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Laminatorii și-au îndeplinit 
angajamentul
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Prin aplicarea metodelor 
de lucru înaintate

Majoritatea întreprinderilor aparji- 
nînd Ministerului Minelor și 
Electrice și-au îndeplinit 
producfie ritmic lună de 
nister, planul produefiei 
dustriale a fost realizat 
luni în proporjie de 102

Energiei 
sarcinile de 
lună. Pe mi- 
globale in- 
în primele 9 
la sută. Cele 

mai bune rezultate le-au obținut ex
ploatările carbonifere, care la o serie 
de sortimente au realizat sporuri în
semnate de producție. Cantitatea de 
cărbune cocsificabil și energetic, de 
exemplu, extrasă în cele trei trimestre 
din acest an, este cu peste 300 000 
tone mai mare decît cea planificată.

în întreprinderile din Departamentul 
energiei electrice s-au redus consu
mul specific de energie și pierderile 
din rețele.

La baza succeselor obținute au stat 
folosirea pe scară mai largă a proce
deelor de lucru înaintate, generaliza
rea experienței fruntașilor în producție. 

(Agerpres)

Printre brigăzile de montatori 
cu bune rezultate în producție 
de la Uzina de mecanică fină 
din Capitală se numără și cea 
condusă de Constantin Dumitres
cu. Colectivul acestei brigăzi își 
depășește lunar sarcinile de pro
ducție cu circa 25 la sută, dînd 
produse de bună calitate. In fo
tografie : cîțiva din membrii bri
găzii. De la stingă la dreapta : 
Ion Pîrîu, Constantin Dumitrescu 
(șeiul brigăzii). Elena Pena și 
Vasile Simion, verificînd produ
sele montate-

(Foto : A. Carlojan)

Corespondența colectivă de la ziarul „Drum Nou"-Brașov

Priviți și spre înbeprinderile vecinei
nică. Datorită preocupării orga
nizațiilor de partid, care au a- 
nalizat periodic felul cum se tra
duc în viată prevederile planurilor 
tehnice, procedeele tehnologice îna
intate se aplică larg în aceste uzine.

Sînt însă întreprinderi unde a- 
ceste metode avansate de turnare, 
forjare, tratament termic și prelu
crare mecanică sînt introduse încă

cu 
de 

în- 
în-
de

(-tehnologia modernă

j| V»/£

productivității muncii în sectorul 
de uzinare.

Și la fabrica de scule procedee
le tehnologice moderne își găsesc 
cu greu aplicarea în producție. De 
pildă, tratamentul sculelor se face 
prin metode clasice, deși în fabri
că există de mai multă vreme o 
instalație de călire cu ajutorul cu- 
rentilor de înaltă frecventă. Aici 
există o slabă preocupare din partea 
conducerii fabricii pentru pregătirea 
condițiilor de lucru și însușirea cu
noștințelor necesare exploatării a- 
cestui utilaj. Dar ce a împiedicat 
conducerea fabricii să ceară spriji
nul uzinelor de tractoare, care apli
că această metodă de 5—6 ani ?.

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii"). — Lună de lună, 
pe poarta uzinei de ta
blă subțire din Galați ieș 
tot mai multe laminate 
peste plan. Angajamen
tul luat la începutul a- 
nului de a da 3 900 tone 
tablă subțire peste sarci
nile de plan a fost în
deplinit și depășit. Mă
surile tehnico-organiza- 
torice aplicate în lunile 
care au trecut și 
organizare a

buna 
întrecerii

socialiste au permis co
lectivului de muncă din 
această uzină să spo
rească productivitate^ 
muncii cu 3,1 la suta 
peste indicele planificat, 
dînd astfel peste plan 
4 257 tone de laminate.

Cele mai bune rezulta
te în întrecere le-au ob
ținut laminatorii din 
chipele conduse de 
varășii Gheorghe 
da, Alexandru 
și alții.

e- 
to- 

; Bura- 
Caranfil

La rubrica teatrală a ziarelor, pe 
panourile de afișa/ ale Capitalei va 
reapare în curînd numele studioului 
Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" care 
și-a început sîmbătă seara o nouă 
stagiune. Pentru început, studenții 
anului IV, clasa prof. Al. Finți, au 
prezentat piesa „Mutter Courage" 
de Bertolt Brecht. La spectacolul 
următor, de azi — o seară de tra
gedie shakespeareanä — studenții 
din clasa prof. Dinu Negreanu vor 
interpreta fragmente din „Othello", 
iar cei din clasa prof. Constantin 
Moruzan fragmente din „Macbeth".

(Agerpres)

Ștrand în timpul iernii

ORADEA (coresp. „Scîn- 
teii“). — La Băile Vicforia- 
Oradea a lost inaugurat ieri 
ștrandul cu ape termale, spe
cial amenajat pentru a fi fo
losit în aer liber și în lunile 
de iarnă. Au fost luate măsuri 
pentru încălzirea vestiarelor,

a sălilor de odihnă, precum 
și a coridoarelor prin care se 
tace intrarea în bazin. Acest 
ștrand — unic în felul său 
în țara noastră — va func
ționa zilnic între orele 10 
și 18.

Introducerea și extinderea largă a 
procedeelor tehnologice moderne re
prezintă o importantă rezervă inter
nă în vederea sporirii producției și 
productivității muncii, îmbunătățirii 
calității produselor și reducerii pre
țului de cost.

în majoritatea întreprinderilor 
metalurgice din Brașov, organizațiile 
de partid, prin munca politică pe 
care o desfășoară, pun în centrul 
preocupărilor muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor înlocuirea, pe 
scară tot mai largă, a procedeelor 
clasice de turnare, forjare, tratament 
termic și prelucrări mecanice, 
procedee tehnologice înaintate, 
mare randament. Se pune însă 
trebarea : sînt folosite în aceste 
treprinderi toate posibilitățile
introducere și extindere a procedee
lor tehnologice moderne ?

Atenție deosebită au acordat con
structorii de tractoare tehnologiei a- 
vansate în sectoarele calde. Aici se 
folosește cu succes turnarea cu ma- 
selote exoterme, în cochile sau cu a- 
jutorul modelelor ușor fuzibile — 
metode care au determinat o sub
stanțială îmbunătățire a calității 
pieselor și reducerea adaosurilor de 
prelucrare. Rezultate bune s-au ob
ținut și prin aplicarea procedeelor 
avansate-de forjare. Numai datorită 
forjării prin extruziune și în ma
trițe închise, fără bavură, consumul 
specific de metal s-a redus de la 
începutul anului cu 177 de tone. în 
cadrul sectorului tratamente termi
ce se aplică de multi ani, cu rezul
tate bune, călirea cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvență, ceea 
ce a adus economii de 2 000 000 lei.

Tehnologia modernă își dovedește 
din plin eficacitatea și la uzinele de 
autocamioane „Steagul roșu“. La o- 
țelărie s-au turnat anul acesta cu 
maselote exoterme peste 1 500 tone 
de piese, ceea ce a dus la economii 
de metal și manoperă de aproape 
500 000 de lei. O largă extindere cu
noaște și turnarea de precizie în coji 
de bachelită. însemnate econo
mii și o calitate superioară a 
pieselor s-au realizat în urma 
extinderii tratamentului termic 
cu ajutorul C.I.F., a forjării în 
matrițe și cu figuri multiple și prin 
rotație. Numai prin introducerea și 
extinderea forjării de precizie prin 
rotație se obține o reducere cu 
20—30 la sută a consumului de me
tal și de 20—25 la sută a volumu
lui de manoperă în sectoarele de 
prelucrare mecanică.

în cele două mari uzine bra
șovene procedeele tehnologice a- 
vansate și-au găsit o largă utilizare 
și în sectoarele de prelucrare meca-

timid și nu pe măsura posibilită
ților existente. Să vedem cum stau 
lucrurile la uzina „Hidromecanica“ 
și la Fabrica de scule din Brașov. 
Ca așezare, ele sînt situate foarte 
aproape de cele două mari uzine. 
Dar în ce privește aplicarea proce
deelor tehnologice moderne, sînt 
încă destul de departe de acestea.

Deși colectivul uzinei „Hidrome
canica“ a fost primul din Brașov 
care a aplicat, la otelărie, metoda 
de turnare cu maselote exoterme — 
procedeu prin care și în acest an 
s-au economisit 220 tone de metal
— ritmul introducerii în continuare 
a tehnologiei înaintate, s-a încetinit 
cu totul inexplicabil. Conducerea u- 
zinei este convinsă de importanța 
metodei de călire prin curenți de 
înaltă frecventă, dar nu a întreprins 
nimic concret pentru aplicarea ei ; 
tratamentul pieselor se face după 
metode vechi.

în uzină a sosit încă la începutul 
anului o instalație modernă de că
lire eu ajutorul C.I.F. Dar din cauza 
lipsei de preocupare pentru pregă
tirea tehnologiei și a condițiilor de 
lucru, instalația nu e folosită. De 
altfel, în această situație se află și 
alte utilaje de înaltă tehnicitate
— două strunguri cu comandă-pro- 
gram, o mașină de broșat și una de 
rectificat caneluri.

Numărul reperelor care se for
jează la liber este încă destul de 
mare, risipindu-se astfel însemnate 
cantități de metal. Cîteva exemple 
concludente : boneta de la capul de 
erupție — una din piesele impor
tante — are după forjarea liberă o 
greutate de 240 kg, pentru ca, după 
prelucrare, să ajungă la numai 108 
kg ; carpul pompei are, după for
jare, 104 kg și scade după prelucra
re la 23 kg. Dacă s-ar înlocui for
jarea liberă prin matrițare la aces
te repere, cît și la altele, s-ar reali
za, pe lingă economii de metal și 
scule, și o însemnată creștere a

(Continuare în pag. II-a)

însemnate economii realizate de petroliști și chimiști

un

Peste 70 de milioane 
de lei, acestea sînt eco
nomiile obținute în plus 
la întreaga producție 
marfă, în primele ~ 9 
luni ale anului, de în
treprinderile industria
le care aparțin de Mi
nisterul Industriei Pe
trolului și Chimiei. In 
această perioadă,
număr de 85 de unități 
petroliere și chimice 
și-au îndeplinit și depă
șit sarcina de reducere 
a prețului de cost.

Acest succes este re
zultatul preocupării con
tinue a petroliștilor și 
chimiștilor de a găsi 
noi căi și mijloace de 
reducere a costului pro
duselor. Numai prin fo-

losirea rațională a ma
teriilor prime și îmbu
nătățirea tehnologiei de 
fabricație au fost obți
nute economii peste 
plan la materii prime 
în valoare de 29 mili
oane de lei. Muncitorii 
fabricii de antibiotice 
din Iași, de exemplu, 
prin introducerea unei 
metode moderne de 
fermentare dirijată a 
vitaminei B 12, care a 
permis reducerea la ju
mătate a costului aces
tui produs și îmbunătă
țirea rețetelor de fa
bricație a penicilinei V 
și G și altor medica
mente, au realizat eco
nomii în plus în valoa
re de 11 milioane de

lei. Colectivul Uzinei 
„Victoria“ din Florești, 
ca urmare a micșorării 
consumurilor specifice 
la fabricarea anvelope
lor, a obținut economii 
suplimentare de aproa
pe 1 900 000 de lei.

în rafinării, o sursă 
însemnată de economii 
a constituit-o valorifi
carea superioară a fie
cărei tone 
lucrat. Pe 
colectivul 
Ploiești, a 
jumătate 
milioane de lei econo
mii suplimentare, iar 
rafinorii de la Teleajen 
au realizat economii în 
valoare de 4 milioane 
de lei. (Agerpres)

de țiței pre- 
această cale 

rafinăriei 
realizat circa 
din cele 11

rul nou în care poetul 
anonim cîntă sosirea agro
nomului în sat și casele 
electrificate, și pînă la 
evenimentele de „ultimă 
oră" — succesele științei 
sovietice în explorarea : 
spațiului cosmic, evoca
te în dialoguri sugestive —* 
spectacolul a purtat pe- f 
cetea actualității.

Cîteva „miniaturi” sati- v 
rice, „Portretul” și „Su- * 
pradimensionarea”. pre- 
zentate de brigada artiști- / 
că de agitație a uzinelor ) 
„Tudor Vladimirescu". sau 4 
monologul „Uite-așa !”, I 
interpretat cu vervă de ț. 
forjorul Gheorghe IonescuP 
de la uzinele „Vulcan”, au J 
criticat unele năravuri în- 
vechite.

La sfîrșitul spectacolu
lui cortina a 
multă vreme să 
scenă, alături 
rul care intona
măsuri dintr-un cîntec în
chinat partidului, s-au 
strîns toți interpréta, al
cătuind un tablou multi
color, aplaudînd îndelung, 
împreună cu întreaga sală.

PAUL DIACONESCU

...a avut loc aseară in 
Sala Palatului R.P. Ro
mîne. Aceeași scenă de 
pe care au cules aplauze 
George Georgescu sau 
David Oistrah, a găzduit 
aseară un spectacol de
dicat fruntașilor în în
trecerea socialistă.
tre draperiile somptuoa
se ale scenei, cîntecul și 
jocul popular s-au desfă
șurat amplu, iar marele 
ansamblu coral, alcătuit 
din 500 de persoane, a 
răsunat puternic, cîntînd 
primăvara patriei. S-au 
întîlnit pe această scenă 

metalurgiști de la 
August“ și „Vulcan” 
ceferiști și țesătoare, 
tipografi și funcționare, 
spectacolul ilustrînd astfel 
bogata mișcare artistică 
de amatori ce se desfă
șoară în întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

In fața tovarășilor lor 
de muncă, artiștii ama
tori au adus nu numai 
ritmici impetuos al „Călu
șarilor” și explozia de cu
lori a fotelor și marame
lor. ci, mai ales, imaginile 
pline de prospețime ale 
prezentului. De la folclo-

„23
cu
cu

Raion complet cineficat
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

La Fîntîna Mare și Poiana Măru
lui din raionul Fălticeni au fost 
instalate 
grupuri 
te de 
fică. Cu 
raionului 
nematografe sătești. Fălticeni este 
al 5-lea raion din 
tregime cineficat.

în folosința 
și apara- 

cinematogra- 
toate comunele

și date 
electrogene 
proiecție 

acestea.
Fălticeni dispun de ci-
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Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica, aflati la odihnă 
în regiunea Brașov, au participat : 
zilele acestea la două spectacole ale 
Teatrului muzical „Gheorghe Dima“ 
din localitate. ~

Primul spectacol, care a avut loc 
în ziua de 30 octombrie a. c., a cu
prins un triptic de balet format din : 
„Mica serenadă“ de Mozart, „Șe'he- 
razada” de Rimșki Korsakov și o 
suită coregrafică după Rapsodia I-a 
de George Enescu.

în seara zilei de 3 noiembrie a 
avut loc un spectacol festiv cu opera 
„Trandafirii Doftanei“, aparținînd

compozitorului Norbert Petri, pe un 
libret de Daniel Drăgan, ambii bra
șoveni.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica au 
felicitat pe creatorii operei și pe in
terpret și le-au oferit flori.

Publicul prezent în sală și-a 
manifestat prin aplauze și ovații în
delungate dragostea pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

Cu toaîc torțele pentru gröDirea arăturilor 
adinei de toamnă

grășăminte naturale și 
însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice.

Celelalte lucrări agri
cole de toamnă fiind 
aproape terminate, iar 
ploile căzute îmbună
tățind condițiile de e- 
fectuare a arăturilor, 
este necesar să se in
tensifice aceste lucrări 
pentru a le termina în 
cel mai scurt timp pe 
toate terenurile prevă
zute. Trebuie, de ase- 
Jîîenea,. sa se grabeasca . riior q.A.S., S.M..T si 
transportul gunoiului - — .....................
de grajd, pentru ca a- 
cesta să fie încorporat 
adînc sub brazdă o 
dată cu arăturile.

Atît ogoarele de toam
nă, cît și fertilizarea 
terenurilor, fiind lu
crări de bază pentru a- 
sigurarea unor produc, 
ții agricole sporite în

în ultima săptămină 
oamenii muncii din a- 
gricultură și-au con
centrat atenția asupra 
arăturilor adinei și fer
tilizării terenurilor ce 
vor fi însămânțate în 
primăvară.

După cum rezultă din 
datele Consiliului Su
perior al Agriculturii, 
în întreaga țară au fost 
arate pînă acum mai 
mult de 1 900 000 hec
tare, ceea ce reprezin
tă aproape jumătate din 
suprafața ' planificată, 
în regiunile București, 
Galați și Dobrogea, 
unde mijloacele meca
nizate sînt mai judicios 
folosite, au fost arate 
aproape 65 la sută din 
terenurile prevăzute.

O dată cu arăturile 
au fost încorporate în 
sol 1 350 000 tone în-

anul viitor, ele trebuie 
să fie făcute potrivit 
recomandărilor institu
telor de cercetări agri
cole, diferențiat în func
ție de condițiile speci
fice ale unităților. De 
asemenea, să se conti
nue ameliorarea tere
nurilor acide pe toată 
suprafața planificată.

în organizarea mun
cilor, atenția consiliilor 
agricole, inginerilor a- 
gronomi și a conduce-

G.A.C. trebuie să fie în
dreptată spre folosirea 
din plin a numărului 
sporit de tractoare exis, 
tent în agricultura noa
stră în prezent, pre
cum și spre realizarea 
de lucrări de cît mai 
bună calitate.

( Agerpres)

Sosirea delegației Sovietului Suprem ai Ü.R.S.S.
Sîmbătă la amiază a sosit în tara 

noastră delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care vizitează R.P. Ro
mînă la invitația Marii Adunări Na
ționale.

Delegația, condusă de G. G. Abra
mov, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., membru 
al C.C. al P.C.U.S. și al Biroului 
C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., este alcă
tuită din G. I. Kozlov, membru al 
Comisiei de propuneri legislative a 
Sovietului Uniunii, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
președintele Sovietului de deputati 
din regiunea Leningrad, P. A. 
Paskar, membru al Comisiei econo
mice a Sovietului Naționalităților, 
prim-loctiitor al ministrului pentru 
producerea și colectarea produselor 
agricole din R.S.S. Moldovenească, 
K. G. Karakeev, deputat în Sovietul 
Uniunii, președintele Academiei de 
Științe din R.S.S. Kirghiză, G. I. 
Ciogovadze, deputat în Sovietul 
Uniunii, președintele Consiliului 
economiei naționale al R.S.S. Gru
zine, E. A. Demina, membru al Co
misiei bugetare a Sovietului Uniu
nii, directoare de studii la școala 
nr. 210 din Moscova, A. M. Kozub, 
deputat în Sovietul Uniunii, șefa 
unei brigăzi de cultura porumbului 
din colhozul „Rossia” — R.S.S. 
Ucraineană, B. G. Oglî Guseinov, 
deputat în Sovietul Naționalităților, 
directorul uzinei de prelucrare a 
petrolului din Novo-Bakinsk, și 
A. N. Vitașkevici, deputat în Sovie
tul Naționalităților, alezor la uzina

de linii automate din Minsk, Erou 
al Muncii Socialiste al U.R.S.S.

Aeroportul Băneasa era pavoazat 
cu drapele de stat ale R.P. Romîne 
și Uniunii Sovietice. Pe frontispiciul 
aerogării era înscrisă, în limbile 
romînă și rusă, urarea : „Bine ati 
venit, soli ai marelui popor sovietic, 
constructor al comunismului !”.

în întîmpinarea solilor poporului 
sovietic au venit tovarășii Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, acad. Șt. 
S. Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, membri ai Con
siliului de Stat, Gh. Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
președinți și vicepreședinți ai Comi
siilor permanente ale M.A.N., nu
meroși deputati, reprezentanți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S. și 
ai organelor locale de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderi.

Erau de față G. E. Cebotariov, 
însărcinat cu afaceri adinterim al

Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

Salutînd pe oaspeți, tovarășul 
Ștefan Voitec a rostit un cuvînt de 
bun venit în care a spus printre 
altele : „Sîntem bucuroși să salutăm 
în persoana dv. pe distinșii repre
zentanți ai poporului frate sovietic, 
deputati ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și avem convingerea că vi
zita dv. în Republica Populară Ro
mînă va constitui o nouă contribu
ție la întărirea continuă și dezvol
tarea multilaterală a prieteniei și 
colaborării frățești care leagă po
poarele romîn și sovietic. Oamenii 
muncii din patria noastră privesc cu 
vie admirație strălucitele victorii 
obținute în toate domeniile de acti
vitate de către poporul sovietic, 
constructor al comunismului și a- 
părător al păcii, iar realizările sale 
mărețe constituie un exemplu însu-

(Continuare în pag. III-a)

Primirea ia Palatul Marii Adunări Naționale

Președintele Marii Adunări Na
tionale a R. P. Romîne, Ștefan Voi
tec, a primit sîmbătă, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, delegația 
Sovietului Suprem a! U.R.S.S. în 
frunte cu G. G. Abramov, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La întrevedere au luat parte acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări . Naționale, membri 
ai Consiliului de Stat, președinți și

.vicepreședinți ai comisiilor perma
nente ale M.A.N., deputati.

Au fost de fată G. E. Cebotariov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice în R.P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Oaspeții au vizitat apoi Palatul 
M.A.N. în aceeași zi, președintele 
M.A.N. a oferit o masă în cinstea 
oaspeților.

regiune în în-

întîrziat 
cadă. Pe 

de co-1 
ultimele

O scenă din reprezentația artiștilor amatori. (Foto : R. Costln)
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Agrotehnică înaintată=recolte mari

I

(Foto Ï ÄfferprefilPe aeroportul Bănoasa, Ia sosirea solilor poporului sovietic.

„De curînd am ----------
por^mb!iluiCUleS- Colectivi9lii despre experiența 

spunea în scrisoa- Ior în cultura porumbului 
rea trimisă redac- ------
ției coresponden
tul voluntar Traian Iuga, din comuna 
Brădeanu, raionul Buzău. Deși prin 
partea locuitei vara a fost secetoasă, - 
gospodăria noastră colectivă a obți
nut o producție ele 3 100 kg porumb 
boabe la hectar de pe o suprafață 
de 656 hectare. Pe unele parcele, 
recolta a fost și mai mare ajungînd 
la peste 4 000 kg la hectar“.

Ce metode au aplicat colectiviștii din 
Brădeanu, cum au lucrat ei pămîntul 
de au obținut — în condițiile unei 
lipse de ploi de circa 3 luni — o pro
ducție cu 25—40 la sută mai mare de
cît cea realizată de unele unități agri
cole vecine ? Răspunsul la această îh- 
frebare l-am aflat în cursul discuției pe 
care am avut-o cu cîțiva dintre membrii 
consiliului de conducere al gospodăriei 
colective, lată ce ne-au declarat ei :

Constantin Harpalefe, președinte : 
Din propria noastră experiență am con
statat că în condițiile raionului Buzău, 
arătura ad-încă de toamnă este hotărî- 
toare pentru obținerea unor producții 
mari la toate culturile de primăvară. 
Anul trecut, cu ajutorul tractoarelor de 
la S.M.T. noi am executat arături adînci 
la 38—40 cm pe o suprafață de 536 
ha cultivată cu porumb, folosind pluguf 
cu scormonitor. Numai 120 hectare, 
provenite de la întovărășiri au fost a- 
rafe în primăvară. Deși am aplicat a- 
celeași reguli agrotehnice și am folosit 
aceeași sămînță, pe terenurile arate 
adînc sporul de recoltă a fost de 600—• 
1000 kg porumb boabe la hectar. Pen
tru recolta anului viitor, noi am lua) 
măsuri ca pe întreaga suprafață de te
ren pe care o vom însămînța cu cul
turi de primăvară să facem arături 
adînci de toamnă.

Președintele gospodăriei ne-a vorbit 
apoi despre importanța pe care o a- 
cordă fertilizării solului. în cursul pri
măverii, consiliul de conducere al gos
podăriei a luat hofărîrea să valorifice 
toate resursele de gunoi existente în 
gospodărie și la colectiviști acasă. Așa 
a fost strînsă cantitatea de peste 2 000 
tone mraniță (gunoi de grajd bine pu
trezit) care a fost aplicată porumbului 
la cuib înainte de prima prașilă. Și în 
această toamnă, gospodăria din Brădea- 
nu dă o dată cu arătura adîncă însem
nate cantități de îngrășăminte.

Nicolae Cosfache — inginer agro
nom : O mare atenție am acordat pre
gătirii terenului și însămînțării porum
bului. în primele zile de primăvară, 
cînd solul s-a svînfaf, arătura a fost 
grăpafă cu grapa cu colți reglabili. îna
inte de semănat s-a făcut aceeași lu
crare folosind însă grapa cu discuri. 
Semănatul a fost bine organizat și s-a 
făcut între 17 și 24 aprilie — perioadă 
optimă pentru condițiile din raionul 
Buzău.

Ca sămînță am folosit hibrizi dubli. 
Cele mai bune rezultate le-a dat hibri
dul dublu — HD-405 de la care am 
obținut cîte 4 200 kg boabe la hectar. 
Pe o suprafață de 121 ha au fost culti
vate soiuri locale. Pe această suprafață

recolta a fosf cu 
mult mai mică față 
de tarlalele cu po
rumb dublu hibrid. 
De acum, fiecare 
dintre colectiviști s-a 

convins că frebuie folosită numai să
mînță hibridă.

Tănase Ion1- — brigadier : Lucrările 
de întreținere s-au bucurat de 
multă atenție. Noi am învățat din pro
pria noaslră experiență că nu frebuie 
să ne limităm la 2—3 prașile ; porum
bul trebuie prășit ori de cîfe ori este 
nevoie pentru a asigura un sfraf afînaf 
lia suprafață și a distruge buruienile, 
înainte de răsărirea plantelor noi am 
grăpaf întreaga suprafață cultivată cu 
porumb pentru a sparge crusta forma
tă. Cîncf plantele au răsărit și au ajuns 
la 4—5 frunze am executat o nouă lu
crare cu sapa rotativă. în continuare 
am dat 4 prașile mecanice și 5 manua
le, cu sapa pe rînd. Noi prevăzusem 
să dăm doar 4 prașile manuale pe 
rînd, imediat după prașilele mecanice. 
După 10 iulie am văzut că terenul a 
format din nou scoarță. Deși porumbul 
era mare și începuse să lege, tovarășul 
inginer a propus să dăm încă o prașilă, 
După un calcul, sporul de 
realizat ca urmare a celei 
prașile se ridică la 300 kg la hectar.

— Cîteva cuvinte despre calitatea 
lucrărilor, a ținut să adauge fov. 
Constantin Harpalefe, președintele gos
podăriei. Șefii de brigadă și de echipă 
au fost insfruifi special, arăfîndu-li-se 
importanța executării unor lucrări de 
bună calitate pentru sporirea producției 
la hectar. La rîndul 
struit pe colectiviști 
cepe prășiful.

La început, unele 
zile conduse de Ion Nistor 
ghe Prună nu au respectat 
date și au făcut lucrări necorespunză
toare. Cei vinovați au trebuit să repete 
prașila. Acest fapt a fosf discutat în
tr-o adunare generală a colectiviștilor 
și a servit drept lecție.

Obținînd producții mari — ne-a spus 
președintele — gospodăria noastră a 
putut valorifica pe bază de contract 
cantități însemnate de porumb. în pri
măvară noi contractasem cantitatea de 
315 tone. După ce am cîntărit recolta, 
ne-am făcut din nou socoteli. Ținînd 
seama de nevoile de consum ale co
lectiviștilor și de nevoile proprii ale 
gospodăriei, am ajuns la concluzia 
că putem vinde statului mai mult po
rumb decît am prevăzut în contract, 
într-o adunare generală a colectiviști
lor s-a hofărît să suplimentăm contrac
tul și să livrăm încă 400 tone. Deci în 
total, gospodăria noastră livrează 715 
tone porumb, fapt care ne aduce mari 
venituri și contribuie la creșterea va
lorii zilei-muncă.

Experiența colectiviștilor din comuna 
Brădeanu, raionul Buzău, în realizarea 
unor producții sporite de porumb este 
valoroasă. Consiliul agricol raional va 
trebui să studieze această experiență și 
să o extindă în celelalte gospodării co
lective din raion.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

producfie 
de-a 5-a

lor, aceștia au in- 
înainfe ■de a în-

echipe din brigă- 
și Gheor- 
indicațiile

Biled, Cia-

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii”). — Mecani
zatorii de la stațiunile 
de mașini și tractoare 
Orțișoara,
cova, Sînnicolau Mare 
și Felnac care deservesc 
peste 60 de gospodării 
colective din regiunea 
Banat și-au realizat 
planul de producție

ce le-a revenit în a- 
cest an. Ei au executat 
în această perioadă un 
volum de lucrări agri
cole cu 10—15 la sută 
mai mare decît în anul 
trecut. Totodată, meca
nizatorii acestor sta
țiuni, prin folosirea ra
țională a mașinilor, au

executat toate lucrări
le agricole la un înalt 
nivel calitativ.

In prezent brigăzile 
de tractoriști de la a- 
ceste stațiuni de mașini 
și tractoare lucrează cu 
toate forțele la execu
tarea arăturilor adînci 
de toamnă.
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Sfatulpopular și scrisorile cetăleoilor

din

primit

grea și lupta 
țara noastră,

Pe adresa Sfatului popular al 
(orașului Timișoara vin lunar sute 
Ide scrisori. Ele constituie unul 
Hin mijloacele importante de 
legătură între organele locale 
laie puterii de stat și masele de 
bameni ai muncii. Numărul 
hiare de scrisori conținînd pro
puneri, sugestii, sesizări oglin
dește încrederea cu care locui
torii orașului se adresează sfa
tului popular.

în ultimii ani activitatea în ce 
privește rezolvarea scrisorilor 
Venite pe adresa sfatului s-a 
Îmbunătățit. în nouă luni din a- 
tesf an, la Sfaful popular al ora
șului Timișoara au sosit 1 708 
scrisori și sesizări referitoare la 
activitatea gospodărească, eco
nomică, culturală, comercială în 
oraș. Nerezolvate au rămas 
Hoar 72 de scrisori. S-ar părea 
că lucrurile stau bine în acest 
domeniu. Dacă analizăm însă 
cum au fost rezolvate unele din
tre ele, constatăm că nu întot
deauna se manifestă la acest 
sfat popular solicitudine față de 
scrisorile cetățenilor.

Un răspuns formal a 
tovarășul Dan Vlasie din strada 
Tolbuhin nr. 4. El a scris sfatu
lui popular încă în 1961 că, deși 
l.A.L. a adus la locuința sa ma
terialul lemnos pentru pardo
seală, precum și uși, geamuri 
pentru înlocuirea celor 
acestea nici pînă 
nie a.c. nu au fost 
lulie-august l.A.L. 
pardoseala. Restul 
rămas baltă. La o

I adresată sfatului popular, cetă
țeanului I s-a răspuns : „Lucra
rea nu poate fi executată din 
lipsă de material lemnos". A- 
ceasfa în timp ce scrisoarea 
menționa că „materialul lemnos“ 
este acolo și blochează de luni 
de zile bucătăria locuinței !

Răspunsuri formale mai dau și 
alte secții ale acestui sfat popu
lar. Cu adresa nr. 30371/283 din 
j2 februarie 1962, de pildă, 
>,Scînteia“ a trimis Sfatului popu-

vechi, 
în luna iu- 

montafe. Prin 
a executai 

lucrărilor au 
nouă cerere,

Iar al orașului Timișoara sesi
zarea unui cetățean cu privire 
la necesitatea de a se deschide 
un magazin pentru desfacerea 
produselor lactate în cartierul 
Mehala. Răspunsul ne-a informat 
că sesizarea a fost considerată 
justă și că în trimestrul III se va 
deschide un astfel de magazin 
în cartierul respectiv, pe strada 
Cloșca. După cum se știe, sin
tern acum în trimestrul IV, dar 
magazinul încă nu s-a deschis.

Munca în domeniul rezolvării 
scrisorilor cunoaște însă la Sfa
tul popular orășenesc Timișoara 
și aspecte care trebuie trecute 
de-a dreptul în categoria abuzu
rilor și se cer aspru sancționate.

Se îniîmplă ca scrisori ce se
sizează slaba activitate a unor 
tovarăși de la sfat să fie date 
spre rezolvare... chiar celor 
criticați I Astfel scrisoarea tova
rășului Iulian lancuț, care sesiza 
comportarea necorespunzăloare 
în muncă a fov. Marin Buzăr- 
nescu, șeful spațiului locativ, a 
ajuns tocmai în mîinile aces
tuia. l-a daf-o „spre rezolvare“ 
tovarășul Ulan, însărcinat de co
mitetul executiv să cerceteze se
sizarea cu pricina. La fel, șeful 
seefiei de gospodărie comunală, 
Tiberiu Szabo, primind o sesi
zare scrisă în legătu.ă cu atitu
dinea lui F. Samson față de 
unii tovarăși, predă scrisoarea 
celui în cauză. Tot „spre a o re
zolva“. Despre ce rezolvare mai 
poate fi însă vorba atunci cînd 
se săvîrșesc astfel de abateri 
grave de la normele și dispozi
țiile privind rezolvarea scrisori
lor primite de la 
cil ? Evident, aici 
doar de abuzuri, 
răspundere !

Unele răspunsuri la scrisorile 
cetățenilor sînt foarte mult timp 
tărăgănate. Anul acesta, de 
pildă, secției sănătate i-au fost 
adresate puține scrisori. Totuși, 
la mare parte dintre ele răspun
surile au fost date tîrziu, chiar 
după 50 de zile.

oamenii mun- 
este vorba 

de lipsă de

Cum să se desfășoare în con
diții bune munca în legătură cu 
scrisorile la Sfaful popular al 
orașului Timișoara, dacă însuși 
comitetul executiv nu acordă a- 
fenția cuvenită acestui sector de 
activitate ? Felul cum se rezolvă 
scrisorile și reclamațiile venife 
pe adresa sfatului popular nu 
a mai fost analizat de 9 luni. 
O asemenea analiză nu s-a fă
cut nici în seefiile sfatului popu
lar.

Viața a dovedit că scrisorile 
sînt deosebit de folositoare sfa
tului popular în activitatea sa, 
în vederea unei legături strînse, 
permanent necesare, cu cetățe
nii. A privi superficial aceste mii 
de fire care unesc organele lo
cale ale puterii de sfat cu ma
sele de oameni ai muncii, a 
tărăgăna răspunsurile, a răs
punde formal — sînt atitudini 
nedemne de un lucrător din a- 
paratul de sfat.

La verificarea pe teren a sesi
zărilor primite de la oamenii 
muncii s-ar putea cere și ajuto
rul deputafilor, al comitetelor de 
cetăfeni — forme ce n-au prea 
fosf folosite pînă acum de acest 
sfat popular. Aplicarea unor 
astfel de măsuri va deschide 
posibilitatea rezolvării mai ope
rative a scrisorilor.

Comifeful executiv al Sfatului 
popular al orașului Timișoara are 
datoria de a organiza mai judi
cios acest sector de activitate, 
de a exercita un control temei
nic, de a fi foarte exigent fajă 
de lucrători, imprimîndu-le spi
ritul unei griji tovărășești față de 
cei ce adresează scrisori sfatu
lui popular. Toate acestea vor 
duce, fără îndoială, la sfrînge- 
reâ și mai mult a legăturii sfa
tului popular cu masele de ce
tățeni, la un sprijin și mai pu
ternic din partea acesfora în re
zolvarea sarcinilor de interes 
obștesc.

Secția de în-
cheiat ciorapi
a Fabricii „Pa
vel Tcacenco"
din Capitală.
Tinerele munci-
toare sînt a-
juterte să-șl rl-
dice califica-
rea profesio-
nală.

(Foto : Agerpres)

5 ani de la moartea lui Grigore Preoteasa

fe

ti

Priviți și spre întreprinderile vecine!
(Urmare din pag. I-a)

Conducerea tehnică a acestei în
treprinderi (inginer-șef Dumitru 
Galeș și tehnolog-șef Constantin 
Oprea) nu acordă atenția cuvenită 
nici aplicării procedeelor avansate 
de forjare. în timp ce la forjă se 
lucrează după 
maxipresă stă 
nemontată.

procedee învechite o 
încă din anul trecut

7À m dat ca exemplu aceste două 
întreprinderi. însă rezerve 

mari de aplicare a tehnologiei mo
derne sînt și în celelalte întreprin
deri metalurgice din Brașov. Aces
tea ar putea fi puse în valoare dacă 
organizațiile de partid din între-, 
prinderile respective s-ar ocupa în 
mai mare măsură de introducerea 
tehnologiei moderne, 
exercita mai activ, în acest dome
niu, dreptul de control asupra con
ducerilor administrative.

însemnate rezultate pe linia ex
tinderii tehnologiei moderne s-ar 
putea obține prin organizarea de ; 
către consiliul local al sindicatelor, 
a unor schimburi de experiență în
tre întreprinderile metalurgice din 
oraș, astfel incit metodele înaintate 
de turnare, forjare și tratament ter
mic să nu rămînă doar în cadrul 
celor două mari uzine constructoa
re de mașini.

Comitetul orășenesc de partid 
Brașov a inițiat, ce-i drept, o serie 
de analize în întreprinderi în legă
tură cu aplicarea metodelor tehno
logice moderne. Este necesar însă ca 
el să urmărească și să controleze cu 
mai multă perseverență activitatea 
depusă de organizațiile de partid și 
conducerile administrative ale în
treprinderilor pentru extinderea a 
tot ce este nou și modern în dome
niul tehnologiei, combătînd orice 
manifestare de conservatorism.

Se împlinesc astazi cinci ani de 
cînd' s-a stins din viață Grigore 
Preoteasa, fiu credincios al partidu
lui nostru, care și-a închinat întrea
ga viață înfăptuirii celor mai înalte 
năzuințe ale poporului romîn, cau
zei socialismului.

Grigore Preoteasa s-a născut la 
25 august 1915, într-o familie mun
citorească și a copilărit într-un car
tier bucureștean cu vechi tradiții 
revoluționare. Astfel, el a cunoscut 
încă din tinerețe viața 
clasei muncitoare 
lipsa de drepturi 
și libertăți hărăzi
tă de regimul bur
ghezo - moșieresc 
maselor largi ale 
poporului. Puter
nica sa dorință 
de a-și însuși co
morile culturii, 
voința sa, îl aju
tă ca, în ciuda o- 
preliștilor care se 
ridicau în fața fii
lor de oameni ai 
muncii, să ajungă 
pe băncile univer
sității. Legăturile 
strînse cu oamenii 
muncii în mijlo
cul cărora a cres
cut, pasiunea sa 
de a cunoaște a- 
devărul îl în
dreaptă încă din 
mișcarea muncitorească.

în timpul marilor lupte revolu
ționare din februarie 1933, organi
zate și conduse de partid, împotriva 
intensificării exploatării oamenilor 
muncii și fascizării țării, Grigore 
Preoteasa ia patte activa, ca mem
bru al Uniunii Tineretului Comunist 
din Romînia, la acțiunile de ajuto
rare a eroicilor luptători ceferiști.

în anii următori, Grigore Preo
teasa a participat în primele rînduri 
la lupta condusă de P.C.R. împotriva 
aducerii la putere a fasciștilor și a 
pregătirii războiului antisovietic. 
Partidul i-a încredințat sarcini de 
răspundere în conducerea tineretu
lui antifascist și a mișcării studen
țești democratice din țara noastră, 
pe care le-a îndeplinit cu cinste. în 
același timp, Grigore Preoteasa — 
publicist deosebit de talentat — a 
participat la redactarea mai multor 
publicații legale și ilegale ale parti*

dului și ale U.T.C., care chemau 
masele muncitoare, toți patrioții la 
luptă pentru democrație și apărarea 
independenței naționale, demascau 
politica antinațională, antipopulară 
a claselor exploatatoare.

Arestările,. schingiuirile, viața grea 
din închisorile și lagărele undé a 
fost închis n-au putut să-i frîngă 
voința de luptă.

în zilele glorioasei insurecții ar
mate, începută la 23 August 1944 
care a dus la răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste și la întoarcerea ar

melor armatei ro- 
mîne împotriva 
Germaniei hitle- 
riste, partidul i-a 
încredințat sarci- 

a de redactor 
ef al ziarului 
Romînia liberă“.
După eliberarea 

țării de sub jugul 
fascist, Grigore 
Preoteasa — inte
lectual cu o te
meinică pregătire, 
devotat ideilor 
marxist - leniniste 
— a îndeplinit un 
șir de sarcini de 
răspundere încre
dințate, luptînd cu 
abnegație pentru 
înfăptuirea politi

cii partidului de .dezvoltare și înflo
rire a culturii țării noastre.

în anul 1956, Grigore Preoteasa a 
fost numit ministru al afacerilor 
externe. El a muncit neobosit pen
tru promovarea politicii consecvente 
de pace și prietenie între popoare 
a partidului și guvernului nostru.

Prețuind activitatea plină de devo
tament a lui Grigore Preoteasa față 
de cauza partidului și poporului, 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn l-a ales membru 
al Comitetului Central, iar Plenara 
C.C. al P.M.R. din iulie 1957 l-a ales 
membru supleant al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.M.R. Tragica 
moarte, intervenită în floarea vîrs- 
tei, a curmat rodnica lui activitate.

Viața lui Grigore Preoteasa, a că
rui amintire va rămîne neștearsă în 
inima poporului romîn, a intelectua
lității din țara noastră, este o pildă 
luminoasă de luptă neabătută pentru 
socialism, pentru fericirea poporului.

acești ani către

dacă și-ar

ION CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii”

Cititorii despre probleme
Pentru o sobă de teracotă

și ce găsim în magazine

din PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

g
&

Brigada specială de Ia S.M.T. Bujor, regiunea Galați, lucrează în gospodăria colectivă din comuna 
Bujor la amenajarea teraselor care vor fi plantate cu viță de vie- In fotografie : Tractoristul Ion Cucu îm
preună cu tehnicianul Nicolae Scînteie și mînuitorul de greder C-tin Bădeanu verifică adîncimea de des
fundare a solului. (Foto : Agerpres)

așfeaptă de multă vreme. Ar fi cazul 
ca organele în drept să ia măsuri ope
rative pentru asigurarea cahlelor, ca și a 
numărului necesar de sobari pentru rea
lizarea lucrărilor.

De ce este nevoie 
de autorizație ?

gospodărești
Ce se cere la școală

, ' y v-'. • * •
în primele zile ale lunii septembrie 

am înaintat o cerere la centrul nr. 4 de 
deservire a populației, prin care solici
tam construirea unei sobe de teracotă. 
Meșterii au venit abia acum, în noiem
brie. De ce pentru o asemenea lucra
re trebuie să aștepți două luni ? (N. 
Boitor, inginer).

N. R. Am cercetat cele semnalate mai 
sus și cauzele lor. Întîrzierile în efec
tuarea lucrărilor de refacere sau con
struire a sobelor de teracotă se dafo- 
resc faptului că întreprinderile raionale 
de construcții și reparații nu sînt apro
vizionate cu cantitățile de cahle nece
sare. Colectivul secțiunii de planificare 
al Sfatului popular al Capitalei n-a ți
nut seama de cerințe și s-a mulțumit 
cu producția de cahle pe care o li
vrează — pe măsura capacității — în
treprinderea „Ceramica" din București. 
Nu s-ar fi putut încheia contracte și 
cu întreprinderi din alte localități ?

Iarna se apropie. Numeroși cetățeni 
din Capitală, care au solicitat repararea 
sau construirea unor soba de teracotă,

Redactori ai ziarului au stat de 
vorbă cu mai multi salariat! de la 
Fabrica „Tricotajul Roșu" și de la 
„Întreprinderea pentru industria 
bumbacului" din Capitală despre 
diferite probleme gospodărești. 
Iată citeva din observațiile și su
gestiile lor.

Copiii mei sînt elevi. Chiar de 
începutul anului am căutat să 
asigur toate rechizitele de care aveau 
nevoie, lată însă că la școală li se cer 
o serie de lucruri pe care oriei) le-am 
căutat în magazine nu le-am găsit. Lip
sesc, bunăoară, șorturi negre de șaten 
și tricouri albe de diferite mărimi, ne
cesare copiilor la orele de educație 
fizică. La lucru manual au nevoie de 
traforaj. $1 acesta lipsește. Adaug că 
nu am găsit nici truse de compas de 
19 lei, caiete-vocabular, caiete de ca
ligrafie, hîrfie de calc, echere de anu
mite dimensiuni. (Filofieîa Anmacof, 
muncitoare).
Propuneri, observații, sugestii

■»Hr 
comerciale â 
ale caoifâteî ;

Recent a apărut ghidul unităților co
merciale 
nisterul 
cuprinde 
merciale, 
lor, a farmaciilor și drogheriilor, 
pozitelor de 
a unităților 
aparținînd

din Capitală, eilltat de Mi- 
Comerțului Interior. Lucrarea 
lista și adresa unităților co- 
a restaurantelor și hoteluri* 

de- 
gaze lichefiate, precum și 
de deservire a populației 
cooperației meșteșugărești.

Vesti din raionul
Târna veni

NOTE DE LECTURA

La culesul strugurilor
în aceste zile gospodăriile a- 

gricole de stat din raionul Tîrnă
veni au terminat culesul strugu
rilor. Recolta în acest an a fost 
bogată. La gospodăria agricolă 
de stat din Sînmiclăuș, bunăoa
ră, în urma aplicării regulilor a- 
grotehnice, s-a obținut o recoltă 
medie de pe o suprafață de 79 
hectare, de 10 057 kg struguri la 
hectar.

Noi construcții
în orașul Tîrnăveni au fost 

construite numeroase blocuri de 
locuințe, o casă de cultură, s-a 
mărit spațiul comercial, rețeaua 
unităților cooperației meșteșu
gărești. în satele raionului au 
fost ridicate numeroase școli și 
cămine culturale. Cu terminarea 
școlilor din satele Tirimia, Seu- 
ca, Gănești numărul școlilor 
date în folosință a sporit cu 18.

Safe electrificate
De-a lungul văii Tîrnavei Mici, 

numai în anii 1960—1961 au 
fost electrificate 16 sate. Lu
crările de electrificare continuă 
și în acest an. De curînd a fost in
trodus curentul electric în alte 
8 sate, printre care Bălcaciu, 
Mica, Velț, Seleuș șt altele.

DEAKI LORAND 
coresp. „Scînteli”

LA APARIȚIA
Un sculptor e un muncitor, nu 

numai cu spiritul, cu talentul său, 
dar și cu brațele cărora trebuie să 
le imprime același suflu creator: el 
taie piatră și cioplește marmură ; 
mînuiește lutul greu, ciocanul și 
mistria, modelează bare de fier din 
care face scheletul făpturii eterne ; 
urcă și coboară scări... căci de 
multe ori omul lui are dimensiuni 
supranaturale, simbol, monument, 
exprimînd aspirația spre grandios. 
Dacă despre scriitor s-a putut spu
ne, figurativ, că e un inginer al su- 
iletului omenesc, sculptorul ml se 
pare cu necesitate un arhitect al 
corpului omenesc. Nu degeaba prin
tre sculele lui trebuincioase se gă
sește compasul. Sculptura e o artă 
a exactității și preciziei, ca mate
matica, și ca în astronomie, chipul 
și statura omului au legile lor imua
bile de mișcare și proporții de
finite. Cine va face un cap cu dis
tanta de la vîrful nasului la bărbie 
de trei ori cît lungimea nasului, nu 
va arăta un chip de om, ci va inova 
în mitologie.

Dacă Cehov spunea că talentul e 
muncă (și nu numai el a spus-o 1) 
și vorbea de o „poezie a muncii“, 
apoi acestea, amîndouă, se cor în 
sculptură mai stringent ca în oricare 
artă. Nu poți face sculptură dacă nu 
cunoști anatomia la perfecție. E 
destul să vezi, să studiezi desenele 
anatomice ale lui Leonardo da 
Vinci. Chiar pentru el, geniul nu s-a sculptură. E primul volum dintr-un 
putut lipsi de bază științifică, de o 
învățătură serioasă.

M-am gîndit la toate acestea, 
străbătînd Tratatul de sculptură de 
Constantin Baraschi, o carte apă
rută în condiții tehnice excelentB, 
care fac din ea un tratat, dar în 
același timp și un album de artă*

DEMOSTENE BOTEZ

Artist al poporului, profesor la 
stitutul de arte plastice, înarmat 
o bogată cunoaștere a meșteșu
gului, C. Baraschi ne-a dat o carte 
care constituie, cred, un obiect de 
studiu indispensabil pentru toți cei 
care năzuiesc să se inițieze în

in.
cu

curs de învățătură a meșteșugului, 
și ca atare îi privește în primul rînd 
pe studenții școlilor de artă și ar
hitectură. Dar el este menit să ser
vească unui cerc mai larg de artiști 
începători și de iubitori ai frumosu
lui ; la casele de creație populară 
el va fi un instrument de lucru, 
nespus de util.

Acest tratat, scos de editura „Me
ridiane", se înscrie în vasta operă 
de cultură pe care o promovează 
Partidul Muncitoresc Romîn. în țara 
noastră, în condițiile create de re
gimul de democrație populară, orice 
tînăr care-și simte irămîntarea unei 
însușiri artistice, are toate posibili
tățile să și le realizeze. Un nou 
Pușkin nu va muri necunoscut — 
cum se temea Tolstoi.

în țara noastră se desfășoară o 
largă mișcare artistică. Ea este con
stant și multilateral sprijinită. Cartea 
lui Baraschi vine să completeze, 
într-o latură deficitară, această 
mare operă de ajutorare artistică, 
în mina cine știe cărui țărănuș 
din Gorj, a cine știe cărui nou 
Brîncuși, ajungînd acest tratat, va 
face poate să prindă glas o mare 
chemare. Munca de construire a so
cialismului a creat oameni noi, o- 
pere de dimensiuni excepționale, pe 
care sculptura în primul rînd — ca 
o artă a monumentalului, le poate 
reprezenta cu grandoarea trebuitoa
re. Sculptura își are azi o misiune și 
un mesaj unic. Ea trebuie să răs
pundă într-o măsură din ce în ce 
mai mare acestei sarcini de onoare. 
Viața fericită ce se construiește își 
cere un cadru estetic și măreț, adec
vat, solicită frumosul. „Orașele și 
clădirile monumentale — cum spune 
însuși Baraschi—se vor îmbogăți tot 
mai mult cu opere în care să vibre
ze ideile, sensibilitatea, problemele 
și aspirațiile omului nou, construc
tor al socialismului". Artiștii de 
mîlne, chemați să realizeze aceasta, 
trebuie pregătiți, selecționați în 
marea masă a întregului popor. 
Tratatul lui Baraschi caută să con
tribuie la o asemenea pregătire. El 
răspunde unei necesități culturale.

Locuiesc Intr-o casă mai veche 
cartierul Rahova. Cum e și firesc, avem 
grijă s-o întreținem cit mai bine. Răs- 
punzind îndemnurilor comitetului de 
stradă, ale deputatului, ne preocupăm 
și de aspectul ei exterior. De curind, am 
luat hotărirea să reparăm un strip din 
coiful casei, care putrezise, și să zu
grăvim lajada. Știind că toate reparafiile 
trebuie făcute prin I.R.C.R., am adresat 
o cerere în acest sens. Am aflat însă cu 
surprindere că reparafiile respective nu 
pot fi executate fără o autorizație a 
sfatului popular (casa fiind proprietatea 
familiei noastre). înțeleg să fie nevoie 
de aprobare atunci cînd cetățeanul 
vrea să aducă modificări casei în care 
locuiește. Dar de ce este nevoie să 
piardă vremea pe la diferite ghișee 
pentru asemenea mărunfișuri — nu mai 
înțeleg. (Rozalia Baku, muncitoare).

Aș propune să se confecționeze — 
fie din masă plastică, fie din alt ma
terial — vergele de diferite mărimi 
pentru montarea perdeluțelor. (Ioana 
Farcaș, funcționară).

în magazine s-a pus în vînzare un 
bogat sortiment de ciorapi bărbătești, 
în modelele cele mai variate. Cum 
rămîne însă cu cei care preferă cio
rapi de bumbac simpli, într-o singură 
culoare, care acum nu se prea găsesc ? 
(Maria Aluneanu, statisticians).

Materialele destinate lenjeriei 
pat se găsesc în comerț într-un
lorii variat și în lățimi diferite. De ce 
nu se asigură însă în permanență și 
olandă sau damasc de 2,20 m lățime, 
folosite în mod curent la confecționa
rea acestor articole ? (Șfefanla Dumi
trescu, funcționară).

de 
co

• La propunerea unei cititoare 
de a se pune în vînzare ceară pen
tru mobilă, serviciul chimic din 
Ministerul Comerțului Interior ne 
răspunde : Ceara de mobilă a fost 
omologată și va fi produsă de către 
cooperativa „Chimica”-București. 
Produsul va fi pus în vînzare în 
ambalaje de cîte o 
Iogram, începînd i 
al anului viitor.

• Răspunzînd 
făcute de cititori, 
merțului Interior ne informează că 
a recomandat direcțiilor comer
ciale din întreaga țară „să organi
zeze demonstrații practice de utili
zare a mașinilor de spălat rufe, 
aspiratoarelor de praf și altor a- 
parate de uz casnic”.

> jumătate de ki
din trimestrul I

altor propuneri 
Ministerul Co-

T1EÆTR1E • (S □ do [juo Œ) • <:7ë7^y/ziu^J3
TEATRE. Teatrul de operă și balet al 

R. P. Romîne : Traviata — (orele 11) : 
Simfonia fantastică, Tricornul, Concert 
în Fa — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Vînzătorul de păsări — (orele
10.30) . (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
întîlnire cu dragostea — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Macbeth — (orele 10) ; 
Vicleniile lui Scapin — (orele 15,30); 
Febre — (orele 19,30). (Sala Studio) : Si
ciliana — (orele 10 șl orele 15); Fiicele
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) ; Antoniu și Cleopatra
— (orele 10); Pygmalion — (orele 15,30); 
De partea cealaltă — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (orele
10.30) ; Băieții veseli — (orele 16); Patru 
sub un acoperiș — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Passacaglia — (orele 10). 
Cum vă place — (orele 15); Menajeria 
de sticlă — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76) : Cred în tine — 
(orele 10); Fotbal — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala C. Miile) : 
Pigulete plus cinci fete — (orele 11); De 
Pretore Vincenzo — (orele 20). (Sala Do- 
brogeanu Gherea) : Doi la aritmetică — 
(orele 10); Emil șl detectivii — (orele 17); 
O felie de lună — premieră (orele 20). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești : o 
lună de confort — (orele 10); Corabia 
cu un singur pasager — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. Celebrul 702 : Re
publica — Bd. Magheru 2 (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București — Bd. 6 Mar
tie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja
— C’al. Grlviței 80 (10; 12; 15; 17; 19; 21),
G. Coșbuc — Piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Flăcări șl flori : 
Magheru — Bd. Magheru 29 (10; 12; 14,15 
16,30; 18,45; 21), Tineretului — Cal. Vic
toriei 48 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
I. C. Frlmu — Bd. 6 Martie 16 (9; 11; 
13; 15; 17; 19,15; 21,15), Miorița — Cai. 
Moșilor 127 (10; 12,15; 16; 18,30; 21), Lu
ceafărul — Cal. Rahovei 118 (16; 18,15
20.30) . Centrul înaintaș a murit în zori : 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl
— Str. Grigorescu 24 (15; 17; 19; 21), 1 Mal
— Bd. 1 Mal 322 (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Flacăra — C'al. Dudeștl 22 (12: 16; 18,15; 
20,30). Zece mii de scrisori : Elena Pavel
— Bd. 6 Martie 14 (10; 12; 15; 17; 19;

21). Apartamentul — cinemascop : Lu
mina — Bd. 6 Martie 12 (rulează în con
tinuare de la orele 9,30 pînă la orele 
14, după-amiază 16,15; 18,45; 21). Cînd
comedia era rege — Vîrsta de aur a 
comediei : Central — Bd. 6 Martie 2 (10; 
13; 16; 19,15). Copilul și orașul — Funtik 

.......“* ---- _ str> 
furtu-
Doam- 

cără-

și castraveții : 13 Septembrie
Doamnei 9 (10: 12). Planeta
nilor : 13 Septembrie — Str.
nei 9 (16,30; 18,30; 20,30). Pe ___
rile junglei — Noi la festival : Timpuri 
noi — Bd. 6 Martie 18 (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
Omul amfible (rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki — Str. 13 Decembrie 
5—7) (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Bandiții din 
Orgosolo ; înfrățirea între popoare — 
Bd. Bucureștii-Nol (12; 16; 18,15; 20,30), 
23 August — Bd. Dimitrov 118 (10; 12), 
Donca Simo — Str. Avrig 1 (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății — Str. 11 Iunie 75 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Perle negre : 
Cultural — Cal. Grivitei 196 (10,30; 16; 
18,15; 20,30). M-am săturat de căsnicie 
(rulează la cinematograful Alex. Popov
— Cal. Grlviței 137) (de la orele 10 pînă 
la orele 21 în continuare). Vals pentru 
un milion ; 8 Martie — Str. Buzești 9—11 
(11; 15,30; 18; 20,30), Moșilor — Cal. Mo
șilor 221 (11; 16; 18 15; 20,30). O viață: 
Grivlța — Plata Iile Plntille 2 (10; 12; 
14; 16,15; 18,30: 20,45). Drumuri despăr
țite (rulează la cinematograful C’-tin 
David — Șos. Crîngași 42) (15,30: 18; 20.30). 
Nouă zile dintr-un an : V. Boaită — Bd. 
1 Mal 57 (10,15; 12.30; 16; 18.15: 20,30). 
Acord final : Unirea — Bd. 1 Mal 143 
(16; 18,15; 20.30). învierea — ambele serii 
(rulează la cinematograful Alex. Sahia
— Cal. Văcărești 21) (10.30: 14,15). Sub 
ploaia atomică — cinemascon • Alex. Sa- 
hta — Cal. Văcărești 21 (13.15; 20.30), 23 
August — Bd Dimitrov 118 (14: 16.30: 
18.45: 21). Dragostea și pilotul secund 
(rulează la cinematograful T. vladimt- 
rescu — Cal. Dudeștl 97) (15,30: 18; 20.30). 
Umbre albe : Munca — Sos. Mihal B’-a- 
vu 221 (12: 15; 17; 19; 21). Casa de Ia 
răscruce : Ponular — Str. Mătăsari 31 
(10.30: 16; 18,15; 20,30). Floreasca — Str. 
I. S. Bach 2 (12; 16: 18.30: 21). La 30 de 
ani: Arta - Cal Călărași 153 (11; 16; 
18,30; 20,30). 16 Februarie — Bd. 30 De
cembrie 89 (10: 16; 18: 20). Volga — Sos. 
Iile Plntille 61 (10; 12: 15.30: 18: 2O.noi. 
Absența îndelungată — cinemascop : M.

Eminescu — Str. M. Eminescu 127 (11,30; 
15; 17; 19; 21). Reportaj cu ștreangul de 
gît : Drumul serii — Str. Drumul serii 
30 (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copil și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 13 
transmisie de la stadionul „23 August" : 
întîlnirile de fotbal dintre echipele 
Steaua — C.S.M.S.-Iași și Dinamo — Se
lecționata olimpică a R. P. Bulgaria. în 
jurul orei 18,00 — transmisiune de la 
Sala Sporturilor Floreasca : Concurs- 
demonstrație de gimnastică cu partici
parea echipelor naționale ale Japoniei 
șl Republicii Populare Romîne. 19.30 — 
Jurnalul televiziunii. 19,45 — Cîntă Trio 
Los Galoș. 20,25 — Filmul artistic ,,713 
cere aterizarea" — o producție a Stu
dioului „Mosfilm". 21,40 — Muzică ușoa
ră. în încheiere ; ultimele știri și rezul
tatele sportive,

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cer variabil, mai mult 
noros, mal întîi în sud-vestul țării, a- 
pol, după amiaza, și în ăst. Local au 
căzut ploi temporare șl sub formă de 
averse, însoțite de deșcărcărl electrice 
în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea 
șl în regiunea de munte. In Ardeal s-a 
semnalat ceață, iar în Moldova burni
ță. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 22 de grade 
la Giurgiu și 7 grade la Oravlta. Ieri 
în București : vremea s-a menținut căl
duroasă, cu cer variabil și cu înnorărl 
mal accentuate după amiază cînd au 
căzut averse însoțite de descărcări e- 
lectrice Temperatura maximă a atins 
22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 8 
șl 7 noiembrie.

In țară : vremea se menține relativ 
călduroasă, cu cer schimbător. Ploi lo
cale vor cădea mai ales în vestul tării. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între —1 grad 
și 9 grade, iar maximele între 10 și 20 
de grade. Dimineața ceață locală. In 
București : vreme călduroasă cu cer va
riabil. Temporar ploaie. Temperatura 
staționară.
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Sosirea delegației
ai U.

(Urmare din pag. I-a)

Numeroase manifestări culturale
în calendarul Lunii prieteniei ro- 

mîno-sovietice s-au înscris sîmbătă 
noi manifestări.

In sala de marmură a Casei Scîn- 
teii a avut loc o reuniune a activu
lui A.R.L.U.S. din Capitală. Au luat 
parte reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București. După 
un cuvînt al tov. Marin Florea Io- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., a urmat un 
program artistic susținut de soliști 
ai Teatrului de operă și balet, ai 
.Teatrului de stat de operetă și Fi
larmonicii „George Enescu".

In aceeași zi au avut loc serbări 
'ale prieteniei romîno-sovietice la 
Institutul „Maxim Gorki" și Insti
tutul de geologie și geografie al A- 
cademiei R. P. Romine.

Tot în Capitală a fost organizată 
b ședință de comunicări cu tema 
„Progrese sovietice în științele fizio
logice".

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
țice din Craiova s-a prezentat o 
Seară de poezie intitulată „Maiakov- 
ski, poetul revoluției". La Tg. Jiu 
250 de cadre medico-sanitare au as

cultat o conferință consacrată ulti
melor realizări ale științei medicale 
sovietice, iar la școala elementară de 
8 ani nr. 5 din același oraș s-a or
ganizat montajul literar „Marea 
Revoluție din Octombrie, factor 
activ în dezvoltarea mișcării mun
citorești mondiale".

Un mare număr de oameni ai 
muncii au luat parte, la clubul Uzi
nelor „Independența" din Sibiu, la 
seara literară cu tema „Revoluția 
Socialistă din Octombrie, oglindită 
în literatura romînească". La ma
nifestările consacrate Lunii priete
niei romîno-sovietice, care au avut 
loc pînă acum în orașele și comu
nele raionului Sibiu au participat 
peste 60 000 de persoane.

Cu viu interes a fost urmărită la 
Timișoara conferința „Contribuția 
cercetătorilor sovietici în dezvolta
rea radiochimiei", ținută de ing. Ilie 
Julian.

La Tîrgoviște. la simposionul în
chinat școlii medicale sovietice au 
participat peste 500 de persoane.

(Agerpres)

flețitor în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în țara noas
tră și crearea premiselor pentru 
trecerea treptată la comunism. în 
timpul vizitei dv. veți cunoaște ne
mijlocit viața nouă și munca paș
nică a poporului romîn, precum și 
prietenia frățească pe care munci
torii, țăranii colectiviști, intelectua
lii, toți oamenii muncii din orașele 
și satele noastre, o nutresc față de 
poporul marii Uniuni Sovietice".

A răspuns tovarășul G. G. Abra
mov, care a spus printre altele : 
„Sosirea delegației noastre a coincis 
cu sărbătorirea în țara dv. a tradi
ționalei Luni a prieteniei romîno- 
sovietice. Prietenia frățească între 
popoarele țărilor noastre este mai 
trainică și mai neclintită ca oricînd. 
Pășind pe drumul dezvoltării so
cialiste, R. P. Romînă, prin succe
sele sale remarcabile, în toate do
meniile vieții politice, economice 
și culturale, arată în fapt forța 
vitală a nemuritoarelor idei ale 
Marelui Octombrie a cărei a 
45-a aniversare o vom sărbători în 
curînd. Delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. va lua cunoștință cu 
mult interes și bucurie de succesele 
remarcabile pe care le-a obținut în 
anii puterii populare muncitorul și 
talentatul popor romîn condus de

Sovietului Suprem 
R. S. S.
gloriosul său partid muncitoresc. 
Vizitarea în anul acesta ă Romîniei 
frățești de către delegația de partid 
și guvernamentală condusă de tova
rășul N. S. Hrușciov, ca și vizita din 
anul trecut în Uniunea Sovietică ä 
delegațiăi de partid și guvernamen
tale conduse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și-a găsit expresia 
într-o vie demonstrație a prieteniei 
sovieto-romîne și a fost un mare a- 
port la cauza dezvoltării continue 
a colaborării rodnice și multilate
rale și întăririi legăturii dintre po
poarele noastre în interesul păcii, 
socialismului și comunismului. Spe
răm că și vizita delegației noastre 
va contribui, de asemenea, la dez
voltarea continuă și neabătută à 
prieteniei și colaborării între po
poarele noastre frățești care pășesc 
cu încredere, sub conducerea încer
catelor lor partide marxist-leni- 
niste, împreună cu popoarele altor 
țări socialiste, către țelul dorit — 
construirea socialismului și comu
nismului”.

Oaspeții au fost apoi înconjurați 
cu căldură de pionieri care au ofe
rit cravate roșii și buchete de flori.

Sîmbătă după-amiază delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
depus coroane de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei și Monumentul 
Eroilor Sovietici. (Agerpres)
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Plenara C, C. al P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 3 (Agerpres). — CETERA 
transmite : La 2 noiembrie la Praga 
a avut loc o plenară a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. La plenară au 
fost invitați membrii Prezidiului 
C.C. al Frontului Național.

La plenară, J. Hendrych a făcut 
o comunicare cu privire la desfășu
rarea discuției pe marginea docu
mentului „Despre perspectivele dez
voltării viitoare a societății noastre 
socialiste”, propus ca bază pentru 
pregătirea în vederea Congresului 
al XII-lea al P.C. din Cehoslovacia. 
V. Siroky a prezentat un raport cu 
privire la situația economică și la 
proiectul planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe 1963. A. No
votny. a informat plenara despre

întîlnirea delegației P.C. din Ceho
slovacia cu delegația P.C.U.S.

Comitetul Central a aprobat cu 
un sentiment de satisfacție rezulta
tele rodnice și pozitive ale tratati
velor duse cu N. S. Hrușciov și cu 
alți conducători ai P.C.U.S., referi
toare la adîncirea continuă a cola
borării dintre R.S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S., precum și la unele pro
bleme actuale ale politicii interna
ționale contemporane.

C.C, a constatat că în pregătirea 
pentru Congresul al XII-lea al P.C. 
din Cehoslovacia un eveniment po
litic remarcabil a fost discuția pre
mergătoare congresului, care a con
stituit o demonstrație grăitoare a 
unității dintre partid și popor și a 
dovedit încrederea oamenilor muncii 
în politica P.C. din Cehoslovacia.

W» Gomuâka a sosit 
la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 3 noièmbriè a sosit 
la Moscova Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Ședința guvernului laoțian
VIENTIANE 3 (Agerpres). — Sub 

președinția prințului Suvanna Fum- 
ma a avut loc o ședință a guvernu
lui laoțian, care a discutat proble
mele economice ale țării.

Corespondenții de presă relevă că 
gruparea de dreapta se împotrivește 
unificării și demobilizării parțiale 
a armatei, precum și transmiterii 
depline a puterii pe plan local în 
mîinile guvernului.
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TARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Ritmuri înalte

Despre munca constructorilor 
sovietici am aflat multe lucruri 
interesante din ziare și din diferi
te publicajii de specialitate. Dar 
activitatea lor, metodele folosite 
pe șantiere le-am cunoscut mai 
îndeaproape cu prilejul unei vi
zite pe care am făcuf-o în Uniu
nea Sovietică, cu un grup de con
structori din fara noastră.

Am vizitat șantiere din Mosco
va, Kiev și Kișinău. Cele văzute, 
și, îndeosebi, gradul înalt de in
dustrializare și mecanizare a lu
crărilor, ritmul rapid în care se 
construiește, ne-au impresionat 
mult. Construcfia de locuințe a 
luat în U.R.S.S., prin grija parti
dului și guvernului sovietic, pro
porții uriașe. Numai la Moscova 
sînt date în folosinfă, zilnic, în 
medie, 350 de apartamente. în 
ultimii 5 ani, în capitala Uniunii 
Sovietice, s-au mutat în aparta
mente noi 2 milioane de oa
meni — o treime din populafia 
orașului.

1 S-a schimbat. însăși^ concepția 
construcției urbane. Apar mereu, 
pe harfa orașelor, noi prospecte 
și cartiere întregi de locuințe, 
parcuri, bulevarde. Fiecare car
tier constituie un complex ame
najat de locuinfe, școli, insfitufi* 
pentru copii, unifăfi de alimen
tație publică și de deservire so- 
cial-culturală. Pînă în anul 1980, 
așa cum s-a prevăzut la Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S., fieca
re familie din U.R.S.S. va avea o 
locuinfă confortabilă, corespun
zătoare cerințelor traiului civili
zat.

{ Ceea ce te izbește de la în- 
’cepuf, cînd vizitezi un șantier de 
(locuințe din Uniunea Sovietică, 
■este numărul mare și calitatea 
utilajelor folosite. Aproape că 
nu există punct de lucru unde să 
pu fie amplasată una sau mat

multe macarale. Acest fapt de
monstrează, în mod evident, 
două lucruri : gradul înalt de 
mecanizare a lucrărilor și utiliza
rea pe scară largă a prefabrica
telor. Acestea dau construcțiilor 
de locuinfe din Uniunea Sovie
tică un caracter industrial dezvol
tat.

Majoritatea locuinfelor care 
se çonstruiesc în prezent în 
U.R.S.S. sînt realizate din ele
mente spafiale. panouri mari, 
blocuri de beton și fîșii prefa
bricate — acestea constituind, de 
altfel, baza construcției de locu
ințe contemporane. In afara fap
tului că prin aceste metode in
dustriale se scurtează simțitor du
rata de execuție, se objin și im
portante economii de ofel-beton, 
iar materialul lemnos este eli
minat în întregime.

Elementele prefabricate sînt 
executate în fabrici separate, pe 
șantiere făcîndu-se numai mon
tajul lor. Datorită acestui fapt, pe 
șantierele de construcfii sovieti
ce observi că ponderea mare o 
au lucrările de montaj, ceea ce 
duce la creșterea productivității 
muncii și la scurtarea simțitoare 
a termenului de execuție a lucră
rilor. Merită arătat faptul că în 
Uniunea Sovietică panourile mari 
prefabricate sînt folosite în pro
porție de 90 la sută din volumul 
locuințelor care se construiesc. 
In acest scop s-au pus în func
țiune noi fabrici. Anul trecut, de 
pildă, se găseau în construcție 
pe teritoriul U.R.S.S. peste 270 
„fabrici de case” din panouri 
mari, dintre care 211 destinate 
producției de case din panouri 
mari cu 4 și 6 nivele (3 și 4 e- 
taje).

Nu de mult, am citit în ziare 
despre un nou record al con
structorilor Trustului de construc

fii Mossiroi nr. 4 din Moscova. 
Ei au reușit să termine complet, 
în cartierul Ceremușki, un bloc cu 
5 etaje în cinci zile, adică un etaj 
în 24 de ore. Apartamentele au 
fost aduse gafa „fabricate", pe 
șantier făcîndu-se doar montarea 
lor. Este un ritm de lucru cu ade
vărat comunist, care, fără îndo
ială, nu se va opri aici.

O serie de metode indus
triale de execufie experimenta
te și utilizate pe șantierele din 
U.R.S.S. se aplică și pe diferite 
șantiere din fara noastră. Pe șan
tierul unde lucrez — str. Sergent 
Nifu Vasile — executăm un nu
măr de 220 de apartamente din 
panouri mari grupate în 4 
blocuri — cu parter și 4 etaje. 
De la început ne-am convins de 
avantajele acestei metode avan
sate de execufie. Fiecare bloc se 
construiește cu un număr redus 
de muncitori — 27 de muncitori 
la un bloc cu 60 de apartamente, 
adică mai pufin de jumătate fafă 
de alte metode de construcfie. 
Se reduce mult timpul de execu
fie ; am reușit ca în 26 de zile 
să executăm montajul a 60 de a- 
partamente la un bloc cu parter 
și 4 etaje. în fara noastră a în
ceput să se experimenteze și fo
losirea elementelor spafiale 
(realizarea în fabrici a aparta
mentelor întregi).

Ne preocupăm ca lucrările de 
construcfii de locuinfe, care au 
luat o mare amploare în fara 
noastră, să se desfășoare așa 
cum cere partidul nostru — gră
bind ritmul de execufie, dînd fie
care bloc în folosinfă la termen 
și la un înalt nivel calitativ.

Ing, NICOLAE CEAUȘU 
șef de șantier, întreprinderea 

de construcții-montaj 
nr. 4 București

Nici o fără nu construiește atîtea locuințe ca 
U.R.S.S. în 1961 : 2,7 milioane de locuințe ; în S.U.A.— 
mal pufin de 1,3 milioane ; in toate țările capitaliste 
din Europa — mai puțin de 2 milioane. La fiecare 
10 000 de locuitori în U.R.S.S. se construiesc 124 apar
tamente noi, în S.U.A- — 69, Anglia — 58, Franța — 70. 
Numai în ultimii 4 ani, circa 50 milioane de oameni 
— un sfert din populația U.R.S.S. — s-au mutat în 
case noi. în prezent, în U.R.S.S. se mută zilnic în lo
cuințe noi pînă la 30 000 de oameni.

Realizări remarcabile ale chirurgiei sovietice
Paralel cu dezvoltarea impetuoa

să a științelor tehnice, care a dus 
la realizări epocale, științele medi
cale cunoec în Uniunea Sovietică oi 
dezvoltare cu adevărat impresio
nantă. Nicăieri nu a fost înțeles 

f, mai bine sensul vechiului dicton 
„minte sănătoasă în corp sănătos\ 
cultura fizică șl îngrijirea medicală 
a poporului constituind una din 
preocupările importante ale statului 
sovietic.

î Chirurgia, ramură a medicinei în 
care intervenția nemijlocită a mîi- 
nilor omului devine necesară pen
tru vindecarea bolilor, s-a ridicat 
în U.R.S.S. la un nivel foarte înalt. 

''Succesele dobîndite au fost posibi
le grație și faptului că chirurgia 
eovietică are o veche tradiție știin
țifică materialistă. Marele Pirogov, 
neîntrecut chirurg, organizator și 
creator de școală, a format o ple
iadă de elevi — profesorii marilor 
maeștri ai chirurgiei de astăzi. I. P. 
Pavlov, genialul fiziolog cu renume 
mondial, a făcut chirurgilor cel mai 
frumos dar pe care medicina l-a 
cunoscut de la Pasteur încoace : 
concepția fiziologică-nervistă. Pas
teur a pus bazele chirurgiei asepti
ce, fără pericol de infecție, iar Pa
vlov — bazele chirurgiei fără peri
colul șocului pe care îl provoacă 
traumele psihice și fizice. înarmați 
cu aceste cunoștințe, chirurgii so
vietici au elaborat metode noi de 
anestezie și reanimare. Folosind 
noile metode, chirurgia sovietică 
efectuează intervenții din cele mai 
îndrăznețe obțlnînd rezultate remar
cabile. Blocajul zonelor roflsxogene 
cu novocaină, utilizarea largă a 
sîngelui conservat, tranefuziile de 
sînge oxigenat în artere la bolnavii 
în iminență de moarte, constituie 
realizări legate de aportul unor cu- 
noscuți oameni de știință A. V. Vîș- 
nevski, S- S. Iudin, A. H. Filatov, 
V. A. Negovskl. Aceste metode au 
permis deșocarea bolnavilor pe 
masa de operație șl salvarea mul
tor vieți în chirurgia de urgență și 
în cea a traumatismelor.

Chirurgia de urgență, excepțional 
de bine organizată în U.R.S.S., a în
registrat succese remarcabile în 
tratarea plăgilor inimii și vaselor 
mari, în chirurgia abdominală etc.

Prof. dr. I. FĂGARAȘANU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romine

In domeniul chirurgiei cardio-vas- 
culare au fost create noi metode o- 
peratorii și noi mijloace tehnice. 
Pînă nu de mult, arterele mari prin 
care sîngele oxigenat eete trans
portat la creier și în iestul organis
mului erau înlocuite — în cazuri 
de rănire eau de astupare — prin 
grefe de arteră conservată. în U- 
niunea Sovietică s-a introdus pe 
cale largă folosirea de proteze vas
culare din țesătură sintetică, mate
rial mult mai ușor de realizat în 
cantitățile și dimensiunile necesare, 
înlocuirea unei porțiuni de arteră, 
pentru a fi cusută manual la am
bele capete, necesită însă timp. In
stitutul de chirurgie experimentală 
și aparatură medicală din Mosco
va, un institut în care lucrează ală
turi chirurgi și ingineri, a realizat un 
aparat de sutură automată a cape
telor arterelor. Acest aparat, utili- 
zînd un procedeu ingenios și ra
pid, capsează capetele arteriale 
printr-o singură mișcare imprimată 
unei pîrghii a aparatului. Cu apa
ratele de sutură automată pot fi 
cusute și artere foarte mici, opera
ție care nu poate fi executată ma
nual. Viteza cu care se execută a- 
ceastă operație permite efectuarea 
de intervenții rapide asupra vase
lor care hrănesc creierul, știut fiind 
că aceste vase nu pot fi lipsite de 
sînge arterial mai mult de 4—5 mi
nute. De asemenea, cu ajutorul a- 
cestor aparate pot fi executate o- 
perații foarte delicate și complexe, 
cum sînt transplantarea de organe 
și de membre. Depășindu-se faza 
experimentării pe animal, unele 
dintre noile aparate au început să 
fie aplicate cu succes la om (grefă 
de rinichi de la un donator, regre- 
farea unui membru amputat acci
dental).

Folosirea celor mai noi realizări 
ale tehnicii și a metodelor moderne 
asigură chirurgiei sovietice o con
tinuă perfecționare și dezvoltare. 
De curînd, cu prilejul unei vizite 
în U.R.S.S., colegii sovietici mi-au

împărtășit, ca unui bun șl adevărat 
prieten, din experiența lor, prezen- 
tîndu-mi totodată noile lor realizări. 
Bunăoară, la clinica chirurgicală 
din Moscova, condusă de academi
cianul A. Bakulev, s-a experimentat 
un aparat de control automat al a- 
nesteziei, care execută în același 
timp și o serie de operații necesare 
redresării stării anormale în care 
s-ar afla bolnavul, cum ar fi injec
ții automate cu medicamente pen
tru ridicarea sau scăderea presiu
nii arteriale. în clinica chirurgicală 
a Institutului „A. V. Vîșnevski“ al 
Academiei de medicină din Mosco
va a luat ființă o secție de ciber
netică aplicată la medicină și chi
rurgie. Aici se experimentează a- 
parate electronice de o mare com
plexitate și sensibilitate, asemănă
toare mașinilor electronice de cal
cul, capabile să execute numeroa
se operații de informare și control. 
Devenind auxiliare prețioase ale 
chirurgilor, noile mașini vor îmbu
nătăți și spori posibilitățile de in
formare și control, înlesnind efec
tuarea unor operații care, în condi
ții obișnuite, necesită mult timp. în 
curînd aceste lucrări vor fi intro
duse în marile centre medicale și 
chirurgicale, ușurînd punerea diag
nosticului sau controlînd diagnosti
cul făcut de medic.

In timpul vizitei făcute în frumo
sul Leningrad, am văzut în clinica 
academicianului Kuprianov, insta
lația de televiziune în culori pentru 
vizionarea operațiilor chirurgicale 
de la distanță, precum și un aparat 
inimă-plămîn artificial, folosit în in
tervenții pe inima deschisă. Minu
nate realizări ale tehnicii puse în 
slujba chirurgiei omului 1 Aparatul 
inimă-plămîn artificial permite e- 
fectuarea operațiilor pe inima scoa
să din circulație, funcționarea ei 
putînd fi oprită chiar timp de cîte- 
va minute, cît durează intervenția 
în interiorul cavităților. De curînd, 
specialiștii sovietici au realizat ast
fel de aparate de dimensiuni mult 
mai mici, șpre a fi menținute în cu
tia toracică a animalului de expe
riență. Aceste aparate vor fi poate 
viitoare inimi artificiale.

Medicina sovietică desfășoară în 
prezent o luptă hotărîtă, pe un larg

Iront științific și practic, în dome
niul combaterii cancerului. Cerce
tările complexe, în care sînt anga
jați mii de savanți și de cercetă
tori științifici din sute de institute 
de oncologie sovietice, ®înț cunos
cute în lumea întreagă. Cel de-al 
VlII-lea Congres internațional de 
oncologie ținut în acest an la Mos
cova, la care au luat parte peste 
6 000 de specialiști din peste 70 de 
țări, a fost una din cșle mai impar
tante și reprezentative manifestări 
științifice internaționale care au a- 
vut loc vreodată. Lucrările cercetă
torilor și chirurgilor sovietici — piof. 
N. N. Petrov, B. V. Petrovski, F. G. 
Uglov, N. N- Blohin, L. A. Zilbe-r, L. M. 
Sabad, S. A- Holdin etc--- au adus
o importantă contribuție la dezbate
rea problemelor etiologiei, patoge- 
niei și tratamentului cancerului. Din 
dezbaterile congresului a reieșit 
rolul predominant al chirurgiei în 
tratamentul cancerului, prețioase 
auxiliare ale tratamentului chirurgi
cal fiind radioterapia și chimiote- 
rapia. Aportul științei medicale so
vietice s-a dovedit și în această 
privință substanțial. Chirurgia so
vietică obține an . de an rezultate 
tot mai bune datorită îndeosebi fap
tului că intervențiile se fac într-un 
stadiu precoce al bolii. Cancerul 
esofagului, stomacului, glandei ma- 
mare, cancerul uterului, al pielii 
etc., fiind depistate prin examene 
periodice, sînt operate în prima lor 
fază. Organizarea unei vaste rețele 
medicale în U.R.S.S. a permis să se 
realizeze o adevărată profilaxie a 
cancerului, iar prin descoperirea și 
tratarea multor forme precanceroa- 
se s-a putut evita în multe cazuri 
apariția acestei boli. Lucrările chi
rurgilor sovietici reprezintă contri
buții valoroase la perfecționarea 
tratamentului chirurgical al bolii.

Colaborarea vie, schimburile de 
experiență cu chirurgii sovietici au 
fost întotdeauna deosebit de rod
nice pentru chirurgii din țara noas
tră. La rîndul lor, chirurgii sovie
tici care ne-au vizitat țara au apre
ciat realizările și aportul chirurgilor 
noștri la dezvoltarea patrimoniului 
științei medicale. Pe baza colabo
rării tot mai active dintre marele 
număr de instituții medicale și spe
cialiștii din ambele țări prietene va 
fi adusă și în viitor o valoroasă 
contribuție la lupta nobilă pentru 
sănătatea omului.

O NOUĂ LUCRARE
A LUI ARĂM HACIATURIAN

La 3 noiembrie a fost prezentată 
în primă audiție la Moscova o nouă 
lucrare a lui Aram Haciaturian — 
Rapsodia pentru vioară și orchestră.

AER VICIAT

După cum relatează ziarul francez 
„Les Echos", Parisul este una din 
marile capitale ale lumii în care 
aerul este cel mai viciat din cauza 
lipsei spațiilor verzi. In urma con
statărilor făcute de un grup de spe
cialiști, orașul are nevoie de 1120 
ha pentru terenuri de sport dar nu 
are decît 127 ha. Necesitățile acestui 
mare oraș cer, de asemenea, subli
niază ziarul, parcuri și grădini pu
blice care să se întindă pe o supra
față de peste 1 260 ha, în timp ce 
în prezent suprafața lor este doar 
de 300 ha.

FILME NEDORITE

In Republica Mali, partidul Uni
unea sudaneză, care formează gu
vernul, a împuternicit o comisie 
specială să interzică în cinemato
grafele din această țară filmele oc
cidentale cu gangsteri, precum și 
filmele în care se acordă o prea

P afrioții sucU vietnamezi 
provoacă grele pierderi 

trupelor diemiste

SAIGON 3 (Agerpres). — Zilele 
acestea, la Saigon au fost date pu
blicității comunicate militare care 
vorbesc despre violentele ciocniri 
din cursul săptămînii trecute între 
forțele patriotice sud-vietnameze și 
trupele diemiste. Comunicatele re
cunosc că forțele patriotice au în
treprins mai multe atacuri în cursul 
cărora diemiștii au suferit pierderi 
în oameni și arme. Astfel în provin
cia Quang Ngai, situată în centrul 
țării, diemiștii au trebuit să reziste 
unui puternic atac al patrioților, 
pierzînd peste 40 de oameni. Atacuri 
asemănătoare au fost întreprinse și 
în provinciile de sud-est ale țării. 
La Binh Tam, la 40 de km sud-est 
de Saigon, patrioții au atacat găr
zile diemiste și au aruncat în aer 
un pod.

In ciuda eșecurilor înregistrate 
de operațiunile militare împotriva 
forțelor patriotice, trupele diemiste, 
conduse de americani, își intensi
fică raidurile împotriva populației 
pașnice pentru a o forța să intre 
în așa-zisele „sate strategice". Un 
asemenea raid a fost întreprins timp 
de 13 zile în provincia Darlac. El a 
fost efectuat de două companii de 
infanterie sprijinite de avioane de 
luptă și elicoptere. Numeroși patrioți 
au fost uciși, sute de case distruse 
și mari cantități de bunuri și ali
mente jefuite.

mare atenție furturilor și violen
țelor.

Asemenea filme, se arată în ho- 
tărîrea luată, contravin obiceiurilor 
poporului Mali și principiilor sale 
morale.

CATASTROFĂ FEROVIARĂ
ÎN SPANIA

După cum anunță corespondentul 
agenției Reuter la 3 noiembrie, în 
provincia Zamora, situată în partea 
de vest a Spaniei, s-au ciocnit două 
trenuri de călători. S-au înregistrat 
victime.

PE STRĂZILE NEW YORKULUI

De curînd a avut loc la New York 
înmormîntarea cetățeanului Bernard 
Eisdorfer, care a venit în S.U.A. în 
urmă cu 14 ani, după ce în timpul 
războiului fusese timp de trei ani 
închis într-un lagăr de concentrare 
nazist. El a -murit în Urma ciocnirii, 
pe una din străzile Brooklynului

(cartler al New Yorkului), cu o 
bandă de răufăcători care l-au lovit 
la cap pentru a-l jefui.

înmormîntarea s-a transformat 
într-o adevărată demonstrație. Mulți 
dintre cei peste 10 000 de partici
pant! purtau pancarte cu astfel de 
lozinci : „Vrem să fim apărați de 
jafuri șl asasinate”. „New York este 
orașul gangsterilor”.

„Bernard Eisdorfer a supraviețuit 
persecuțiilor naziste, a scris cu acest 
prilej ziarul „New York Herald 
Tribune”, pentru a muri din cauza 
banditismului care domnește pe 
străzile celui mai mare oraș din 
S.U.A”.

VICTIME ÀLE FURTUNII 
ÎN TAILANDA

In urma furtunii tropicale care s-a, 
abătut săptămîna trecută asupra pro
vinciilor sudice din Tailanda, 1 000 
de persoane au fost ucise, rănite și 
dispărute și peste 10 000 de oămeni 
au rămas fără adăpost,

Noile implicații politice 
ale cazului „Der Spiegel“

Acțiunea polițienească inițiată de 
guvernul de la Bonn împotriva re
vistei hamburgheze „Der Spiegel” a 
provocat o adevărată criză politică 
în sînul acestui guvern. După de
misia ministrului de justiție Wolf
gang Stammberger, toți ceilalți pa
tru miniștri liberal-democrați din 
guvernul de la Bonn — H. Starke, 
W. Mischnick, H. Lenz și H. Scheel 
— au declarat că-și vor prezenta 
demisia dacă ^Adenauer nu este în 
stare sau nu este dispus să dea „o 
explicație satisfăcătoare” la între
barea de ce ministrul de justiție 
Stammberger, membru al partidului 
liber-democrat. n-a fost înștiințat 
de acțiunea polițienească împotriva 
revistei „Der Spiegel”, în timp ce 
subsecretarul său de stat, Walter 
Strauss, membru al partidului U.C.D., 
a fost pus în cunoștință de cauză.

Criza ivită în sinul guvernului de 
la Bonn n-a împiedicat totuși ca 
persecuțiile declanșate împotriva 
revistei să continue. După cum a- 
nunță agenția France Presse, la 
Hamburg a fost arestat și Hans 
Becker, directorul casei de editură 
în care apare revista „Der Spiegel”.

Presa germană și internațională 
subliniază, faptul că acțiunea împo
triva revistei se desfășoară tocmai 
în perioada cînd guvernul vest-ger- 
man a adoptat sistemul așa-numi- 
tei „legislații excepționale" pe care 
intenționează să-l prezinte peste 
cîteva zile spre aprobare Bundesta- 
gului. După cum precizează ziarul 
„Neues Deutschland”, „această lege 
împuternicește pe cancelar ca, îm
preună cu președintele statului vest- 
german, să declare „starea excep-

țională” la propria lor apreciere și 
să guverneze apoi cu ajutorul unor 
decrete, anulînd importante articole 
ale constituției”.

Presa semnalează de asemenea 
faptul că guvernul de la Bonn s-a 
bucurat, în acțiunea întreprinsă îm
potriva revistei „Der Spiegel”, de 
sprijinul autorităților franchiste. 
Acest sprijin s-a concretizat în ares
tarea redactorului șef al revistei, 
Ahlers., care se afla în Spania.

In legătură cu aceasta, ziarul „Die 
Welt” relatează următoarele amă
nunte : „în noaptea de 26 spre 27 
octombrie, la ora. 3, soții Ahlers au 
fost treziți în hotelul lor din loca
litatea Torremolino în, apropiere de 
Malaga de trei polițiști spanioli care 
le-au cerut pașapoartele. Fără nici 
un fel de explicație, ei au fost so
mați să vină la direcția poliției. Soții 
Ahlers au fost constrînși să petrea
că restul nopții într-o celulă de 2 
pe 2 metri, complet întunecată, în 
care se afla doar o banchetă din 
piatră. Abia a doua zi după-amiază 
Ahlers a aflat că arestarea lui a 
avut loc în legătură cu acțiunea 
împotriva revistei „Der Spiegel”. La 
cererea consulului R.F.G. din Ma
laga, Ahlers a semnat o declarație 
că este de acord să se întoarcă de 
bunăvoie în Republica Federală".

r ★
Agenția de presă americană U.P.I. 

susține că unul din motivele amî- 
nării vizitei lui Adenauer în S.U.A. 
îl constituie criza din guvernul vest- 
german, provocată de măsurile po
lițienești luate săptămîna trecută 
împotriva revistei „Der Spiegel”.

L. G.

In drum spre U.R.S.S. PE SCURT

Șiafeia prieteniei romîno-sovietice 
a trecut prin Capitală

Pe stadionul Re
publicii din Capitală 
a avut loc sîmbătă 
festivitatea primirii 
„Ștafetelor priete
niei romîno-sovieti
ce“. La această tra
dițională manifestare 
consacrată zilei de 
7 noiembrie au par
ticipat zeci de mii de 
sportivi din întrea
ga tară. Mesațele de 
salut adresate de 
sportivii romtni ti
neretului sportiv din 
U.R.S.S. au lost ci
tite în fata asisten
ței de maestrul spor
tului, motoclclistul 
Mihai Pop. Apoi, 
mesajele au fost în- 
mînate membrilor 
ștafetei centrale care 
le va purta tn con
tinuare spre fron
tiera cu U.R.S.S.

Cu acest prilej 
pe stadion a avut loc 
$1 un frumos pro
gram sportiv, care 
a cuprins demon
strații de călărie, ci
clism și jocuri de
fotbal,

In fotografie : purtătorii ștafetei sînt gata de plecare.
(Foto : M, Cioc)

Astăzi se vor disputa 6 din cele 7 
meciuri ale etapei a Xl-a a campionatului 
categoriei A. Pe stadionul „23 August” 
din Capitală, Steaua va întîlni pe 
C.S.M.S. Iași (ora 13). în continuare va 
avea loc un meci internațional : Di
namo București—Selecționata Olimpică a 
R. P. Bulgaria. Din programul etapei 
mai rețin atenția în mod deosebit jocu
rile U. T. Arad—Rapid și Farul—Pro
gresul. în celelalte partide se întilnesc : 
Petrolul Ploiești—Viitorul; Știința Cluj— 
Crișana Oradea; Dinamo Bacău—Minerul 
Lupeni. în jurul orei 16 se va transmite 
la radio, pe programul I, repriza a Il-a 
a meciului Dinamo București—Selecțio
nata olimpică a R. P. Bulgaria.

•fc
în orașele șl satele regiunii Ploiești- 

s-au desfășurat ultimele concursuri pe 
asociații ale crosului „Să întimpinăm 7 
Noiembrie“. La întrecerile acestei tradi
ționale competiții au luat parte aproape 
50 000 de tineri și tinere, evidentiindu-se 
printr-o masivă participare mai ales pe
troliștii din schele și rafinării.

★
Stadionul Republicii va fi astăzi gazda 

finalelor „Cupei orașului București”, 
competiție atletică rezervată elevilor din 
Capitală. La startul probelor, care vor 
începe la ora 9, vor participa peste 2 000 
de elevi.

★
Derbiul echipelor bucureștene din 

campionatul de fotbal al categoriei B 
(Metalul — Dinamo Obor), disputat ieri 
pe stadionul Republicii, s-a terminat cu 
scorul de 2-0 (1-0) pentru fotbaliștii di- 
namoviști. în deschidere, Știința Bucu
rești a Întrecut cu 2-1 (1-0) pe Dru-
beta Turnu-Severin,

★
La Delhi s-a desfășurat recent un meci 

atletic între echipele masculine ale In
diei și R. F. Germane. Victoria a revenit 
atlețiior indieni cu 98—92 puncte.

(Agerpres)
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A. I. Mikoian a IN COMITETUL POLITIC AL O. N. U.sosit la Havana

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

HAVANA 3 (Agerpres). — TASS, 
■în. seara zilei de 2 noiembrie, la 
Havana a sosit A. I. Mikoian, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., în vederea unui 
schimb de păreri în problemele si
tuației internaționale cu Fidel Cas
tro. primul ministru al guvernului 
revoluționar al Cubei, și cu alți con
ducători cubani. Pe aeroport, A. I. 
Mikoian a fost întîmpinat de Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, 
prim-secretar al Conducerii națio
nale a Organizațiilor revoluționare 
integrate, Raul Castro, Ernesto 
Guevara, Emilio Aragones, Carlos 
Rafael Rodriguez, membri ai Con
ducerii naționale a Organizațiilor re
voluționare integrate ; Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe al Cu
bei, și de alte oficialități cubane. 
’Au fost, de asemenea, de față 
'A. I. Alexeev, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în MUNDO”.

Declarația Casei Albe

pe aceste baze se

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS : Casa Albă a dat publicității 
o declarație în care președintele 
Kennedy arată că „bazele sovietice 
de rachete din Cuba sînt pe cale de 
demontare, rachetele lor și utilajul 
aferent se împachetează, iar instala
țiile fixe de 
distrug”.

După cum 
președintelui 
au fost ob ținute prin fotografieri 
aeriene efectuate de avioanele care 
violează spațiul aerian al Cubei.

Kennedy a declarat că aceste zbo
ruri vor continua. El a adăugat că

rezultă din declarația 
Kennedy, aceste date

Opinii lucide și îndemnuri nechibzuite
în cercurile delegațiilor aflate Ia 

O-N.U. continuă discuțiile și comen
tariile referitoare la situația din 
zona Caraibilor.

I-am auzit în aceste zile pe nu 
puțini delegați și observatori expri- 
mîndu-și satisfacția față de decla
rația făcută de secretarul general 
provizoriu al O.N.U., U. Thant, care, 
la încheierea vizitei făcute la Ha
vana, caracteriza schimbul de pă
reri avute cu conducătorii cubani 
ca folositor și arăta că, de comun 
acoTd cu partea cubană, O.N.U. 
va continua să participe la rezol
varea pașnică a problemei.

De asemenea, sînt viu comentate 
convorbirile pe oare A. I. Mikoian 
le-a avut la New York cu U Thant 
și cu reprezentanți ai S.U.A., pre
cum și declarațiile făcute de prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. reprezentanților 
presei, înainte de decolarea avio
nului cu care pleca la Havana. A. I. 
Mikoian a reafirmat poziția U.R.S.S. 
privind reglementarea situației din 
regiunea Mării Caraibilor și faptul 
că Uniunea Sovietică sprijină pro
punerile juste — alcătuite din 5 
puncte binecunoscute — formulate 
de guvernul revoluționar cuban și 
care urmăresc asigurarea securității 
Cubei.

Publicînd sîmbătă declarația pre
ședintelui Kennedy, în care se re
cunoaște că Uniunea Sovietică și-a 
respectat angajamentele, presa a- 
mericană relevă că „s-a înregistrat 
un progres spre restaurarea păcii în 
Marea Caraibilor" („New York 
Times"). Cît privește obligațiile 
părții americane, atît din declarația 
președintelui S.U.A. cît și din unele 
comentarii ale. ziarelor, nu apare 
limpede cînd va surveni îndeplini
rea lor.

Referindu-se la tratativele care se

Prezențe romînești 
peste hotare

BELGRAD. La 2 noiembrie s-a 
deschis în sala Muzeului de artă a- 
plicată din Belgrad expoziția grafi
cianului Jules Perahim organizată 
de Comisia iugoslavă pentru relațiile 
culturale cu străinătatea în cadrul 
programului de colaborare culturală 
romîno-iugoslavă. La deschidere au 
participat Drago Vucinici, secretar 
al Comisiei iugoslave pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 

ALGER. Aspect do la sărbătorirea Zilei naționale de luptă pentru independența 
Algeriei.

Republica Cuba, și șefii reprezen
tanțelor diplomatice dintr-o serie de 
țări străine.

k
Poporul cuban a întîmpinat cU 

căldură și cordialitate pe pămîntul 
său pe A. I. Mikoian, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

La 3 noiembrie, ziarele „NOTI- 
CIAS DE HOY”, „REVOLUCION”, 
„IL MUNDO” au publicat știrea cu 
privire la sosirea lui A. I. Mikoian 
la Havana, declarația făcută de el 
la New York înainte de a pleca cu 
avionul spre Cuba, fotografiile lui 
A. I. Mikoian și primului ministru 
al Cubei, Fidel Castro.

„Oamenii sovietici sînt alături de 
cubani, Cuba poate oricînd să con
teze pe ajutorul Uniunii Sovietice”, 
scrie „NOTICIAS DE HOY”. „Uniu
nea Sovietică este alături de 
porul cuban”, arată ziarul 

po- 
„IL

va continua, de asemenea, blocada 
Cubei, deși și-a exprimat speranța 
că poate fi găsită o „procedură co
respunzătoare pentru inspecția in
ternațională în ce privește încărcă
turile care se îndreaptă spre Cuba". 
După părerea lui Kennedy, Comite
tul internațional de Cruce Roșie „ar 
fi un organ indicat pentru aceasta”.

„în prezent, a declarat Kennedy, 
s-a înregistrat un progres în ce pri
vește restabilirea păcii în regiunea 
Mării Caraibilor, iar noi nutrim o 
speranță fermă și ne propunem 
drept țel ca acest progres să con
tinue și de acum înainte”.

duc în prezent, un șir de comenta
tori americani subliniază necesita
tea aplicării perseverente a metodei 
înțelegerii reciproce care va per
mite nu numai să se înlăture defi
nitiv încordarea din zona Caraibi
lor, dar să se pășească în același 
timp la examinarea în spirit con
structiv și a altor probleme interna
ționale. „în epoca nucleară — 
scrie ziarul „Washington Post” 
— este important să se continue 
încercările de a găsi punți de acord

Corespondență 
din New York |

și să se reziste tentațiilor de insta
lare pe o poziție rigidă". A atras 
atenția în același ziar scrisoarea 
unei cititoare din Carolina de Nord, 
care exprimă o părere larg împăr
tășită în rîndurile cetățenilor ame
ricani : „Noi nu ne aflăm astăzi în 
război — remarcă cititoarea Paula 
Green — nu pentru că dl. Kennedy 
ar fi stat pe o poziție rigidă (refe
rirea are în vedere îndemnurile ne- 
realiste ale cercurilor de extremă 
dreaptă — n.r.) ci pentru că 'dl. 
Hrușciov nu a stat pe o asemenea 
poziție și prin aceasta a adus ome
nirii un serviciu imens".

Adevărul care își găsește o tot 
mai largă înțelegere este acela că, 
așa cum subliniază și ziarul „Na
tional Guardian" — „în orice do
meniu în care se ciocnesc interese 
contradictorii se poate găsi o solu
ție dacă primează rațiunea". Așa 
îneît, oamenii lucizi consideră că 
tratativele în curs trebuie să ducă 
la adoptarea de soluții ținînd cu 
strictețe seama de respectarea su
veranității Cubei și pe baza anga
jamentelor luate de S.U.A. și U.R.S.S.

SCURTE
meroși oameni de artă și cultură, 
precum și membri ai corpului diplo
matic acreditați la Belgrad. A fost 
prezent Jules Perahim.

Prof. Pavle Vasici, în cuvîntul său 
de deschidere a expoziției, a dat o 
înaltă apreciere operei artistului ro
mân.

CAIRO. Sub auspiciile municipa
lității orașului Alexandria (R.A.U.), 
a avut loc o gală de filme româ
nești. Au fost prezentate filmele

Rațiune 
și simt de răspundere"

în-

a-

ITALIA. Palmiro Togliatti, secre
tar general al P. C. Italian, scrie 
în săptămînalul „Rinascita" :

„U.R.S.S. și-a îndeplinit 
tocmai sarcina de mare putere 
socialistă. Ea s-a ridicat în 
părarea independenței unui popor 
mic, a apărat prezentul și viitorul 
unei revoluții sociale pe care impe
rialismul american a vrut s-o înă
bușe. U.R.S.S. a acționat animată de 
un profund realism și simț de răs
pundere, fără să uite nici o clipă că 
cea mai importantă problemă a zi
lelor noastre este evitarea războiu
lui. Marele merit al conducătorilor 
sovietici este acela că prin măsuri 
ferme și curajoase au putut să obți
nă rezultate pozitive, care pot des
chide calea spre noi succese și pot 
servi drept un imbold în rezolvarea 
actualelor probleme internaționale".

IRAK. Poziția U.R.S.S. cu privire 
la reglementarea crizei cubane a fost 
primită de opinia publică irakiană 
cu satisfacție. „Aceasta, scrie ziarul 
„Al-Ahbar“, este cea mai serioasă 
poziție din cîte ar putea fi adoptate 
de un stat în interesul întregii ome
niri. Hotărîrea lui Hrușciov de
monstrează rațiune și simț de răs
pundere. Mai mult încă, hotărîrea 
sovietică constituie un exemplu 
strălucit pentru cei ce luptă pentru 
consolidarea păcii“. Hotărîrea gu
vernului sovietic, subliniază ziarul 
„Saut al Ahrar”, „este o mare vic
torie a forțelor păcii, o înfrîngere a 
forțelor agresiunii”.

VENEZUELA. Confribujia adusă 'de 
U.R.S.S, asigură integritatea teritorială a 
Cubei și în același timp menfine pacea 
in întreaga lume, a declarat Jose Her
rera Oropeza, membru al Camerei De
putatelor din Venezuela.

în schimbul de mesaje Hrușciov— 
Kennedy.

Nu se poate ignora însă faptul că, 
alături de aceste opinii realiste, în 
S.U.A. se fac auzite păreri și în
demnuri iraționale. Cum arată pre
sa americană, „președintele are de 
făcut față unor sfaturi contradic
torii". în cercurile de la O.N.U. 
a produs o foarte proastă impresie 
declarația instigatoare publicată în 
aceste zile de senatorul Goldwater 
și de membrul Camerei Reprezen
tanților, Bob Wilson, țn care ei con
damnă înțelegerea la care s-a a- 
juns prin schimbul de mesaje între 
șeful guvernului sovietic și preșe
dintele S.U.A., și cer acestuia din 
urmă să se dezică de declarația că 
nici Statele Unite, nici vreo altă țară 
nu vor ataca Cuba. Iar -unele ziare, 
ținînd 
forță" 
stare 
tivele 
schimbat" („New York Post“).

Iată de ce, cum arată fostul 
ședințe al Mexicului, Lazaro 
denas, într-o scrisoare publicată în 
„New York Times", „pericolul nu 
este în întregime înlăturat. Nu există 
nici o siguranță în ce privește se
curitatea Cubei în fața celor mai 
agresive și mai agitate elemente 
din S.U.A. ...De la această situație 
pornesc toate forțele care cer ne
gocieri directe între oamenii de stat 
pentru o soluționare pașnică a cri
zei, o soluționare bazată pe respec
tarea absolută a principiilor și țe
lurilor Națiunilor Unite'.

în atmosfera politică de la O.N.U. 
predomină convingerea că rațiunea 
va triumfa asupra celor ce se cram
ponează de politica agresiunii.

isonul adepților „soluției de 
în problema cubană, sînt în 

să scrie că, de fapt, „<
S.U.A. în Caraibe nu

,obiec- 
i s-au

pre- 
Car-

L. RODESCU

Publice,

„Medalion Nicolae Herlea" și „Dar
dée”. Au participat M. Nahas, mi
nistrul adjunct al învățămîntului, 
Hussein Sobhi, subsecretar de stat 
în Ministerul Lucrărilor
Joussef el Sebay, secretar general 
al Consiliului Superior al 
din R.A.U., numeroși oameni de artă 
și cultură.

artelor

MOSCOVA. La 3 noiembrie, N. S. 
Hrușciov și M. A. Suslov au avut o 
întrevedere cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

BERLIN. In sea
ra zilei de 2 no
iembrie în cartie
rul vest-berlinez 
Neukölln elemente 
fasciste înarmate 
au atacat pe par
ticipant la confe
rința ' Partidului 
Socialist-Unit din 
Germania pentru 
desemnarea can- 
didaților în vede
rea alegerilor pen
tru Adunarea oră
șenească de depu- 
tați din Berlinul 
occidental și Adu
narea raională din 
Neukölln. Mai 
mulți delegați la 
conferință au fost 
răniți.

ianua- 
nume- 
autorii 
S.U.A.

că

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
ședința din după-amiaza zilei de 2 
noiembrie a Comitetului Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. urmau 
să fie puse la vot cele două proiecte 
de rezoluție cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare. Proiectul de 
rezoluție al celor 37 de țări, care 
cere încetarea tuturor experiențelor 
nucleare cu începere de la 1 
rie 1963, a fost sprijinit de 
roase delegații. De aceea, 
celui de-al doilea proiect — 
și Anglia — dîndu-și seama 
propunerile lor privind „inspecția la 
fața locului“, nu se bucură de popu
laritate, au recurs la manevre spre 
a deruta Comitetul și a împiedica 
adoptarea proiectului celor 37 de 
țări.

La început, reprezentanții S.U.A. 
și Angliei au depus un amendament

o severă rezoiuție aaiiî-rasistă
NEW YORK 3. De la trimisul spe

cial Agerpres, C. Răducanu :
Comitetul politic special al O.N.U. 

a adoptat cu 60 voturi pentru, 16 
contra și 21 abțineri un proiect de 
rezoluție propus de 33 de delegați 
afro-asiatici, prevăzînd măsuri se
rioase împotriva Republicii Sud- 
Africane.

Adoptarea rezoluției în comitet 
reprezintă o serioasă înfrîngere a 
colonialiștilor vechi și noi care spri
jină rînduielile rasiste din Repu
blica Sud-Africană.

Înirîngcrc a întcrvcnționiștilor din Yemen
CAIRO 3 (Agerpres). — Ziarele 

din Cairo anunță că la 2 noiembrie 
în regiunea orașului Harad (în nor
dul Yemenului, la frontieră cu Ara
bia Saudită) s-a dat o luptă crînce- 
nă, cea mai puternică de Ia înce
putul luptelor din Yemen. Aproxi
mativ 5 000 de soldați ai Arabiei 
Saudite și Iordaniei au pătruns în 
această regiune pe teritoriul Yeme
nului. In momentul cînd trupele 
inamice atacatoare se aflau la o 
depărtare de 5 mile nord-vest de 
orașul Harad, a explodat cîmpul 
protector de mine. In același timp,

Președintele senatului francez contestă 
constituționalitatea referendumului
PARIS 3 (Agerpres). — Agențiile 

de presă relatează că președintele 
Senatului francez, Gaston Monner- 
ville, a adresat președintelui Con
siliului Constituțional al Franței o 
scrisoare oficială în care cere ca a- 
cest organism suprem să declare 
neconstituțional referendumul din 
28 octombrie.

Potrivit articolului 61 din consti
tuția franceză, patru persoane — 
președintele Republicii, primul mi
nistru, președintele Adunării Națio
nale și președintele Senatului pot 
deferi Consiliului .Constituțional le
gile votate pentru ca acesta să se 
pronunțe definitiv asupra conformi
tății lor cu Constituția.

Situația, relatează France Presse, 
se prezintă astăzi în felul următor: 
Consiliul Constituțional va proclama 
în mod oficial marți rezultatele re
ferendumului, apoi va lua în discu
ție cererea lui Monnerville, și 
timp de o lună se va pronunța 
legătură cu această cerere.

încheierea conferinței 
Uniunii interparlamentare

RIO DE JANEIRO. La 1 noiembrie 
s-au închis la Rio de Janeiro lucră
rile conferinței Uniunii interparla
mentare. Au fost adoptate mai multe 
rezoluții printre care și cea cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală. Ca președinte al Uniunii in
terparlamentare a fost ales dl. Ra
nieri Mazzilli, președintele Camerei 
deputaților din Brazilia. S-a consti
tuit noul consiliu de conducere al 
Uniunii interparlamentare. Din par
tea grupului național romm au fost 
desemnați ca membri în consiliu Mi
hail Ralea și Barbu Solomon.

MOSCOVA. La 3 octombrie, Ivan 
Kodița, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
primit-o la Kremlin pe Maria Rose- 
tti, membră a Consiliului de Stat al 
R. P. Routine, președinta Consiliu
lui național al femeilor din R. P. 
Romînă. în timpul întrevederii a 
avut loc o convorbire caldă, priete
nească.

ATENA. La Ministerul Marinei 
grecești, s-a anunțat că, la sfîrșitul 
lunii octombrie, 267 vase comerciale 
grecești au rămas imobilizate în 
porturi neavînd angajamente. 7 000 
de marinari au rămas fără lucru. 
Criza din marina comercială greacă 
s-a agravat din cauza întreruperii 
sub presiunea S.U.A. a transportu
rilor efectuate de vasele de sub pa
vilion grec spre Cuba.

privind 
Nici nu

la amendamentul canadian 
proiectul celor 37 de țări, 
luaseră încă bine cunoștință mem
brii Comitetului de acest amenda
ment și reprezentanții S.U.A. și An
gliei au prezentat o nouă variantă 
a amendamentului lor, insistînd ia
răși asupra efectuării „inspecției la 
fața locului“ cu ajutorul unei „co
misii științifice internaționale“.

Această poziție arată o dată mai 
mult că S.U.A. și Anglia nu doresc 
încetarea experiențelor nucleare.

Caracterizînd acțiunile delega
țiilor S.U.A. și Angliei, reprezentan
tul Algeriei a observat că amenda
mentele acestora precum și modifi
cările pe care le propun seamănă cu 
o reacție în lanț. Ele apar una după 
alta și subminează proiectul de 
zoluție al celor 37 de țări.

re-

Rezoluția, care va fi examinată 
săptămîna viitoare în Adunarea Ge
nerală, prevede ruperea relațiilor 
diplomatice cu guvernul sud-afri- 
can, închiderea tuturor porturilor 
pentru navele sub pavilion sud- 
african, boicotarea mărfurilor Afri
cii de sud, în sfîrșit, urmărirea ac
tivității guvernului sud-african în 
cazul neaplicării rezoluției Adunării 
Generale, pentru a solicita Consiliul 
de securitate să ia măsuri de sanc
ționare a guvernului, mergînd pînă 
la excluderea din O.N.U.

asupra agresorilor a fost dezlănțuită 
o ploaie de foc de mitraliere și 
branduri.

In această luptă au fost uciși a- 
proximativ 3 000 de soldați inamici. 
Restul au fugit în panică, părăsind 
armele și echipamentul.

La Planetariul din Moscova, vizitatorii ascultă cu viu Interes, în fața unui glob al planetei Marte, 
explicații în legătură cu zborul stației automate Interplanetare „Marte-1".

Sub acest titlu, revista italiană 
„Vie Nuove“ a publicat de curînd 
articolul ziaristului american Stan
ley Wheeler în care se analizează 
„întrecerea“ pentru cucerirea Cos
mosului și modul cum este ea re
flectată în presa americană. In a- 
cest articol, scris înainte de lan
sarea rachetei cosmice sovietice 
spre planeta Marte, se spune :

„Crash program" — iată expre
sia care, după zborul în grup al 
lui Nikolaev și Popovici, circulă cu 
insistență tot mai mare în cercu
rile politice și militare americane. 
„Crash program“ înseamnă cu a- 
proximație „program-fulger“ și 
cine întrebuințează aceste cuvinte 
face aluzie la necesitatea ca Sta
tele Unite să forțeze etapele zboru
lui spre Lună.

Oficialitățile americane vorbesc 
mult de „scopurile propagandisti
ce“ ale zborurilor cosmice sovie
tice. Realitatea este însă că toc
mai programele americane au fost 
totdeauna bazate pe ideea „impre
sionării' opiniei publice“. S.U.A. au 
efectuat un șir de lansări pentru a 
plasa pe orbită un număr mare de 
sateliți, de dimensiuni mai mult 
sau mai puțin reduse. Totuși, a- 
cest mare număr de sateliți, desti
nați în majoritatea cazurilor unor 
funcționări de scurtă durată și uti
lați cu aparatura cea mai diversă, 
n-au reușit să furnizeze oamenilor 
de știință date complete, precise și 
sistematice despre spațiul cosmic. 
Se știe astăzi că sateliții „Cosmos“ 
sovietici au cules, în puține luni, 
date științifice mult mai impor
tante decît au putut culege ame
ricanii timp de trei ani. De aceea 
la congresele de astronautică, dele
gații americani s-au văzut puși în 
încurcătură față de colegii lor so
vietici care au prezentat rezultate 
precise, bine sistematizate.

...Cercurile militare agresive pre
tind că sovieticii, cucerind primii 
Luna, ar putea-o transforma în- 
tr-o bază militară invulnerabilă. 
Dar este evident că generalii Pen
tagonului nu fac decît să atribuie 
sovieticilor propria lor mentalita
te. De fapt ei sînt aceia care au 
privit totdeauna experiențele în
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Au fost obținute fotografii ale stației 
automate interplanetare „Marte-1"
SIMFEROPOL 3 (Agerpres). — TASS : Astronomii de la Observato

rul astrofizic din Crimeea au obținut șase fotografii reprezentînd stația 
automată interplanetară „Marte-1”, care își continuă zborul spre planeta 
Marte.

Andrei Severnîi, membru corespondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., directorul observatorului, a relatat unui corespondent al TASS 
că este pentru prima oară cînd se execută o asemenea fotografiere a sta
țiilor cosmice interplanetare aflate în mișcare. Aceste fotografii, a de
clarat Andrei Severnîi, ne permit să determinăm cu mare precizie po
ziția stației și, în caz de necesitate, să o corectăm, în mișcarea ei spre 
ținta fixată.

Fotografierea s-a efectuat cu un mare telescop cu oglindă de 2,6 m, 
aplicîndu-se receptori electrono-optici. Acești receptori au permis re
ducerea de 100 de ori a timpului de expunere.

Un mare eveniment în domeniul 
dezvoltării cosmonauticii

„SPRE MARTE — ESTE CEVA
FANTASTIC !"

c«Ziarul „FRANCE SOIR” scrie 
racheta sovietică, care în prezent se în
dreaptă cu o viteză uriașă spre Marte 
„are o putere incomparabil mai mare 
decît racheta pe care au trimis-o ame
ricanii recent spre Venus". Ziarul scrie că 
„este incomparabil mai greu de a lansa 
o rachetă spre Marte decît spre Ve
nus".

„Lansarea spre Marte a unei rachete, 
avind la bord un laborator zburător, scrie 
ziarul „LE MONDE", arată că programul 
sovietic de cercetări cosmice prevede 
concomitent atît cercetarea de către om 
a „spafiului înconjurător" al pămintului, 
cit și studierea cu ajutorul stafiunilor 
automate a planetelor îndepărtate". „Le 
Monde“ subliniază că a trimite o stafiune 
spre Marte, înseamnă a avea o rachetă 
de o putere colosală, a înfăptui o pla
sare extrem de precisă și a obține functio
narea impecabilă a tuturor aparatelor.

„Spre Marte — este ceva fantastic I"... 
astfel, scrie ziarul „PARIS PRESSE L'-'N- 
TRANSIGEANT”, trebuie să reacționeze 
fiecare om la vestea lansării spre Marte 
a unei rachete avînd la bord un întreg 
laborator științific.

PE PRIMUL LOC

HO MIA TVE, secretarul general 
al Frontului Unității Naționale a 
Birmaniei : „Noua victorie sovietică 
în Cosmos constituie o dovadă a 
năzuințelor pașnice ale Uniunii So
vietice. Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat întotdeauna în apărarea 
păcii, nu a pus și nu pune la cale 

‘ un război. Uniunea Sovietică a re-

oaie Jluum
domeniul spațiului cosmic ca un 
instrument al „războiului rece“, 
încercînd să transforme cercetările 
științifice într-un mijloc pentru 
crearea de noi tipuri de arme. Cum 
oare s-ar putea explica altfel lan
sarea de către S.U.A. a satelitului- 
spion „Midas“ ?

Se pune întrebarea : Statele Uni
te sînt ele în stare, în momentul de 

Răsfoind presa străină

față, să pună în aplicare un „pro- 
gram-fulger" ? Este neîndoielnic 
că bilanțul realizărilor de pînă a- 
cum și al perspectivelor pe care a- 
cestea le deschid este dezamăgitor 
pentru politicienii americani. Do
meniul în care rămânerea în urmă 
este foarte gravă este cel al ra
chetelor — domeniu decisiv, pen
tru că de puterea rachetelor de
pinde greutatea și mărimea nave
lor cosmice plasate pe orbită. Din
tre cele trei tipuri de rachete fo
losite actualmente de americani —• 
„Redstone“, „Thor” și „Atlas” — 
doar ultimul tip reușește să pla
seze pe orbită o încărcătură puțin 
mai mare de o tonă, celelalte două 
fiind de forță și mai redusă. Ca 
termen de comparație edificator, 
navele cosmice sovietice Vostok I 
și II aveau aproape cinci tone, iar 
navele Vostok III și IV aveau o 
greutate și mai mare. Numeroasele 
eșecuri suferite în lansările cu ra
chete „Atlas“ și „Thor” au făcut ca 
atenția specialiștilor americani în 
tehnica rachetelor- să se îndrepte 
acum asupra tipului „Redstone“, 
unul din variantele rachetelor fas
ciste „V—2", (fabricat după planu
rile lui Von Braun).

Dificultățile constau mai ales în 
construcția celei mai importante 
părți a rachetei — camera de com
bustie — în privința căreia ameri
canii au dat dovadă de serioase 
rămîneri în urmă, legate de ches
tiuni de tehnologie și termodina
mică.

In ceea ce privește aparatura de 
bord a navelor, cosmice, problema 

purtat de asemenea o victorie teh
nică. Acest lucru este firesc pentru 
că ea a atins un nivel tehnic ex
trem de ridicat și se află pe primul 
loc în ce privește cercetările știin
țifice. Uniunea Soviedică ocupă, de 
asemenea, un loc de frunte în folo
sirea energiei atomice spre binele 
omenirii'.
MAI GRELE, MAI PUTERNICE

LEONARD CARTER, secretarul So
cietății interplanetare britanice : 
„Lansarea stației interplanetare 
„Marte-1“ constituie o etapă logică 
a programului de cercetări cosmice 
pe care U.R.S.S. îl înfăptuiește în 
mod susținut". „Această lansare 
demonstrează că oamenii de știință 
și inginerii sovietici își mențin în- 
tîietatea în acest domeniu. Navele 
cosmice sovietice sînt mai grele și 
mai puternice decît cele americane. 
Lansarea stației interplanetare „Mar
te-1“ este, desigur, un eveniment 
foarte impresionant".

„ÎNCEPUTUL UNEI ETAPE
MĂREȚE“

PROF. ALBERT AUFFORD, șeful 
catedrei de matematică de la Uni
versitatea din 
fapt uluitor, o 
lă care poate 
blemele cele 
astronomiei, și anume dacă 
viață în Cosmos.
reprezintă începutul unei etape mă
rețe în domeniul studierii spațiului 
interplanetar. „Marte-1“, este o ra
chetă cosmică mult mai mare decît 
cea pe care americanii au lansat-o 
în direcția planetei .Venus" 

Londra : „Este un 
realizare excepționa- 
rezolva una din pro- 
mai importante ale 

există
Această lansare

este direct legată de cea a puterii 
rachetelor. Astăzi în S.U.A., efor
turile sînt concentrate înspre „mi
niaturizarea" instalațiilor de bord. O 
examinare a acestei probleme a- 
rată că „miniaturizarea" comportă 
dezavantaje foarte grave și că 
cercetătorii americani ai spațiului 
cosmic adoptă această soluție nu
mai pentru că nu au posibilitatea 
să plaseze pe orbită sateliți de pro
porții mari.

Programul „experiențelor spa
țiale" este încredințat în S.U.A. în 
mare parte industriei grele care, 
după cum se știe, cunoaște o sin
gură lege : cea a profitului. în con
secință, odată proiectat un anumit 
tip de rachetă, producătorul tinde 
să vîndă cît mai multe exemplare. 
Se repetă deci lansări analoage, 
cum a fost de exemplu seria celor 
30 „Discoverer" chiar dacă utilita
tea lor din punct de vedere știin
țific este îndoielnică. Dimpotrivă, 
în U.R.S.S. există o tendință de a 
prezenta proiecte noi care cer me
reu mai multe calcule, mai multă 
experiență.

în S.U.A., concurența își spune 
cuvîntul și în acest domeniu : con
curența între diverse industrii, în
tre militari și civili, între diversele 
cercuri politice. în ciuda a ceea ce 
se spune în mod oficial pentru a 
justifica această situație, aici nu-i. 
deloc vorba de „libertate“ cil def 
concrete interese financiare, De 
curînd, N.A.S.A. (Administrația 
Națională pentru Problemele Aero-^ 
nauticii și Cercetarea Spațiului 
Cosmic — N.R.) a comunicat că 
Boeing, faimoasa fabrică de con
strucții de avioane, pregătește o 
expediție pe Marte pentru anul 
1971. Știrea este însoțită și de a- 
mănunte : durata călătoriei (259 
zile), durata șederii pe planetă (475 
zile), pînă și data plecării : 21 oc
tombrie 1973. In cercurile mai se
rioase ale capitalei americane, a- 
ceastă știre este dată ca exemplu, 
pentru a se înceta odată cu antici
pările, și pentru a privi mai bine, 
cu mai multă modestie și seriozi
tate, prezentul, oricît de amar 
ar fi".
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