focului de artilerie 
care precede ofensiva generală. Un 
vuiet greu, prelung, umplea trans
parenta de sticlă a văzduhului.

Uriaș, din ce în ce mai uriaș, zi- 
'dul de sloiuri îngrămădite se apro
pia de ei din spate, dinspre sud- 
vest. Gheata 1uca nărăvașă în spa
tele soarelui, irizînd sclipiri diaman
tine. Sloiurile se dădeau de-a dura 
smulgîndu-se din blocurile masive, 
albastre ca sineala și o luau la 
goană cu o iuțeală înspăimîntătoa- 
re. Zidul de gheată înainta vertigi
nos venind de-a dreptul spre ei, ni
micind în calea sa ceea ce mai ră
măsese din terenul de aterizare.

Morozov aruncă termosul si cana. 
Ceaiul se răspîndi ca o pată roșie 
pe gheață. Motozov încercă să-l 
strige ceva lui Voronov, dar îsl dete 
seama că acesta nu putea să-l audă 
șl renunță să mai strige. Apucă ma
sivul DARMS, vrînd să-l tragă la o 
parte din calea valului de ah'eață.

„Ce om minunat se glndl Struml- 
lin calm. Numai că tot n-o să folo
sească la nimic. Avionul nu va pu
tea să aterizeze.

Deodată Morozov lăsă DARMS-ul 
si alergă într-un suflet la Strumilin. 
îl ridică în brațe și-l cluse într-un 
loc mal ferit. îl culcă șf se întoarse 
la aparatul lui, lingă care ajunsese 
între timp si Voronov. începură să 
tragă amîndo! DARMS-ul mal aproa
pe de locul unde se afla Strumilin.

Avionul trecu 
rul nici nu se 
mare zgomotul 
Cel trei oameni Izbutiră să tragă 
la o parte DARMS-ul și MALAHIT-ul, 
iar valul își continua înaintarea, Ia 
fel ca mai înainte. Deodată, vuietul 
sloiurilor sfărîmate se potoli și se 
făcu liniște. Apoi se auzi aproape 
de tot urletul motorului de avion.

„Aterizează, se îngrozi Strumilin. 
Bine, dar asta-i curată sinucidere 1 
N-o să poată ateriza în capcana 
asta. N-are decît o sută de metri' 1

— Vă interzic să aterizați 1 strigă 
Strumilin. Continuă pe urmă 
șoaptă, pentru ca cei din avion 
nu-i interpreteze greșit țipetele, 
interzic, smintiților 1 Vă interzic 1 
pol, fără să-și dea seama, începu să 
strige iar.

Avionul pilotat de Bogaciov și Mu- 
romțev ateriză. Părea cu neputință 
șl nimeni n-ar fi crezut că vor reuși 
să aterizeze, dar ei izbutiră să co
boare în cutia de gheață.

Principalul e să dorești neclintit. 
Numai atunci ti se îndeplinește do
rința. Cînd omul încetează să se 
mai simtă stăpînul atotputernic al 
planetei, el devine un biet supus al 
ei. Șf încă ceva : cînd omul între
prinde ceva bun și vitejesc, el tre
buie să știe întotdeauna că va fi 
așa cum și-a pus el în gînd.

Preluînd comanda, Strumilin știa 
că va salva avionul din capcana 
aceea de o stită de metri. Altfel nu 
se putea. Ar fi fost absurd. Dacă 
noi nu vom admite, în viață nu se 
vor întîmplă 
El, Strumilin. 
menii...

— Ce zici, 
Strumilin. Mergem acasă ?

— Mergem 1 —- răspunse PaveL

Cîn'd avionul se înălță în văzduli, 
Strumilin era liniștit și bine dispus. 
De mult nu mai fusese atît de bine 
dispus. își șterse fruntea și rîse. Dar 
foarte curînd tăcu și se uită la Pa
vel, fără să-l mai deslușească bine. 
Se lăsă încet pe umărul lui Pavel. 
Acum nu mai vedea decît cerul care 
gonea în întîmpinarea lui. Apoi nu 
mal văzu nici cerul. Și nu mal auzi 
nici motorul. Nu mai simți volanul 
îmbrăcat în piele ca să fie mai bine 
ținut cîn’d aparatul se înalță spre 
cer sau coboară spre pămînt.

deasupra lor. Moto- 
auzea, atît era de 
sloiurilor sfărîmate.

în 
să 
Vă
A-

tuciuri absurde. Noi. 
El, Bogaciov. El, oa-

stîngaciule ? întrebă

Condițiile naturale din țara noas
tră, numărul mare de bazine exis
tente oferă posibilități ca mase largi 
de tineri și vîrstnici să învețe și să 
practice cu regularitate înotul. O se
rie de înotători și săritori, precum 
și echipe de polo au obținut rezul
tate bune cu prilejul unor mari în
treceri internaționale. Competițiile 
populare de înot se bucură de o tot 
mai numeroasă participare.

Dincolo de aceste rezultate pozitive, 
se poate spune însă că natația — 
care, alături de atletism și gimnas
tică, face parte din grupa sporturi
lor de bază — nu s-a dezvoltat pe 
măsura posibilităților și a condi
țiilor create, nu are încă un carac
ter larg de masă.

Consfătuirea pe țară a Federației 
romîne de natație. care a avut loc 
recent a dezbătut pe larg cauzele 
rămînerii în urmă a natației, fap
tul că federația de specialitate — 
deși are ca principală obligație co
ordonarea și îndrumarea acestei ac
tivități — nu și-a adus aportul co
respunzător. Participanții la consfă
tuire au arătat că învățarea înotu
lui, punct de plecare spre perfor
manțele sportive (chiar și la alte 
sporturi), s-a rezumat numai la 
copii și aceasta — în prea puține lo
calități. O foarte slabă preocupare 
pentru practicarea înotului mani
festă asociațiile sportive. Din cele 
cîteva mii de asociații din țara noas
tră, numai vreo 40 au secții de înot 
și mai puține desfășoară o activi
tate corespunzătoare.

Deși sport de bază, naîația nu stă 
în centrul atenției consiliilor regio
nale U.C.F.S.. a comisiilor locale de 
specialitate, a cluburilor sportive. La 
Ploiești — cu toate că sînt opt bazi
ne, dintre care trei cu instalație de 
încălzire a apel — nici una din aso
ciațiile sportive școlare nu are sec
ție de înot. De fapt, în ce privește 
introducerea înotului în activitatea 
sportivă a elevilor din învățămîntul 
elementar șl mediu, lucrurile nu se 
rezumă doar la exemplul de mai 
sus. In regiuni cu posibilități natu
rale deosebite (Dobrogeq,, Galați, 
Oltenia etc.), organele sportive, con
ducerile școlilor nu fac nimic ca 
zeci șl zeci de mii de școlari să în
vețe înotul, să-l practice cu regula
ritate. Si în București, consiliul 
U.C.F.S. orășenesc s-a rezumat doar 
la înființarea unui centru de înot 
pentru copii la ștrandul Tineretului,

unde, firește, accesul a fost destul 
de limitat.

Darea de seamă a federației, pre
cum și numeroși specialiști care au 
luat cuvîntul la consfătuire au ca
racterizat ca necorespunzătoare mun
ca desfășurată de secțiile de perfor
manță ale unor cluburi și asociații 
binecunoscute. Caracterizare pe de
plin justificată ! Contribuția unor 
cluburi ca Progresul-București, 
Stiința-Timișoara, Știința și C.S.M.- 
Cluj la dezvoltarea calitativă a na- 
tației romînești este slabă, deși a- 
cestea au capacitate organizatorică 
și suficiente cadre tehnice. Cum este 
posibil ca un centru sportiv ca 
Clujul să nu aibă nici o înotătoare 
la campionatele republicane de se
nioare ? Dealtfel natația clujeană, 
altă dată fruntașă pe țară, a rămas 
mult în urmă.

Cu aceeași lipsă de perspectivă se 
muncește de multă vreme la clubu
rile bucureștene Dinamo, Steaua, 
Rapid. înotătorii acestor cluburi bat 
de mult timp pasul pe loc — per
formanțele lor sînt mult inferioare 
rezultatelor internaționale.

Lipsuri serioase dăinuie și în acti
vitatea antrenorilor. Adeseori antre
norii, în dorința de a obține rezul
tate imediate (din păcate, așa sînt 
„îndrumați" chiar de conducerile 
cluburilor), forțează, pregătirea tine
rilor înotători, Așa se explică, prin
tre altele, de ce o serie de înotători

CABINET STOMATOLOGIC, 
tr-unul din noile blocuri de 
strada Ulmului — cartierul Giulești 
— a intrat în funcțiune un nou 
cabinet stomatologic. Cabinetul asi
gură asistență de specialitate popu
lației din două circumscripții sani
tare ale raionului „16 Februarie”.

Ministerul Invătămîntului anunță : 
Concursul de admitere în învătămîntul 
suDerior fără frecvență va Începe în 
ziua de 17 noiembrie 1962. înscrierile 
la concurs se fac pînă în ziua de 15 
noiembrie a.c. ora 20, la secretariatele 
facultăților.

Concursul de admitere se va desfășu
ra după programele analitice publicate 
în broșura „Admiterea în învătămîntul 
superior” pentru anul universitar 1962/63, 
la următoarele facultăți : Universitatea 
București : Matematică-mecanică, știința 
naturale, geologie-geografie, filologie, 
științe juridice, filozofie, istorie r Uni
versitatea „Al. I. Cuza” Iași : Matema
tică-mecanică, științe naturale, filologie, 
științe juridice, istorie-filozofie ; Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj : Mate
matică-mecanică, științe naturale-geo- 
grafie, filologie, științe juridice, istorie- 
filozofie, științe economice > Universita
tea Timișoara : Matematică-mecanică, fi
lologie î Institutul pedagogic de limbă și 
literatură rusă „Maxim Gorki” : filolo
gie î Institutul de cultură fizică și sport : 
cultură fizică ; Institutele pedagogice de 
3 ani București, Cluj, Iași și Timișoara : 
filologie, matematică, fizică și chimie, 
științe naturale, istorie-geografie, educa
ție fizică ï Institutul pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș : filologie, matematică, fizică 
și chimie i Institutul pedagogic de 3 ani 
Bala Mare : filologie, matematică, știin
țe naturale i Conservatorul de muzică 
din București, Cluj și Iași : compoziții, 
dirijat, pedagogie i Institutul da științe 
economice „V. I. Lenin” : economie ge
nerală, finanțe credit Și evidentă conta- ■ 
bilă, comerț.

Pentru orice informații în legătură cu 
condițiile de admitere și desfășurarea 
concursului, candidat» se vor adresa in
stituțiilor de învățămînt superior la care 
doresc să se înscrie.

sportivilor. Din cauza unei 
scăzute din partea antre- 
înotătorii, în special cei 

absentează deseori de

nu obțin rezultate corespunzătoare, 
iar alții se retrag prea de timpuriu 
din natație. Metodele învechite, lip
sa de varietate a mijloacelor folo
site la antrenament, întreruperea 
pregătirii — uneori chiar în timpul 
verii — au îngreunat și îngreunează 
creșterea valorică a natației din țara 
noastră. Catedra de natație a Insti
tutului de cultură fizică nu sprijină 
suficient stabilirea unei orientări 
juste în problemele tehnico-metodice.

Serioase lipsuri se manifestă în 
educația 
exigențe 
norilor, 
fruntași,
la pregătire ; mulți își schimbă clu
burile de la un an la altul, umblînd 
după căpătuială. *

In încheierea lucrărilor consfătui
rii au fost adoptate o serie de mă
suri pentru dezvoltarea natației și 
în primul rînd a înotului. Federația 
de specialitate are datoria de a per
severa în aplicarea acestor măsuri. 
Preocupările viitoare ale biroului 
federal să fie îndreptate cu precă
dere spre organizarea — prin comi
siile locale de natație — a centrelor 
de învățare și perfecționare a îno
tului, spre îmbunătățirea activității 
antrenorilor și a sportivilor frun
tași, spre dezvoltarea bazei de masă.

I. DUMITRIU

In cîteva rîndurl
în runda a I2-a 

blican feminin de 
niade a cîștigat 
deră a clasamentului, Margareta Pere- 
voznic. Pogorevici a învins-o pe Urzică, 
Desmireanu pe Turturea, iar Simu a 
pierdut Ia Baumstark. Remiză s-a termi
nat partida dintre Voicu și Teodorescu.

Cu trei runde tnainte de Încheierea 
turneului, in clasament continuă să con
ducă Alexandra Nicolau cu 9 puncte șl 
o partidă întreruptă. Ea este urmată de 
Perevoznlc — 9 puncte.

★
^oncursul de gimnastică la care parti

cipă echipele masculine șî feminine ale 
R. P. Romîne și Japoniei începe astăzi 
de la ora 18, In sala sporturilor de la 
Floreasca. Este așteptată cu mult interes 
evoluția valoroșilor gimnaști lanonezi, 
dintre care se remarcă campionii Yukio 
Endo și Toshik Shirasu.

a campionatului repu- 
șah, Elisabeta Polihro- 
cu albele la fosta 11-

Marele maestru Mihail Botvinnik, 
campion al lumii la șah, a sosit in O- 
landa, la invitația Federației de șah din 
această țară. Mihail Botvinnik va ține 
o serie de conferințe șf va da mai mul
ta simultane la Haga, Amsterdam și In 
alte orașe.

★

Pe sfadlonul Republicii din Capitală se 
va desfășura astăzi după-amiază festivi
tatea primirii „ștafetelor prieteniei ro- 
mlno-sovletlce“, care au străbătut timp 
de mal multe zile sute de localități din 
tara noastră. Programul sportiv, care va 
începe Ia ora 15, va mai cuprinde de
monstrații de călărie, ciclism, aeromode- 
lism și două tntllnlrt de fotbal : Stilată 
București — Drubeta Turnu Severin șl 
Metalul București — Dinamo Obor.
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri la amiază 
pe patriarhul Gherman al Serbiei, 
însoțit de episcopi și alți reprezen
tanți ai Bisericii ortodoxe din Iu
goslavia, care ne vizitează țara la 
invitația patriarhului Bisericii orto
doxe romîne.

La primire a participat Emil 
P ițiăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Au asistat Dumitru Dogaru, se
cretar general al Departamentului

Cultelor de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de Stat, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Justinian, patriar
hul Bisericii ortodoxe romîne, dr. 
Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei și Sucevei, episcopi și ierarhi 
ai Bisericii ortodoxe romîne.

. A fost prezent 
ambasadorul R.P.F. 
R. P. Romînă.

vicepreședin-

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 

Gheorghe Gaston Marin, 
a ambasadorului R. P. Ungare

Vineri 2 noiembrie,
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gaston Marin, a primit în audiență 
de prezentare pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești, Jenö Kuti. (Agerpres)

Arso Milatovici, 
Iugoslavia în

(Agerpres)

Manifestări cultural-artistice in cadrul 
romîno-sovieticeLunii prieteniei

Din întreaga țară zilnic sosesc noi 
vești despre manifestările- cultural- 
artistice organizate cu prilejul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice.

în amfiteatrul școlii medii „Gheor
ghe Lazăr" din Capitală a avut loc 
vineri un simpozion organizat de 
Institutul de studii romîno-sovietice 
3i de Institutul de științe pedagogice 
t tèma : „Contribuția psihologiei și 
pedagogiei sovietice la dezvoltarea 
psihologiei și pedagogiei din R.P.R.". 
Cu acest prilej, au vorbit acad. Pe
tre Constantinescu-Iași, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., prof. univ. Stanciu Sto- 
ian, prof. univ. St. Bîrsănescu, conf. 
univ. P. Popescu-Neveanu și V. Bu- 
nescu. La casa prieteniei romîno- 
sovietice. ing. Ion Pascaru, confe
rențiar universitar, a expus confe
rința „Cosmonautica sovietică și 
progresul științei". Despre ajutorul 
acordat de U.R.S.S. în dezvoltarea 
industriei siderurgice a țării noastre 
au conferențiat, în sala Dalles, mai 
mulți ingineri de la I.P.R.O.M.E.T., 
care au studiat în Uniunea Sovie
tică.

Colectiviștii din comuna Vlad Țe- 
peș (raionul Călărași) au ascultat cu 
mult interes din impresiile culese

în călătoria făcută în UR.S.S. de că
tre Gavrilă Stancu, președintele 
G.A.C. Astfel de expuneri au mai 
avut loc la Fetești, Lehliu, Roșiori 
și Alexandria. în fața a peste 15 000 
de oameni ai muncii, în cadrul unor 
cluburi muncitorești și cămine cul 
turale din regiunea Banat, un nu
măr de 64 de Oameni de știință, 
profesori, ingineri și medici și-au 
împărtășit de asemenea impresiile 
lor din timpul vizitelor în U.R.S.S.

Cu prilejul festivalului filmului 
sovietic, filmele sovietice prezentate 
la Iași, Bîrlad. Negrești, H’r’ău, 
Murgeni, Tg. Frumos și Podul I- 
loaiei, au fost vizionate de circa 
64 000 de spectatori.

500 de elevi și cadre didactice de 
la școala medie nr. 1 din Botoșani 
au asistat la o interesantă seară li
terară intitulată „Prietenia romîno- 
sovietică oglindită în literatura noa
stră".

La cele 450 de manifestări, con
ferințe, i simpozioane, seri literare, 
medalioane organizate pînă acum în 
cadrul Lunii prieteniei romino-so- 
vietice în orașele și satele regiunii 
Dobrogea au participat mai mult de 
150 000 de oameni ai muncii.

(Agerpres)

Vineri 2 noiembrie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al Re- 
nublicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gaston Marin, a primit în audiență 
de prezentare pe trimisul extraor
dinar și 
Austriei 
Wetzler.

ministru plenipotențiar al 
la București, dr. Paul 

(Agerpres)

Informații
8 Formația italiană de muzică preclasică 

„Menestrelii“ a prezentat vineri seara in 
sala Ateneulpi R. P. Romîne ultimul con
cert în cadrul turneului pa care îl în
treprinde în tara noastră. Artiștii italieni 
au interpretat cu măiestrie piese vocale 
și Instrumentale ale unor compozitori din 
secolele XVI și XVII,

Un numeros public a aplaudat cu căl
dură pe muzicienii italieni.

(Agerpres) 
tragerea Loto-Central din 2 no- 
1962 au fost extrase din urnă

® La 
iembrie 
următoarele numere :

55 31 30 35 14 7 41 33 22 35. Premiul 
special A : 7 33 30 j Premiul special B : 
36 14 22 j Premiul special C : 31 35 41.

Fond de premii : 693 905

TELEGRAME EXTERNE
întrevedere a conducătorilor sovietici 

cu delegația P. S, U. 6. care se află la Moscova

MOSCOVA 2 (Agerpres).—TASS: 
La 2 noiembrie, la C.C. al P.C.U.S., 
N. S. HrușCiov și alți conducători 
sovietici au avut o întrevedere cu 
delegația P.S.U.G. în frunte cu Wal
ter Ulbricht, care se află la Mos
cova. A avut loc un larg schimb de 
păreri în probleme care interesează 
ambele părți.

întrevederea s-a desfășurat într-un 
spirit de sinceră prietenie și cola-

borare, manifestîndu-se o 
deplină de păreri în toate 
mele discutate.

In aceeași zi Prezidiul

unitate 
proble-

C.C. al 
P.C.U.S. a oferit un prînz în cinstea 
delegației P.S.U.G., la care au par
ticipat membrii delegației în frunte 
cu Walter Ulbricht și conducătorii 
sovietici în frunte cu N. S. Hruș
Ciov. Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Cuvîntarea lui Ben Bella
ALGER 2 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că în cu- 
vîntarea pe care a rostit-o joi în 
fața a mai multe mii de persoane 
în „Piața Martirilor” din Alger, cu 
prilejul Zilei naționale de luptă 
pentru independența Algeriei, Ah
med Ben Bella, șeful guvernului al- 
gerian, a declarat, printre altele, că 
„industrializarea, reforma agrară, 
politica activă în problemele orga
nizării interne 
nile 
fața

Bella a arătat cu același pri- 
dominația colonialistă a im

cele mai 
țării”.

sînt cîteva din sarci- 
urgente care stau în

Ben 
lej că 
piedicat mult dezvoltarea economică 
a țării și a slăbit economia alge
riană.

Referindu-se la călătoria făcută în 
Cuba, Ben Bella a arătat că alge
rienii care au făcut parte din dele
gație au fost primiți în Cuba ca 
niște frați. Problemele care se pun 
la ei se pun și la noi, a declarat 
Ben Bella. Ei au rezolvat o parte 
din ele ; noi, la rîndul nostru, 
vom rezolva la timpul potrivit.

le

Declarația Biroului Politic al P. C. 
din Algeria

tru construirea unui stat democrat 
este astăzi mai mult decît oricînd 
o sarcină de importanță vitală pen
tru țara noastră, se subliniază în 
declarație.

Examinînd problemele conducerii 
de partid, Biroul Politic a ales 
membrii secretariatului. Din secre
tariat fac parte Bachir Hadj Aii, 
Larbi Buhali, Sadek Hadjeres. Ah
med Akkaș.

PARIS 2 (Agerpres). — La 2 no
iembrie ziarul „L’Humanité” a pu
blicat declarația Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Algeria cu 
prilejul sărbătoririi Zilei de luptă 
pentru independența Algeriei.

Analizînd situația creată în țară, 
Biroul Politic aprobă primele mă
suri luate de guvern în scopul re
nașterii economice și sociale a Al
geriei. Aceste măsuri prevăd relua
rea cursurilor în școli, elaborarea 
unor planuri de luptă împotriva șo
majului și pentru industrializarea 
țării, întocmirea unor proiecte de 
reformă agrară.

Biroul Politic al P. C. din Alge
ria cheamă pe toți comuniștii — 
muncitori, învățători, medici, ingi
neri și studenți 
transpunerea 
construire și 
începută sub 
lui.

Colaborarea 
patrioții, unirea tuturor forțelor na
ționale și progresiste în lupta pen-

frățească dintre toți

să contribuie la 
în viață a operei de 
consolidare a patriei, 
conducerea guvernu-

ÎD> IE
RECTORUL UNIVERSITĂȚII 

DIN GLASGOW

Din actualitatea sovietică
Un nou record mondial

Siderurgiștii ucraineni au stabilit 
un nou record mondial la elabora
rea oțelului într-un cuptor Martin 
de mare capacitate. Reducînd du
rata procesului de elaborare de la 
13 ore și 20 minute, la 5 ore și 50 
de minute, ei au obținut de pe fle
care metru pătrat suprafață de 
vatră cîfe 19,5 tone metal, realizînd 
o productivitate aproape dublă în 
comparație cu cea prevăzută în pro
iect.

Oțelaril ucraineni au stabilit acest 
record prin folosirea unei noi me
tode : întregul proces de elaborare 
a oțelului se desfășoară exclusiv cu 
ajutorul oxigenului tehnic pur. A- 
cesta se introduce prin cîteva guri 
speciale, montate în cuptor, și se 
distribuie uniform pe întreaga su
prafață a băii agregatului.

Trei centrale atomo- 
electrice în construcție

în prezent, în Uniunea Sovietică 
se construiesc trei centrale atomo- 
electrice : la Novo-Voronej, Belo- 
iarsk (în Ural) și în regiunea Ulia
novsk, scrie în „Ekonomiceskaia Ga
zeta' Andronik Petrosian), președin
tele Comitetului de sfat pentru folo
sirea energiei atomice de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Prima centrală atomoelec- 
frică din lume a fost construită în 
U.R.S.S., în apropiere de Moscova. 
La puțin timp după aceasta a intrat 
în funcțiune și centrala atomoelec- 
trică de 100 000 kW din Siberia.

Modificarea cursului
unui riu

Ingineri sovietici au propus mo
dificarea cursului rîului siberian 
Kafun, lung de 665 km și îndrepta
rea lui spre Buhtarma, un afluenf al 
rîului Irfîș, din Kazahstanul de est.

înfocmlf prevede consfrui- 
baraj de înălțimea unei

Proiectul 
rea unul 
clădiri cu 40 de etaje șl a unui tu
nel de 18 km.

Prin Unirea rîurllor se urmăresc 
două scopuri : creșterea cantității 
de energie electrică în Kazahstanul 
de est și crearea unor posibilități 
mai largi pentru Irigarea solului. 
Vărsarea rîului Kafun în Buhfarma 
va permite construirea unei centrale 
hidroelectrice pe Buhfarma cu o 
oufere instalată de 800 000 kW.

Primirea în P.C.U.S.
a „bunicului aviației ruse”

Prinfr-o hotărîre a C.C. al 
P.C.U.S. a fost primit în rîndurile 
partidului fără stagiul de candidat 
Boris Rossinski, în vîrstă de 78 de 
ani, cunoscut ca „bunicul aviației 
ruse", „Pravda" publică scrisoarea 
prin care Boris Rossinski cere Co
mitetului Central al P.C.U.S. să fie 
primit ca membru al partidului.

în această emoționantă scrisoare 
se spune printre altele : „Doresc 
să-mi leg pentru veci soarta mea cu 
partidul nostru leninist. M-am soco
tit întotdeauna bolșevic fără partid“. 
Biografia pe care B. Rossinski o a- 
nexează cererii de primire în rîn
durile partidului este plină de fapte 
pilduitoare. în 1905, ca student la 
un institut tehnic superior din Mos
cova, a participat la revoluție. A 
tipărit la șapirograf manifeste 
bolșevice pe care le-a difuzat la mi
tinguri. în 1917, lucrînd la fabrica 
de avioane „Duks" ca pilot de în
cercare, s-a înrolat voluntar în Garda 
Roșie. La 1 Mai 1918, mii 
de oameni au admirat zborul lui 
deasupra cîmpului Hodînka de 
lîngă Moscova. V. I. Lenin, care 
era de față, l-a aplaudat îndelung 
și l-a numit „bunicul aviației ruse", 
fiind cel mai în vîrstă pilot. B. 
Rossinski a contribuit la dezvoltarea 
aviației sovietice.

La marginea orașului Cimpulung Muscel se Întinde pe o 
lungime de aproape 10 km. comuna Lereștl. Frumuseții pei
sajului, locuitorii comunei l-au adăugat noi frumuseți, făurite 
de brațele lor harnice. în ultimii ani au fost construite aici 
701 case noi. Arta tradițională a meșterilor de prin partea 
locului se face remarcată prin sculpturile executate cu mult

gust In lemnul porților și al grinzilor, al stîlpilor interiori. 
Predomină motivele populare, coloritul viu, luminos.

Dar nu numai casele noi vorbesc despre viața de astăzi a 
lereștenllor. In comuna lor s-au produs în anii puterii popu
lare adinei prefaceri. Lereștiul este electrificat și radioficat, 
există cămin cultural șl cinematograf, școli noi, dispensar 
șl baie. în fotografie : clteva din noile case.

Autoritățile diemiste 
continuă provocările 

împotriva Cambodgîei
PNOM PENH 2 (Agerpres). — La 

31 octombrie, în cadrul unei confe
rințe de presă, Norodom Sianuk, 
primul ministru al Cambodgiei, a 
declarat ■ că avioane sud-vietnameze 
au bombardat două sate cambod
giene și că relațiile dintre cele două 
părți au devenit extrem de încor
date. Premierul Sianuk a precizat 
că atacul a avut loc la 25 octom
brie. El a adăugat că țara sa va 
cere despăgubiri pentru distrugerile 
provocate.

Pe de altă parte, Cambodgia a 
înaintat un protest în legătură cu 
oprirea și percheziționarea unui re
morcher cambodgian care naviga pe 
fluviul Mekong, de către o ambar
cațiune înarmată sud-vletnameză.

Albert Luthul!, laureat al Premiului 
Nobel, unul din conducătorii mișcării 
de eliberare din Republica sud-afri- 
cană, care este constrîns de guvernul 
rasist să trăiască într-o rezervație 
pentru populația băștinașă pe care nu 
o poate părăsi fără o aprobare spe
cială, a tost ales rector al Universită
ții din Glasgow (Anglia). El a obținut 
1 278 de voturi, fată de 844 Cit a 
trunit concurentul său.

în-

„EXPOZIȚIE DE ARTĂ"
La Londra a fost deschisă o „ex

poziție de artă“ sui generis. Acolo 
pot fi văzute o varză veștejită, un 
burete umed, un tirbușon, un apa
rat de televiziune, un burghiu, nas
turi și manivele, tăiate, fabricate și 
expuse aici de tineri „artiști“.

UN MEDIC PSIHIATRU... 
LA FIECARE ȘCOALĂ

Jumătate din copiii americani vor 
bolnavi de nervi, vor ii alcoolici,

vor lua stupefiante sau se vor sinu
cide, din cauza vieții trăite sub ten
siune' — a afirmat dr- James Smith, 
proiesor la universitatea din Syia- 
Cuza (Statele Unite). Drept remediu, 
dr. Smith a preconizat prezența unui 
psihiatru la flecare școală.

FABRICANȚII DE CĂTUȘE
Foarte recent, scrie ziarul vest- 

german „Süddeutsche Zeitung“, o

firmă din Birmingham (Anglia) a tri
mis — cu un colet special — guver
nului din Rhodesia de sud 250 de pe
rechi de cătușe. Arătîndu-se bine 
informat în privința acestor produ
se ale „lumii libere“, ziarul mün- 
chenez relatează că firma din Bir
mingham, care deține monopolul 
producției de cătușe în Anglia, are 
concurenți serioși în Franța, R. F. 
Germană și Japonia. Oare zăngăni- 
tul Cătușelor fabricate în „lumea li
beră” și destinate lor nu vorbește 
mai convingător popoarelor africa
ne decît toate cuvîntările de „sim
patie” rostite de apologeții capita
lismului ?

răzbunarea sătenilor

fi

In satul iranian Zian, situat la 40 
km de Hamadan, a avut loc o cioc
nire între țărani și moșierul local, 
care s-a soldat cu morți și răniți. 
Motivul acestui incident sîngeros, 
scrie ziarul „Keihan International”, 
l-a constituit samavolnicia moșieru
lui Aii Goli Mirza Dovlatșah care a 
schimbat direcția apei ce servea 
pentru irigarea pămînturilor țără
nești. Cînd țăranii s-au apropiat de 
locuința moșierului, acesta împreună 
cu fiii săi au deschis focul împotriva 
lor, ucigînd un țăran și rănind alți

»

‘Dacă ar fi înfăptuită
dezarmarea

l-au ucis pe

RELUAT
franța

trei. Țăranii înfuriați 
moșier.

O.A.S.-UL ȘI-A 
ACTIVITATEA ÎN

După o pauză de două luni 
și jumătate la Paris a fost săvrr- 
șit din nou un act terorist. In 
seara zilei de 1 noiembrie a ex
plodat o bombă în fața ușii lo
cuinței administratorului postului 
radio-televiziunii de stat france
ze, Veyron care și-a pus candida
tura la apropiatele alegeri parla
mentare din partea partidului „in
dependenților“.

MAJORAREA PREȚURILOR 
LA OREZ ÎN JAPONIA

Cabinetul de Miniștri al Japo
niei a luat la 2 noiembrie hotă- 
rîrea ca începînd cu 1 decembrie 
a.c. să majoreze cu 12 la sută prețu
rile la orez care este unul din prin
cipalele produse alimentare ale ja
ponezilor.

PROTESTUL ELEVILOR

La ora la care clopoțelul anunță 
intrarea în clasă, elevii de la școala 
„Giovanni Pascali" din Roma urmau 
să se întîlnească in fața școlii. La 
lecție nu va merge însă nimeni. Sub 
îndrumarea comitetului de părinți, 
copiii au hotărît să nu intre în clase, 

în felul acesta 
vor reuși poate să 
convingă autori
tățile de necesita
tea construirii u- 
nor noi școli. Du
pă cum se vede în 
fotografie, la școa
lă s-au prezentat 
doar doi elevi. 
Părinții aflați la 
muncă n-au avut 
unde să-i lase și 
i-au adus 
școală.

La Roma 
sesc 3 500 de 
de cursuri. în
lia an de an, u- 
nui număr de 70- 
80 de mii de copii 
li se refuză ac
cesul în școală. 
La Milano există 
5 500 săli de clasă 
mai puțin decît 
este nevoie. în 
1915 comune din 
Italia nu există 
nici un fel de 
școală, iar aproxi
mativ 545 de școli 
elementare func
ționează în graj
duri, pivnițe sau 
magazii.

et comp t

cel mai important 
unui răz- 

Orice acord încheiat

„O a doua rrtăsură care ar trebui 
adoptată este aceea de a împiedica 
răspîndirea armelor nucleare la unele 

, puteri care în prezent nu le posedă. 
Sporirea numărului de puteri nucleare 
face să crească primejdia unui război 
nuclear.

Mai rămîne un șir de probleme liti
gioase. în prezent, cea mai acută 
dintre acestea este problema Berlinu
lui.

în concluzie — arată Bertrand 
Russell — există un lucru care trebuie 
totdeauna ținut minte : cînd se su

sîrmei ghimpate și al cordoanelor 
de polițiști ai siguranței. Prin ochii 
a aproximativ 30 000 de agenți el 
poate pătrunde în orice minister, 
ambasadă sau uzină...

O părere larg răspîndită este a- 
ceea că Kim organizează „Partidul 
reconstrucției naționale", susținut 
de junta militară, pregătind alegeri
le generale care vor avea loc în anul 
viitor. In următoarele opt luni 
sud-coreenii vor vota de două ori, 
dar rezultatele sînt lesne de pre
văzut, în decembrie ei vor vota 
cu prilejul referendumului națio
nal privitor la constituția propusă 
de Pak, Kim și oamenii lor. In 
mai 1963 ei vor alege o nouă Adu
nare națională. Dar aceasta nu 
înseamnă că prin alegeri sau prin 
decrete, Coreea de sud va deveni 
o țară mai democrată.

Dintr-o populație de 25 de mi
lioane, în Coreea de sud sînt peste 
2 milioane de șomeri, adică apro
ximativ 20 la sută din totalul bra
țelor de muncă (aceste cifre sînt 
mult micșorate — n.r.).

Coreea de sud abundă în con
tradicții. La instaurarea sa, junta 
a început cu promisiuni de îmbu
nătățire a moralității, dar recent 
a organizat la Seul opt raioane 
semilegale de prostituție. într-o 
țară care are o nevoie disperată 
de locuințe, C.I.A. construiește un 
centru balnear în apropiere de 
Seul. Cînd se va deschide în luna 
decembrie, el va fi un Las Vegas 
(oraș din S.U.A., vestit pentru 
jocuri de noroc și ușurința cu care ■ 
acordă divorțurile — n.r.) pentru 
Extremul Orient, care va dispune 
de ruletă, mese pentru jocurile de 
zaruri și un club de noapte cu 
scenă turnantă. Restaurantele, ba
rurile și celelalte distracții urmea
ză să atragă pe cei 50 000 de sol
dați americani aflați în Coreea de 
sud. „Vrem să facem într-adevăr 
ceva pentru soldații americani", 
declară Kim cu umilință.
Trecînd cu vederea multe alte as

pecte ale situației din Coreea de sud, 
reporterul american încheie astfel : 
„Entuziasmul public fiind inexis
tent, orice depresiune economică 
poate prezenta un mare pericol 
pentru Pak, Kim și junta lor”.

la

lip- 
săli 
Ita-

le decenii, O parte chiar foarte mică 
din ceea ce se cheltuiește în prezent 
pentru înarmări ar îndrepta această 
situație. Prin irigații, mari regiuni care 
acum sînt deșerturi ar putea fi făcute 
fertile, iar prin îmbunătățirea trans
porturilor ar putea fi ușurată distri
buirea din regiunile de abundență 
spre regiunile de sărăcie.

Chiar șt în țările cele mal bogate 
deseori locuințele sînt necorespunză- 
foare. Situația aceasta ar putea fl 
remediată prinfr-o mică fracțiune din 

ceea ce se chel-
I ar-

Pretutin- 
deni învățămîntul, 

și în special în țările recent eliberate 
din Africa și Asia, necesită cheltuieli 
de cîteva ori mai mari decît cele ce se 
afectează în prezent. Dar învățămîn
tul are nevoie nu numai de cheltuieli 
mai mari. Dacă ar fi îndepărtată te
roarea războiului, știința s-ar putea 
consacra îmbunătățirii situației omeni
rii în loc de a inventa necontenit 
metode fot mai costisitoare de ucide
re reciprocă. Cu ajutorul tehnicii 
moderne; lumea ar putea intra într-o 
perioadă de prosperitate care să de
pășească cu mult tot ce s-a cunoscut 
pînă acum în istorie.

Toate acestea sînt posibile, dar 
necesită numai o concepție diferită 
despre problemele internaționale și o 
stare de spirit diferită față de na
țiunile care sînt considerate acum ca 
Inamice. Aceasta este posibil, repet, 
dar nu se poate realiza dintr-odată...“ 

După părerea lordului Russell, 
„există cîteva măsuri inițiale care ar 
putea fi adoptate fără mare greutate. 
Prima și cea mai evidentă este în
cetarea experiențelor nucleare. Deo
sebirile de atitudine dintre ruși și 
americani în această chestiune sînt 
minime“ (după cum se știe numai po
ziția puterilor occidentale a împiedi
cat pînă acum rezolvarea acestei 
probleme — n.r.).

gerează o politică la care se 
obiecții pentru că implică un risc, 
trebuie să se recunoască desigur că 
în actuala situație a lumii orișice 
politică implică Un risc, dar că riscul 
de departe
dintre toate este riscul 
boi nuclear.
între Răsărit și Occident contribuie cu 
deva la diminuarea acestui risc su
prem și ajută să convingă guvernele 
că nu prin război se poafe păstra tot 
Ceea ce reprezintă o valoare“.

New Statesman SÆ

Sub titlul „Cum poate fi preînfîm- 
pinaf un război nuclear“, săptămîna- 
lul englez „NEW STATESMAN“ a 
publicai în ultimul său pumăr un ar
ticol al cunoscutului filozof și activist 
pe tărîm obștesc, lordul Bertrand 
RUSSELL. Acest articol a fost scris 
înainte de ultimele evenimente cau
zate de acțiunea S.U.A. împotriva 
Cubei.

Bertrand Russell dă o replică ustu
rătoare lucrării lui Richard Fryklund, 
intitulată „100 milioane de vieți“. A- 
ceastă lucrare — arată Russell — „a 
fost scrisă ca o ar
gumentare în fa
voarea politicii 
preconizate de
McNamara” (ministrul de război al 
S.U.A. — n.r.).

Perspectivelor întunecate oferite de 
Richard Fryklund în lucrarea sa, lor
dul Russell le opune perspectivele pe 
care înfăptuirea dezarmării le-ar oferi 
întregii omeniri.

„în prezent — scrie autorul — 
omenirea cheltuiește cu pregătirile 
pentru război peste 40 000 000 000 de 
lire sterline anual sau aproximativ 
cîfe 16 lire sterline pentru fiecare 
bărbat, femeie sau copil din lume. Să 
considerăm pentru o clipă ce s-ar pu
tea face cu această sumă dacă ar fi 

t cheltuită pentru pace și nu pentru 
război. O parte din ea, cel pufin îh 
țările mai prospere, ar putea fi folo
sită pentru reducerea impozitelor. 
Restul ar trebui cheltuit pentrü 
scopuri care să aducă un beneficiu 
întregii omeniri și o solufie pentrü 
problema economică a convertirii 
industriei de război și extinderea in
dustriei de pace. *

în privința acestei extinderi să în
cepem cu cea mai elementară dintre 
toate necesităfile, și anume hrana. în 
prezent, majoritatea omenirii (care 
trăiește pe teritoriile fostelor fări 
coloniale șl semicoloniale — n.r.) su
feră de subnutriție și această situație 
va deveni fot mai grea în urmăfoare-

Pak, Kim

Conferința Uniunii interparlamentare 
și-a încheiat lucrările

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne
BRASILIA 2 (Agerpres). — La 
noiembrie și-a încheiat lucrările

„în fiecare dimineață, cu cîteva 
minute înainte de ora 9, o limu
zină Cadillac neagră, cu aer con
diționat și cu geamuri incasabile, 
asigurate împotriva gloanțelor, 
străbate străzile orașului Seul, ca
pitala Coreei de sud”.

Astfel începe revista americană 
„NEWSWEEK” un reportaj al co
respondentului său din Extremul 
Orient, Rafael 
Steinberg, consa
crat regimului 
dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi din 
Coreea de sud.
Deși nu spune aproape nimic des
pre lupta populației sud-coreene, 
reportajul prezintă interes pentru 
dezvăluirea metodelor de guver
nare ale acestui regim marionetă. 
„Puține capete se întorc pentru a 
o urmări — scrie autorul reporta
jului — deoarece coreenii de rînd 
se tem măcar să privească înăun
trul ei pe omul cu fața împietrită, 
cu haine de un cafeniu deschis, 
avînd pe piept înșirate cîteva rîn- 
duri de decorații. Cînd limuzina se 
oprește în fața ușilor de sticlă ale 
„Consiliului suprem pentru recon
strucția națională", sentinelele iau 
poziție de drepți. Din mașină co
boară Pak Cijan Hi, omul forte al 
Coreei de sud.

Fiind conducătorul juntei mili
tare care a preluat guvernarea 
în Coreea de sud într-una din

nopțile lunii mai 1961, Pak de
ține acum o putere aproape neli
mitată. El s-a autoproclamat 
președinte provizoriu al țării, a 
redus la tăcere presa și a dizolvat 
corpul legislativ. De asemenea el 
a eliminat orice opoziție printr-o 
acțiune de „purificare politică" 
prin care l-a demis și l-a aruncat 
în închisoare pe John M. Cian, 

fostul prim-mi- 
nistru al țării. 
Astăzi, reformele 
sale sînt adesea 
impuse cu baio
netele.

Coreea de sud este o autocrație 
condusă de Pak. dar dominată spi
ritual de colonelul Kim Cion Pil, 
în vîrstă de 37 de ani, care este 
căsătorit cu o nepoată a lui Pak 
și este șeful unei vaste organizații 
polițienești cunoscută sub numele 
de Agenția centrală de investigații 
(denumire mai mult decît grăi
toare, întrucît este identică cu 
C.I.A. din S.U.A. — n.r.). Coreea 
de sud este controlată de armata 
condusă de Pak și de juntă, dar 
ideile, planurile și tonul sînt date 
de colonelul Kim într-o mai mare 
măsură decît aceștia. Potrivit pro
priei sale declarații — lipsită de 
modestie, dar necontestată — Kim 
este figura dominantă a regimului.

Kim este un om șiret și hotărît 
care lucrează în Seul, la adăpostul

1
la Brasilia cea de-a 51-a Conferin
ță a Uniunii interparlamentare la 
care au participat delegați din 50 
de țări. Delegația R. P. Romîne la 
această conferință a fost condusă de 
Gheorghe Vasilichi, care în timpul 
lucrărilor a fost ales vicepreședinte 
al conferinței.

La 31 octombrie, luînd cuvîntul 
la discuțiile în cadrul punctului 5 
de pe ordinea de zi, intitulat „Li
chidarea definitivă a colonialismu
lui", Gheorghe Vasilichi, după ce 
a demascat politica țărilor colonia
liste, arătînd că acestea 
încăpățînare eliberarea 
încă subjugate, a cerut 
războaielor coloniale, 
imediată din închisori a 
patrioți, desființarea tuturor bazelor 
militare menținute în țările care 
și-au căpătat independența națio
nală.

refuză cu 
popoarelor 

încetarea 
eliberarea 

luptătorilor

Delegatul romîn a criticat pozi
ția reprezentanților unor țări impe
rialiste care au încercat să motiveze 
refuzul acestora de a acorda inde
pendența coloniilor, sub motivul că 
popoarele respective nu au ajuns 
încă la maturitatea politică necesa
ră pentru autoguvernare. Conducă
torul delegației parlamentare romî
ne a dat ca exemplu o serie de po
poare coloniale care au rămas în 
urmă în ce privește dezvoltarea lor 
culturală și politică tocmai datorită 
metodelor barbare de conducere a 
acestor colonii de către puterile im
perialiste care nu au interesul și nu 
fac nimic pentru a pregăti oameni 
liberi, ci, dimpotrivă, mențin aceste 
popoare în sclavie.

In ultima zi a lucrărilor, Confe
rința a ales pe Ranieri Mazzili, pre
ședintele Camerei federale din Bra
zilia, președinte al Uniunii inter
parlamentare oentru anul 1963.
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Proiectul de rezoluție al celor 37 de țări 
se bucură de un sprijin tot mai larg

Lansarea rachetei cosmice sovietice spre planeta Marte 

„Un nou pas în cercetarea 
Cosmosului“

A. I. Mikoian a plecat 
de la New York Ia Havana

e CONVORBIRILE CU U THANT ȘI CU REPREZENTANȚI 
AI S.U.A.

• DECLARAȚIILE FĂCUTE PRESEI ÎNAINTE DE PLECARE

★ k

Stația interplanetară „Marte-1“ 
funcționează normal

MOSCOVA 2 (Agerpres). - TASS 
transmite : La 2 noiembrie, ora 6,33 
(ora Moscovei), s-a stabilit din nou 
legătura cu stația interplanetară 
„Marte-1“. Au fost recepționate date 
cu privire Ia funcționarea normală 
a tuturor sistemelor stației și au fost 
efectuate măsurători ale elementelor 
traiectoriei de mișcare a stației.

Datele telemăsurătorilor dovedesc 
că aparatura științifică a stației in
terplanetare funcționează în confor
mitate cu programul dinainte stabi
lit. Temperatura în interiorul sta
ției interplanetare este menținută de 
sistemul de reglare termică în limite 
cuprinse între 20-30 grade C„ pre
siunea este de 850 mm coloană de 
mercur. Bateriile solare funcționează 
normal și asigură regimul stabilit 
în reîncărcarea bateriilor tampon.

Radioemîțătoarele de bord care 
emit pe frecvențele de 922,76 M Hz 
și 183,6 M Hz funcționează în mod

normal. Puterea semnalului recep
ționat corespunde valorii stabilite 
prin calcul. Legătura cu stația in
terplanetară este bună. Comenzile 
transmise au ajuns și au fost prelu
crate cu precizie.

Cînd va fi reluată legătura, stația 
va avea următoarele coordonate as
tronomice : ascensiune dreaptă — 7 
ore și 21 de minute. înclinarea 46 
dé grade și 14 minute și se va afla 
în Constelația Rîsuiui.

Următorul comunicat despre miș
carea stației interplanetare „Marte- 
1“ se va transmite în seara de 4 no
iembrie.

Cunoscuțil radioamatori italieni 
— frații JudicaCordella. — au 
captat semnale ale stației inter
planetare automate „Marte-1",

înalta apreciere
B. LOVELL, directorul observato

rului englez „Jod.rell Bank“, a 
acordat o mare importanță lansării 
cu succes a rachetei în direcția pla
netei Marte, caracterizind-o ca fiind 
„un nou pas în cercetarea profunzi
milor Cosmosului". ,

O foarte frumoasă 
realizare

ADDISON ROTHROCK, reprezen
tant al N.A.S.A..(Administrația națio
nală pentru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic — S.U.A.) a 
declarat : Lansarea în Uniunea So
vietică a unei rachete cosmice în 
direcția planetei Marte constituie 
„o foarte frumoasă realizare". El a 
subliniat greutatea excepțională a 
rachetei cosmice.
„Sîrdem entuziasmați de 

succesele științei sovietice"
Sîntem entuziasmați de succesele 

științei sovietice în domeniul cuce
ririi Cosmosului. Rușii au arătat 

deja ce sînt în 
stare, a declarat 
BJERN LAND
MARK, secretar 
științific al Comi
tetului norvegian 
pentru cercetarea 
Cosmosului.

MEREU 
ÎNAîNTEA 

S.U.A.
U.R.S.S. a demon

strat din nou că 
I poate efectua sau 
I ce! puțin întreprin

de încercarea de a 
efectua un zbor 
de acest gen mult 
mai devreme decîl 
S.U.A., scrie ziarul 
englez „Guardian". 
Prima navă cosmică 
americană va fi lan
sată spre Marte cel 
mai devreme în a- 
nul 1964.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 noiembrie 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la New York în drum 
spre Havana, s-a întrlnit la sediul 
O.N.U. cu U Thant, secretar ge
neral provizoriu al O.N.U.

După încheierea întîlnirii un 
purtător de cuvînt al Secretariatului 
O.N.U. a făcut următoarea declara
ție : între U Thant și A. I. Mikoian 
a avut loc un schimb rodnic de pă

reri în problema cubană, care este 
discutată de Consiliul de Securitate.

★

La 1 noiembrie A. I. Mikoian a 
oferit un prînz la reprezentanța 
U.R.S.S. de pe lingă O.N.U. La 
prînz au participat, din partea ame
ricană, J. McCloy, conducătorul 
comitetului de coordonare pentru 
reglementarea crizei cubane, și A. 
Stevenson, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U. ,

* *

Ce știm despre planeta Marte
Mente — astrul roșu de pe cerul 

nocturn — a trezit incâ de mult in
teresul oamenilor. Culoarea lui, oare 
amintește de cea a sîngelui sau a 
focului, i-a determinat să-i dea nu
mele zeului antic al războiului. O 
veche întrebare : pe Marte, corpul 
ceresc cel mai apropiat de Pămînt, 
în afară de Lună și planeta Venus, 
există oare viață asemănătoare cu 
cea de pe planeta noastră 7

Ce știm noi astăzi despre Marte 7
Este o planetă de formă aproape 

sferică, cu raza de circa 3 390 km, 
ceea ce reprezintă ceva mai mult 
de itomätate din raza planetei noa
stre. Volumul lui Marte este mult 
mai mic, reprezentînd doar 0,107 din 
cel al Pămîntului, Masa lui fiind 
mai mică decît a Pămîntului exer
cită o atracție mai slabă și de a- 
ceea este mai redusă și intensita
tea gravității, doar 0,38 din cea de 
pe Pămînt. Pe Marte, .anul are 686 
de zile, căci atîta durează revolu
ția planetei în jurul Soarelui, față 
de care se află la o distanță ce va
riază între 206 000 000 și 249 000 000 
km. Fiind mai departe de Soare de
cît Pămîntul, planeta Marte nu pri
mește de la acesta lumină și căl
dură decît în proporție de 36—52 la 
sută, față de cit primește Pămîntul- 
Pe Marte o zi, adică rotația planetei 
în jurul axei sale, durează aproxi
mativ tot atît ca și pe Pămînt, și a- 
nume 24 ore 37 minute și 22,6 se
cunde- Spre deosebire de Pămînt, 
are nu unul, ci doi sateliți naturali.

Uneori, cam la fiecare 15—17 ani,

acad. GH. DEMETRESCU 
directorul Observatorului 
Astronomic al Academiei 

R. P. Romine

planeta Marte se apropie foart® 
mult de Pămînt, chiar pînă la 
55 000 000 km, cînd poate fi obser
vată mult mal bine-

Pe suprafața planetei Marte se 
pot distinge diferite detalii : regiuni 
de culoare portocalie-galbenă, care 
au fost denumite „continente", re
giuni de culoare închisă — „mările-' 
și regiuni albe — calotele polare. 
Acestea din urmă pot avea în 
timpul iernilor marțiene un diametru 
de 4 000—6 000 km, iar vara acesta 
descrește considerabil. Se consideră 
că aceste calote polare ar repre
zenta apă înghețată — gheață, ză
padă. „Continentele", la rîndul lor, 
sînt niște deserturi asemănătoare cu 
cele de pe Pămînt. „Mările" însă 
nu sînt mări, ele nu cuprind apă, ci 
pot fi cel mult regiuni umede. A- 
ceste „mări" prezintă însă variații 
de culoare potrivit cu anotimpurile. 
Primăvara și vara, culoarea lor este 
verzuie, toamna — cafenie, iarna — 
cenușie. De aici supoziția că în a- 
ceste regiuni ar putea exista viață. 
In sprijinul acestei idei se mai poa
te afirma că dacă ar fi lipsite de 
viață, aceste regiuni ar fi fost aco
perite de mult cu praful deșerturi- 
lor, ar fi avut aceeași culoare și ar

reflecta lumina Soarelui în același 
fel ca și ele.

Astroflziclanul sovietic G. A. Ti- 
hov, pe baza studiilor sale îndelun
gate de astrobotanică, susține că 
vegetația care există probabil în a- 
ceste legiuni s-ar asemăna cu plan
tele pipernicite, lipite de sol, din 
regiunile polare ale Pămîntului.

Desigur pa Marte condițiile de 
viață sînt destul de vitrege pentru 
locuitori ai Pămîntului : atmosfera 
foarte rarefiată cuprinde doar azot, 
acid carbonic și foarte puțini va
pori de apă. Nu s-a observat oxi
gen liber, ci cel mult urme proba
bile de ozon. Clima este, de aseme
nea, foarte aspră. Temperatura va
riază chiar și ziua între minus 50° 
și minus 80° ; numai în zona ecuato
rială ea oscilează între 0' și plus 
25“, pentru a scădea noaptea la 
40—50“ sub zero-

în ceea ce privește canalele ob
servate • pe suprafața planetei, ști
ința consideră la ora actuală că ar 
fi crăpături ale scoarței și în nici 
un caz construcții realizate de fiin
țe superioare.

Stația automată interplanetară 
lansată în direcția planetei Marte 
va aduce răspuns la multe dintre 
întrebări, urmînd ca într-un viitor, 
poate nu chiar atît de îndepărtat, 
omul să continue cercetările perso
nal, „la fața locului"-

Felicităm din inimă pe savanții 
sovietici pentru noua lor realizare 
și le urăm succes deplin în noua e- 
tapă de cercetare a spațiului cos
mic și a planetelor sistemului solar-

Convor&irca ambasadorului 
Suediei la noscova 

cu acad. Lev Landau
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS : La 2 noiembrie Rolf Sohl- 
man, ambasadorul Suediei în 
U.R.S.S., a făcut o vizită academi
cianului Lev Landau, laureat al 
premiului Nobel. Scurta convorbire 
s-a desfășurat într-o clinică din 
Moscova unde se apropie de sfîrșit 
lupta medicilor pentru salvarea vie
ții talentatului om de știință. în pri
măvara acestui an Lev Landau a 
suferit un grav accident de automo
bil.

Rolf Sohlman l-a felicitat pe Lev 
Landau cu prilejul decernării pre
miului Nobel. Ca răspuns omul de 
știință sovietic l-a rugat să exprime 
mulțumiri Comitetului pentru decer
narea premiilor Nobel și guvernului 
Suediei pentru înalta prețuire a lu
crărilor sale. Landau a trimis salu
tări lui Niels Bohr, primul său pro
fesor.

Ambasadorul Suediei l-a invitat 
pe Lev Landau -și pe membrii fami
liei sale să viziteze Stockholmul în 
decembrie atunci cînd, potrivit tra
diției, are loc festivitatea înmînării 
premiilor Nobel.

Experiențele efectuate de „Mariner II“ 
au fost întrerupte

NEW YORK 2 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță că un defect 
în bateriile de acumulatori solari ai 
satelitului artificial american „Mari
ner II“, lansat la sfîrșitul lunii 
august în direcția planetei Venus, a 
silit pe specialiștii de la Institutul 
de tehnologie din California, care au 
pus la punct satelitul, Să întrerupă 
temporar experiențele pe care le

efectua în Cosmos „Mariner II“. De
fectul, pe care tehnicienii Institutu
lui afirmă că nu și-l pot explica, 
pune sub semnul întrebării posibi
litatea ca aparatajul să transmită 
date științifice în legătură cu pla
neta Venus, atunci cînd urmează să 
se apropie de ea în jurul datei de 
14 decembrie.

Primul ministru As-Sallal despre politica 
internă și externă a Yemenului

SANAA 2 (Agerpres)- — Intr-un 
interviu acordat corespondentului 
agenției M.E.N., președintele Repu
blicii Arabe Yemen, As-Sallal, a de
finit politica internă și externă a gu
vernului yemenit.

La întrebarea care 3Înt principa
lele țeluri ale guvernului, As-Sallal 
a arătat că acestea sînt dezvolta
rea agriculturii și a economiei în

general. Pe pămînturile expropriate 
de la fosta familie regală vor fi 
create ferme agricole model în care 
se va lucra după metodele agricole 
cele mai înaintate-

In încheiere, As-Sallal a arătat că 
Republica Arabă Yemen va con
tinua să ducă o politică externă de 
neutralitate pozitivă, o politică de 
pace cu toate popoarele.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS : La 2 noiembrie, A. I. Miko
ian, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a ple
cat cu avionul din New York la Ha
vana.

înainte de decolarea avionului, 
A. I. Mikoian a făcut următoarea 
declarație : „La 1 noiembrie, ime
diat după sosirea noastră la New 
York, am făcut o vizită lui U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U., și am avut cu el o convor
bire îndelungată, referitor la pro
blemele reglementării situației din 
regiunea Mării Caraibilor, în inte
resul întăririi păcii și securității ță
rilor din această regiune.

împărtășim părerea d-lui U Thant 
că această convorbire a fost utilă.

în timpul dejunului care a avut 
loc la 1 noiembrie cu participarea 
lui McCloy și Stevenson am avut 
un schimb de păreri referitor la fe
lul îrj care ar putea fi îndeplinite 
mai grabnic și mai bine prevederile 
cuprinse în mesajele lui N. S. Hruș- 
ciov și ale președintelui Kennedy 
cu privire la lichidarea situației pri
mejdioase și normalizarea situației 
din regiunea Mării Caraibilor, pre
cum și prevederile cuprinse în pro
punerile premierului F. Castro, al
cătuite din 5 puncte bine cunoscute.

Uniunea Sovietică consideră juste 
și sprijină aceste propuneri ale 
guvernului revoluționar cuban, care

urmăresc asigurarea securității Cu
bei.

Plec cu o mare plăcere spre Cuba 
prietenă, pe care am avut prilejul 
să o vizitez în februarie 1960 și 
unde ' am văzut cu proprii mei ochi 
entuziasmul uriaș și unitatea tuturor 
oamenilor muncii din Republica 
Cuba, condusă de eroul poporului 
cuban. Fidel Castro.

Plec spre Cuba în vederea unui 
schimb tovărășesc de păreri în pro
blemele situației internaționale cu 
prietenul nostru apropiat, primul 
ministru Fidel Castro.

Guvernul revoluționar al Cubei se 
bucură de încrederea deplină a po
porului său. El nu amenință pe 
nimeni, duce poporul spre progres 
și fericire, construind socialismul 
— orînduirea socială pe care poporul 
Cubei și-a ales-o și pe care el o 
consideră ca fiind cea mai bună 
pentru el.

Nutrim sentimente de sinceră 
prietenie și profundă stimă față de 
poporul cuban, față de guvernul său, 
față de premierul ‘ Fidel Castro și 
acordăm Cubei sprijinul și ajutorul 
nostru multilateral.

în mesajul din 28 octombrie adre
sat de N. S. Hrușciov președintelui 
Kennedy se spune clar și precis că 
„dorim să insuflam poporului cuban 
încrederea că sîntem alături de el 
și nu ne declinăm răspunderea pen
tru acordarea de ajutor poporului 
cuban”.

NEW YORK 2 (Agerpres). — In 
Comitetul Politic al celei de-a 
XVII-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. se apropie de sfîrșit dis
cutarea celor două proiecte de re
zoluție cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. In 
ședința din dimineața zilei de 1 
noiembrie a devenit cunoscut că 
proiectul de rezoluție al celor 36 
de țări s-a transformat în proiectul 
a 37 de țări. în felul acesta încă 
înainte de votare devine tot mai 
clar că majoritatea țărilor sprijină 
acest proiect de rezoluție' care 
cheamă la încetarea tuturor expe
riențelor, începînd de la 1 ianuarie 
1963.

La ședință, reprezentantul Tuni
siei, Slim, a declarat că, după pă
rerea sa. proiectul de rezoluție al 
S.U.A. și Angliei nu este bun, în- 
trucît ei nu rezolvă problemele în
cetării experiențelor nucleare sub
terane. Tunisia, a spus el, va vota 
în favoarea rezoluției celor 37 de 
țări, întrucît ea constituie mijlocul 
cel mai bun pentru apropierea păr
ților, Delegatul italian, care a luat 
apoi cuvîntul, a declarat că nu 
sprijină proiectul celor 37 de țări.

Reprezentanții Iordaniei și Pakis
tanului au sprijinit proiectul de re
zoluție al celor 37 de țări.

Jiri Hajek (Cehoslovacia) s-a pro
nunțat în sprijinul proiectului de 
rezoluție al celor 37 de țări.

în ședința din după-amiaza zilei 
de 1 noiembrie a Comitetului Poli
tic al Adunării Generale a O.N.U., 
delegațiile Republicii Mali, Japoniei, 
Iugoslaviei, Birmaniei, Ciprului, 
Camerunului și Afganistanului au 
luat atitudine în sprijinul proiec
tului de rezoluție al celor 37.

între timp au mai fost prezentate 
două amendamente la amendamen
tul canadian. Unul dintre ele a fost 
prezentat de delegația ghaneză, care 
propune ca în cazul încheierii unor 
acorduri cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în Cosmos și sub apă. să se încheie, 
de asemenea, un acord temporar 
care să prevadă suspendarea tuturor 
experiențelor subterane, pe baza

memorandumului celor opt state 
neangajate.

Al doilea amendament a fost pre
zentat de delegațiile Republicii Mal- 
gașe și Mauritanie!. Ele cer ca în 
cazul încheierii unui acord partial 
cu privire la încetarea experiențe
lor (în atmosferă, în Cosmos și sub 
apă), tratativele să fie continuate 
avîndu-se în vedere că toate exp< 
rientele vor fi suspendate pînă la- 
terminarea acestor tratative.

La propunerea reprezentanților 
Afganistanului și Uniunii Sovietice, 
Comitetul a amînat punerea la vot 
a proiectelor de rezoluție, astfel 
încît să se dea delegațiilor posibili
tatea de a studia noile propuneri 
primite din partea Ghanei, Repu
blicii Malgașe și Mauritanie!.

O întrebare 
a reprezentantului Ghanei 

în Comitetul Politic Special
NEW YORK 2 (Agerpres). — La 

1 noiembrie Comitetul Politic Spe
cial al Adunării Generale a adop
tat proiectul de rezoluție prezen
tat de delegațiile a 33 de țări afro-, 
asiatice, care prevede sancțiuni 
concrete împotriva guvernului ra
sist al Republicii Sud-Africane. Re
zoluția a întrunit 60 de voturi, 16 
delegații au votat contra, 21 delega
ții s-au abținut iar 13 delegații au 
lipsit de la ședință.

împotriva rezoluției au votat 
S.U.A., Anglia, Franța, Olanda, Bel
gia, Portugalia și alte țări. Repre
zentanții acestor țări au pus la în
doială eficacitatea sancțiunilor îm
potriva R.S.A.

în această ordine de idei Jan- 
tuan, reprezentant, al Ghanei, a pus 
o întrebare pe deplin justificată : 
de ce recunosc S.U.A. eficacitatea 
sancțiunilor împotriva Cubei, deși 
O.N.U. nu a preconizat asemenea 
sancțiuni, și nu recunosc eficacita
tea lor împotriva rasiștilor fanatici 
din R.S.A., deși acest lucru îl cere 
O.N.U.

Cazul Thomas Johnson

O cuvîntare a lui Fidel Castro
HAVANA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite : în seara de 1 noiembrie, 
Fidel Castro, primul ministru al 
Cubei, a luat cuvîntul la posturile 
de radio și televiziune. Cuvîntarea 
de aproape o oră și jumătate a pri
mului ministru cuban a fost trans
misă sub forma unui răspuns acor
dat unui corespondent care a pus 
întrebarea cu privire la tratativele

dintre Castro și U Thant, secretarul 
general provizoriu al O.N.U.

Fidel Castro a citat fragmente 
ample din stenogramele convorbiri
lor cu U Thant din 30 și 31 octom
brie. Primul ministru a expus po
ziția guvernului Cubei în legătură 
cu criza din regiunea Mării Carai
bilor.

„in scopul salvării păcii 
și întăririi independenței Cubei“

„Milioane de partizani ai păcii 
salută inițiativa Uniunii Sovietice» 
care a adus o mare contribuție la 
cauza reglementării pașnice a con
flictului provocat de acțiunile Sta
telor Unite împotriva Cubei", se 
spune în declarația Partidului popu
lar socialist din Mexic.*

Forțele păcii au repurtat o victo
rie istorică : ele au reușit să pre- 
întîmpine izbucnirea unui război, să 
apere integritatea teritorială a 
Cubei și independența ei față de a- 
menințarea din partea imperialis
mului nord-american, se spune în 
declarația Partidului Comunist din 
Chile.

Conducerea Partidului Comunist 
Italian a adoptat o rezoluție, publi
cată joi de ziarul „Unită", în legă
tură cu evoluția evenimentelor pri
vind Cuba. „Statele Unite, se spu
ne în rezoluție, au fost nevoite să-și 
ia angajamentul în fața lumii nu 
numai că ’ nu vor invada Cuba, ci 
și că vor respecta suveranitatea Cu
bei și neintervenția în treburile ei 
interne“.

Conducerea Partidului Comunist 
Italian subliniază în rezoluția sa că 
rezultatele obținute în îndepărtarea 
pericolului de război „au putut fi 
obținute datorită fermității și cal
mului de care au dat dovadă po
poarele sovietic și cuban, marelui 
simț de răspundere manifestat de 
guvernul sovietic și de N. S. Hruș
ciov, datorită mobilizării întregii o- 
pinii publice împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru salvarea păcii 
în întreaga lume“.

★
LONDRA 2 (Agerpres). — Dacă 

guvernul S.U.A. intenționează să-și 
țină promisiunea de a renunța la o 
incursiune asupra Cubei, trebuie 
să-și schimbe atitudinea față de 
guvernul Castro, scrie săptămînalul 
laburist „TRIBUNE”.

„In ultimele cîteva luni s-au ob
ținut tot mai multe dovezi, scrie 
ziarul, că S.U.A. sprijină grupurile 
de emigranți cubani din Florida și 
din cîteva țări ale America de Sud.

Ordinul ministrului de război 
al S. U. A. pentru menținerea 

rezerviștilor In armată
NEW YORK 2 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Associated 
Press, ministrul de război al S.U.A., 
McNamara, a ordonat forțelor mili
tare aeriene de a reține în armată 
pe cei 14 214 de rezerviști care au 
fost luați în armată la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute.

Aceste grupuri s-au îndeletnicit în 
Cuba cu acțiuni de sabotaj și acti
vitate subversivă fățișă. In afară de 
aceasta, ei au pus în primejdie co
municațiile pe mare cu Cuba.

Președintele Kennedy poate și 
trebuie să înceteze imediat să le 
mai acorde orice ajutor”.

Pesfs cîteva zile în 
S.U.A. vor avea loc 
alegeri legislative. Cam
pania electorală dusă 
de cele două partide— 
democrat și republican 
— ca'e alternează la 
putere, nu se deose
bește cu nimic de al
tele precedente. Lupta 
pentru voturi se duce 
într-un cor de invective 
și acuzații reciproce. De 
astă dată, republicanii 
fac tapaj în jurul „ca
zului“ Thomas Johnson, 
care și-a pus candida
tura în statul Maryland.

Cine este Thomas 
Johnson ?

Este un membru al 
Congresului S.U.A., din 
partea partidului de
mocrat. El a avut 
neșansa ca o mică 
„afacere“ care l-a adus 
25 000 dolari să fi 
fost1 descoperită de un 
ziarist care susține pe 
adversarii săi. Ca ur
mare el a fost acuzat 
de Marele juriu federal 
din Baltimore de 
luare de mită și compli
citate la o escrocherie, 
împreună cu confratele 
său Frank Boykin, de

putat din Alabama. Cei 
doi congresmeni au in
tervenit pentru a obține 
anularea procesului in
tentat unui oarecare 
Kenneth Edlin, adminis
tratorul unei toste so
cietăți de economii și 
împrumuturi. Acesta din 
urmă fusese condamnat

NOTE

la închisoare pentru o 
escrocherie în legătură 
cu efectuarea unor tran
zacții imobiliare fraudu
loase. Pentru intervenția 
lor, Johnson și Boykin 
au primit 25 000 de do
lari șl o „cotă parte" 
din profiturile realizat# 
de pe urma tranzacției 
imobiliare frauduloase.

Cu toate acestea, Tho
mas Johnson șl-a pus 
din nou candidatura la 
deputăție șl speră să 
fie ales pentru a treia 
oară.

Cazul Boykin-John- 
son nu este izolat. 
Se știe că democratul 
Charles Lanello a fost 
reales membru al Adu

nării legislative a sta
tului Massachusetts. El 
se află deocamdată în 
închisoare pentru de- 
fraudarea fondurilor
partidului democrat.
Este cunoscut și cazul 
lui George M. Hump
hrey, fost ministru de 
finanțe în guvernul Ei
senhower, implicat în- 
fr-un scandal financiar, 
fiind acuzat că a obți
nut dividende în sumă 
de 2 300 000 de dolari 
de la societatea „Hanna 
Mining Co", căreia îi 
înlesnea primirea de 
comenzi din partea gu
vernului. De asemenea, 
au făcuf vîlvă și specu
lațiile comise de mili
ardarul Billie Sol Estes 
sub protecția uno' per
soane suspuse în fosta 
administrație.

Bineînțeles, acestea 
sînt doar o parte din 
„rufele murdare'' ale 
„democrației“ america
ne, care de regulă sînt 
spălate în familie. Cu 
prilejul alegerilor, în fo
cul campaniei electo
rale, unele din ele 
devin publice,

E. S.

Ș TI K I
ROMA. Cu ocazia plecării defini- servesc unul din cele mai importan- 

tive din Italia, P. Macovei, mi
nistrul R. P. Romîne la Roma, a 
oferit un cocteil în saloanele Le
gației. Au participat Cattani Attilio, 
secretar general în M.A.E. italian, 
ambasadorul Giovanni Fornari, șeful 
Direcției afacerilor politice, mi
nistrul Tommoso Notarageli din 
M.A.E. italian, numeroși senatori și 
deputați, oameni de știință și cul
tură, ziariști și alte personalități. La 
cocteil au luat parte șefi și membri 
ai unor misiuni diplomatice 
ditați la Roma.

Greva ziariștilor
de la ,,Daily News“

acre-

NEW YORK. Greva ziariștilor 
și a funcționarilor de presă care de-

te cotidiene newyorkeze, „Daily 
News“, cu un tiraj de peste 2 milioa
ne. exemplare pe zi, continuă. Potri
vit agenției A.P., greviștii au orga
nizat pichete în jurul clădirii lui 
„Daily News".

RIO DE JANEIRO, La 31 octom
brie Gh. Ploieșteanu, ministrul 
R. P. Romîne în Brazilia, a oferit 
o recepție în cinstea delegației de 
arhitecți romîni conduse de prof, 
univ. Adler Ladislau, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare, 
care participă la lucrările celui de-al 
Il-lea seminar privind arhitectura și 
industria în serviciul omului, sub 
auspiciile Uniunii internaționale a

încercind să czeezo un precedent pentru reprimarea întregii prese 
de opoziție care ar îndrăzni să critice politica primejdioasă a Bonnului, 
autoritățile vest-germane au dezlănțuit o campanie de persecuții îm
potriva revistei „Dor Spiegel". După ce 14 redactori au lost arestați, 
polițiștii percheziționează birourile revistei.

arhitecților. Cu acest prilej, preșe
dintele Academiei braziliene de 
artă, general Jose Venturelli So- 
brinho, a acordat prof, univ, Adler 
Ladislau diploma de . membrjj, de 
onoare al Academiei braziliene de 
artă,

Ședința Cabinetului de Miniștri 
al Angliei

LONDRA. în ședința din 1 noiem
brie a Cabinetului de Miniștri al 
Angliei, a fost adoptată o moțiune 
referitoare la intrarea Angliei în 
Piața comună. Moțiunea invită Ca
mera Comunelor să-și reafirme ' 
tărîrea din 3 august 1961 ca guv , ,y 
nul „să nu neglijeze nimic pentru a 
încheia la Bruxelles acorduri satis
făcătoare pentru parlament”. Aceas
tă moțiune va fi supusă votului Ca
merei Comunelor joia viitoare. Un 
amendament laburist la această mo
țiune cerînd în special „salvgarda
rea intereselor agricole ale Marii 
Britanii și ale Commonwealthului”, 
amendament care critică acordurile 
realizate la Bruxelles pînă în pre
zent, va fi de asemenea supus Ca
merei Comunelor.

HANOI. Prințul Sufanuvong, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Laosului, a făcut o vizită lui Ho 
Și Min, președintele R. D. Vietnam. 
Sufanuvong a avut, de asemenea, o 
convorbire cu Fam Van Dong, p- \ 
mul ministru al R. D. Vietnam.

TEL AVIV. Cîteva sute de șomeri 
emigranți împreună cu soțiile și co
piii au înconjurat clădirea bursei 
muncii din orașul Kariat Gate, ce
rînd de lucru și pîine. Demonstran
ții nu au îngăduit funcționarilor 
bursei să iasă din clădire în tot 
cursul nopții. Poliția a arestat, șase 
șomeri.

BANGKOK. In timpul unor fur
tuni tropicale care au bîntuit sudul 
Tailandei săptămîna trecută au mu
rit 682 de persoane.
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