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întărirea gospodăriilor colective - 
o preocupare principală

După încheierea colectivizării a- 
griculturii, consiliul agricol raional 
Salonta, îndrumat permanent de co
mitetul raional de partid, a acordat 
și acordă o mare atenție întăririi 
economice și organizatorice a gospo
dăriilor colective, pentru ca toate să 
devină unități puternice, să obțină 
producții și venituri sporite.

întrucît în raion erau multe gos
podării colective mici, cu posibilități 
mai reduse de dezvoltare, o primă 
acțiune a consiliului agricol a fost 
studierea posibilităților de a se uni 
două sau trei gospodării mici, veci
ne, în unități mari, care să dea posi
bilitatea folosirii mai bune a pămîn- 
tului și a celorlalte mijloace de pro
ducție. în urma muncii desfășurate, 
colectiviștii din mai multe gospodă
rii colective, între care Cociuba și 
Chesa, Petid și Carasău, Olcea și Că- 
lacea, Holod, Dubrăvița și Vintere, 
Cefa și Inand au luat hotărîrea să 
se unească. în prezent gospodăriile 
colective unificate dețin, în medie, 
suprafețe cuprinse între 1 800 ha și 
2 500 ha.

Munca pentru întărirea economico- 
organizatorică a 
gospodăriilor co
lective se desfă
șoară diferențiat, 
în funcție de si
tuația concretă din 
fiecare unitate, 
atenția fiind în
dreptată spre cele mai noi, cu re
zultate mai slabe, urmărindu-se ri
dicarea tuturor la nivelul celor 
fruntașe.

Cele 39 de gospodării colective din 
raionul nostru se împart în trei mari 
categorii, după cum urmează : unități 
așezate în apropierea Crișului Ne
gru, care au terenuri de tip aluvio
nar, cu un potențial mare de pro
ducție, unități așezate în zona de șes 
cu terenuri de tip cernoziom, brune 
și lăcoviștite și unități situate în zonă 
colinară, cu terenuri podzolice care 
sînt în bună parte erodate, avînd o 
fertilitate naturală scăzută. Gos
podăriile colective aflate în zona 
colinară a raionului sînt, din a- 
ceastă cauză, mai slabe din punct de 
vedere, economic. Pentru ridicarea a- 
cestor unități la nivelul celor frun
tașe, biroul comitetului raional de 
partid, comitetul executiv al sfatului 
popular raional și consiliul agricol 
au întocmit un plan de măsuri pe 
mai mulți ani, a cărui aplicare in 
practică să ducă la folosirea deplină 
a posibilităților pe care le are fieca
re gospodărie pentru sporirea pro
ducției la hectar și dezvoltarea 
creșterii animalelor .

După cum se știe, un rol hotărîtor 
în dezvoltarea agriculturii și întări
rea gospodăriilor colective îl are spo
rirea producției de cereale, în spe
cial de grîu și porumb. In acest an, 
gospodăriile colective din raion au 
cultivat cu cereale peste 70 la sută 
din suprafața arabilă și au realizat 
producții mai mari decît în anii tre
cuți. La aceste rezultate o contribu
ție deosebită au dat cele două 
S.M.T.-uri din raion — Cefa și Ghio
rac. Acestea au mărit an de an gra
dul de mecanizare a lucrărilor agri
cole, au scurtat termenele de execu
ție a acestora și au îmbunătățit sim
țitor calitatea lor. De relevat că și 
în gospodăriile colective situate în 
zona colinară, datorită măsurilor lua
te pentru fertilizarea solului, intro
ducerea semințelor de mare produc
tivitate și extinderea mecanizării s-a 
obținut o creștere a producției la 
hectar. Iată cîteva exemple :

Gospodăria colectivă din Ucuriș 
este așezată în zona colinară a raio
nului, cu terenuri podzolice mai pu
țin productive. Din cauza slabei fer
tilități a terenului, aici se obțineau 
recolte 
tehnic 
că s-a 
crește
fără să se asigure baza 
ră necesară.
lectivizării, pe baza unui studiu în
tocmit de specialiștii consiliului agri
col, s-au luat măsuri menite să con
tribuie la creșterea producției agri-
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cole în această gospodărie. Comite
tul raional de partid a acordat o 
mare atenție întăririi organizației de 
partid din gospodărie atît prin pri
mirea în rîndul membrilor și candi- 
daților de partid a celor mai buni 
dintre colectiviști, cît și prin îndru
marea permanentă a activității or
ganizației. Consiliul agricol a repar
tizat aici una dintre cele mai bune 
brigăzi de tractoare de la S.M.T. 
Ghiorac, care a executat lucrări de 
foarte bună calitate. Arăturile s-au 
făcut de-a lungul curbelor de nivel, 
asigurîndu-se un pat bun germinativ. 
S-a organizat o acțiune largă de fer
tilizare a solului prin folosirea în
tregii cantități de gunoi de grajd din 
gospodărie și din curțile colectiviști
lor ; gospodăria a fost sprijinită 
să-și procure și îngrășăminte chimi
ce. S-au fertilizat astfel peste 500 de 
hectare. Colectiviștii au fost îndru
mați să folosească și metoda de în- 
grășare a terenului prin tîrlire în 
timpul verii. O mare atenție s-a a- 
cordat organizării muncii în cadrul 
brigăzilor pentru a se executa la 
timp și în bune condiții toate lucră

rile. Ca urmare, 
în acest an gospo
dăria colectivă din 
Ucuriș a obținut 
producții la 
tar cu mult 
mari decît 
obținute înainte, 
climatice favora-

hec- 
mai 
cele

chiar în condiții 
bile. Producția de grîu la hectar, de 
pe cele 501 ha, a fost de două ori 
mai mare decît în anii trecuți.

S-au obținut rezultate bune și în 
sectorul creșterii animalelor. Sub în
drumarea organelor raionale s-a tre
cut la creșterea 
acelor specii de 
care gospodăria 
furajare. S-a 
rea cea mai

școlii să-

bob în oc-

U.R.S.S. — 
monument

ÎN INTERIORUL ZIARULUI
• Adunări de dări de seamă și a- 

legeri în organizațiile de bază — 
C. Moraru : O verigă importantă 
a producției ; Al. Popescu : Pre
zență activă în viața 
tești (pag. 2-a).

• Foileton — N. Tănase : Răz
bunarea bunicului (pag. '3-a).

• Știință și tehnică pentru toți — 
A. T. Balaban : Moleculele „aro
matice“ (pag. 4-a).

•' Sfatul medicului — prof. dr. 
Ștefan Teodorescu : Dermatozele 
artificiale (pag. 4-a).

• Paul Anghel : Un 
tombrie... (pag. 3-a).

• Note de drum din 
V. Nicorovici : Orașul 
(pag. 3-a).

9 Din viața culturală interna
țională (pag. 4-a).

Consiliul de Stat a ratificat Tratatul de la Moscova
La 25 octombrie a.c., a avut loc la 

Palatul Republicii ședința Consiliu
lui de Stat al R. P. Romine.

Au luat parte tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
Ștefan Voitec și Avram Bunaçiu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Anton Breitenhofer, 
Ion Creangă, Constantin Daicoviciu, 
Martin Isac, Athanase Joja, Roman 
Moldovan, Mihail Ralea, Ludovic 
Takacs. Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, 
membri ai Consiliului de Stat.

La ședința Consiliului au luat 
parte, de asemenea, generalul de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și generalul locotenent Ion Io- 
niță, adjunct al ministrului forțelor 
armate.

Consiliul a ratificat Tratatul de Ia 
Moscova privitor la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în Cosmos și sub apă, sem
nat de Guvernul R. P. Romîne Ia 8 
august a.c.

Consiliul, examinînd apoi unele 
propuneri referitoare la îmbunătăți
rea activității Consiliului de Miniș-

tri, a numit pe tovarășii Gogu Ra
dulescu și Constantin Tuzu în func
ția de vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri și a adoptat decretele 
pentru reorganizarea Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, prin înființarea Ministerului 
Industriei Metalurgice și a Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, și pentru numirea tovarăși
lor Ion Marinescu în funcția de mi
nistru al industriei metalurgice. 
Gheorghe Rădoi în funcția de mi
nistru al industriei construcțiilor de 
mașini și Victor Ionescu în funcția 
de ministru al comerțului exterior.

în continuare, au fost adoptate 
mai multe decrete privind rezolva
rea unor probleme de stat și obș
tești. Printre acestea figurează de
cretul pentru extinderea reducerii 
serviciului militar în termen Ia 2 
ani pentru toate armele.

Consiliul a mai aprobat o serie de 
acte normative prin care au fost a- 
fectate terenurile necesare construi
rii sau extinderii a numeroase o- 
biective industriale, economice și 
social-culturale, printre care uzinele 
hidroelectrice Buhuși, Racova, Gîr- 
leni și Bacău 1, centrala hidroelec
trică Bacău II, fabrica de ciment și 
var de la Bîrsești (Tg. Jiu), uzina de

aluminiu de Ia Slatina, combinatul 
de celuloză și hîrtie din orașul Dej, 
fabrica de oxigen Suceava, fabrica 
de pîine, de mare capacitate, din 
București, fabrica de bere de Ia Măr
gineni Bacău etc. ; modernizarea de 
noi tronsoane pe drumurile națio
nale Sueeava-Siret, Timișoara-Mo- 
ravița-Frontieră, Caransebeș-Hațeg, 
Orșova-Caransebeș, Petroșeni-Ha- 
țeg-Simeria, Ilia-Arad, Brașov-Si- 
ghișoara, Vaslui-Iași, Caracal-Rm. 
Vîlcea, Sovata-Odorhei etc. ; cons
truirea unor drumuri forestiere în 
lungime de peste 200 km, construi
rea a 514 blocuri pentru locuințe în 
diferite orașe din țară, cu aproxi
mativ 34 550 apartamente, din care 
80 blocuri cu 9 785 apartamente în 
București, precum și a numeroase alte 
obiective culturale, sociale și sani
tare, printre care noi școli totali- 
zînd 268 săli de clasă, noi cămine 
studențești cu peste 1 000 locuri, ho
teluri, restaurante, cantine, cinema
tografe, cămine culturale, policlinici, 
dispensare medicale, băi publice, a- 
limentări cu apă potabilă, comple
xul de ateliere pentru invalizi (Bra
șov) etc.

Consiliul a rezolvat apoi lucrările 
curente.

■fel

Șantierul naval din Giurgiu. Aici se execută reparații la nave și se con
struiesc agregate de malaxat bitum asfaltat- în fotografie : Brigada condusă 
de Ion Pieleanu lucrînd Ia montajul unui asemenea agregat.

Procedee moderne,
Pînă nu de mult, la in

stalațiile de preparare ale 
exploatării miniere Săsar 
din Maramureș, operațiile 
de cianurare a două sor
turi de minereu se execu
tau separat, după proce
se tehnologice diferite, 
în urma studiilor între
prinse de un colectiv de 
specialiști de aici a fost 
elaborat un procedeu de 
prelucrare a celor două 
sorturi în „flux continuu". 
Aplicat în procesul de 
producție, noul procedeu

a dus la folosirea mai 
bună a suprafețelor de
producție și îmbunătăți
rea randamentelor de
extracție, recuperîndu-se 
în fiecare lună o cantitate 
de metal în valoare 
peste 200 000 lei.

Activitatea creatoare
sectoarelor de cercetări și 
serviciilor de proiectări 
din întreprinderi se faco 
simțită și în celelalte uni
tăți industriale din regiu
ne. Cu sprijinul acestora, 
la Uzinele mecanice de

de

a

eficiente
mașini și utilaje miniere 
au fost introduse și extin
se o serie de procedee de 
lucru moderne, cum sînt 
turnarea în forme întărite 
cu bioxid de carbon, for
jarea în matrițe, sudura 
automată și semiautomată, 
iar la flotația din Baia 
Sprie, prin aplicarea unui 
procedeu de recuperare a 
metalului, se obține anual 
un beneficiu de circa 
două milioane lei.

(Agerpres)

ktiml șl forme c^crețe pentru îmbogățim cunoștințelor profesionale
în primul rînd a 
animale
are 

stabilit ca ponde- 
mare

zootehnic s-o aibă creșterea ovinelor, 
începînd din anul 1961 s-a trecut la 
cumpărări masive de oi, de la 129 de 
ovine cît avea gospodăria pe atunci, 
ea a ajuns să aibă în prezent aproape 
2 000 de ovine, iar în anul viitor va 
avea 2 800. Se prevede ca veni
turile bănești ce se vor obține nu
mai din sectorul ovin să ajungă în 
anul 1964 la peste 400 000 lei. Veni
turi însemnate se vor realiza și din 
livada de 18 ha cu pomi fructiferi, 
care vor intra pe rod și care au fost 
plantați în terenuri în pantă, slab 
productive. Aplicarea în continuare 
a măsurilor prevăzute în planul de 
perspectivă va asigura ca în urmă
torii doi ani această gospodărie să 
se ridice la nivelul gospodăriilor 
fruntașe în ce privește producțiile și 
veniturile la suta de hectare teren.

In atenția organelor raionale de 
partid și de stat se află și gospodăria 
colectivă din Ianoșda. Și în această 
gospodărie un rol activ a avut or
ganizația de bază, care s-a întărit 
prin primirea de noi membri și can
didați de partid din rîndurile colecti
viștilor fruntași. Această organizație 
cuprinde acum 33 de membri și can
didați de partid.

Aici s-a dat o mare atenție pune
rii în valoare a unor terenuri ero
date, slab productive și neproducti
ve. Gospodăria are niște hîrtoape 
numite „Rîpa lui Gheiman", unde nu 
se recolta mai nimic. Primul secretar 
al comitetului raional de partid și 
specialiștii au îndrumat pe colecti
viști să pună în valoare aceste hîr
toape. Cu sprijinul mecanizatorilor 
de la S.M.T. s-au defrișat hîrtoapele 
și s-a pregătit terenul pentru plan
tări de pomi și viță de vie. In primă
vara aceasta, printre pomi s-a culti
vat sorg furajer, iar printre butu
cii de viță de vie — pepeni verzi. 
Numai din valorificarea pepenilor,

Ing. GHEORGHE LAZA 
președintele

Consiliului agricol raional Salonta
H. GROSU 

coresp. „Scînteii“

pentru 
condiții de

în sectorul
La școala practică 

a brigăzii
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 

mul timp, a devenit cunoscută 
regiune acțiunea 
școală a înaltei calificări", inițiată de brigada con
dusă de Stelian Cucu, din sectorul de foraj Moreni. 
La baza acestei acțiuni de întregire, a calificării la. 
locul de producție stau o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice cum sînt : organizarea judicioasă a 
muncii în brigăzi și schimburi, astfel ca fiecare son
dor să cunoască bine atribuțiile ce-i revin ; instrui
rea periodică a muncitorilor din brigadă de către 
tehnicieni și ingineri, în scopul unei cît mai bune 
mînuin și întrețineri a utilajului ; însușirea și res
pectarea cu strictețe a tehnologiei de foraj, conform 
prevederilor din fișa geologo-tehnică. In această 
brigadă se organizează periodic discuții legate de 
noutățile tehnice de foraj, pe baza unor referate 
prezentate de către ingineri, tehnicieni și maiștri. 
Oamenii au la dispoziție o bibliotecă volantă dotată 
cu cărți tehnice de specialitate ; studierea 
se face în mod organizat.

Ziarul regional „Flamura Prahovei" a 
cat o serie de articole și informații 
acțiunea petroliștilor din Moreni. Ea s-a 
dit în scurtă vreme în rîndul tuturor brigăzilor de 
foraj și al altor colective din regiune. Acolo unde 
s-a acordat atenție formelor variate, amintite mai 
sus, de îmbogățire în procesul muncii a cunoștin
țelor tehnico-profesionale ale muncitorilor, rezul
tatele în producție au fost dintre cele mai bune. 
Brigada de sondori condusă de Stelian Cucu, bună
oară, a reușit să aplice forajul cu turbina la un 
număr însemnat de sonde și a redus simțitor pre
țul de cost al lucrărilor. Colectivul sectorului de 
foraj Moreni a forat în primele 9 luni ale acestui 
an 5 152 metri peste plan și a sporit viteza de lucru 
la sonde cu 11,5 la sută.

In schelele Gura Ocniței, Tîrgoviște și Berea, unde 
s-a răspîndit acțiunea, brigadierii de intervenție 
au hotărît să lucreze în schimburi, avînd posibili
tatea să stea permanent în mijlocul echipelor, să 
le ajute să-și însușească o înaltă calificare.

în
,Fiecare brigadă de

In ulti- 
întreaga 

foraj — o

cărților

publi- 
despre 

răspîn-

Demonstrarea tehnologiei
La uzinele „Semănătoarea" este 

larg recunoscută, de la strungar și 
pînă la director, aprecierea că 
inițiativa privind demonstrarea 
tehnologiei este o formă de adîncire 
a cunoștințelor profesionale, o com
pletare practică a 
cursurilor. teore
tice de ridicare a 
calificării muncito
rilor. Așa cum la 
Uzinele „Strungul" 
din Arad s-au în
ființat puncte de 
consultație unde 
ingineri dintre cei 
mai buni dau lă
muriri 
muncitorilor 
resați ; 
Uzinelor 
putere" 
iova, unde brigă
zile de bobinatori 
se întîlnesc o dată 
pe săptămînă, în 
cadrul „orei tehnice", 
din serviciile de concepție care dă 
răspuns la întrebările ce preocupă 
pe muncitori — tot astfel experien
ța în organizarea întrecerii și în 
formarea cadrelor a dat la iveală 
la uzinele „Semănătoarea" această 
valoroasă inițiativă de a demonstra 
în fața brigăzilor și echipelor teh
nologia de fabricație a pieselor mai 
complicate. Inginerii Ion Ilie, Ma
ria Drăgan și Mihai Tărășescu, de 
la serviciul metalurgului-șef, ingi
nerii H. Emil și Ilie Stan, de la ser
viciul tehnic, coboară deseori în 
halele de producție, la turnătorie și

tehnice 
inte- 

asemenea 
„Electro- 

din Cra-

confruntînd

cu un inginer

în sectorul prelucrător, demonstrînd 
cum trebuie aplicată o nouă metodă 
de turnare și prelucrare, obișnuin- 
du-i pe oameni să folosească sculele 
și dispozitivele de mare randament, 

’* ’ soluția tehnică aleasă 
cu practica și cu 
experiența colecti
velor de muncitori. 

O dată cu trece
rea timpului, ini
țiativa aceasta s-a 
perfecționat, a cres
cut în cuprins. Iată, 
pe scurt, cum se 
procedează acum. 
Cînd intră în fabri
cație un nou pro
dus, o nouă piesă, 
se stabilesc dina
inte tehnologia și 
S.D.V.-urile. Apoi, 
în ateliere, de-a- 
lungul fluxului de 
fabricație, se fac 

în fața muncitori- 
De obicei demons-

demonstrații 
lor, la mașini, 
trarea tehnologiei o face practic 
maistrul sau unul dintre cei mai 
buni muncitori, sub îndrumarea și 
supravegherea tehnologului. Se ur
mărește deopotrivă să se asigure 
respectarea desenului tehnic, folo
sirea cu randament înalt a dispozi
tivelor și îndeplinirea riguroasă a 
normelor de protecție a muncii. 
Muncitorii pun o serie de întrebări 
Și inginerul le dă răspuns. Dese

Ce întreprinde 
.cabinetul tehnic
TIMIȘOARA (red. ziarului „Drapelul roșu"). — La 

indicația organizației de bază, cabinetul tehnic de la 
întreprinderea „Solventul" din Timișoara a inițiat di
ferite acțiuni menite să sprijine activitatea dusă în fa
brică pentru ridicarea calificării tehnico-profesionale a 
muncitorilor. Dornici să cunoască diferite probleme 

’legate de /folosirea Ifehr’icii noi, de aplicarea tehnolo
giilor moderne, multi muncitori primesc la cabinetul 
tehnic consultații din partea unuj colectiv de ingineri 
bine pregătiți. Cabinetul este deschis zilnic, în schim
bul de dimineață ; pentru cei care lucrează după-a- 
miază, programul cabinetului tehnic este prelungit o 
zi pe săptămînă pînă la orele 17.

Pe lîngă cabinetul tehnic a fost constituit un grup 
de conferențiari din rîndul celor mai buni specialiști, 
întocmite în strînsă legătură cu sarcinile concrete ale 
producției, conferințele tehnice constituie un ajutor 
prețios în lărgirea cunoștințelor tehnice ale muncito
rilor și tehnicienilor. „Importanța respectării parame
trilor tehnologici pentru obținerea unor produse de ca
litate superioară", „Aplicarea anhidridelor ftalice în pat 
fix fluidizat" — sînt numai două din conferințele ținute 
anul acesta.

O altă formă a activității cabinetului pentru îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice ale muncitorilor o consti
tuie munca cu cartea. Biblioteca tehnică a fost înzes
trată cu 631 de reviste și 1 508 cărți de specialitate 
care stau zilnic la dispoziția colectivului întreprinde
rii. Muncitorii sînt ținuți la curent cu cărțile tehnice 
noi intrate în bibliotecă. Revistele „Mecanizarea și 
automatizarea", „Materialele plastice", „Chimia și in
dustria chimică" „Petrol și gaze" sînt consultate și 
studiate sistematic de către numeroși muncitori.

Munca depusă de cabinetul tehnic în sprijinul cursu
rilor de ridicare a calificării muncitorilor a dat rezul
tate bune. Lăcătușii Ion Rogovan și Mihai Schäffer, 
evidențiați în întrecere, au rezolvat cu succes automa
tizarea încărcării anhidridei ftalice în saci. La secția 
anhidridă, în urma unui studiu amănunțit s-au recu
perat, prin valorificarea deșeurilor, 37 tone de anhi
dridă ftalică, un merit deosebit revenind muncitorilor 
și tehnicienilor care participă cu regularitate la consul
tațiile și expunerile de la cabinetul tehnic.(Continuare în pag. II-a)

(Continuare în pag. II-a)

ȘT. ZIDARIȚA
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Noi tricotaje și confecții

ele

Țesături de bumbac

pr<
Articole de uz casnicsi Moldova Nouă

să 
la

a
și a sporirii 
anul

Regiunea Dobroqea

Raioanele Arad

Raloanele Făurei, 
Brăila șl Tecuci

scăzute. Nici sectorul zoo- 
nu se dezvolta din cauză 

mers pe linia de a se 
animale de toate speciile, 

furaje- 
După încheierea co-

Ținînd seama de exigențele cumpă
rătorilor, de sugestiile și pretențiile 
lor, colectivele din cadrul întreprinde
rilor aparținînd industriei ușoare se 
străduiesc să realizeze produse de ca
litate, într-o gamă cît mai bogată 
mai variată de sortimente.

CONSTANȚA (co
resp. „Scînteii"). — In 
ultimele zile, în regiu
nea Dobrogea, însă- 
mînțarea griului s-a 
intensificat. Pînă ieri 
gospodăriile colective 
din regiune au anun
țat terminarea însă- 
mînțării griului. Prin
tre primele care au 
terminat efectuarea a- 
cestei lucrări sînt ra
ioanele Negru Vodă, 
Medgidia și Adam
clisi.

In prezent se execu
tă arături adinei și se 
fertilizează solul în ve
derea însămînțărilor 
de primăvară.

Regiunea Ploiești

semănatul griului, se
carei și orzului de 
toamnă pe întreaga 
suprafață prevăzută în 
plan. Lucrările au fost 
executate la un nivel 
calitativ superior și la 
timpul optim, semăna
tul încheindu-se cu a- 
proape o săptămînă 
mai devreme față de 
toamna trecută.

In prezent mecani
zatorii din regiune lu
crează intens la efec
tuarea arăturilor a- 
dînci de toamnă. Pînă 
acum s-au și arat a- 
proape 30 000 hectare 
de teren.

In prezent se sea
mănă ultimele supra
fețe cu grîu în raioa
nele Galați, Focșani, 
Panciu și Bujor. în în
treaga regiune au fost 
însămânțate pînă la 25 
octombrie 238 473 ha, 
ceea ce reprezintă a- 
proape 97 la sută din 
suprafața planificată 
pentru a fi cultivată 
cu culturi de toamnă.

...
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PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Colecti
viștii din regiunea 
Ploiești, ajutați de me- 

j canizatori, au terminat

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii"). — Trei ra
ioane — Făurei, Brăi
la și Tecuci — au în
cheiat campania de în- 
sămînțări.

TIMIȘOARA (co
resp. „Scînteii"). — In 
seara zilei de 24 oc
tombrie s-a. terminat 
însămînțatul griului în 
raioanele Moldova 
Nouă și Arad, din re
giunea Banat. Colec
tiviștii din aceste ra
ioane au semănat cu 
grîu, în cele mai bune 
condiții agrotehnice, 
38 358 hectare.

Studenții anului I 
pecțiuni geofizice, din 
practice de topografie

de la Facultatea de geologie 
Institutul de petrol, gaze și 
generală.

tehnică, secția pros- 
geologie Ia lucrări 

(Foto s M. CIOC)

In acest an, în sectorul tricotajelor 
și confecțiilor au fost introduse în fa
bricație peste 1 400 de modele noi de 
articole specifice sezonului de toamnă- 
iarnă. Printre acestea se află îmbrăcă
minte tricotată din fire tip lînă, len
jerie plușată din fire de bumbac, 
paltoane din blană tricotată, pentru 
femei și copii, paltoane din stofă cu 
gulere din blană tricotată, pardesie din 
țesături de bumbac, diferite modele de 
fulare și altele.

în vederea îmbunătățirii calității 
produselor, în fabricile de tricotaje și 
confecții au fost aplicate o serie de 
procedee tehnologice noi. Astfel, la 
„Tînăra Gardă" din București a în
ceput producția articolelor fasonate pe 
mașini Cotton ; la Fabrica de confecții 
și tricotaje-București s-a introdus vop
sirea firelor de bumbac pe bobine. în 
acest fel a devenit posibilă realizarea 
unor articole în desen de culoare, din 
fire de bumbac cardate. Operația de 
calandrate a tricoturilor din fire polia- 
midice, aplicată la fabrica „Luceafărul" 
din Capitală, dă posibilitatea înlătură
rii transparenței la cămășile bărbătești.

dele dintre care 3 000 sînt noi. Ele sînt 
expuse în cadrul unei expoziții organi
zate la Mamaia, unde au loc contrac
tările. Cercetînd noile articole, îți dai 
seama de fantezia și bunul gust al 
creatorilor. Fabricile de tricotaje și 
confecții prezintă aici îmbrăcăminte 
din fire polinitrilacrilice (veste, jache
te, pulovere), articole din fire tip lină 
în amestec cu fire de viscoză sau bum
bac (scampolouri, veste de vară, ja
chete), îmbrăcăminte din fire de bum
bac gazate-mercerizate (operație de 
înnobilare a bumbacului), lenjerie din 
fire pieptănate de bumbac (cămăși 
bărbătești, scampolouri, bluze), o ga
mă variată de articole pentru copii și 
altele. De remarcat că pentru prima 
oară s-a realizat îmbrăcăminte din tri
cotaje (în loc de țesături) pentru copiii 
de vîrstă școlară.

Colecții cu 5 000 de modele

Fabricile din sector au pregătit, în 
vederea contractărilor pentru anul 1964, 
colecții care cuprind circa 5 000 de mo-

Datorită unei mai bune organizări
•ocesului de fabricație 

productivității muncii, anul acesta 
producția țesăturilor de bumbac și tip 
bumbac crește cu circa 3 milioane m.p. 
față de 1962. In același timp, creatorii 
de modele din întreprinderi, muncito
rii, tehnicienii și inginerii au acordat 
o atenție deosebită realizării unor mo
dele noi, care să îmbogățească gama 
sortimentelor existente. Astfel, pentru 
anul 1964 au fost create și avizate 
180 de articole noi, cu calități superi
oare. Sînt printre ele, bunăoară, țesă
turile pentru cămăși, țesături fabricate 
din fire fine cardate și fire pieptănate,

cu desene mărunte în conlextură, țe
sături tip etamină (mai aerate, cum le 
spun specialiștii), albe și colorate, sau 
cele pentru rochii imprimate, vopsite 
în fir. Pentru obținerea lor s-au aplicat 
finisaje noi : imprimeuri cu un mare 
număr de culori, apretări specifice, cu 
luciu și rezistență mai mare la spălat, 
iar pentru țesăturile din fire artificiale 
imprimate și în carouri s-a introdus 
operațiunea de tratare contra șifonării. 
în acest an, din producția de țesături 
din fibre artificiale a fost tratată con
tra șifonării peste 25 la sută, iar pen-, 
tru anul viitor se vor crea condiții ! 
se trateze contra șifonării circa 50 ' 
sută din producția acestor țesături.

Colecția anului viitor cuprinde, 
asemenea, un bogat sortiment de arti
cole din bumbac imprimate și în con
texturi (fire vopsite), destinate litoralu
lui ; pentru articole de sport sînt 
fabricate țesături din fire fine pieptă
nate, gazate și mercerizate în fir sau 
în bucată.

Sectorul industriei articolelor de uz 
casnic și-a mărit și el colecția în acest 
an cu 100 de sortimente noi. Dintre 
noile articole fac parte căruciorul-sa- 
coșă, dispozitivul pentru spălat gea
muri și cel pentru spălat mozaicul, su
porturile din plastic pentru păstrat 
ghivecele cu flori, tăvile imprimate din 
plastic, mașina de măcinat universală 
care macină zahăr, sare, orez, cafea, 
pesmet etc. și multe altele, care ușu
rează munca în gospodărie.

D. MINCULESCU
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producției0 verigă importantă a
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propunerea biroului organizației de 
bază — o echipă de pregătire a 
reparațiilor. Ea se ocupă de întoc
mirea documentației, lansează din 
timp comanda pentru unele piese 
de schimb.

Organizația de bază a influențat 
puternic asupra producției nu numai 
prin analizele și recomandările fă
cute conducerii serviciului mecanic 
șef. Trebuie remarcat faptul că a- 
ceste analize au fost susținute de( 
un șir de măsuri printre care repar
tizarea celor mai pregătiți munci
tori, membri și candidați de partid, 
Ia locurile hotărîtoare, cheie, ale 
producției. Reparațiile unor mașini 
unelte pretențioase au fost încre
dințate comuniștilor Dumitru Za-

...Se găseau unii — poate mai sînt 
și astăzi prin cîte o uzină — care 
socoteau serviciul și sectorul meca
nicului șef din întreprindere un fel 
de„. a cincea roată la căruță. Sau, 
mai delicat, o anexă a sectoarelor 
direct productive. Aceste păreri au 
fost și sînt, desigur, infirmate de 
fapte. Serviciul și sectorul mecani
cului șef reprezintă, în rîndul sec
toarelor uzinei, o verigă importantă. 
Aceasta o confirmă pe deplin acti
vitatea și rezultatele obținute de 
colectivul sectorului mecanic șef din 
uzina „Strungul“ din Arad.

In adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază de 
aici, ținută recent, au fost amintite 
unele cifre privind îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 9 
luni ale anului: planul de produc
ție a fost realizat în proporție de 
105,8 la sută, productivitatea muncii 
a crescut lună de lună, sarcina de 
plan fiind îndeplinită în proporție 
de 107 la sută, rebuturile au cobo- 
rît cu mult sub nivelul admis.

Comuniștii, colectivul sectorului 
mecanic șef, își cunosc bine forțele. 
Și pentru că le este în fire să vor
bească mai puțin de ceea ce au fă
cut și mai mult despre ce le rămîne 
de făcut, nu au insistat în darea de 
seamă asupra realizărilor lor. Or, 
tocmai aceste realizări, bine cunos
cute în întreaga uzină, îi recomandă 
cel mai bine.

— Conduc de mai mulți ani ser
viciul mecanic șef din uzină. Pot să rilor preconizate de organizația de 
spun că în timpul care s-a scurs de 
la trecutele alegeri a crescut simți
tor competența cu care biroul orga
nizației de bază a îndrumat activi
tatea sectorului și a serviciului nos
tru. Organizația de bază și-a exer
citat mai bine dreptul de control 
asupra conducerii tehnico-adminis- 
trative — a apreciat inginerul Ma
rin Mitran. încă din luna iulie ni 
s-a cerut să informăm biroul orga
nizației de bază asupra modului 
cum organizăm și cum se desfășoa
ră pregătirile pentru producția de 
iarnă. Cu altă ocazie, biroul organi
zației de bază a analizat felul în 
care se desfășoară munca în dome
niul investițiilor.

Adunarea organizației de bază a 
luat în discuție mersul îndeplinirii 
planului și calitatea lucrărilor de 
reparații. Analizele făcute au scos 
la iveală numeroase rezerve interne 
care fiind folosite au dat bune re
zultate. S-au format echipe de repa
rații, specializate pe tipuri de ma
șini, echipe pentru realizarea lucră
rilor prevăzute în planul M.T.O. și 
de mică mecanizare. In cadrul ser
viciului mecanic șef a fost constituit 
un birou de modernizări. S-a consta
tat la un moment dat că la unele re
parații există timpi morți între uzi- 
naj și montaj. Pentru eliminarea a- 
cestor timpi și scurtarea duratei re
parațiilor a fost constituită — la

La uzina „Strungul 
din Arad

moniceri, Ion Reisz, Ladislau Racz 
și altora. Cîțiva membri de partid, 
printre care Alexandru Spak, 
Gheorghe Sora, Ștefan Simionovici 
au trecut să lucreze la mo
dernizarea mașinilor, la lucrările 
de pregătire pentru iarnă. In acest 
fel, fiecare membru și candidat de 
partid, la locul lui de producție a 
adus o contribuție efectivă nu nu
mai la controlul îndeplinirii măsu-

bază, ci și la aplicarea lor în viață, 
în septembrie, la turnătorie a fost 

executată reparația mijlocie a unuia 
din cele două poduri rulante. Echi
pa formată din lăcătușii Ladislau 
Racz, candidat de partid, Iosif Mir- 
ciov și Gheza Lipcsey a scurtat ter
menul planificat de reparație la a- 
ceastă lucrare cu 5 zile. Tot în luna 
septembrie, lăcătușul Gheorghe Pil
ea, membru de partid, executînd 
reparațiile mijlocii la două strun
guri semiautomate, le-a dat în ex
ploatare cu 4 zile mai înainte. Ar fi 
greșit să se înțeleagă că utilajului 
care ajunge pe mîna echipelor de la 
mecanicul șef i se execută doar re
parația. Echipele de modernizări 
din cadrul sectorului mecanic șef 
urmăresc ca mașinile intrate în re
parație să iasă mult îmbunătățite, 
cu performanțe și ‘ 
de utilizare.

In adunare s-a vorbit pe larg 
despre activitatea 
rată de organizația 
sprijinul producției, 
celui care vizitează 
gul“ din Arad nu-i 
constate că agitația 
preocupări ale muncitorilor de aici, 
este inspirată din nevoile produc
ției : „Tovarăși așchietori ! Zece mi
nute de mers în gol al mașinilor 
din sector în fiecare zi înseamnă o 
risipă de energie electrică de 2 000

indici superiori

desfășu-politică
de partid în 
Și într-adevăr 
uzina „Strun
ește greu să 

vizuală reflectă

lei pe an. Opriți mașinile cînd nu 
sînt folosite 1“. în sector lucrează 
mulți tineri, proaspeți absolvenți ai 
școlilor profesionale, cărora le este 
bine venit un asemenea îndemn.

Intr-un loc din atelierul sectorului 
sînt grupate 9 mașini-unelte. Fiecare 
schimb de lucru este format din trei 
muncitori. Iată însă că în primă
vara acestui an, prin aprilie, doar un 
singur muncitor, Emerik Nagy, cu
noștea funcționarea mașinii automa
te de mortezat dantură. Toate lucră
rile de la această mașină' cădeau nu
mai în sarcina lui. La locul de 
muncă a apărut o chemare : „Tova
răși frezori ! Urmați exemplul tova
rășului Emerik Nagy, ridieîndu-vă 
calificarea profesională, astfel ca să 
puteți lucra la orice mașină din ate
lier. Vom ridica prin aceasta indi
cele de utilizare al mașinii cu 20 la 
sută !" Membrul de partid Ludovic 
Szerencs ca și tînărul Virgil Teodo- 
rescu — ajutați de Nagy, au prins 
pulsul mașinii de mortezat, au în
vățat s-o regleze pentru execuția 
diferitelor roți dințate.

Adunarea a analizat cu competen
ță, cu spirit de răspundere, în mod 
critic și autocritic, activitatea orga
nizației de bază. Ea s-a orientat spre 
noile sarcini care urmează să fie în
deplinite în viitor. în discuțiile lor 
membri de partid cum ar fi Drago- 
mir Arsenov, Alexandru Spak, Ște
fan Simionovici și alții, s-au ocupat 
de posibilitățile pe care le are co
lectivul sectorului de a îmbunătăți 
mai mult în viitor munca pentru 
modernizarea utilajelor, pentru ridi
carea calității și scurtarea timpului 
de imobilizare a utilajelor în repa
rație, pentru folosirea deplină și 
eficientă a fondurilor de mică me
canizare.

— Electricienii — spunea maistrul 
Iosif Reisz — au locul de muncă 
apropiat de cel al lăcătușilor și aș- 
chietorilor. Spre deosebire de aceștia 
însă, electricienii sînt cuprinși -în 
cursul de ridicare a calificării. Pro
pun ca în proiectul de hotărire al 
adunării noastre să fie prevăzute și 
recomandări pentru conducerea uzi
nei și comitetul sindical menite să 
asigure continua perfecționare a cu
noștințelor profesionale ale lăcătuși
lor și așchietorilor.

Adunarea a discutat despre măsu
rile politice și organizatorice menite 
să asigure și pe mai departe întări
rea rolului de conducător al organi
zației de bază, să mobilizeze între
gul colectiv, ca pe rin singur om, la 
îndeplinirea sarcinilor de producție. 
Dezbaterile care au avut loc, propu
nerile bogate făcute, sarcinile stabi
lite în hotărîrea adunării generale 
au arătat maturitatea și combativi-, 
tatea membrilor și candidaților de 
partid, hotărîrea lor neclintită de a 
repurta în viitor noi și importante 
succese.

C. MORARU

Prezență activă in viața școlii sătești
Aflate într-o comună mare, cu o 

gospodărie colectivă în plină dez
voltare, cele trei școli din Pe
retu, regiunea București, sînt frec
ventate de peste 1100 de elevi, de a 
căror instruire și educare se ocupă 
46 de învățători și profesori. După 
cum s-a relevat în recenta adunare 
de dare de seamă și alegeri a or
ganizației de bază a cadrelor didac
tice din comună, în activitatea lor 
comuniștii au ținut seama de princi
pala chemare a școlii de azi, aceea 
de a plămădi cetățeanul de mîine, 
înzestrat cu bogate și temeinice cu
noștințe în diferite domenii, cu o 
concepție științifică despre natură și 
societate și un larg orizont de cul
tură generală, educat în spiritul 
înaltelor principii ale patriotismului 
și internaționalismului socialist.

Organizația de bază și-a făcut sim
țită prezența în cele mai diferite do
menii ale vieții școlare, în munca de 
zi cu zi a cadrelor didactice. Rodnică 
s-a dovedit, bunăoară, adunarea de 
partid în care, pornind de la refera
tul prezentat de tovarășa învăță
toare Ioana Georgescu : „Cum mă 
preocup de educația comunistă a 
elevilor“, s-au dezbătut numeroase 
probleme ale muncii instructiv-edu- 
cative. Conducînd și îndrumînd cu 
mai multă competență activitatea 
organizațiilor de masă, membrii de 
partid au ajutat organizația U.T.M. 
din școală, care cuprinde numeroși 
învățători și profesori tineri. în mai 
buna desfășurare a acțiunilor sale : 
grupa sindicală a devenit în tot mai 
mare măsură un factor al schimbu
lui de experiență între cadrele di
dactice.

Este firesc că problema care a 
preocupat în principal pe cei pre- 
zenți la adunare a fost îmbunătăți
rea continuă a rezultatelor obținute 
de elevi la învățătură. în această or
dine de idei, s-a arătat între altele, 
că roadele muncii cadrelor didactice, 
ale contribuției comuniștilor la per
fecționarea procesului instructiv- 
educativ s-au concretizat, la finele 
anului școlar trecut. în aceea că 
97 la sută din elevi au promovat. 
Dintre cei aproape 50 de absolvenți 
care s-au prezentat la concursurile 
de admitere la școlile medii și la 
școlile profesionale și tehnice agri
cole, doar unul n-a fost admis, ceea 
ce arată că în predarea obiectelor 
de bază s-au obținut progrese.

Deloc întîmplător, cîțiva dintre 
vorbitori, ocupîndu-se de felul în 
care sînt pregătiți pentru viață elevii, 
s-au referit pe larg la predarea o- 
biectului „Agricultura“. în darea de 
seamă și în discuții s-a subliniat in
teresul manifestat față de studiul 
noului obiect de către elevi, spriji
nul pe care l-a primit conducerea 
școlii din partea organizației de bază 
în organizarea predării acestei dis
cipline de bază din școlile sătești.

— In general, se poate spune că 
elevii noștri și-au însușit cunoștințe

folositoare despre agrotehnică, legu- 
micultură, 
a arătat 
locțiitorul 
de bază, 
făcut în 
teoretice au fost 
monstrații și lucrări practice, trebuie 
să spun că noi am făcut o treabă 
bună doar pe jumătate. Dacă n-ar 
fi existat dialogurile fără sfîrșit în
tre profesorii de specialitate și di
rectorul școlii de opt ani, care n-au 
dus la nici o concluzie privitoare la 
felul în care trebuie să se desfășoare 
unele lucrări pe lotul școlar, o pe
rioadă îndelungată orele de lucrări 
practice nu s-ar fi ținut doar în 
clasă și ■ profesorii de agricultură ar

protecția plantelor etc. 
tov. Gheorghe Mitroi, 
secretarului organizației 
Cunoscînd însă ce s-a 
alte școli, unde lecțiile 

împletite cu de-

La școala de opt ani 
din Perelu

fi putut contribui și la formarea de
prinderilor de muncă necesare vii
torului lucrător în agricultură.

Desigur, aprecierile critice ale dă
rii de seamă și ale vorbitorilor sînt 
binevenite. Dar, era mai indicat dacă 
organizația de bază lua atitudine din 
timp față de starea de lucruri amin
tită, făcînd recomandări conducerii 
școlii pentru lichidarea lipsurilor. 
De altfel, chiar și în adunarea la 
care ne referim s-au făcut mai mult 
constatări retrospective decît o ana
liză a sarcinilor de viitor în dome
niul predării acestui obiect atît de 
important. Este necesar ca în acest 
an de învățămînt conducerea școlii, 
solicitînd sprijinul consiliului de 
conducere al gospodăriei colective, să 
asigure folosirea casei laborator 
pentru demonstrații, predarea unor 
lecții chiar pe tarlalele gospodăriei, 
crearea unei colecții de semințe și 
plante a școlii etc. Totodată, prin- 
tr-o mai strînsă legătură dintre or
ganizația de bază din școală și cea 
din gospodăria colectivă va crește 
sprijinul pe care specialiștii îl acor
dă școlii.

Problemele însușirii de către elevi 
a cunoștințelor agricole, și în gene
ral ale procesului instructiv-edu- 
cativ. ar fi putut fi aduse, credem, 
în mai mare măsură în atenția 
adunării generale, dacă Comitetul 
raional de partid Roșiori de Vede ar 
fi sprijinit elaborarea unei dări de 
seamă și a unui proiect de hotărîre 
care să cuprindă o analiză mai 
aprofundată și recomandări temeinic 
gîndite pentru continua îmbunătă
țire a procesului instructiv-educativ 
și a predării obiectului „Agricultura“ 
îndeosebi. Din păcate, nici în darea 
de seamă și nici în concluzii nu s-a 
insistat asupra necesității ca în viitor 
organizația de bază să inițieze dezba
teri în cadrul consiliilor pedagogice 
privind conținutul unor lecții, dis
cuții menite să contribuie la popu-

larizarea experienței în munca la ca
tedră a celor mai buni învățători și 
profesori. Nu poate să nască decît 
nedumerire faptul că adunarea ge
nerală de partid la care ne referim 
a fost convocată simultan cu consi
liul pedagogic al școlii de opt ani din 
comună. E o practică deloc inspira
tă, deoarece numai participînd ac
tiv la lucrările consiliilor pedagogice, 
pot mobiliza membrii de partid în
tregul corp didactic la transpunerea 
în viață a recomandărilor făcute de 
organizația de bază.

Despre activitatea culturală din 
Peretu, apreciată la diferite con
cursuri pe țară sau regionale, prin 
acordarea unor distincții, colectiviștii 
pomenesc aducînd cuvinte de pre
țuire la adresa cadrelor didactice 
care îndrumă cu interes și pricepere 
formațiile artistice și cercurile de 
citit, contribuie la răspîndirea cunoș
tințelor științifice și culturale în 
comună.

— Succesele pe care le-am obținut 
pe tărîmul muncii cultural-educative 
în comună sînt, fără doar și poate, 
importante, a arătat între altele 
prof. Valentina Constantinescu. Cred 
însă că noi am putea să ne organi
zăm mai bine activitatea pe care o 
desfășurăm. Astfel am putea de
termina ca la căminul cultural să fie 
întotdeauna aceeași animație ca în 
preajma concursurilor, să aibă loc 
tot mai numeroase manifestări in
structive, pline de conținut, vii și 
atractive.

Totodată, participanții la discuții 
s-au referit și la munca politico- 
ideologică desfășurată de organiza
ția de bază în rîndul cadrelor di
dactice.

în cuvîntul său, învățătoarea Ioana 
Georgescu, de pildă, a subliniat fap
tul că mai mulți învățători și profe
sori și-au manifestat dorința de a in
tra în rîndurile partidului. „Cu toate 
acestea, a spus vorbitoarea, secreta
rul organizației de bază și locțiitorul 
său nu au acționat destul de opera
tiv. Este drept că am primit un can
didat de partid. In viitor va trebui 
să discutăm cu toată atenția, după 
un timp cît se poate mai scurt, cere
rile primite din partea celor mai 
buni învățători și profesori“.

Intr-adevăr, aceasta este o sarcină 
importantă a organizației de bază. 
Prin primirea în rîndurile candidați
lor și membrilor de partid a profe
sorilor și învățătorilor care se 
bucură de un binemeritat prestigiu 
pentru munca lor, pentru pregă
tirea lor profesională, politică și 
ideologică, activitatea organizației 
de bază a cadrelor didactice din co
mună va deveni mai cuprinzătoare, 
mai rodnică.

Comuniștii au analizat cu exigență 
contribuția lor la instruirea și edu
carea tineretului, și-au manifestat 
hotărîrea de a avea o prezență tot 
mai activă în viața școlii.

AL. POPESCU

Vasul hidrograf „Delta“ execută diferite lucrări pe canalul navigabil dintre porturile 
Brăila și Sulina. Căpitanul vasului, Tudor Oloco și ofițerul secund, Dumitru Bîlea, stabi
lesc adîncimea cu ajutorul sondei electroacustice (fotografia din stînga) ; se pregătește lan
sarea unei geamanduri de mică adîncime (fotografia din dreapta). (Foto : M. ANDREESCU) Cfjjjrfre® Cinematografe)

„Prin policlinicile 
din Capitală"

Sfatul popular al 
Capitalei ne informea
ză că articolul cu titlul 
de mai sus, publicat în 
ziarul „Scînteia“ nr. 
5 952, a făcut obiectul 
unei analize atente în 
cadrul colectivelor de 
conducere ale secțiilor 
sanitare raionale xiza- 
te. Au fost luate o se
rie de măsuri menite 
să Îmbunătățească a- 
sistența sanitară a ce
tățenilor în policlinici. 
Birourile de informații 
și ■■ fișier, de exemplu, 
vor funcționa cores
punzător, prin reparti
zarea de personal cît 
mai competent. La po
liclinica Colțea s-a 
țiotărît ca în orele de 
aglomerație, suprave
gherea activității fișie
rului să fie făcută de 
sora șefă a policlinicii, 

toate 
ale

be asemenea, 
secțiile sanitare__
sfaturilor populare ra
ionale au făcht reco
mandări medicilor spe
cialiști din policlinici, 
cît și medicilor de cir
cumscripție, șă preste
ze cît mai judicios e- 
xamenele radiografice 
și de laborator. In a- 
celași timp, s-au pre
văzut măsuri pentru a

o
cît mai ope- 
locurilor li- 
spitale.

exista la policlinici 
evidență 
rativă a 
bere din

In vederea asigurării 
consultațiilor în tot 
timpul zilei la specia
litățile unice pe ra
ioane — gastroentero
logie, cardiologie, reu
matologie, psihiatrie — 
secția de sănătate 
prevederi sociale

și 
a 

Sfatului popular al Ca
pitalei se ocupă înde
aproape de completa- ‘ 
rea serviciilor respecti
ve cu noi cadre de 
specialiști.

Unele aspecte orga
nizatorice privind în
zestrarea policlinicilor 
raionale independente, 
légate funcțional de 
spital, existența 
spitale cu unul 
mai multe profiluri în 
raioanele Capitalei, 
menționate în articol, 
precum și alte proble
me importante privind 
mai buna Ocrotire a 
sănătății populației Ca
pitalei vor fi analizate 
și discutate în cadrul 
unor întâlniri speciale 
ale cadrelor cu funcții 
de răspundere și cil 
experiență organizato
rică din unități.

de 
sau

„Consiliul agricol regional 
si creșterea taurinelor 
J 4

in gospodăriile colective"
In articolul cu titlul 

de mai sus, publicat în 
„Scînteia“ nr. 6 008 din 
7 septembrie 1963, erau 
criticate unele gospodă
rii colective din regiu
nea Brașov pentru pro
centul scăzut de natali
tate la vaci. In răspun
sul primit din partea 
consiliului agricol re
gional se arată : „Con-

siliul agricol regional 
Brașov prin secția de 
creștere a animalelor, 
analizînd situația din 
gospodăriile colective 
privind reproducția la 
animale și în special în 
gospodăriile colective 
amintite în articol, a 
luat măsuri din timp 
pentru ridicarea pro
centului de fecunditate

(Urmare din pag. I-a)

colectiviștii au scos aproape 100 000 
lei, iar furajele cultivate printre 
pomi vor completa hrana pentru a- 
nimale. Gospodăria folosește mai 
bine, și posibilitățile de dezvoltare a 
sectorului zootehnic, avînd acum 410 
taurine, 1114 ovine, 700 porcine etc. 
In ultimii doi ani s-au construit aici 
patru grajduri a cîte 100 de vite 
mari, două saivane pentru oi, o ma
ternitate pentru scroafe.

Pentru asigurarea bazei furajere, 
în acest an s-au cultivat 42 ha lucer- 
nă și 131 ha cu trifoi, precum și cul
turi duble pe 77 ha. In urma măsu
rilor luate în vederea întăririi eco
nomice organizatorice, gospodăria a- 
gricolă colectivă din Ianoșda s-a 
dezvoltat simțitor, fondul de bază va 
ajunge la sfîrșitul anului la 2 000 000 
lei, adică de aproape 2 ori mai mare 
față de anul 1961.

La vreo 7 km depărtare de Ianoș
da se află gospodăria colectivă din 
Gurbediu, o gospodărie tînără care a 
luat ființă cu 2 ani în urmă. Cele 
1 668 ha teren, din care 1 511 teren a- 
rabil, sînt în întregime de tip podzo
lic. Datorită fertilizării și aplicării 
metodelor agrotehnice corespunză
toare, colectiviștii din Gurbediu au 
obținut în acest an o producție mai 
mare de grîu și porumb decît în anii 
trecuți. Măsuri eficiente pentru întă
rirea economico-organizatorică au 
fost luate și în gospodăriile colective 
Hușasăul de Ținea care, pe lîngă 
creșterea oilor a dezvoltat crește
rea și îngrășarea tineretului taurin. 
Alte gospodării cu terenuri podzoli- 
ce, între care și cea din Lupoaia, în 
urma studiilor făcute la fața locului

și natalitate. Astfel, 
s-au dat indicații con- 

. crete pentru urmărirea 
corectă a planului de 
montă și fătări. Medi
cii veterinari și ingine
rii zootehniști au fost 
îndrumați să controleze 
de două ori pe săptă
mână activitatea punc
telor de însămînțări ar
tificiale pentru a se în
sămânța toate vacile și 
tineretul femei de la 18 
luni în sus“.

In răspuns se mai a- 
rată că au fost luate

măsuri pentru asigura
rea furajelor necesare 
pentru perioada de sta- 
bulație, îmbunătățirea 
condițiilor de zooigie- 
nă, plimbare zilnică a 
animalelor, stimularea 
îngrijitorilor prin acor
darea de retribuții su
plimentare, terminarea 
construcțiilor noi în
cepute și amenajarea 
celor vechi, astfel ca 
animalele și în special 
tineretul să nu sufere 
de frig în timpul ier
nii.

„Reportaj din lumea 
jucăriilor“

Numeroase scrisori la această unitate, a în- 
primite de la cetățeni, 
cît și articole publicate 
in „Scînteia“ au relevat 
realizările obținute în 
diferitele ramuri ale in
dustriei ușoare. Au fost 
semnalate și unele lip
suri în acest sector, ca 
cele arătate în articolul 
Reportai din lumea 

jucăriilor“, publicat în. trițe. „Considerăm arti- 
ziarul „Scînteia“ 
6027. Direcția gene
rală de specialitate din 
Ministerul Industriei 
Ușoare a reținut obser
vațiile, sugestiile făcute 
cu acest prilej și, în 
răspunsul trimis redac
ției, ne comunică ce 
măsuri își propune să ia 
pentru a îmbunătăți 
continuu activitatea în
treprinderilor producă
toare de jucării. Printre 
altele, s-au luat măsuri 
ca în cursul acestui an 
să fie asimilate încă 7 
jucării mecanizate, iar 
pînă la sfîrșitul anului 
să fie executate matrițe
le pentru 4 jucării noi ce 
se vor livra, comerțului 
în semestrul I 1964. S-a 
întocmit un studiu de 
dezvoltare și sistemati
zare a Fabricii „Bucu
ria copiilor“; se preco
nizează concentrarea,

tregii producții de ju-. 
carii metalice și meca-c 
nizate din sector, în 
prezent divizată la mai 
multe fabrici. In cadrul 
acestui proiect s-a pre
văzut și dezvoltarea ac
tualului atelier de ina- 
trițerie, spre a satisface 
întregul necesar de ma-

nr. colul apărut în „Scîn
teia“ bine venit — se 
arată în răspunsul di
recției generale amin
tite — întrucît ri
dică aspecte impor
tante, specifice fabri
cației de jucării, sim
plă în aparență, dar ca
re necesită o ' vreocu- 
pare susținută din par
tea tuturor factorilor 
interesați, fie ei produ
cători sau beneficiari. 
Critica lipsurilor, cu
prinsă în articolul res
pectiv, este justă. In 
urma măsurilor luate și 
a celor pe care inten
ționăm să le luăm — 
unele în colaborare cu 
instituțiile altor depar
tamente — în curînd 
ritmul producției și te
matica jucăriilor noi se 
vor îmbunătăți simți
tor“.

de către specialiștii consiliului agri
col, au fost îndrumate să înființeze 
plantații de pomi și viță de vie.

Firește, în munca pentru întărirea 
economico-organizatorică a tuturor 
gospodăriilor colective mai sînt mul
te lucruri de făcut, mai ales în ce 
privește pregătirea cadrelor de con
ducere din gospodăriile colective, 
organizarea muncii și a conducerii 
treburilor obștești, răspîndirea expe
rienței gospodăriilor fruntașe etc. 
Prin îmbunătățirea metodelor și sti
lului de muncă, consiliul agricol ra
ional va reuși să-și îndeplinească cu 
succes aceste sarcini.

Demonstrarea

(Urmare din pag. I-a)

sausînt cazurile cînd turnătorii 
strungarii propun ei înșiși mînuiri 
mai simple și mai eficiente, redu
ceri de operații și chiar îmbunătă
țiri constructive.

Așa s-au petrecut lucrurile cînd 
a început prelucrarea cadrelor-cosi- 
toare. Doi dintre cei mai buni mun
citori de la mașinile de prelucrat 
prin așchiere, Petru Vlad și Soare 
Zaharia, au făcut propuneri valo
roase privind o mai bună folosire a 
dispozitivelor și sculelor. Propune
rile lor au fost discutate pe loc. 
Și-au spus și alții părerile. După 
care s-a trecut la demonstrare 
lucrul a mers bine. La o sută 
cadre-cositoare prelucrate pînă 
cum, controlorii nu au avut nici 
fel de obiecție.

De aproape trei ani se aplică aici 
această inițiativă privind demon
strarea tehnologiei. Și atît de efi
cientă s-a dovedit în toți acești ani

Și 
de 
a- 

un

Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romîne : Coppellia —1 
(orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Romîne) : Rigoletto — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : Lysistrata — (orele 
19,30). Filarmonica de stat „George Enescu“ (Studioul de 
Concerte al Televiziunii) : Concert simfonic — (orele 20). 
Teatrul Național „I. L. C’aragiale" (Sala Comedia): o scri
soare pierdută — (orele 19,30). (Sala Studio) : Ancheta — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Cioclrlla
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Unchiul Vania — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 
hr. 1) : Cum vă place — (orele 19,30). (Sala Studio) : Comedia 
erorilor — (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și copii (Sala 
C. Miile) : Acuzarea apără — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, 
Teatrul regional București;,. —
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : Opera de trei parale
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Electra._____  ________
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15). La vîrsta dragostei : Republica
— bd. Magheru 2 (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). Trei plus două
— cinemascop : Carpați — bd. Magheru 29 (10; 12; 15; 17; 19; 
21), București — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Excel
sior — bd. 1 Mai 322 (10,45; 13; 15,15; 17,45; 20), Feroviar — 
cal. Griviței 80(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Flamura — șos. ■ 
Giurgiului 155 (10; 12; 16; 10; 20). Taxiul morții : Capitol — 
bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între 
popoare — bd. Bucureștil-Noi (11; 15,15; 17,45; 20), Grivița
— cal. Griviței ■— lîngă podul Basarab (10; 12,15; 14,15; 16,45;
19; 21,15;), Tomis — cal. Văcărești 21 (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21), Melodia — șos. Ștefan cel Mare — colț cu str. Lizeanu 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Modern — piața G. Coșbuc 1 (10; 12;

■ 14; 16,30; 18,30- 20,30). Van Gogh — cinemascop : Tineretului
— cal. Victoriei 48 (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30). Valsul
nemuritor: Festival — bd. 6 Martie 14 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45- 21), Aurora — bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 13; 20), Cosmos — 
bd. 30 Decembrie 89 (16; 18;-20), Volga — șos. I. Pintilie 61 (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Vaporul lui Emil — cinemascop : Luceafă
rul — cal. Rahovei 118 .(16; 18,15; 20,30). Vară și fum — cine
mascop : Victoria — bd. 6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), • Giulești — cal. Giulești 56 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița — cal. Moșilor 127 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). Cain al XVIII-lea : Central — bd. 6 Martie. (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cucerirea Everestului : Lumina — bd. 
6 Martie 12 (rulează în continuare de la orele .10 pînă la o- 
rele 14, după-amiază, 16; 18,15; 20,30), Bucegi — bd. 1 Mai 57 
(10; 12; 16; 18; 20). Cel mai mare spectacol : Union — str. 13 
Decembrie 5—7 (11; 14,15; 17,15; 20,15). Program special pentru 
.copii la orele 10 la cinematograful Doina — sțr. Doamnei 9. 
Ultimul tren din Gun Hill :, Doina. — str. Doamnei 9 (11; 13; 
15; 17; 19; 21).. Program de filme documentare de la orele 
10 pînă la orele 21 în continuare-la cinematograful Timpuri 
Noi — bd. 6 Martie 18. Gangsteri și filantropi : Cultural — 
piața Ilie Pintilie 2 (16; 18,15: 20,30). Codin : Dacia — cal. Gri
viței 137 (9-, 11; 13; 15; 17; 19; 21), Pacea — bd. Libertății 
70—72 (16; 18; 20). Strict secret — cinemascop : Buzeștl — str. 
Buzești 9—11 (16; 18,15; 20,30), Floreasca — str. I. S. Bach 2 
(16 18,15; 20,30). Dintele de aur : Crînlgași — str. C'rîngași 
42 (16: 18,15; 20,30). Cartouche — cinemascot; : Unirea — bd. 1 
Mai 143 (11; 15; 17, 19; 21). Fortăreață pe Rin : Flacăra — 
cal. Dudești 22 (16; 18,15; 20,30). Tintin și misterul „Linei de 
aur“: vitan . — cal. Dudești 97 (15: 17; 19; 20,45). Pe Donul 
liniștit — seria a III-a : Munca — șos. Mihai Bravu 221 (16; 
18.30; 21). Oameni de afaceri : Popular — str. Mătăsarl 31 
(16; 18,15; 20,30). Ipocriții : Arta — cal. Călărași 153 (16; 18,15; 
20,30). Povestea pantofiorului de aur : Moșilor — cal. Moși
lor 221 (15; 17; 19,- 21). Voi fi mamă : Viitorul — str. M. ~ ‘
jiescu 127 (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 —
— Cîntațl eu noi, copii ! 19,40 — 
In jurul orei 20 transmisie de la

' aspecte de la întîlnirea de volei 
ale R. P. Romîne și Iugoslaviei 
al campionatelor europene. 21,00 — în fața hărții. 21.10 — Ac
tualitatea cinematografică. 22,10 — Muzică ușoară. In înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 octombrie a.c. 

In țară : Vremea se menține schimbătoare cu cer noros în 
sudul țării și variabil în celelalte regiuni. Vînt slab pînă la 
potrivit prcdominînd din est. Dimineața brumă și local 
ceață. în sudul țării ploi locale. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fl cuprinse între minus 3 și plus 7 
grade, iar maximele între 8 și 18 grade. In București : Vre
mea se menține schimbătoare cu cer noros. Ploi slabe în a 
doua parte a intervalului. Vînt potrivit. Temperatura sta
ționară.

dar... cu lipsuri — (orele 19,30). 
Povestea Alexandrei Sokolova

: Patria — bd. Magheru 12—14

Emi-

10,10 
(IV).

Jurnalul televiziunii. 
Din viața animalelor 
Sala Sporturilor Floreasca 
dintre echipele masculine 
din cadrul turneului final

încît, considerînd-o drept ceva 
intrat în firea lucrurilor, în prac
tica de fiecare zi, conducerea 
uzinei a dat-o ca sarcină de serviciu 
tehnologilor. Prin urmare, o măsură 
luată de comitetul sindicatului pe 
linia dezvoltării întrecerii socialiste, 
cu buna intenție de a întări asis
tența tehnică așa cum ceruseră 
muncitorii în. consfătuirile de pro
ducție, a ajuns azi o sarcină de ser
viciu a tehnologilor. Modul acesta 
de a însuși temeinic tot ce este 
experiență pozitivă și de a o extin
de prin serviciile uzinei pe cale 
tehnico-administrativă, s-a dovedit 
a fi cît se poate de eficient.

★

Jos în hală, printre forme de tur
nare și piese abia dezghiocate 
din pămîntul care le-a dat contur, 
o mînă de oameni discută. Atît sînt 
de aprinși în focul discuției încît 
nu mai iau în seamă nimic. Stau în 
jurul unei forme deschise, cu mo
delul de lemn și cu desenele alătu
rea, desfășurate sub privirile tutu
rora. Un inginer tînăr de la 
serviciul metalurgului-șef, un băr
bat înalt, energic și, pe cît se vede, 
pasionat de 
oamenilor
Stancu noua tehnologie de turnare 
a unei piese de la cositoare.

Inginerul acesta tînăr, pe nume 
Mihai Tărășescu, a fost văzut zile 
de-a rîndul prin hala turnătoriei a- 
sistînd la formarea și la turnarea 
pîrghiei de la cositoare. Sectorul 
prelucrător semnalase că în timpul 
strunjirii acestei piese apăreau re- 
tasuri — un fel de găuri în interior 
— mereu în aceleași locuri. Și el 
avea sarcina să descopere deficien
țele și, dacă e cazul, să schimbe teh
nologia de formare și de turnare. 
Acum, inginerul a stabilit o nouă 
metodă de turnare.

Calm și sigur, el descifrează de
senul, analizează modelul piesei,

meseria lui, explică 
din brigada lui Florèa

explică celor de față unde și de ce 
a prevăzut noi maselote. Apoi, îm
preună cu muncitorii din brigada 
lui Florea Stancu pregătește pri
mele forme pentru turnare.

Printre turnători sînt mulți oa
meni cu ani îndelungați de muncă 
în hala cuptoarelor încinse și a me
talului fluid. Și tocmai acești oa
meni capabili, evidențiați în între
cere, muncitori care au în seamă 
de obicei executarea celor mai com
plicate piese, ascultă și îndeplinesc 
cu rîvnă indicațiile inginerului. 
Faptul se explică prin însemnăta
tea mare pe care o dau muncitorii 
acestei eficiente inițiative.

Sub supravegherea inginerului 
tehnolog s-a turnat primul lot de 
20 de pîrghii. Apoi s-au prelucrat. 
Rezultatele s-au dovedit pe măsura 
așteptărilor. Procentul de rebuturi 
a scăzut mult sub cel admis. Și 
astfel s-a trecut la o turnare de se
rie mare.

Comitetul sindicatului continuă și 
acum, ba chiar cu mai multă stă
ruință, să se ocupe, prin metode și 
mijloace specifice muncii sindicale, 
de extinderea inițiativei privind 
demonstrarea tehnologiei. Ziarul de 
uzină desfășoară, susținut, o largă 
acțiune de popularizare a experien
ței ; la îndrumarea comitetului de 
partid, comitetul sindicatului orga
nizează periodic consfătuiri cu teh
nologii și inginerii desemnați să ex
plice tehnologia în brigăzi și echipe. 
La rîndul ei, conducerea tehnico- 
administrativă a întreprinderii a 
identificat piesele a căror metodă 
de fabricație trebuie să fie demons
trată dinainte. Și lucrurile înaintea
ză pe un drum bun.

Ca formă născută din experiență, 
din practică, în sprijinul calificării, 
demonstrarea tehnologiei își întă
rește pe zi ce trece poziția, efici
ența. Ea poate să fie, firește, pre
luată cu succes și de alte colective 
de întreprinderi din țară.



SCÎNTEIA Psg. 3

Sudori, cazangii
t

portret de muncitor
I 

S-au deschis cursurile universităților muncitorești

Răzbunarea bunicului

-a isprăvit și culesul. Soarele 
palid de octombrie varsă pes

te cîmpia curată un argint răcoros, 
pe care îl topește numai amiaza.

Trebuie să zorești. Te prinde fri
gul din urmă, vin ploile reci și lungi, 
vînturile tăioase care vor cosi cîm
pia de la un capăt la celălalt. Fie
care clipă are acum prețul ei, care 
va răspunde la vară în metalul foș
nitor al holdei. Dar aceasta nu în
seamnă mai puțină atenție, mai pu
țină grijă 1

Pe un drum de țară, pe malul Jiu
lui, vine spre cîmpul arat o căruță 
cu saci. înoată harnic pe cîmipia în
tinsă, pierdută în imensitate, ca -o 
furnică purtîndu-și povara. Se gră
bește spre viitorul lan de grîu, gră
bind să ducă acolo semănătura.

— Stai, oprește 1
Tînărul care mînă caii oprește. 

Cea care striga din urmă era o fe
meie.

— Stai, nu vezi că se risipesc 
boabele ? Curge dintr-un sac 1

Căruțașul sare de pe grămada de 
saci. Se întoarce, scărpinîndu-se 
în cap, furios de întîrziere. Fe
meia a îngenuncheat între timp în 
făgașul drumului, culegînd în palmă 
boabele. Sînt o palmă de boabe, nu 
mai mult decît o palmă de boabe. 
Dar le puteai lăsa să se risipească ? 
Rostul bobului este la această oră 
să se întoarcă înapoi în pămînt și 
să rodească însutit. O palmă de 
boabe e mai mult decît un spic.

— Hai, gata, du-te sănătos 1
Boabele trec dintr-o palmă în cea

laltă, iar flăcăul sare sus pe grăma
da de saci, mînînd iute spre cîmpul 
recoltei viitoare. Femeia se întoarce 
liniștită spre sat. A și uitat poate de 
întîmplare. Dar întîmplarea stăruie 
totuși în zarea argintie de octom
brie, gingașă și frumoasă ca un 
simbol. Este în acel pumn de boa
be, trecut dmt’-o palmă în alta, și 
un altfel de bob pe care nu putem 
să nu-1 deosebim atent. Bobul aces
ta e conștiința colectivistă, iar ges
tul femeii, aplecată să culeaaă din 
țărînă un snop viitor, ni-1 destăinuie, 
făcîndu-1 să strălucească în lumină.

★
Astă iarnă, la Mihălceni, în. cîm

pia Rîmnicului, am întîlnif un fapt 
care nu putea să nu deștepte entu
ziasmul față de bărbăția oamenilor. 
Fermele de animale ale gospodăriei 
colective se află lîngă sat, la mai 
puțin de un kilometru, dincolo de 
podul de seînduri așezat peste apă. 
Dar dintr-odată, într-o singură noap
te de furtună și dezgheț tumultuos, 
fermele s-au rupt de sat Și s-au de
plasat miraculos în adîncimea cîm- 
piei, cu oameni și turme cu tot, la 
o distanță de peste douăzeci de ki
lometri 1 Cum așa ? Podul s-a 
rupt și ca. să ajungi la ferme 
trebuia să străbați acum douăzeci 
de kilometri, ocolind prin cîteva sate 
și trecînd dincolo peste podul de 
piatră de la Puiești. Dar dincolo de 
apă, la doi pași, pesie puhoiul Rîm- 
nicului, se aflau fermele. Acolo era 
parte din cea mai prețioasă zestre 
g gospodăriei colective, sute de ani
male în plină producție ; acolo se 
aflau și îngrijitorii. Ce era de făcut ? 
Cele cîteva camioane ale gospodă
riei n-ar fi prididit, în cîteva curse 
zilnice, să alimenteze fermele pe un 
asemenea traseu ocolit, iar cu că
ruțele sau eăniile era inutil să se 
încerce un asemenea drum. Pe cele 
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două maluri, oamenii priveau îngîn- 
durați torentul cu sloiuri mari de 
gheață, cu arbori smulși din rădă
cini, fără să-și poată da mîna. Acest 
drum, drumul între cele două țăr
muri, era totuși cel mai scurt și, cu 
orice risc, el trebuia refăcut. Fără să 
stea mult la îndoială, oamenii s-au 
hotărît să-d refacă. Dar cine să în
frunte torentul de gheață al Rîmni
cului ? Nu poate fi nimeni invitat să 
intre îmbrăcat în tumultul de sloiuri 
și spume reci, nu poate fi nimeni 
chemat să încerce a lupta cu zăpo- 
rul fără eă-ți iei întîi răspunderea 
acelora care se angajează într-o a- 
semenea luptă. Cine se angajează ? 
Dar dincolo, pe celălalt țărm, se afla 
cea mai prețioasă zestre a gospo
dăriei colective. Un semn, și de pe 
țărm s-au ridicat zeci de mîini. Un 
semn, și au răspuns la apel și ti
neri și vîrstnici, nu unul, ci o sută. 
Statt să chibzuim 1 Micul coman
dament al luptei, înjghebat pe mal, 
a hotărît ca în prima echipă de șoc 
să intre cei mai îndrăzneți, dar și 
cei mai pricepuți. Trebuia să vezi 
viitoarea de ape, trebuia să vezi oa
menii avîntîndu-se — după ce s-au 
luat severe măsuri pentru protecția 
lor — trebuia să vezi cu cîtă îndrăz
neală și neșovăință intrau în valuri, 
luptau cu talazurile, cu sloiurile, cu 
pericolul, ca să înțelegi că acești 
oameni aveau ce apăra... Podul a 
fost refăcut în cîteva ore- Fermele au 
fost din nou aduße lingă sat.

Relatîndu-mi întîmplarea, președin
tele gospodăriei, tovarășul Mihala- 
che Ion, socotea isprava printre fap
tele care dau doar chenarul, ceva 
mai apăsat, al abnegației cotidiene. 
Cei zece-doisprezece din echipa de 
constructori care au refăcut ' podul 
sub tumultul de ape, dintre care nu 
putem să nu-i numim pe Mihalache 
Moiceanu, pe Anton Androne, pe Ion 
Grîunegru, pe Vasile Gheonea — 
sînt de fapt numai cîțiva dintre cei 
care zilnic, fără nici o declamare a 
meritelor, lucrează modest pentru 
prosperitatea satului și a gospodă
riei, pentru sporul de fiecare zi. A- 
cum treizeci de ani, să zicem, cînd 
același Rîmni.c rupea podurile care 
legau, peste cele două maluri, cî
teva zeci de sate, aceleași sate ră- 
mîneau neputincioase față de cala
mitate, nereușind să se unească în
tr-un efort comun și amăgindu-se 
poate cu uzate promisiuni electora
le. Ce să lege pe atunci între două 
țărmuri decît sărăcia ? In cuprinsul 
aceluiași sat, același rîu unește 
acum, într-un singur organism, a- 
ceeași zestre comună. Se mai putea 
întrerupe oare legătura între cele 
două țărmuri ? Nu pùtem, totuși, să 
nu vedem, în umbra faptului celui 
mai expresiv, peisajul satului de 
fiecare zi, firele ce ne conduc la o 
asemenea expresie sintetică și din 
care se cuvine să alegem și fir.ul 
aparent mărunt al muncii de fie
care zi.

Mă întorc cu gîndul din cîmpia de 
la Rîmnic, sub impresia acestui fapt, 
la acel bob cules de colectivista de 
pe Jiu, iar de la el, de la acest bob 
prețios al conștiinței colectiviste, la 
priveliștea cea mare a cîmpiei.

*
Cîmpia se răsfață sub aburul 

toamnei. O întoarce din nou, ca pe 
o filă, oțelul tractoarelor, conduse 
de acești harnici flăcăi care sînt 
mecanizatorii, iar fila curată, sub 

soarele palid de octombrie, așteaptă 
bobul. La Segarcea, cele 50 de trac
toare ale S'.M.T.-ului, împrăștiate ra
diai peste cîmpuri, în satele colec
tiviste, desenaseră deja în tuș proas
păt o hartă a noului an, din care 
nu lipseau accentele apăsate ale 
unei răspunderi majore. Cele 37 
gospodării colective din raion, an
gajate într-o pasionată întrecere, au 
isprăvit recoltatul porumbului încă 
de la începutul acestei luni.

Furajele sînt pregăti-te, s-a strîns 
și sfecla, s-au cules legumele. Pe 
cîmpia slobodă dau asaltul cel mare 
plugurile. Un tractor poticnit lîngă 
șosea, chiar aici, pe drumul Calafa
tului, face să se oprească și șoferul 
mașinii în care mă aflu, dar și co
lectiviștii împrăștiați pe cîmp, prin 
apropiere. Au răsărit ca din pămînl 
brigadierul ce răspunde de parcela 
în cauză, șeful brigăzii de tractoare, 
un șef de echipă, unul dintre vice
președinții gospodăriei : „Ce e, ce 
s-a întîmplat ?“ O pană ? Lipsesc 
poate lubrefianții ? Un accident ne
prevăzut ? Toți sar să dea ajutor, 
inclusiv șoferul, care nu poate să 
nu fie atent la drumul brazdelor, toți 
sînt în preajmă, plini de grijă, plini 
de răspundere. Tractoristul se înfu
rie : „Nu-i nimic, am degajat brăz- 
darele, vedeți-vă mai bine de trea
ba voastră, acuși intru în perumbiș- 
te și n-ați cărat cocenii 1“ Și acest 
crîmpei se suprapune peste celelalle 
— femeia de pe Jiu, colectiviștii de 
la Mihălceni — în imaginea acele
iași cîmpii, pregătite de pe acum 
pentru recolta viitoare. Sacii cu 
boabe așteaptă clădiți la marginea 
drumurilor de țară să se întoarcă în 
pămînt. („Boabele acestea — ne 
spunea un priceput colectivist, tova
rășul Ioniță Popescu, de curînd ales 
președinte al gospodăriei colective 
din Pojogeni — sînt mai pregătite 
pentru fertilitatea viitoare decît acum 
un an“. A luat conducerea gospodă
riei chiar în această toamnă, dar 
preluînd răspunderea obștească 
vine cu răspunderi mai vechi față 
de gospodărie și oameni, răspunde
rea lui de colectivist. Sămînța a fost 
tratată sub directa și atenta lui su
praveghere, fiindcă de prepararea

PAUL ANGHEL 

(Continuare în pag. IV-a)

O
ri de cîte ori trece de liotarul unei 
noi localități, călătorul se află în
tr-o stare de atenție concentrată. Aș
teaptă, la fiecare pas, că o să-i apară 
dinaintea ochilor imaginea revelatoare 

cînd într-o singură clipă, unică și sur
prinzătoare, el speră să descopere 
esențialul. Și asta mi s-a întîmplat cu 
atît mai mult cu cît noua localitate se 
numește Leningrad, orașul primei re
voluții socialiste din lume.

Clipa surprinzătoare cînd am redes
coperit, pentru mine, Leningradul n-a 
coincis cu „prima impresie“. Deși era, 
pare-se, 8 dimineața, oră la care în 
București e totdeauna lumină, expresul 
de Moscova m-a adus într-un oraș cu
fundat încă în noapte. A trebuit să se 
însenineze și cerul să devină o cupolă 
de cristal albastră, a trebuit să ieșim pe 
malul Nevei albe, de-a lungul cheiului 
de granit, a trebuit să cuprind într-o 
singură imagine mulțimea de construc
ții monumentale, de o parte și de alta 
a fluviului, deasupra cărora străluceau 
în soare săgețile înalte ale Amiralității 
și ale fortăreței Petro-Pavlovsk, ca să 
descopăr într-adevăr Leningradul. O- 
rașul ți se arată ca o bijuterie gran
dioasă, care trebuie privită dintr-o dată, 
sub lumina cea mai intensă, ca să ai 
imaginea ansamblurilor arhitecturale, 
distribuite ca într-o simfonie, armonic 
și după un ritm al frumosului, fără să-ți 
scape însă detaliul delicat, care orna
mentează coloanele sau porticurile. 
Conceput după un plan riguros, ca și 
cum nimic n-ar mai trebui schimbat, 
orașul, ctitorie a lui Petru cel Mare, îți 
trezește ca oricare din operele umane, 
menite să dureze, sentimentul de victo
rie asupra timpului.

Leningradul trebuie privit. Pînă și 
descrierile din ghidurile închinate mo
numentelor de artă, după ce au făcut 
uz de toate noțiiinile de tehnică arhi
tecturală, capitulează dezarmate în fața 
laconicei și sugestivei reproduceri foto
grafice. Cum să redai în cuvinte turnul 
Amiralității sau imaginea Călărețului de 
aramă ? Pușkin însuși, în celebrele ver
suri referitoare la statuia ecvestră a lui 
Petru, nu dă o descriere a ei, nici mă
car aproximativă, ci se mărginește a-i 
interpreta gestul simbolic, ca expresie 
de dinamism și forță.

Reporterului nu-i rămîne decît să re
leve sensurile majore ale orașului de pe 
Neva. Și în acest caz Leningradul îi 
apare, așa cum l-a cunoscut veacul nos
tru și cum îl vor cunoaște veacurile vii
toare, ca oraș de două ori erou, în Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie

Zilele acestea și-aju deschis cursu- 
rile noi universități ' muncitorești din ; 
întreaga țară.

La clubul uzinelor „Semănătoarea“ 
din Capitală a avut loc deschiderea 
ciclului „Literatură și artă“. Cei 150 
de muncitori și tehnicieni din uzină, 
care s-au înscris la universitatea 
muncitorească, vor audia în acest an 
și cursuri de Științe sociale și Știin
țe tehnice — construcție de mașini.

S-au deschis și cursurile universi
tății muncitorești de la Combinatul 
siderurgic din Reșița, unde s-au în
scris 276 de muncitori. Aici se vor 
preda lecții de tehnică nouă, peda
gogie și astronomie.

mă confundase cu el.
p. conf. 

NICUȚA TÄNASE
unei scrisori sosilc la re-

sătești

a-
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de păpuși 
Roșie" din 
a întreprins 
turneu în 16 
ale regiunii

(Pe baza 
dac[ie).

în turneu

consi- 
într-un 
urmașii

Expoziție 
de fotografii

La studioul 
artistului amator

La Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Ca
pitală s-a deschis o ex
poziție de fotografii 
„Din viața constructo
rilor comunismului", or
ganizată de Consiliul 
general A.R.L.U.S. La 
deschiderea expoziției 
au luat parte Marin 
Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S., Oc- 
tav Livezeanu, vice
președinte al Institutului 
romîn pentru relațiile 
culturale cu străinăta
tea, Constantin Prisnea, 
vicepreședinte al Comi
tetului de radiodifu
ziune și televiziune, ac
tiviști ai Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., repre
zentanți ai organizațiilor 
obștești.

(Agerpres)

Instructorii brigăzilor 
artistice de agitație din 
raionul Caransebeș au 
participat zilele acestea 
la o consfătuire organi
zată Ia studioul artistu
lui amator din cadrul

casei raionale de cul
tură. La consfătuire s-au 
dezbătut probleme cu 
privire la necesitatea o- 
glindirii în programele 
de brigadă a vieții sate
lor ■colectivizate. Au pre
zentat programe model 
brigăzile artistice de 
gitație din Iaz 
Bonțaru de Jos.

Ansamblu- 
folcloric

La Sighișoara a 
ființă un ansamblu 
cloric. Ansamblul a 
zentat recent un spec
tacol în fața colectiviști
lor din comuna Apold 
care s-a bucurat de suc
ces.

Teatrul 
„Cravata 
Botoșani 
recent un 
localități
Suceava. Cu acest pri
lej, mii de copii din 
Dornești, Dolhasca, Mol- 
dovița, Frasin, Stulpi- 
cani și din alte comune 
au văzut spectacolul 
„Sînziana și Pepelea“ 
de Vasile Alecsandri.

și în Marele Război de Apărare a Pa
triei, ca oraș al lui Lenin.

Aici, în cele „10 zile care au zguduit 
lumea“, Istoria a cunoscut o cotitură 
radicală ale cărei urme s-au înscris pen
tru totdeauna în cronica de piatră a 
orașului. In fața vechii clădiri a institu
tului Smolnîi se înalță statuia lui Lenin. 
Pe porticul de la intrarea principală, 
două plăci comemorative vorbesc, cu 
severa și laconica poezie a bronzului 
devenit istoric, de acele zile memo
rabile. In curtea Palatului de marmură, 
devenit după revoluție muzeu, se află 
automobilul blindat de pe care condu
cătorul proletariatului și-a rostit istori
cul discurs în aprilie 1917, la Gara fin
landeză.

Piața Palatului de iarnă, acolo unde 
gărzile roșii și marinarii au dat asaltul 

a

decisiv pentru soarta revoluției, a ră
mas neschimbată, ca să păstreze întoc
mai decorul în care s-a produs memo
rabilul eveniment. Călătorul care se 
îndreaptă spre Ermitaj calcă pe urmele 
legendarilor matrozi porniți la asaltul 
Palatului de iarnă. Acțiunea marca fap
tul fără precedent în istorie cînd ex- 
ploatații au cucerit citadela stăpînilor 
pentru a întemeia un stat nou și a 
începe construirea unei lumi noi.

Salva trasă de pe crucișătorul „Au
rora“, vestind lumii o eră nouă, era de 
fapt un semnal și nu o împușcătură de 
război. Și asta tocmai cu scopul 
de a nu se produce pagube și 
vărsare de sînge. Mai înainte cu cîteva 
ore, tot de pe crucișător a fost trans
misă lumii întregi, pentru prima dată 
pe calea undelor de radio, proclamația 
leninistă : „Către cetățenii Rusiei“, 
care anunța doborîrea guvernului provi
zoriu și preluarea puterii de către pro
letariat. Așa se face că în poezia aces
tui veac cuvîntul „Aurora“ a intrat ca o 
metaforă a revoluției, folosită în mod 
curent. De cîțiva ani, după lansarea pri
milor sputnici în Cosmos, sensul ei a 
devenit și mai larg. Se spune acum în 
mod curent : salva de pe „Aurora“ a 
precedat zborul rachetelor sovietice. 
Cosmonauții care au vizitat legendarul 
crucișător au exprimat și ei acest gînd.

La Bîrlad au început să funcțio
neze două universități muncitorești : 
la Fabrica de rulmenți și la Fabrica 
de confecții. In cadrul cursurilor ce
lor două universități muncitorești se 
vor preda cunoștințe de matematici, 
tehnologia construcției de mașini, 
astronomie, istoria și literatura ro- 
mînă.

Cu lecția „Așezarea patriei noastre 
pe glob“, însoțită de prezentarea u- 
nor diafilme, s-au deschis cursurile 
universității muncitorești din Aiud, 
la care s-au înscris 150 de muncitori 
și tehnicieni din întreprinderile ora
șului.

Noi cinematografe

CLUJ (coresp. „Scîn- 
teii“). — în satul Cor- 
padea, comuna Apahi- 
da, s-a deschis joi un 
cinematograf. în regiu
nea Cluj sînt în prezent 
peste 380 cinematografe 
sătești. Numai în anul 
acesta au luat ființă 63 
de cinematografe, iar 
pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie vor mai fi 
date în folosință 27.

Ei se 
deră 
fel 
glorioșilor fii 
de pe Bal
tica.

Crucișătorul a devenit astăzi unul din 
monumentele Leningradului. Piedestalul 
său sînt apele mereu călătoare ale 
Nevei, deasupra cărora el rămîne, anco
rat pentru veșnicie, închipuind parcă 
permanența sa, ca simbol al unui eve
niment epocal, în fața 
necurmate a timpului.

La Leningrad, uzinele înseși, 
uzine, cu străzile și cartierele 
înconjoară, au intrat în noua istorie a 
orașului ca niște citadele ale revoluției, 
încununate de glorie. Cine n-a auzit de 
cartierul Vîborg sau de uzinele Putilov?

trecerii

vechile 
care le

Note de drum 
din U.R.S.S.

De numele lor se leagă istoria de cîteva 
decenii de formare și de călire a con
științei revoluționare la flacăra le
ninistă. Crucișătorul „Aurora“ a apărut 
,ca un meteor în zilele decisive ale lui 
Octombrie. Muncitorii de la Putilov 
însă au mers în fruntea a trei revoluții, 
în 1905, în februarie și octombrie 1917. 
Grevele de protest, ca și coloanele lor 
de demonstrație ce porneau spre Piterul 
aristocratic, dincolo de arcul de triumf 
al Narvei, aveau importanța unui sem
nal pentru proletariatul petrogrădean. 
Ca și orașul, uzina crește pe treptele re
voluției, devenind „Krasnîi Putiloveț“ 
(Putilovistul roșu), ca apoi să poarte 
numele lui Kirov.

în incinta uzinei se află o statuie a 
lui Lenin ridicată chiar pe locul unde, 
la 12 mai 1917, conducătorul revoluției 
a vorbit muncitorilor putiloviști la un 
miting. Scena a fost redată de pictorul 
Brodski într-un tablou care-1 înfăți
șează pe Vladimir Ilici pe o tribună de 
lemn, improvizată. în jurul său, marea 
de oameni de la „Putilovistul roșu“. Sta
tuia și tabloul au semnificația unui

Am primit moștenire o moară, 
20 000 de lei și o cheie. Dacă 
vreți să aflați cum am devenit 
moștenitor, trăgeți-vă mai lîngă 
mine și ascultați :

Noi sintern mai mulți frați, însă 
'.a înmormîntarca bunicului m-am 
dus numai eu. M-am deplasat la 
Satu Mare, că de acolo e. Cind a 
dat cu ochii de mâne, — încă 
nu-și dăduse sufletul — m-a mîn- 
giiat pe creștet și mi-a spus :

— Dragul meu nepot, eu o să 
închid ochii. Alte rude mai apro
piate nu am. Așa că am. să-ți las 
ție moștenire moara de făcut praf 
de rumeguș.

— Păi asta-i proprietatea 
bricii. de mobilă 1PROFIL 
din Satu Mare ! Cum mi-o 
lași mie ?

— Ți-o las ca moștenire cu 
toată povestea ei. Fiindcă are 
și o poveste. Și-ți mai las și 
cheia asta.

A vîrît mîna sub pernă și 
a scos o cheie. O cheie sim
plă.

— îți sînt foarte recunoscă
tor, bunicule, dar ce trebuie 
să fac cu cheia asta ?

— Să deschizi... Dar înain
te de a deschide te vei duce 
și vei lucra o zi în hala nouă 
de tîmplărie a IPROFIL-u- 
lui. După asta, vei lucra o zi 
la alimentarea cazanelor.

A mai tușit de cîteva ori și 
mi-a făcut semn să mă apropii 
mai mult de el.

— Dragul meu, în garajul fa
bricii de tîmplărie sînt 20 de mii 
de lei. Ai grijă de ei.

— Dar cum au ajuns banii 
ăștia acolo ?

. — Nu-mi mai pune atîtea între
bări. Lasă-mă să-mi dau sufletul 
liniștit. Te las

— Bunicule, 
fac ?

— După ce 
rugat, te duci în fața biroului'di- 
recției și vezi că în ușa secreta
riatului este... Deschizi și...

— Ce este, ce să deschid ?
Dar bătrînul meu bunic a în

chis ochii fără a-mi mai da vreo 
explicație. M-am dus și am lu
crat, cum i-a fost dorința, o zi în 
hala nouă de tîmplărie. Hala e 
nouă — asta am constatat și eu. 
Dar am mai constatat ceva : in
stalația de ab'•orbire a talajului 
de la mașini a fost proiectată 
greșit. Prin urmare, instalația de 
absorbire... nu absoarbe. Se fac 
renovări, alte cheltuieli dar, cre- 
deți-mă, n-am înțeles pentru 
care motiv a vrut bunicul să lu
crez o zi aici.

cu bine !
dar cu cheia ce

faci tot ce te-am

Turiști străini pe malul Nevei
simbol — legătura nemijlocită dintre 
Lenin și cel mai combativ detașament 
al Piterului revoluționar.

...Străbătînd prospectele de-a lungul 
cărora se înșiră vechile și noile monu
mente ale Leningradului, ori case ano
nime avînd la parter o librărie sau un 
chioșc de ziare, reporterul e urmărit de 
un gînd : prin ce minune s-au păstrat 
ele intacte cînd, cu numai 20 de ani 
în urmă, cotropitorul hitlerist stătuse 
timp de 900 de zile în preajma orașu
lui, îl încleștase cu tot ce era mai dis
trugător în tehnica de război de atunci?

Și iată că reporterul se găsește de-

odată în fața unei realități de ordin isto
ric pe care nu o poate ignora. El nu 
poate trece peste un moment atît de 
important din viața personajului său, 
Leningradul, în care acesta a avut o 
neasemuită comportare eroică. Fiindcă 
leningrădenii nu și-au apărat numai ca
sele și monumentele vechi. Ei au apărat 
aici toate fronturile Uniunii Sovietice, 
pentru care Leningradul era ca un 
steag. Aici era Smolnîi. Leningradul 
era sinonim cu Revoluția.

...Reporterul nu este totuși un istoric. 
El este atras de tot ce este nou, către 
aspectele de cea mai strictă actualitate. 
La Leningrad el are ocazia să-și sa
tisfacă din plin curiozitatea. Nu trebuie 
să uităm că, din acele zile grele, urmă
toare spargerii blocadei, leningrădenii ' 
au pornit să-și refacă orașul. In planu
rile de atunci și de mai tîrziu s-a ținut ; 
seama de personalitatea Leningradului, < 
de tradiția sa arhitecturală, dar și de 
cerința de a face din el un oraș mo- ‘ 
dern, al constructorilor socialismului și 
comunismului.

I-am văzut pe leningrădeni în orele 
libere, la plimbare, dar și la locurile de 1 
muncă. Iată-i, de pildă, pe cei de la < 
uzina „Elektrosila". Din mîinile lor har- ' 
nice ies generatoarele care i-au făcut 1 
celebri. Cu cinci ani în urmă, la expo-

A doua zi m-am dus la hala 
cazanelor, să-i îndeplinesc bătrî- 
nului și cealaltă dorință. In cele 
opt ore, cit am lucrat la alimen
tarea cazanelor, m-au trecut nă- 
dușelile. închipuiți-vă : iei targa 
încărcată cu deșeuri de lemn și le 
urci pe scări la cazane. Nu-i de 
loc ușor. L-am întrebat pe tova
rășul meu de targa :

— Și dumneata ai avut un bu
nic răzbunător ? Spune-mi, mun
ca asta nu poate fi mecanizată 
intr-un fel ?

— Este ! Formal este mecani
zată. S-a adus o bandă rulantă, 
dar mai mult stă decît rulează.

A treia zi m-am dus să-mi iau 
moara în primire. A fost tot 

i- o șolticărie de-a bătrînului. 
Moara asta e o moară de 
măcinat bani și nu praf de 
rumeguș. In cîțiva ani, insta
lația ei a fost transformată 
dé trei ori. Prima dată dă
dea și nu dădea rezultate. 
S-a propus o perfecționare. 
S-au cheltuit zeci de mii de 
lei cu ea. Acum instalația 
zace la fier vechi. Au mon
tat-o iar pe prima și acum 
se instalează o a treia.

Mi-am adus aminte că bă
trînul mi-a lăsat moștenire 

i și 20 000 de lei. M-am dus 
< la garaj. In locul banilor am 

găsit 20 de butoaie pline cu 
niște soluție.

— La ce folosește soluția asta ? 
. — A costat vreo 20 000 de lei. 
E pentru purificarea apelor din 
cazanele generatoare de aburi. 
Trebuia să se instaleze încă de a- 
nul trecut un epurator. 20 000 de 
lei care stau. închiși de luni de 
zile.

Carevasăzică, despre banii ăștia 
era vorba.

în ușa secretariatului, o gazetă 
de perete. Nu era schimbată de 
cîteva luni. Am întrebat pe cine
va de ce n-au mai primenit gazeta 
că, slavă domnului, material au 
destul. Mt-a răspuns:

— Știți, responsabilul gazetei a 
fost trimis într-o altă muncă de 
acum două luni. A plecat cu 
cheia la el.

Am încercat cheia primită moș- 
. tenire de la bunic. De acolo era.
Cum a ajuns la el nu știu.

Noi sintern mai mulți frați. U- 
nul dintre noi lucrează intr-o di
recție a Ministerului Economiei 
Forestiere, de care aparține și 
IPROFIL-Satu Mare.

Bătrînul 

ziția mondială de la Bruxelles, „Elek- 
trosila“ a primit marele premiu pentru 
un generator de 200 000 kW. Dar pu
terea generatoarelor a crescut de atunci. 
Uzina a produs generatoare de 320 000 
kW și lucrează la unul de 500 000 kW. 
Pentru comparație este interesant urmă
torul detaliu : puterea primului genera
tor electric construit pentru centrala 
hidroelectrică dè la Volhov, cel dintîi 
obiectiv al planului GOELRO, inițiat 
de Lenin, era doar de 7500 kW. De 
atunci au trecut 40 de ani ; dar și pu
terea generatoarelor a crescut de peste 
40 de ori.

Nici muncitorii de la șantierele na
vale „Baltika“ nu-și dezmint hărnicia. 
Și aici putem vorbi de tradiție ; doar 
cu șapte ani în urmă s-a sărbătorit cen
tenarul șantierului. Cu acel prilej a 
fost decorat cu ordinul „Lenin“. An dt 
an ctește tonajul vaselor lansate la șan
tierele „Baltika“.

Să părăsim șantierele „Baltika" și să 
facem o plimbare prin oraș ; la fiecare 
pas constați ritmul intens al construc
țiilor. Iată o cifră deosebit de grăitoare : 
la fiecare 24 de ore se mută în case 
nouă cîte 100 de familii. Se prevede cr 
pînă în 1980 suprafața locuibilă a ora
șului să sporească de trei ori în raport 
cu cea de azi.

Cu tot trecutul său glorios, cu monu 
mentele sale istorice, Leningradul este 
un oraș mereu tînăr, care pe zi ce trece 
devine mai frumos. Edilii orașului s-au 
gîndit să facă din Leningrad un ade
vărat oraș-grădină. Ei consideră insufi
cient ca pentru fiecare din cei 3,5 m 
lioane de locuitori să revină doar 17 m 
de spațiu verde ; peste cîțiva ani pent 
fiecare leningrădean vor reveni 30 m 
de spațiu verde. Anul acesta au fost 
vor fi sădiți 110 000 de pomi, precui 
și milioane de flori. Graiul cifrelor est 
destul de elocvent.

Dacă astăzi există Leningradul cu să 
geata Amiralității deasupră-i, dacă ■ 
prevede un Leningrad și mai strălucite 
al viitorilor ani comuniști — aceas 
fiindcă a existat mai înainte un Leni 
grad al lui Octombrie, și un Leningr 
luptător eroic pe frontul Marelui Răzh 
de Apărare a Patriei. Fiindcă a exis 
un Leningrad, oraș al lui Lenin, 
unde începe drumul spre stele...

V. NICOROVÏCJ
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I
n laboratorul chimistului englez 
Davy — inventatorul lămpii de 
siguranță pentru mineri — un 
laborant modest și tăcut spăla 
cu grijă retortele, baloanele și le 

rînduia la locurile lor. Dar preocupă
rile lui nu se reduceau la atât. Citea cu 
aviditate tot ce-i cădea în mînă, făcea 
multe experiențe, croindu-și drum spre 
știință. Și Michael Faraday, căci despre 
el este vorba, avea să devină unul din 
marii oameni de știință cu care se mân
drește omenirea. El este autorul multor 
descoperiri remarcabile în domeniul fi
zicii — de pildă, al fenomenului induc
ției electromagnetice, pe care se bazea
ză funcționarea generatoarelor și mo
toarelor electrice și fără de care dez
voltarea întregii industrii de astăzi ar fi 
inimaginabilă.

Mai puțin cunoscute sînt însă reali
zările lui Faraday în domeniul chimiei. 
Odată, în 1825, cînd lucra încă în la
boratorul lui Davy, atenția lui fu atrasă 
de lichidul ce se aduna în conductele 
prin care trecea gazul de iluminat. Cu 
multă perseverență, a reușit să separe 
din acest gaz, prin distilare, o substanță 
lichidă și incoloră cu miros aromat, pe 
care a numit-o benzen.

Mai târziu, alți chimiști s-au interesat 
de această substanță și au constatat că 
în alcătuirea ei intră numai două ele
mente, carbonul și hidrogenul, că face 
parte deci din categoria hidrocarburilor. 
Benzenul se deosebește însă mult de 
alte hidrocarburi, cum ar fi cele conți
nute în benzină. El este mult mai re
zistent la acțiunea temperaturilor ridi
cate, a oxidanților, a luminii. Benzenul 
dă altfel de reacții chimice și prezintă 
o serie de proprietăți fizice deosebite de 
cele ale hidrocarburilor din benzină. 
Astfel, într-un cîmp magnetic, benzenul

este respins spre regiunile de densitate 
mai mică ale liniilor de forță. Aceste 
însușiri neobișnuite le întâlnim și la hi
drocarburi înrudite cu benzenul ca naf
talina, de pildă, sau la derivați ai ben
zenului, ca fenolul sau anilina care, în 
afară de carbon și hidrogen, conțin și 
alte elemente. Unele dintre aceste sub
stanțe se disting prin mirosul lor aro
mat, de aici și denumirea de „compuși 
aromatici" ai benzenului și derivaților 
săi. Cu timpul însă cuvîntul „aromatic" 
și-a pierdut înțelesul inițial, caracteri- 
zînd înrudirea chimică a unor substanțe 
cu benzenul, chiar dacă nu mai aveau 
mirosul specific.

Chimia cunoaște astăzi peste un mi
lion de diferite combinații chimice, din
tre care nouă zecimi conțin carbon și 
hidrogen, deci compuși organici, iar

mă de lanțuri deschise sau închise în 
cerc. Dintre numeroasele formule pro
puse pentru benzen cea mai apropiată 
de realitate părea a fi cea care presu
punea că cei șase atomi de carbon sînt 
legați într-un lanț închis, formînd un 
hexagon și avînd, în fiecare din vîrfu- 
rile sale, cîte un atom de carbon de 
care se leagă la rîndul său cîte un atom 
de hidrogen. Dar fiecare atom de car
bon este în stare să intre în legătură 
cu alți patru atomi. în hexagon, atomul 
de carbon nu putea să fie legat decît 
cu cei doi atomi de carbon din vîrfurile 
vecine și cu atomul de hidrogen. Ră- 
mînea deci o legătură liberă, a patra. 
S-a ajuns astfel la concluzia că fiecare 
atom de carbon era legat de unul din 
atomii de carbon vecini cu o legătură 
simplă iar de celălalt cu o legătură du-

mai mică, deoarece cei patru electroni 
ai dublei legături determină prin atrac
ție electrică o apropiere mai mare între 
atomi.

Cercetările au scos la iveală un lucru 
surprinzător, anume că moleculele aro
matice își datoresc proprietățile lor fap
tului că șase electroni, cîte unul de fie
care atom de carbon, se mișcă în jurul 
întregii molecule care este astfel un 
conductor electric dar, firește, la scară 
moleculară. O moleculă aromatică se 
aseamănă deci cu o spiră electrică în
chisă și, ca atare, se manifestă ca un fel 
de electromagnet molecular. Astfel se 
explică și fenomenul de respingere a 
benzenului și a compușilor aromatici în 
cîmp magnetic neuniform, menționat 
mai sus. Caracterul de electromagnet 
al acestor molecule se exprimă în for-

® FARADAY NU NUMAI FIZICIAN, CI ȘI 
CHIMIST 9 ENIGMA UNOR COMBINAȚII 
CHIMICE ® O NOȚIUNE ÎȘI SCHIMBĂ

ÎNȚELESUL © DESCOPERIREA UNOR MI
NUSCULI ELF.CTROMAGNEȚI ® HEMOGLO
BINA ȘI CLOROFILA — MOLECULE CU 

„MIEZ" METALIC

dintre aceștia trei sferturi sînt compuși 
„aromatici". Industria farmaceutică, a 
coloranților, a maselor plastice se înte
meiază în bună parte pe utilizarea a- 
cestor compuși aromatici. Din această 
categorie fac parte substanțe atît de di
ferite între ele, ca parfumurile, trotilul, 
colorantul indigo, aspirina, fibre sinte
tice etc.

Cu toată abundența lor numerică, 
multă vreme combinațiile aromatice au 
rămas enigmatice. Chimiștii, deși au 
stabilit că molecula benzenului, care 
stă la baza tuturor acestor combinații, 
este alcătuită din șase atomi de carbon 
și tot șase atomi de hidrogen, nu și-au 
putut da seama în ce fel sînt atomii le
gați între ei sau, cu alte cuvinte, nu au 
putut stabili formula benzenului. Lu
crul nu este lipsit de importanță, deoa
rece aranjamentul atomilor în moleculă 
explică proprietățile substanței respec
tive, indică la ce reacții chimice ar pu
tea participa. La hidrocarburile obișnui
te, nearomatice, și la derivații lor, cum 
sînt alcoolii și acizii, zaharurile și gră
simile, se știa de mult că în molecula 
lor atomii de carbon sînt așezați în for-

Spre Păltiniș
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blă. Formula benzenului arăta astfel ca mulele actuale ale compușilor aromatici 
un hexagon în care după fiecare latură 
reprezentată printr-o liniuță simplă, 
urma alta din două Jiniuțe. Dar nici a- 
ceastă formulă nu i-a satisfăcut pe chi- 
miști, întrucît nu explica toate reacțiile 
și proprietățile benzenului și ale com
pușilor aromatici.

Dezlegarea problemei s-a produs cînd 
s-a descoperit că procesele chimice se 
datoresc electronilor. O legătură chimică 
figurată printr-o liniuță reprezintă în 
realitate o pereche de electroni care a- 
parțin în egală măsură ambilor atomi 
pe care îi leagă. Această legătură chi
mică se realizează prin faptul că pere
chea de electroni de legătură, încărcați 
cu electricitate negativă, gravitează în 
jurul nucleelor pozitive ale celor doi 
atomi, menținîndu-i legați în molecule 
prin forțe de atracție electrică.

Se cunosc astăzi metode pentru a mă
sura distanțele dintre atomii molecule
lor. Cu ajutoru] acestor metode s-a 
constatat că în combinațiile nearoma
tice o legătură chimică simplă între doi 
atomi de carbon are totdeauna aceeași : 
mărime, iar o legătură dublă o distanță !

prin înscrierea unui cerc în interiorul 
lanțului închis al atomilor de carbon.

Iată deci cum Faraday, care a desco
perit fenomenul inducției electromagne
tice în fizică a pus, prin descoperirea 
benzenului, bazele dezvăluirii electro
magnetismului și în chimie !

Cercetări recente au arătat că nu con
tează niimărul și natura atomilor din 
inelul molecular pentru apariția caracte
rului aromatic ; proprietățile fizice și 
chimice cuprinse sub denumirea de ca
racter aromatic apar ori de cîte ori elec
tronii au o mișcare neîntreruptă într-o 
moleculă ciclică. S-au obținut astfel în 
laboratoare hidrocarburi aromatice cu 
un ciclu de cinci sau de șapte atomi de 
carbon (dar cu o sarcină electrică ne
gativă, respectiv pozitivă, pentru ca me
reu numărul electronilor în mișcare să 
rămînă șase), sau compuși în care unul, 
mai mulți sau toți atomii de carbon sînt 
înlocuiți cu alți atomi, ca azot, bor, 
oxigen, siliciu etc. Compușii aromatici 
care conțin carbon mai puțin sau deloc 
sînt substanțe care abia în prezent in
tră în raza vizuala a chimiei. Din ele

se vor putea realiza materiale cu o re
zistență excepțională la temperaturi 
înalte, deschizînd tehnicii perspective 
cu totul nebănuite.

Compușii aromatici se întîlnesc și în 
natură, ei intră în alcătuirea unor com- 
ponenți esențiali ai materiei vii — aci
zii nucleici. Aceste substanțe joacă în 
celulă rolul unor tipare, de purtătoare 
ale caracterelor ereditare, făcînd posi
bilă înmulțirea celulelor. Acizii nucleici 
determină sinteza unor catalizatori (en- 
zime) ce înlesnesc, în condițiile foarte 
blînde din interiorul celulei vii, reac
ții care în industrie cer temperaturi și 
presiuni ridicate.

Pigmentul roșu al sîngelui, hemoglo
bina, care transportă oxigenul în țesu
turile animale, precum și colorantul 
verde al plantelor, clorofila, ce realizea
ză fotosinteza, au formule chimice 
foarte înrudite între ele. în ambele ca
zuri, un atom al unui metal (fierul în 
cazul hemoglobinei, magneziul în cazul 
clorofilei) este înconjurat de un inel 
„aromatic" compus din atomi de car
bon și azot. Aceste molecule conțin deci 
un „miez“ metalic într-o ’„bobină" 
electrică. Capacitatea atomului metalic 
de a lua parte la reacțiile dc oxidare 
sau de fotosinteza se datorează prezen
ței acestui „ciclu aromatic".

Nu se știe încă precis de ce aceștia 
și tocmai aceștia sînt compușii necesari 
reproducerii celulelor sau realizării 
reacțiilor biologice, dar cert este că unul 
din factori; esențiali este caracterul lor 
„aromatic". Cînd se vor cunoaște cu 
precizie toate amănuntele, vom dispune 
în industria chimică de catalizatori mult 
mai activi și poate chiar omul va pu
tea să sintetizeze noi forme de materie 
vie, neîntîlnite pe Pămînt.

In industria zilelor noastre, compușii 
aromatici ocupă un loc de seamă. In in
dustria maselor plastice, antidăunători- 
lor, detergenților, și mai cu seamă în 
industria medicamentelor și coloranților, 
reacțiile pe care se bazează procesele 
de fabricație și proprietățile care deter
mină caracterele produșilor obținuți, se 
datoresc minusculilor curenți electrici 
circulari din moleculele aromatice.

Cercetările teoretice asupra caracte
rului „aromatic", între care și cele ce se 
efectuează în țara noastră, contribuie 
la mai buna înțelegere a proceselor ce 
se petrec în molecule și atomi, lărgind 
cadrul aplicațiilor practice ale chimiei,

A. T. BALABAN 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

vizita culturali
-çp.

Premiul Nobel pentru medicină -1963
Academia de științe 

suedeză a decernat pre
miul Nobel pentru me
dicină pe anul 1963 
neurologilor John Ca
rew Eccles (Australia), 
Alan Lloyd Hodgkin și 
Andrew Fielding Hux
ley (Marea Britanie). 
Acești savanți și-au 
cîștigat merite deose
bite în studierea feno
menelor psihico - chi
mice determinate de 
apariția și transmiterea 

■ impulsurilor electrice 
în nervi. John Carew 
Eccles a fost unul din
tre principalii colabo
ratori ai cunoscutului 
neurolog englez Sher
rington. El a reușit 
pentru prima oară în 
istoria științei medi
cale să introducă elec
trozi în celula ner
voasă, ceea ce i-a per-

mis să studieze pe 
scară celulară cine
tica influxului nervos 
și semnul electric de 
transmitere a acestui 
flux de la un neutron 
la altul.

Aceste lucrări con
stituie totodată o rea
lizare tehnică deose
bită dacă se ține sea
ma că diametrul celu
lelor variază între 30-50 
microni, far mărimea 
electrozilor de sticlă 
folosiți nu depășește o 
fracțiune de micron.

Aplicînd teoriile lui 
Hodgkin și Huxley, 
Eccles a reușit să stu
dieze și să demonstreze 
mecanismul fizico-chi- 
mic al fazelor excita
ției și inhibiției care 
conduc transmiterea de 
la o celulă la alta a 
semnalelor nervoase.

Totodată, el a aplicat 
aceste lucrări la studiul 
dinamicii și cineticii 
reflexelor.

Cercetările funda
mentale amintite au 
permis înțelegerea ex
trem de subtilă a ceea 
ce constituie influxul 
nervos, fenomen care 
nu a putut ii explicat 
satisfăcător timp în
delungat. în prezent, 
cînd în lumea întreagă 
se dezvoltă cercetă
rile consacrate influ
enței diferitelor sub
stanțe chimice asupra 
echilibrului și psiholo
giei nervoase, studiile 
și lucrările celor trei 
savanți contribuie la 
elucidarea cauzelor de 
natură chimică ale bo
lilor nervoase, la ridi
carea eficienței trata
mentului acestor boli.

G R I HI a U

GRfiUflDOS

I
■ ț

Dermatozele artificiale
Sub denumirea de dermatoze artifi

ciale se înțeleg inflamații mai intense 
sau mai puțin intense ale pielii, dato
rite unor cauze bine precizate, me
canice, fizice sau chimice. Mecanis
mele prin care diferitele cauze mențio
nate acționează asupra pielii sînt dife
rite și, după felul lor, ele pot da 
naștere la două categorii de dermatoze 
artificiale: unele, așa-numite obligatorii, 
și altele, numite alergice sau de sensibi
lizare.

Prin dermatoze artificiale obligatorii 
se înțeleg acele dermatoze care se pro
duc la absolut toate persoanele supuse 
contactului cu aceiași factori vătămători; 
dermatozele artificiale de sensibilizare 
sînt cele care apar numai la o infimă 
parte dintre persoanele ce vin în con
tact cu unele substanțe cu totul neiri
tante, tolerate perfect de imensa majo
ritate a oamenilor. La acești indivizi, 
despre care se spune că se găsesc în
tr-o stare de alergie sau că sînt alergici, 
este vorba de o predispoziție morbidă, 
de un teren individual special, tulburat 
prin afecțiuni gastro-intestinale, he
patice, renale, diabetice etc. sau, dese
ori, de tulburări nervoase.

Care sînt cauzele ce intervin în pro
ducerea diferitelor dermatoze artificiale 
și care este aspectul sub care acestea 
se prezintă ?

Cauze mecanice. Prin apăsări și frecă
turi continui în același loc se produce, 
încetul cu încetul, în orice regiune a 
corpului, dar mai adesea la palme sau

degete, o îngroșare marcată a epider- 
mului, o hiperkeratoză ; ea se prezintă 
sub forma unor așa-numite calozități 
bine circumscrise, dure, de culoare găl
buie, prin ale căror crăpături se pot 
produce diferite infecții. Tratamentul a- 
cestor leziuni constă în aplicarea de di
ferite pomezi, băi calde și pansamente 
umede ; hiperkeratoza este apoi înde
părtată cu ajutorul unui bisturiu.

Cauze fizice. Printre acestea mențio
năm : căldura, frigul, razele roentgen, 
razele solare, ultraviolete și infraroșii. 
De exemplu, cînd un corp fierbinte so
lid, lichid sau gazos vine în contact cu 
pielea, el provoacă arsuri ale acesteia,

SFATUL MEDICULUI

Coperta unui volum de poezii și 
cîntece dedicate lui Julian Grimau. 
Volumul a fost publicat la Milano.

Premiera baletului 
„Tablouri dintr-o expoziție“ 
Teatrul muzical „K. S. Stanis

lavski și VI. I. Nemirovici — 
Dancenko“ din Moscova prezintă 
în premieră baletul într-un act 
„Tablouri dintr-o expoziție“, după 
piesa muzicală cu același nume 
a lui Mussorgski.

Suita pentru pian „Tablouri 
dintr-o expoziție”, compusă acum 
90 de ani, ocupă de-a lungul de
ceniilor un loc de frunte în pro
gramele concertelor. Cunoscutul 
compozitor francez Maurice Ra
vel, inspirat de această piesă, a 
prelucrat-o pentru orchestră. A- 
cum, lucrarea lui Mussorgski cu
noaște o viată nouă pe scena de 
balet. Coregrafia și regia apar
țin lui Feodor Vasilievici Lopu- 
hov, artist al poporului din 
R.S.F.S.R., vechi maestru al core
grafiei sovietice.

și calitatea ei, cum și de pregătirea 
atentă a patului germinativ, ține în
tr-o măsură hotărîtoare recolta).

Te oprești lîngă mașinile care se 
plimbă peste cîmpuri, primești în 
palmă șuvoiul de grîu ce se scurge 
în semănătoare, alinți această apă 
aurie și nu poți să nu te gîndești, 
răsfirînd boabele sticloase, la foș
netul lanurilor viitoare. Oprești între 
degete un bob. Te duci cu gîndul la 
răspunderea, la dragostea, la grija 
care-1 ocrotește. Și te oprești desi
gur — tinînd în palmă bobul — nu 
la celula vegetală, ci la celula care 
fertilizează de fapt pămînturile : 
munca și conștiința simplului colec
tivist.

Gospodăria colectivă din Ciuper- 
cenii Noi. raionul Calafat, avea în
scrisă la rubrica „venituri bănești“, 
la sfîrșitul anului trecut, suma de lei 
7 300 000, iar la fondul de bază și 
avere obștească — sumele de 
5 560 000 și respectiv 7 100 000 lei. 
Cifrele sînt materializate în averea 
"tiare se vede șt pe care o poate so- 
ioti, fără să se încurce, și colecti
vistul simplu, și vizitatorul străin (23 
:onstructii zootehnice, peste 837 bovi
ne, dintre care aproape 300 vaci de 
apte și juninci montate, 8 674 pă

sări, 2 718 oi, 210 scroafe si 321 porci 
la îngrășătorie ; 689 600 lei cîști-
guri, numai din sectorul zootehnic, 
pînă acum 1) Firele din această zes- 
t;e, care cuprinde întreaga prlvelis-

■ de astăzi a satului, cu zecile de 
ase noi, cu sute de radiouri, cu 
arnituri noi de mobilă (s-au vîndut 
rin cooperativa de consum din co- 
ună mărfuri în valoare de peste 
500 000 Iei), toate aceste fire duc la 
îmiliile colectiviștilor, autorii ei. Ca 
(S-ți explici imaginea globală, în 
■.ars intră și cîmpul, și fermele, șl 
asele noi, trebuie să iei unul din 
ceste fire, care duce la un nume, 
t un om. Pe care să-l alegi î Pe 
icolae Manea, pe Marin Netoiu, pe 
nil Bîzoi, pe Ghercu Oprea? Sînt 
nar cîțiva din lista lungă a harni- 
lor colectiviști.
Stau de vorbă, în înserarea care 
:de, cu unul dintre cei de mai sus, 
sfîrșitul unei zile de muncă și al 

iui anotimp. Spirala de. fum a ți-

gării sa răsucește odihnitor în aer, 
iar sub această creangă parfumată 
și albastră ca și amurgul putem 
desfășura priveliștea unei zile.

— Ce-al făcut azi, tovarășe 
Oprea ?

Nu e greu de răspuns, dar vorbele 
spun puțin. A degajat împreună cu 
ai lui cîteva hectare de coceni, i-a 
clădit în clăi, a lăsat locul slobod 
ca să intre tractorul, dar a fost atent 
și la arătură, la pregătirea patului 
germinativ, la aducerea seminței, 
învățătura de la cursurile agrozoo
tehnice, pe care le-a urmat și 
le va urma din nou. l-a făcut mai 
atent și mai priceput. Știe cum tre
buie să lucreze tractoristul, știe cum 
trebuie preparat ogorul în mod știin
țific și aplică riguros aceste exigen
te. Veghează ca treaba să se facă 
bine, nu numai munca lui dar și 
munca vecinului, fiindcă se simte 
părtaș cu vecinul în aceeași răspun
dere obștească. Aparent, nimic deo
sebit, o zi ca și cea de ieri, ca și 
cea de mîine, dar una împreună cu 
cealaltă fac un anotimp și dau pro
filul unui om. Nu s-a ivit prilejul 
unui fapt excepțional — cum ar fi, 
să zicem, cel de la Mihălcenl. de pe 
ana Rîmnicului — dar această țesă
tură cotidiană a răspunderii și a 
muncii anonime este totuși temelia 
gospodăriei. Avuția obștească s-a 
țesut din faptul aparent mărunt al 
fiecărei zile, iar bobul conștiinței 
colectiviste strălucește în fiecare 
fapt.

Mi-o confirmă, la gospodăria co
lectivă din comuna Perișor, raionul 
Băilești, un alt colectivist, din secto
rul zootehnic. Gheorghe Mitroi e un 
om scund, între două vîrste, tînăr ca 
înfățișare deși are copii mari, la 
școli în Craiova. Grija și dragostea 
fată de averea obștească l-au ridi
cat în ochii celorlalți, l-au făcut să 
1 se încredințeze în acest an răs
punderea de brigadier zootehnic. 
Ziua de muncă i s-a mai prelungit 
cu cîteva ceasuri, pe care le dă
ruiește gospodăriei fără să i-o cea
ră cineva, numai fiindcă munca i-o 
cere. Fafă de gospodăria din Ciu- 
percenii Noi, gospodăria colectivă 
din Perișor se află încă la început, 
iar în zootehnie mai ales, lucrul a- 
cesta pretinde o răspundere deose-

bita. Gheorghe Mitroi exemplifică 
aceasta printr-un fapt aparent mă
runt : — „Laptele pe care îl mulge 
gospodina la ea acasă poate eă 
rămînă uitat în doniță cîteva ore, 
nu-i mare pagubă. Dar închipuiți-vă 
că cineva de la noi, de la fermă, 
uită în aceleași vase o mie de litri 
de lapte 1 într-o oră, am sacrificat 
dintr-o dată atîta lapte șl atîția 
bani. O asemenea neglijentă păgu
bește gospodăria, adică pe noi toți“. 
Gheorghe Mitroi îmi povestește că 
un asemenea fapt negativ s-a șl în- 
tîmplat nu cu mult în urmă la Peri
șor, din care fapt s-a si tras o con
cluzie importantă : — „Nu trebuie să 
existe muncă de mîntulală 1 Munca 
de mântuială aduce daune, lovește 
în Interesele gospodăriei și deci în 
interesul fiecărui om. Trebuie să 
existe numai muncă de calita
te, făcută cu toată răspunderea, 
cu toată dragostea de care ești în 
stare 1“ (Așa muncesc aici îngrijitori 
de animale ca Ștefan Constantin, 
Pîrjol Marin sau Didu Florea, 
sau Bălan Aurica și Tănase Ana 
de la ferma de păsări). Dar de 
aici, Mitroi Gheorghe mai trage o 
concluzie pe care o transcriem :

— „Nu se poate fără învățătură 1 
Am ajuns într-un stadiu .în care bu
năvoința și chiar numai dragostea 
față de muncă nu ajung. Nici în sec
torul zootehnic, nici în cultura de 
cîmp nu se pot obține rezultatele pe 
care le vrei, fără să aplici știinta 
pînă la bob“. în consecință, briga
dierul de la Perișor și ceilalți oa
meni din sectorul lui au deschis — 
fiecare pe cont propriu 1 — anul de 
învătămînt agrozootehnic. Mai bine 
spus se pregătesc pentru deschide
rea anului, recapitulînd fiecare în 
parte, în timpul liber, materia de a- 
nul trecut, deschizînd din nou caie
tele cu însemnări și cărțile.

Am întîlnit această febră a învă
țăturii și în alte sate oltene. Ea izvo
răște din aceeași conștiință colecti
vistă. Cîmpia în octombrie se pre
gătește astfel pentru un nou ano
timp, necunoscut odinioară, ano
timpul învățăturii. In pragul acestui 
anotimp, tractoarele grăbesc, semă- 
nătorile se plimbă meticulos și har
nic peste cîmpuri, împrăștiind bobul 
fertil. / I

după gradul de intensitate a căldurii. 
Astfel, în formele ușoare, se va produce 
o simplă roșeață dureroasă a tegumen
tului, care dispare destul de repede, în 
arsurile mai intense se formează bule 
pline cu un lichid clar, iar în cele mai 
intense avem de-a face cu distrugeri în
tinse de țesuturi. în același timp, în 
funcție de intensitatea și durata de ex
punere la frig a corpului, se produc 
diferitele grade de degerături. în astfel 
de cazuri nu avem voie 
dintr-odată regiunea degerată ; 
buie frecționată la început cu 
sau apă rece și apoi încălzită 
treptat.

Razele roentgen, ca și cele 
dium-ului, sînt de un mare folos în tra
tamentul multor boli de piele ; dacă 
însă nu se ține seama de doza aplicată 
sau dacă nu se iau măsuri de protec- 

cei ce le manipulează zil- 
da o serie de accidente, 
sau mai tardive, cunoscute 
de roentgen sau radium-

să încălzim 
ea tre- 
zăpadă 
ușor și

ale ra-

ție de către 
nie, ele pot 
mai precoce 
sub numele 
dermite.

Cauze chimice. Mai numeroase sînt bo
lile de piele provocate de diferite -Sub
stanțe chimice, mai ales de cele de sin
teză. In contact direct cu pielea, multe 
din aceste substanțe dau naștere la le
ziuni obligatorii, pe cînd altele provoa
că prin mecanismul sensibilizării, o în
treagă serie de dermatoze alergice. Din 
categoria substanțelor ce dau leziuni o- 
bligatorii fac parte, în primul rînd, caus-

ticele, ca acidul azotic, sulfuric, clorhi- 
dric, cromic, fenic, hidratul de sodiu și 
de potasiu, oxidul și hidroxidul de 
calciu, clorul, formolul, clorura de zinc 
etc. Din cea de a doua categorie a sub
stanțelor chimice provocatoare de der
matoze prin sensibilizare — substanțe 
care nu sînt dăunătoare decît atunci 
cînd sînt aplicate pe pielea unor indivizi 
alergici — menționăm revulzivele ca 
cloroformul, amoniacul, tinctura de iod, 
clorura de etil, apoi mercurul, rezor- 
cina, novocaina, gudroanele, insecticide
le, materiile plastice, arsenicul, vopsele
le de păr, roșul de buze, săpunul, ben
zina, petrolul etc, iar dintre antibiotice 
și chimoterapice — streptomicina, pe- 

• nicilina, sulfamidele. în altă categorie 
de substanțe intră unele flori : crizan
temele, crinii, primulele, unele plante 
ca inui, cînepa, orezul.

Tot în cadrul dermatozelor artificiale 
alergice mai intră și acelea provocate 
de ingestia unei substanțe care la un 
moment dat devine un alergen, sensi- 
bilizînd organismul unor indivizi în 
stare de predispoziție morbidă. Poate 
fi vorba atît de unele alimente, cît și de 
unele medicamente bine tolerate de 
imensa majoritate a oamenilor. Printre 
tulburările pe care le pot provoca sînt 
și manifestări cutanate.

Felul acestor manifestări provocate de 
diversele substanțe alergice care vin fie 
în contact direct cu pielea, fie că sînt 
ingerate, sînt dintre cele mai diferite. 
Astfel, se pot produce erupții de tipul 
eritemului generalizat, cu prurit intens 
și tumefacția tegumentelor, erupții ec- 
zematiforrne, cu roșeață, prurit și ze- 
muire, erupții urticariene cu plăci ro- 
șietice, proeminente, care dispar după 
cîteva ore, pentru a apare din nou, sub 
aspectul unor leziuni papuloase, purpu- 
rice sau chiar ulcerative, însoțite uneori 
și de un edem foarte marcat al pleoa
pelor. Toate aceste erupții pot constitui 
porți de intrare pentru diferiți microbi. 
Precizarea naturii erupțiilor alergice, 
atît de variate ca aspect și cauză — 
precizare care are o deosebită impor
tanță în tratamentul ce trebuie aplicat 
bolnavului — se poate face cel myi bine 
în clinicile și spitalele de specialitate 
prin teste cutanate, unele cercetări mai 
complicate de laborator și diferite alte 
probe.

Prof. dr. ȘTEFAN TEODORESCU

Q carte despre creația poetului 

american Robert Frost

„Tematica lui Robert Frost. Isto
ria marelui poet" — așa se intitu
lează cartea poetului Radcliff Squi
res despre eminentul fiu al poporu
lui american care ocupă un loc de 
seamă în istoria literaturii S.U.A. 
„Creația lui Frost pătrunsă de spi
ritul umanismului și de încredere în 
om oglindește cele mai furtunoase 
evenimente ale secolului al 
— scrie Squires.

Potrivit săptămînalului 
York Times Book Review“, 
face o analiză interesantă 
ției marelui poet american. „Ade
seori — arată revista — Squires 
face aprecieri care scot la iveală 
marea bogăție de idei a operei ana
lizate“.

Din paginile cărții se desprinde 
viu imaginea poetului umanist Ro
bert Frost, a cărui creație se bucură 
de multă popularitate și prețuire în 
lumea întreagă.

XX-lea"

„New 
Squires 
a crea-

© Critica cinematografică internațio
nală consideră filmul realizat de regizo
rul brazilian Alberto d’Aversa după ro
manul „Secerișul roșu" de Jorge Amado 
(roman apărut și în traducere romî- 
nească) ca prima transpunere cinemato
grafică de valoare inspirată de una din 
operele marelui romancier sud-ameri- 
can. Filmul redă tragedia unor țărani 
care, goniți de sărăcie și de foamete, 
străbat un drum lung în încercarea de 
a ajunge la oraș. Drumul este un ade
vărat calvar, cei mai mulți dintre ei 
pierind din cauza bolilor, a foametei, a 
lipsei de apă.

Sală de teatru scoasă 
la licitație

Living Theatre“ din New„The
York a fost nevoit să-ți închidă por
țile. Datoriile sale depășind 50 000 
de dolari, fiscul a scos mica sală de 
teatru la licitație publică. Compania 
acestui teatru s-a făcut remarcată 
prin spectacolele date la Teatrul Na
țiunilor din Paris. In anul 1961, „The 
Living Theatre" a primit la Teatrul 
Națiunilor marele premiu al teatru
lui experimental.

Descoperirea unui tablou 
de El Greco

într-un colegiu din Austin (statul 
Texas, S.U.A.), a fost descoperit un 
tablou al renumitului pictor spaniol, 
de origine greacă, El Greco.

Descoperirea a făcut-o Victor Mc- 
Gree, specialist în pictura secolului 
aj XVI-lea, care a găsit semnătura 
lui El Greco înscrisă cu litere gre
cești sub mai multe straturi de vop
sea. Pînă la confirmarea oficială de 
către un grup de specialiști a des
coperirii lui McGree, tabloul a fost 
pus în păstrare în safeul unei bănci.

matt. Filmul, care va purta titlul „Răz
bunarea doamnei“, este realizat de re
gizorul vest-german Bernard Wicky. în 
rolurile principale apar Ingrid Bergmann 
si Antony Quinn.

• Audrey Hepburn, (cunoscută publi
cului nostru din filmul „Război și 
pace") va interpreta rolul principal în- 
tr-o ecranizare după celebra comedie 
muzicală „My fair lady" (Drăguța mea 
doamnă), care a avut un succes deose
bit fiind jucată timp de șase ani și ju
mătate pe Broadway și numărînd pînă 
acum 3 000 de reprezentații la Londra. 
Comedia este o adaptare după piesa 
„Pygmalion" a lui G. B. Shaw. Audrey 
Hepburn urmează să interpreteze rolul 
Elizei Doolittle, iar actorul Ray Harri
son pe cel al profesorului Higgins.

® O altă ecranizare după o operă 
cunoscută : a început lîngă Roma tur
narea unui film după piesa „Vizita bă- 
trînei doamne" de Friederich Diiren-

Mi s-a spart o țeavă, nu vă supărați că vă deranjez ? 
Nu ne cunoști tovarășe, noi nu ne deranjăm atît de ușor !

— Schimb'
Desene de RIK rAUERBACH
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Fabrica „Electrofar“ din Capitală

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale R P. Romîne

Ministrul forțelor armate, general 
de armată Leontin Sălăjan, a oferit 
vineri seara, în saloanele Casei Cen
trale a Armatei, un cocteil cu prile
jul Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romîne.

Au luat parte Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.M.R., Vir
gil Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., Ion Cozma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, adjuncți ai miniș
trilor forțelor armate și afacerilor 
interne, generali activi și în rezer
vă, ofițeri superiori.

Au participat atașați militari de 
pe lîngă misiunile diplomatice acre
ditate în R. P. Romînă.

"Ar
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale R. P. Romîne, în unități și insti
tuții militare, la casele ofițerilor și 
cluburile de garnizoană au avut loc 
adunări. Au fost ținute conferințe 
despre semnificația acestei zile, su- 
bliniindu-se activitatea P.M.R. pen-

încheierea lucrărilor Congresului național 
de igienă și protecția muncii

Vineri, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne, au luat sfîrșit lucră
rile primului Congres național de 
igienă și protecția muncii.

în cursul dimineții au fost expuse, 
în cadrul celor patru secții de spe
cialitate, referate și comunicări pri
vind problemele de igienă și preve
nirea bolilor profesionale și a acci
dentelor în industria minieră, cerce
tarea microelementelor din apă po
tabilă și studiul igienico-sanitar al 
bazinelor naturale de apă din R. P. 
Romînă, aspecte de toxicologie în 
igiena alimentației publice, precum 
și probleme ale igienei dezvoltării 
copilului și adolescentului.

După-amiază au avut loc discuții 
generale, la care au luat parte nu
meroși delegați la congres și oaspeți 
de peste hotare. în cuvîntul lor, vor
bitorii au relevat importanța con
gresului pentru obținerea de noi 
succese în domeniul profilaxiei, con-

Campionatele europene de volei

încep turneele finale
Atenția amatori

lor de volei va fi 
concentrată înce- 
pînd de astăzi spre 
București și Cons
tanța, unde cele 
16 echipe can
didate la titlurile 
de campioane ale 
Europei își vor 

disp> ja întîietatea. Desigur, fiecare din
tre .finaliste își păstrează anumite 
șanse" la cîștigarea trofeului, dar unele 
dintre echipe pot fi socotite princi
pale favorite ale turneelor. Este im
posibil de anticipat exact locu
rile ce le vor ocupa în clasamen
tele definitive, dar reprezentativele fe
minine ale Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei, Romîniei, Bulgariei și cele 
masculine ale Cehoslovaciei, Ungariei, 
Uniunii Sovietice, Iugoslaviei, Romîniei 
sînt îndreptățite să aspire la titlul eu
ropean. în ce măsură calculele vor con
firma realitatea de pe teren, ne vom 
putea da seama numai urmărind zilnic 
meciurile...

Consultînd programul finalelor, este 
de remarcat că chiar din prima zi vor 
avea loc partide deosebit de interesan
te, fc rte echilibrate, al căror rezultat 
va pu fi hotărîtor la stabilirea ierar
hiei în clasament. Astăzi, la masculin de 
pildă, voleibaliștii romîni întîlnesc re
prezentativa Iugoslaviei, a cărei com
portare din ultima vreme, și mai ales 
forma arătată în preliminarii la Cluj, o 
prezintă îndeajuns de redutabilă. Pentru 
mîine, echipa noastră va avea de trecut 
un nou examen și mai dificil, dat fiind 
faptul că partenera (formația Uniunii 
Sovietice) are un palmares impresio
nant, deținînd și titlul mondial.

Reprezentativa feminină a țării noa
stre joacă astăzi la Constanța cu R. P. 
Bulgaria, avînd în deschidere alte trei 
partide echilibrate, dintre care se deta
șează însă meciul U.R.S.S. — R. S. 
.Cehoslovacă.

în zilele următoare, voleibaliștii 
noștri vor juca cu : R. P. Ungară (luni), . 15—3) echipa R. F. Germane.

tru făurirea și conducerea armatei 
noastre populare, succesele pe care 
le-au obținut militarii în pregătirea 
de luptă și politică.

De asemenea, în unități militare 
s-au organizat manifestări culturale: 
simpozioane, seri literare, spectacole 
ale echipelor artistice și fanfarelor, 
concursuri și întreceri sportive.

La cluburi de întreprinderi, în 
școli, cămine culturale și case de 
cultură, la Palatul Pionierilor din Ca
pitală au fost expuse de către ofi
țeri conferințe despre Ziua Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne. Echipele 
artistice ostășești au prezentat în 
fața oamenilor muncii spectacole re- 
flectînd viața de azi a militarilor.

★
Vineri seara, posturile noastre de 

radio și televiziune au transmis e- 
misiuni consacrate Zilei Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne. în cadrul e- 
misiunilor au vorbit la televiziune 
generalul locotenent Ion Ioniță, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
iar la radio generalul-maior Ion 
Gheorghe.

(Agerpres)

tribuția sa la dezvoltarea cercetări
lor și studiilor pentru prevenirea și 
combaterea îmbolnăvirilor, au apre
ciat nivelul științific ridicat al lu
crărilor comunicate și valoarea a- 
cestora pentru practica ocrotirii să
nătății.

Numeroși oaspeți de peste hotare 
au relevat buna organizare a con
gresului și rolul lui în dezvoltarea 
colaborării științifice între diferitele 
țări.

Congresul a adoptat o serie de 
concluzii privind dezvoltarea igienei 
și protecției muncii în țara noastră.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
congresului a fost rostit de prof. dr. 
Gheorghe Cadariu, directorul Insti
tutului de igienă și protecția muncii.

★
Seara, Uniunea societăților de 

științe medicale din R. P. Romînă a 
oferit o masă la restaurantul 
Athenée Palace în cinstea oaspeților 
de peste hotare. (Agerpres)

Cehoslovacia (marți), Franța (joi) și 
Bulgaria (sîmbătă). Echipa feminină 
susține al doilea meci mîine cu Polo
nia, apoi cu Cehoslovacia (marți), cu 
Iugoslavia (joi), Ungaria (vineri) și 
U.R.S.S. (sîmbătă).

Iată programul meciurilor de astăzi 
și mîine din cadrul turneelor finale 
pentru locurile 1—8.

BUCUREȘTI (sala Floreasca) meciuri 
masculine — Azi, de la ora 16 : 
U.R.S.S. — Franța, Bulgaria — Polo
nia, Romînia — Iugoslavia ; Mîine 
— în sala Floreasca : Polonia — Ceho
slovacia (ora 17,30) și Romînia — 
U.R.S.S. ; în sala Dinamo, de la ora 
17,30 : Franța — Ungaria și Bulgaria — 
Iugoslavia.

CONSTANȚA Azi : Iugoslavia — 
Ungaria (ora 10), Polonia — R. D. Ger
mană (ora 16) și în continuare Ceho
slovacia — U.R.S.S., Romînia — Bulga
ria. Mîine : U.R.S.S. — Iugoslavia (ora 
10), iar după-amiază, de la ora 16 : 
Bulgaria — Cehoslovacia, R. D. Ger
mană — Ungaria și Polonia — Romî
nia.

După cum ni s-a comunicat — astăzi, în 
jurul orei 18,45, posturile noastre de radio 
vor transmite alternativ din București și 
Constanta aspecte do Ia meciul masculin de 
volei Romînia — Iugoslavia și de la cel fe
minin Romînia — Bulgaria. Transmisia se 
va face po programul I.

De asemenea, televiziunea va transmite, 
cu începere do la ora 20, aspecte de la me
ciul Romînia — Iugoslavia.

La Cluj și Cîmpia Turzii vor avea 
loc meciurile masculine pentru locurile 
9—17, iar la Brașov — cele feminine 
pentru locurile 9—13.

★

Ieri la Tg. Mureș s-au desfășurat ul
timele partide ale preliminariilor cam
pionatelor, contînd pentru grupa IV 
masculină. Echipa Franței a cîștigat cu 
3-0 (15—5; 15—11; 15—7) partida 
cu Danemarca, iar Turcia a întrecut cu 
același scor (la seturi) 15—1 ; 15—8 ; 

Adunarea generală 
a Grupului Național Romîn 
al Uniunii interparlamentare

Vineri, 25 octombrie, a avut loc 
la sediul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne adunarea generală a 
membrilor Grupului național romîn 
din Uniunea interparlamentară. A- 
dunarea a ascultat darea de seamă 
asupra lucrărilor celei de-a 52-a 
Conferințe interparlamentare, care 
a avut loc între 12—21 septembrie 
a.c. la Belgrad, și asupra activității 
desfășurate de delegația Grupului 
la această Conferință.

Au luat cuvîntul acad. Șt. S. Ni
colau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, și . deputății prof. 
Stanciu Stoian, Barbu Solomon, Zoe 
Rigani, acad. Horia Hulubei, Mir
cea Rebreanu și prof. Constantin 
Dinculescu. (Agerpres)

Seară cutaJă austriacă
La Casa Universitarilor din Capi

tală a avut loc, vineri după-amiază, 
o seară culturală austriacă organi
zată de Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., 
ai unor instituții centrale din Capi
tală, oameni de artă și cultură. Au 
fost de față dl dr. Franz Irbinger, 
însărcinatul cu afaceri a. i. al Aus
triei la București, și alți reprezen
tanți ai ambasadei.

Cu acest prilej, Anton Săndescu, 
ziarist, a relatat impresii de călăto
rie din Austria. A urmat un recital 
de muzică austriacă, susținut de so
liști ai Teatrului de Operă și Balet 
din București și ai Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“. (Agerpres)

Seminarul de lingvistică 
matematică

între 21 și 25 octombrie a avut loc 
în Capitală seminarul de lingvistică 
matematică organizat de Comisia de 
lingvistică matematică a Academiei 
R. P. Romîne. La seminar au parti
cipat academicieni, profesori uni
versitari, matematicieni și lingviști 
din țara noastră. Au luat parte, de 
asemenea, specialiști din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară.

Tn vederea meciului de mîine

Echipa olimpică 
a Iugoslaviei a sosit 

in Capitală
Duminică pe stadionul „23 August", cu 

începere de la ora 15, echipa olimpică de 
fotbal a tării noastre susține un meci ami
cal cu echipa olimpică a Iugoslaviei. Acest 
joo constituie și un bun criteriu de verifi
care a fotbaliștilor noștri în vederea revan
șei cu echipa Danemarcei, care va avea Ioc 
la 3 noiembrie în Capitală.

Echipa olimpică a Iugoslaviei a sosit în 
Capitală în cursul zilei de ieri. Oaspeții au 
fost întâmpinați de reprezentanți ai U.C.F.S., 
Federației de fotbal, de sportivi și ziariști.

Selecționabilii noștri s-au antrenat zilele 
trecute cu Metalul București. în formația „o- 
limpicilor“ au jucat : Datcu (Suciu), Popa 
(Greavu), Nunweillcr III (Petescu), Greavu 
(ivan), Petru (Nunweiller IV), Kozska, Pîr- 
călab, Constantin, Dridca, Țîrcovnicu, 
Ilajdu. In repriza a doua, linia de atac a 
avut următoarea componență : Ilajdu, Con
stantin, Manolache, Sercdai, Crăiniceanu.

Turneul echipei 
„Progresul" in R. P. Bulgaria

Echipa bucureșteană de fotbal Progresul 
și-a început turneul în R. P. Bulgaria, ju- 
cînd în orașul Kustendil cu formația locală 
Lewski. Fotbaliștii romîni au cîștigat cu 
2—1 (2—1). La Gabrovo, Dinamo Pitești a 
terminat nedecis (2—2) cu Czardafon din 
localitate.

Pe stadionul Republicii
în organizarea clubului Steaua-București 

va avea loc astăzi după-amiază un intere
sant program polisportiv pe stadionul Re
publicii din Capitală. La ora 16,45 se va 
desfășura meciul de fotbal dintre foștii 
jucători ai cluburilor Steaua și Dinamo. 
Printre aceștia sînt : Voinescu, Apolzan, 
Bone, Onisie, Alexändrescu, Mladin, F. Za- 
voda, V. Moldovan, Călinoiu, Nicușor, Ene 
I, Szöke etc. Apoi vor avea loc concursuri 
de călărie cu participarea unora dintre 
campionii republicani la probele de dresaj 
și obstacole, precum și o cursă ciclistă de 
urmărire între cei mai valoroși alergători 
bucureșteni.

în încheierea programului se va desfă
șura, la lumina reflectoarelor, partida ami
cală de fotbal dintre echipele Steaua și 
Rapid.

SC1NTE1A

Cinstirea memoriei 
lui Gheorghe Marinescu
Vineri dimineața a avut loc în 

sala mică a Palatului R. P. Romîne 
ședința solemnă consacrată împlini
rii a 100 de ani de la nașterea emi
nentului savant romîn, prof. dr. 
Gheorghe Marinescu.

La ședința organizată de Acade
mia R. P. Romîne, Ministerul învă
țământului, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și Uniunea So
cietăților de Științe Medicale din 
R. P. Romînă au luat parte acade
micieni, profesori universitari, cer
cetători științifici, medici, studenți 
din întreaga țară, precum și oameni 
de știință din alte țări.

Dcschizînd 'ședința, acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Auademiei 
R. P. Romîne, a subliniat că Acade
mia R. P. Romîne cinstește memoria 
lui Gheorghe Marinescu, savant cu 
renume mondial, patriot luminat, 
unul dintre cei mai iluștri reprezen
tanți ai săi.

A luat apoi cuvîntul acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
care a arătat că profesorul Gh. Ma
rinescu a fost una dintre personali
tățile proeminente ale științei și cul
turii romînești, a cărei activitate 
științifică și pedagogică prodigioasă 
și multilaterală, desfășurată timp de 
peste 4 decenii, i-a creat un renume 
mondial. Evocarea personalității și 
operei științifice și didactice a lui 
Gh. ' Marinescu este expresia înaltei 
prețuiri pe care patria noastră o a- 
cordă marii sale figuri progresiste.

în cuvîntul său, prof. dr. Voinea 
Marinescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, a 
relevat menitele savantului în com
baterea teoriilor idealiste în biolo
gie și medicină și a subliniat că viața 
și activitatea sa constituie o pildă 
mereu vie pentru cadrele medicale 
sanitare în opera de îmbunătățire 
continuă a stării de sănătate a po
porului nostru.

Acad. Șt. S. Nicolau, președintele 
secției de științe medicale a Acade
miei R. P. Romîne, a evocat figura 
savantului, profesorului și patriotu
lui Gheorghe Marinescu, pe care l-a 
cunoscut personal.

Luînd cuvîntul, prof. dr. Marin 
Voiculescu, din partea Uniunii So

A apărui revista

„Probleme ale păcii și socialismului“ 
nr. 10 (62) —’ 1963

A apărut în limba romînă, în Edi
tura politică, nr. 10 (62) pe anul
1963 al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului“, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele : 
„Unitatea —chezășia succeselor mișcă
rii comuniste“ de E. PAPAIÖANNU ; 
„Marxismul creator — baza prac
ticii revoluționare“ de L. SHAR
KEY ; „Despre experiența și sarci
nile Partidului Comunist din Suedia“ 
de H. HAGBERG ; „Socialismul 
mondial și mișcarea muncitorească“ 
de J. BLUME ; „Pentru democrație 
și amnistie I“ de Z. ZOGRAFOS ; 
„Neutralitatea Austriei și Piața co
mună“ de E. FIALA ; „Resursele na
ționale și diviziunea internațională 
socialistă a muncii“ de E. MATEEV; 
„Planul și pîrghiile economice“ de 
K. MIKULSKI.

Rubrica „în partidele comuniste și 
muncitorești“ conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri“ 
sînt publicate materialele discuției 
pe tema „Etapa actuală a mișcării de 
eliberare națională a popoarelor 
arabe“.

La rubrica „Scrisori, note“ sînt 
publicate scrisoarea lui H. BARRERA 
cu privire la politica imperialistă a 
S.U.A. în America Latină, a lui E. 
GONZALES MUNOS despre Vene-

Soprana japoneză 
Mieko Takizawa în țara 

noastră
CLUJ 25 (Agerpres). — în țara 

noastră se află într-un turneu so
prana japoneză Mieko Takizawa 
care după spectacolele susținute pe 
scenele din Cluj și Brașov își va da 
concursul la spectacole ale Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne.

„Colaborarea mea cu ansamblul O- 
perei din Cluj, prima scenă din Ro
mînia unde am apărut — a declarat 
cîntăreața japoneză corespondentu
lui regional al Agenției romîne de 
presă „Agerpres“—a fost dintre cele 
mai rodnice. Partenerii, dirijorul, 
orchestra, întregul colectiv au făcut 
totul pentru reușita spectacolului.

Strădania pe care am depus-o pe 
scena romînească o consider ca pe o 
mică contribuție la întărirea legătu
rilor de prietenie dintre Japonia și 
Romînia“.

Referindu-se la interpretarea dată 
de Mieko Takizawa, rolului Cio Cio- 
san, regizorul Viorel Gomboșiu de 
la Opera romînă de stat din Cluj a 
spus : Adeptă a artei realiste, Mie
ko Takizawa a dăruit Clujului un 
spectacol cu adevărat sărbătoresc. 
Calitățile sale artistice, profunda 
înțelegere a psihologiei personaju
lui, interpretarea de o simplitate 
cuceritoare, vocea de calitate au im
presionat profund pe spectatori și 
ansamblu] operei noastre. Mieko Ta
kizawa a străbătut întreaga gamă 
de sentimente a personajului așa 
cum cred că și-a imaginat Puccini 
pe eroina sa.

(Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din ziua de 25 

octombrie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 6 26 81 19 78 79 41 
66 8 10. Premii suplimentare : 20 30 28. 
Fond de premii : 636.647 lei. 

cietăților de Științe Medicale din 
R. P. Romînă a vorbit despre munca 
de organizator și animator al activi
tății științifice din țara noastră a 
profesorului Marinescu, despre acti
vitatea sa în diferite societăți știin
țifice de peste hotare.

Din partea Institutului medico- 
farmaceutic din București a luat cu
vîntul acad. Grigore Benetato, care 
a evocat neobosita activitate didac
tică a marelui savant la catedra de 
neurologie a Facultății de medicină 
pe care a înființat-o și a condus-o, 
crescînd numeroase generații de 
studenți și fondînd școala româneas
că de neurologie.

Din partea oaspeților au luat cu
vîntul Yan I, director adjunct știin
țific al Institutului medical din 
Pekin, acad. K. Henner, membru al 
Academiei Cehoslovace de Științe, 
președintele Societății cehoslovace 
de neurologie, vicepreședinte al Fe
derației mondiale de neurologie, 
prof. K. Leonhard (R.D.G.), prof. E. 
Hermann (R. P. Polonă), prof. A. Jus 
(R. P. Polonă), membru în Comitetul 
internațional de psihiatrie, prof. P. 
Juhasz (R. P. Ungară), acad. S. A. 
Sarkisov, vicepreședinte al Acade
miei de Științe medicale a U.R.S.S., 
prof. E. V. Smidt, directorul Institu
tului de neurologie din Moscova, 
prof. V. M. Bancikov, președintele 
Societății unionale de neurologie și 
psihiatrie (U.R.S.S.), prof. I. Ristici, 
(R. S. F. Iugoslavia), care au adus 
omagiul lor memoriei marelui sa
vant romîn.

în continuare, au fost făcute o se
rie de comunicări privind viața și 
opera lui Gheorghe Marinescu. Dr.
N. Vasilescu a vorbit despre 
„Gheorghe Marinescu, profesorul, 
medicul și omul“, acad. A. Kreindler, 
despre „Opera științifică a lui 
Gheorghe Marinescu“, și prof. dr. 
State Drăgănescu despre „Gheorghe 
Marinescu, fondatorul școlii neuro
logice din țara noastră“.

în cursul după-ămiezii au început 
lucrările Reuniunii neurologice, or
ganizată cu acest prilej, în cadrul 
căreia au fost prezentate comunicări 
științifice ale cercetătorilor romîni 
și din alte țări.

(Agerpres)

zuela în luptă, a lui J. MUANDA 
despre Congo și neocolonialism, a lui 
J. CARDONA HOYOS cu privire la 
lupta în condițiile regimului anti
popular din Columbia, a lui O. NEU
MANN despre spiritul revanșard în 
școala vest-germană.

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprinde 
recenzii la culegerea „Chemarea 
lansată de marxism“ și la cartea 
„Relatări despre Alderson. Viața 
mea ca deținută politică“ de ELIZA
BETH GURLEY FLYNN.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților“.

CABLU ÎNTRE 
CANADA 

$1 AUSTRALIA
între Canada și Aus

tralia a fost întins un ca
blu submarin. Această li
nie va intra în funcțiune 
la 2 decembrie. Cablul 
constituie o parte a unui 
sistem mondial de teleco
municații.

EVENIMENT
ÎN „FAMILIA" 

KUKRÎNICSÎ

în „familia" renumiți- 
lor caricaturiști sovietici 
care poartă pseudonimul 
colectiv de Kukrînicsî a 
avut loc o aniversare. Cel 
mai tînăr dintre cei trei 
artiști, Mihail Kuprianov 
a împlinit vîrsta de 60 de 
ani. Porfirii Krîlov și Ni
kolai Sokolov au" oferit 
sărbătoritului un original 
buchet. Nu este vorba 
nici despre flori și nici 
despre un desen, ci des
pre un buchet de... pen
sule.

UN FILM
ANTIM1L1TARISȚ

începînd de la 30 oc
tombrie opt săli de cine
matograf din Paris vor 
prezenta publicului un 
film antimilitarist pe care 
spectatorii îl așteaptă cfr 
nerăbdare. Este vorba de 
filmul „Pe frontul de 
Vest nimic nou", ecrani
zare după cunoscutul ro
man cu același nume al 
scriitorului german an
tifascist Erich Maria Re
marque.

3,5 ORE ° 8 ORE
DE SOMN

Un grup de medici a- 
mericani au făcut urmă
toarea experiență. Ei au 
construit un pat-cadă în 
care un sistem special 
menține o temperatură 
constantă. Dormind în-
tr-un asemenea „pat“, în 
stare de plutire, omul nu 
simte greutatea corpului de

TELEGRAME EXTERNE
Interviu acordat de tovarășul 

Alexandru Bîrlădeanu 
ziarului „Pravda"

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Zia
rul „Pravda“ publică sub titlul „Se 
întăresc relațiile economice dintre 
țările frățești“ interviul acordat de 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, despre re
zultatele celei de-a 9-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R., 
care și-a încheiat recent lucrările la 
Moscova.

Premierul Nehru despre 
dezarmarea generală
DELHI 25 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o adunare festivă con
sacrată celei de-a XVIII-a aniversări 
a Organizației Națiunilor Unite, pri
mul ministru al Indiei, Nehru, a de
clarat că „principala sarcină a O.N.U. 
este obținerea dezarmării generale și 
totale“ și că „în prezent situația in
ternațională este mai favorabilă pen
tru atingerea acestui scop nobil“. 
Prin rezolvarea problemei dezarmă
rii vor putea fi eliberate mijloace 
considerabile în vederea lichidării 
înapoierii economice a țărilor în curs 
de dezvoltare. Primul ministru in
dian a arătat că O.N.U. nu trebuie 
să-și înceteze eforturile pentru a re
zolva problema lichidării colonialis
mului și a rasismului.

Declarațiile președintelui Braziliei
RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul la 24 octombrie, în 
cadrul unei ședințe lărgite a guver
nului, președintele Braziliei, Joao 
Goulart, a anunțat că guvernul in
tenționează să aplice măsuri noi în 
scopul stabilizării economice a țării. 
Președintele a subliniat că guvernul 
brazilian va depune toate eforturile 
pentru a duce la îndeplinire țelurile 
naționale dar „fără o capitulare în

Sesiunea Consiliului ministerial
al Uniunii Eut

HAGA 25 (Agerpres). — La 25 oc
tombrie s-a deschis la Haga sesiu
nea Consiliului ministerial al Uniu
nii Europei occidentale, din care 
fac parte cele 6 țări ale Pieței comu
ne și Anglia. U.E.O. a fost conside
rată de miniștrii de externe ai țări
lor participante la Piața comună — 
în ciuda opoziției franceze — ca un 
for adecvat pentru restabilirea con
tactelor cu Anglia, întrerupte după 
respingerea cererii engleze de ală
turare la Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.).

La sesiune guvernul englez este 
reprezentat de noul ministru de 
externe, Butler. Reprezentantul gu
vernului vest-german, ministrul de 
externe, Schroeder, participă la se
siune după ce noul cancelar Erhard, 
a preconizat, în programul prezentat 
în Bundestag, apropierea Angliei de 
Piața comună.

său și este în același timp 
izolat de zgomotele din 
afară. 3,5 ore de somn în 
acest „pat“ echivalează 
cu 8 ore de somn nor
mal...

TRANSPLANTAREA
UNUI OCHI

Chirurgul Pisak Suns- 
wat de la spitalul Siriraj 
din Bangkok a transplan
tat cu succes un ochi de 
maimuță unei femei. In 
cadrul unei conferințe de 
presă, pacienta a declarat 
că nu mai vedea cu ochiul 
ștîng de trei ani, și că 
după operație a început 
să vadă perfect.

DESCOPERIREA
UNUI TEATRU ANTIC

Autoritățile libaneze au 
anunțat că, în cursul să
păturilor arheologice e- 
fectuate la Saida (orașul 
antic fenician Sidon) a 
fost descoperit un teatru 
antic. Această descoperire 
a fost făcută în urma lu
crărilor care au început 
acum un an pe colinele 
fostei cetăți Saida. După 
cum transmite agenția 
France Presse, primele 
săpături promit alte des
coperiri arheologice im
portante.

PE VÎRFUL 
CHACRARAJU-ESȚ

12 alpiniști francezi au 
reușit să urce pentru pri
ma oară vîrful Chacrara- 
ju-est, masiv înalt de 
6 000 de metri, în Anzii 
peruvieni. Ascensiunea, 
deosebit de periculoasă, a 
fost filmată pe tot par
cursul ei.

NOI CUTREMURE 
LA SKOPLJE

După cum transmite a- 
genția Taniug, instru
mentele stației seismolo- 
gice de la Skoplje au în
registrat în zo>rii zilei de 
24 octombrie două noi cu
tremure de pămînt, unul 

gradul 3, iar celălalt

de gradul 2. Potrivit a- 
genției, în regiunea Sko
plje, care a suferit mari 
distrugeri ca urmare a 
puternicului cutremur de 
la 26 iulie, au fost înre
gistrate pînă acum 377 
cutremure.

UN ORAȘ AMENINȚAT

Orașul Peruvian Serro- 
del-Pasco este amenințat 
să dispară. Compania 
„Serro-del-Pasco Corpo
ration“ propune dărîma- 
rea părții vechi a orașu
lui, pentru a efectua lu
crări de prospectare. Tn 
subsolul orașului s-au 
descoperit mari zăcămin
te de minereuri utile.

OUĂ FĂRĂ 
COLESTEROL

La New York au fost 
puse în comerț un nou tip 
de ouă, care conțin mai 
puțin colesterol. Aceste 
ouă au fost obținute în
locuind în hrana păsări
lor uleiurile vegetale ne
saturate cu grăsimi ani
male saturate.

După ce în Iacul Toplitz (Austria), unde se presu
pune că naziștii au scufundat Lăzi conținînd aur si 
documente, s-a înecat, în căutarea acestor comori, 
tmarul Alfred Egner, în jurul lacului au fost postate 
sentinele. Potrivit dispoziției autorităților, în viitor cer
cetarea Iacului se va putea face doar cu aparate de 
fotografiat sub apă.
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Plenara C. C. al P. C» 
Italian

ROMA 25 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Unita", la 24 
octombrie a avut loc ședința plenară 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, convocată pentru 
discutarea problemelor actuale ale 
mișcării comuniste internaționale. 
Enrico Berlinguer a dat explicații în 
legătură cu proiectul documentului 
prezentat spre examinare Comite
tului Central, în care este expusă 
poziția partidului față de aceste pro-« 
bleme.

După discuții Comitetul Central a 
aprobat în unanimitate textul defi
nitiv al documentului.

Arestarea unor conducători 
ai P. C. din Maroc

RABAT 25 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că la 25 
octombrie autoritățile marocane au 
arestat pe primul secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Maroc, Aii Yata, și pe Âb- 
desselem Burquia, membru al Bi
roului Politic al P.C. din Maroc.

Partidul Comunist din Maroc nu 
este recunoscut în mod oficial de le
gile țării, fiind nevoit să-și desfă
șoare activitatea în semilegalitate.

fața presiunilor exercitate de intere
sele străine“.

După cum transmit agențiile de 
presă, Partidul social-democrat din 
Brazilia a anunțat oficial că a hotă- 
rît să sprijine mai departe guvernul 
și să rămînă în cabinetul de coaliție 
al președintelui Goulart. în ultima 
vreme, acest partid a criticat guver
nul, deoarece nu ia măsuri destul de 
energice pentru a face față tendin
țelor inflaționiste.

opei occidentale
înainte de începerea sesiunii, joi 

seara a avut loc o întrevedere între 
ministru] de externe francez, Couve 
de Murville, și cel englez, R. A. But
ler. Deși nu s-a anunțat vreo ame? 
liorare în relațiile franco-engleze în- 
tr-un sector sau altul, s-a hotărît — 
după cum relatează France Presse — 
„menținerea unui contact strîns în
tre Londra și Paris asupra ansam
blului marilor probleme ce stau în 
fața celor două țări".

în cele două ședințe de vineri ale 
Consiliului ministerial al Ü.E.Ö.' au 
avut loc „consultări politice“ între 
participanți, dar, după cum aprecia 
France Presse, „nu se știe încă cum 
vor fi oglindite în comunicatul final 
diferențele fundamentale de tactică 
în privința relațiilor între Apus și 
Răsărit“.

Se știe că din pricina 
colesterolului medicii in
terzic ouăle în hrana bol
navilor de inimă. Noul 
tip de ouă le oferă posi
bilitatea de a consuma a- 
cest aliment fără riscuri.

URAGANUL „G1NNY"

Biroul de informații 
meteorologice din Miami 
a anunțat în seara de 24 
octombrie că uraganul 
„Ginny“ a crescut în in
tensitate și, după ce a 
bîntuit timp de două zile 
asupra Oceanului Atlan
tic, se îndreaptă din nou 
spre Florida și Georgia. 
Un avion meteorologic, 
care urmărește uraganul, 
a anunțat că viteza vîn- 
tului atinge 140 km pe 
oră.

CENTENARUL NAȘTERII 
LU! CALMETTE

La Paris a fost sărbă
torit centenarul nașterii 
lui Albert Calmette care, 
împreună cu Guerin, a 
descoperit vaccinul B.C.G. 
împotriva tuberculozei.
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Lucrările sesiunii O.N.U.
NEW YORK 25 (Agerpres). — La 

24 octombrie a fost difuzat delegați- 
lor la eea de-a 18-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. un proiect 
de rezoluție comun prezentat de Re
publica Populară Romînă, Italia și 
Japonia, referitor la raportul anual 
prezentat de Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică.

Discuțiile asupra proiectului de 
rezoluție vor avea loc în Adunarea 
Generală la 30 octombrie a.c.

*
NEW YORK 25 (Agerpres). — în 

Comitetul politic special al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă exami
narea politicii de apartheid promo
vată de guvernul Republicii Sud-

Interviu acordat de A» A. Gromîko
MOSCOVA 25 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului „Iz
vestia“, A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., con
ducătorul delegației sovietice la cea 
de-a 18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a declarat că actuala 
sesiune se desfășoară sub semnul u- 
nei anumite destinderi a încordării 
internaționale. Referindu-se la im
portanța Tratatului privitor la inter
zicerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară, A. A. Gromîko a de
clarat că acest început bun este con
tinuat și că rezoluția Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la inter
zicerea plasării pe orbită a obiecte
lor avînd la bord arma atomică 
constituie „un nou pas în direcția 
destinderii încordării internațio
nale“.

Răspunzînd la o întrebare despre 
perspectivele sesiunii a 18-a a Adu
nării Generale a O.N.U. A. A. Gro
mîko a spus : „Deocamdată este pre
matur să facem un bilanț, dar dacă 
este să vorbim despre lipsuri, tre
buie să ne referim în primul rînd la 
starea de lucruri în ce privește de-

chemarea Comitetului de 
lupta pentru pace din Japonia, în 
diferite părți ale țării au fost orga
nizate, recent, mitinguri și demons
trații pentru pace. In fotografie : o 
demonstrație la Osaka.

Declarația Ministerului.
Afacerilor Externe al R. P. Chineze

PEKIN 25 (Agerpres). - Agenția 
China Nouă anunță că în legătură 
cu dezbaterile din Adunarea Gene
rală a O.N.U. în problema reprezen
tării Chinei la O.N.U. și a votului 
care a urmat acestor dezbateri, Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității o declara
ție în care arată că respingerea pro
iectului de rezoluție privind repre
zentarea R. P. Chineze la Organiza
ția Națiunilor Unite constituie o în
călcare a Cartei acestei organizații.

De asemenea, declarația mențio
nează: China este un membru fonda
tor al Națiunilor Unite și un mem
bru permanent al Consiliului de 
Securitate. Numai guvernul R. P. 
Chineze este îndreptățit să se bucure 
de' toate drepturile legitime ale Chi
nei în Națiunile Unite. Taivanul este 
o parte inalienabilă din teritoriul 
R. P. Chineze. Elementele clicii lui 
Cian-Kai-și nu au nici un drept să 
reprezinte China. Ele trebuie să fie 
excluse din toate organele Națiuni
lor Unite.

Decernarea premiului 
„Atomul pentru pace“

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
La 25 octombrie, la Washington a 
avut loc festivitatea înmînării pre
miului „Atomul pentru pace“ savan
tului sovietic V. I. Vexler și savan
tului american Edwin Mcmillan. Cei 
doi fizicieni au descoperit și elabo
rat în 1944 principiul autofazării la 
accelerarea particulelor elementare, 
principiu care se află la baza func
ționării acceleratoarelor de mare pu
tere din zilele noastre.

La festivitate au participat apro
ximativ 500 de oameni de știință a- 
mericani și străini sosiți la Washing
ton, cu prilejul centenarului Acade
miei Naționale de Științe a S.U.A.

reprezen-

Africane. Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din ziua de 24 octom
brie, Tesfae Gabre-Egzi, 
tantul permanent al Etiopiei la
O.N.U., a declarat că vina pentru 
creșterea puterii militare a R.S.A. re
vine puterilor vest-europene, care 
continuă să livreze acestei țări arma
ment și muniții, „agravînd prin a- 
ceasta situația și așa destul de peri
culoasă din R.S.A.“. Reprezentan
tul permanent al Etiopiei la O.N.U. 
a chemat guvernele Angliei, S.U.A., 
Franței, Belgiei, Italiei, Japoniei, O- 
landei și R.F.G. să îndeplinească re
zoluțiile Consiliului de Securitate și 
ale Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la R.S.A.

zarmarea". El a constatat cu regret 
că „guvernele unor țări nu-și dau 
încă seama de întreaga acuitate a 
acestei probleme, nu înțeleg că cursa 
înarmărilor a depășit de mult acea 
limită care face ca eventuala dez
lănțuire a unui război să aibă con
secințe dintre cele mai grave pentru 
omenire“.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a subliniat că schimbul de 
păreri sovieto-american care s-a 
desfășurat paralel cu ședințele Adu
nării Generale a O.N.U. a avut „o 
rezonanță internațională egală chiar 
cu cea a lucrărilor sesiunii“. A. A. 
Gromîko a declarat că „în ansam
blu, aceste convorbiri au fost utile“. 
El a arătat că s-a stabilit ca schim
bul de păreri să fie continuat, dar că 
„deocamdată este greu de spus care 
va fi următorul domeniu în care se 
va izbuti să se ajungă la o înțele
gere".

în încheiere, A. A. Gromîko a de
clarat că Uniunea Sovietică „va face, 
ca și pînă acum, tot ce depinde de 
ea, pentru rezolvarea problemelor 
internaționale urgente".

călătorie și 
America La-

După patru luni de 
studii întreprinse în 
tină, în cadrul unei anchete asupra 
efectelor aplicării planului numit 
L’Alianza para progresa“ (Alianța 
pentru progres) în țările acestui 
continent, publicistul american Syd
ney Lens îți publică concluziile, re
produse de săptămînalul parizian 
„L’EXPRESS“.

„Este foarte dificil să găsești vreun 
intelectual latino-american care să con
sidere că Alianța pentru progres și-a 
atins țelul“ — constată Lens. Interlocu
torul latino-american îți spune : „felul 
cum sînt utilizate creditele acestui plan 
nu sporește capacitatea noastră de pro
ducție“, sau : „aceste credite nu com
pensează nici măcar ceea ce pierdem ca 
urmare a scăderii prețului la cafea, za
hăr, sau cositor“ ; de asemenea : „Ali
anța nu a făcut nimic pentru a schimba 
stările noastre sociale. De fapt, ați a- 
gravat dependența noastră".

Lens rezumă în trei puncte cauzele 
„eșuării planului pentru America La
tină” : „1) deoarece «reformele» reali
zate de către oligarhiile la putere sînt 
neînsemnate sau pur și simplu de fa
țadă, 2) deoarece șefii militari legați 
de aceste oligarhii continuă să se o- 
pună oricărei transformări sociale, 3) 
deoarece condițiile comerciale dezavan
tajoase impuse unor economii bazate 
pe monocultură mențin America La
tină într-o situație economică critică“- 

„«Alianța» — scrie autorul — a în
scris ca realizări construirea unui nu
măr de locuințe, de drumuri, de școli, 
dar ea a eșuat în sarcina ei princi
pală, care era de a ridica o «nouă» 
Americă Latină. Oligarhiile paralizează 
progresul și nu permit decît reforme «a 
la Pyrrhus»“.

Citind, de pildă, „reforma agrară“ 
din Venezuela, autorul arată că aci 
„n-au fost distribuite decît 35 000 de 
loturi individuale, populația rurală a 
crescut însă în patru ani cu 100 000 de 
familii noi“. Marii proprietari de pă- 
mînt dețineau 22 milioane ha înaintea 
reformei ; astăzi le-au rămas 21 mili
oane și, de altfel, „au primit un preț 
bun pentru pământul cedat. In orice 
caz, puterea lor politică și economică 
este neștirbită". In Guatemala, „refor
ma agrară, foarte modestă, a fost 
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în scopul reglementării 
pașnice a conflictului 

marocano-algerian
RABAT 25 (Agerpres). — Efor

turile care se depun în vederea reu
nirii unei conferințe pentru regle
mentarea pașnică a conflictului al- 
gero-marocan par să se apropie de 
un rezultat favorabil. Intr-adevăr, 
vineri dimineață se anunțase în mod 
oficial că Marocul și Algeria au con
simțit să ia parte la o conferință la 
cel mai înalt nivel care urma să 
aibă loc în Libia. Guvernul libian a 
făcut. însă, cunoscut vineri după-a- 
miază că nu poate, din motive cu 
caracter material, organiza această 
conferință la Tripoli. Poziția guver
nului Libiei a fost transmisă guver
nelor interesate. La această confe
rință urmau să participe conducăto
rii Marocului, Algeriei, Tunisiei, Li
biei, R.A.U. și Mali.

Agenția France Presse, citind sur
se oficiale marocane, relatează că 
guvernul Marocului a sugerat guver
nului algerian, prin intermediul îm
păratului Etiopiei, Haile Selassie, 
convocarea unei conferințe la nive
lul miniștrilor de externe. Aceasta ar 
reuni pe miniștrii de externe ai Ma
rocului, Algeriei, Tunisiei, Libiei, 

•R.A.U. și Mali și ar avea drept scop 
pregătirea unei întîlniri a șefilor de 
state.

Aceeași agenție relevă că guver
nul Republicii Mali a reînnoit vineri 
după-amiază propunerea sa de a 
convoca la Bamako o întîlnire între 
regele Marocului, Hassan al II-lea, și 
președintele Republicii Algeriene, 
Ben Bella. Potrivit propunerii Re
publicii Mali, la întîlnire nu ar urma 
să participe alți șefi de state. Gu
vernul algerian a acceptat această 
propunere, în timp ce guvernul ma
rocan nu a dat încă un răspuns.

La frontiera algero-marocană con
tinuă ciocnirile militare.

Md dt glande
Rezultatele unei anchete

întreruptă ; în Columbia, au fost dis
tribuite numai 500 de loturi în doi ani, 
în timp ce populația rurală crește cu 
o mie de familii pe săptămână ; în 
Chile, reforma este limitată numai la 
pământurile părăsite, în Costa Rica se 
limitează numai la pămînturi pe care 
le-au ocupat familii de țărani“.

„Reformele fiscale sînt de asemenea 
dezamăgitoare ; oamenii de afaceri din 
America Latină continuă să trimită în 
fiecare an în străinătate cinci pînă la 
șapte miliarde de franci (socotit în 
moneda franceză — n.r.), mai de grabă 
decît să le investească în economia ță
rii lor“.

„Unii conducători sud-americani —

Răsf oind presa străină

un deficit cri- 
iar diferitele 

să-l 
sau

continuă Lens — ar vrea fără îndoială 
să schimbe această stare de lucruri, 
dar sînt împiedicați de către amenin
țarea permanentă a unor clici mili
tare“. în această direcție, Lens citează 
Ecuadorul, Republica Dominicană, 
Hondurasul și alte țări.

„Un alt coșmar al republicilor sud- 
americane : ceea ce economiștii numesc 
«termeni ai schimburilor». ~ 
ceea ce vinde America 
cial la cafea) a scăzut, 
ceea ce sud-americanii 
noi, a crescut.

Există deci, periodic, 
tic al balanței de plăți, 
țări din America Latină încearcă 
acopere contractînd împrumuturi 
reducîndu-și importurile. Pentru a eco
nomisi dolari, ele au încurajat crearea 
unei industrii locale în anumite sec
toare, cum este acel al textilelor. Dar 
produsele acestor industrii locale pro
tejate prin tarife vamale ridicate re
vin mai scump decît produsele impor
tate. Se produce astfel o altă «stran
gulare» economică, de astă dată în in
teriorul țării : prețul la ceea ce țăranul 
vinde la oraș nu crește, sau scade, în 
timp ce la cele cîteva produse pe care 
le cumpără — textile, piele, crește.

Toți observatorii sînt convinși că 
nimic din toate acestea nu va putea să 
se schimbe atîta timp cît oligarhiile 
vor rămîne la putere. Este neîndoiel-

Prețul la 
Latină (în spe- 
în schimb, la 
cumpără de la

Ministrul comerțului al S. U. A. 
despre schimburile economice Est-Vest

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită la 24 octom
brie, în fața participanților la o în
trunire a industriașilor americani, 
care a avut loc la Houston (Texas), 
ministrul comerțului al S.U.A., Lut
her Hodges, a declarat că Statele 
Unite „nu trebuie să respingă su
gestiile cu privire la reexaminarea 
politicii lor în problema comerțului 
între Est și Vest“. După cum a de
clarat ministrul american, „situația 
care a existat atunci cînd am im
pus restricțiile noastre în comerțul 
cu țările din răsăritul Europei s-a 
schimbat deoarece s-a schimbat cli
matul politic mondial“. „A sosit 
timpul, a spus el, să aruncăm o pri
vire asupra schimbărilor care au 
avut loc în Europa, atît în Est cît și 
în Vest“.

Ministrul american a chemat pe 
industriași să ia în considerare posi
bilitățile de lărgire a exporturilor

Dezbaterea din Bundestag asupra programului 
noului guvern vest-german

BONN 25 (Agerpres). — In Bun- 
destagul vest-german au avut loc 
dezbateri asupra declarației-program 
a noului guvern condus de cancela
rul Erhard.

Primul care a luat cuvîntul a fost 
Heinrich von Brentano, președintele 
grupului parlamentar creștin-demo- 
crat. Referindu-se la politica externă 
a noului guvern, Brentano s-a pro
nunțat pentru continuarea liniei po
litice duse de fostul cancelar Ade
nauer. El a subliniat că pentru R.F. 
Germană N.A.T.O. constituie „piatra 
unghiulară“ a întregii politici. Bren
tano a cerut noului guvern o mai 
mare inițiativă privind activizarea 
procesului de „integrare europeană“ 
și și-a exprimat părerea că acordul 
politico-militar franco-vest-german 
ar constitui o bază pentru unificarea 
politică a Europei occidentale. Pre
ședintele grupului parlamentar creș- 
tin-democrat. a opinat pentru „conti
nuarea contactelor precaute" cu 
Uniunea Sovietică.

în continuarea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Fritz Erler, vicepreședinte 
al grupului parlamentar al Partidu
lui social-democrat. El a sprijinit 
poziția guvernului în problemele 
Germaniei, Berlinului occidental,

Vizita parlamentarilor romîni în Belgia
BRUXELLES 25 — Trimisul spe

cial Agerpres, Mircea Ionescu, trans
mite :

In cursul zilei de vineri, membrii 
grupului parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia-Belgia 
din Marea Adunare Națională, în 
frunte cu acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele Comitetului de conducere 

U

nio că ele vor bloca orice reformă care 
riscă să amenințe puterea lor și că vor 
utiliza armata ori de cîte ori se vor 
considera în pericol. Alianța a eșuat 
pentru că a încercat să facă o omletă 
fără a sparge ouăle. Nu se poate crea 
o ordine nouă pînă nu îndepărtezi ve
chiul...“

Referindu-se la așa-numita politică 
„New look“ (o nouă privire) adoptată 
de Departamentul de Stat care denotă o 
anumită preferință pentru oameni ca 
Figueres (Costa Rica), Betancourt (Ve
nezuela) și Llero (Columbia), autorul 
constată : „Trista realitate este că nici- 
unul din cei trei șefi de stat n-a înde
plinit genul de miracole care să fi 
împins pe înfometații și oprimații din 
America Latină să bată la poarta lor. 
De fapt, ej și-au pierdut influența“. 
Lens se referă la situația din Venezu
ela, care „a devenit prada crizelor e- 
conomice și a violenței. Șomajul n-a 
fost niciodată atît de masiv ca acum : 
14% șomeri totali și 30% parțiali“. 
In Costa Rica, „stagnarea economică 
și o creștere demografică de neînchi
puit (un spor de 4,9% pe an) fac ca 
situația să devină tot mai explozivă“... 
„Axa Betancourt-Figueres-Llero în 
loc de a fi un far pentru latino-ame- 
ricani, a devenit ceva opus. în loc de 
a demonstra că Alianța pentru progres 
poate remodela emisfera, se întăresc 
serioasele îndoieli pe care fiecare le 
nutrea“.

„A devenit oare America Latină mai 
stabilă în cei doi ani de cînd funcțio
nează Alianța pentru progres — se în
treabă autorul — pentru a răspunde : 
„Creșterea violenței și sabotajelor nu 
pare s-o indice : grupe de guerilă în 
munții din Guatemala ; aceeași situație 
în Nicaragua ; revolte grave în Vene
zuela ; recentele lovituri de stat din 
Republica Dominicană și Honduras ; 
«invazii» ale țăranilor pe marile dome
nii nu sînt rare în America Latină. 
Presiunile în favoarea unor reforme 
radicale vor deveni tot mai puternice 
pe măsură ce populația Americii Latine 
crește. Alianța a eșuat și e prea tîrziu 
pentru a o salva...

Un lucru e limpede. Oligarhiile au 
pierdut partida. Pe tot continentul ce
rerea de reforme așteptarea unui «re
gim nou» devin tot mai imperative". 

mărfurilor americane pe toate piețe
le lumii. El a cerut ca politica co
mercială să fie privită „din punctul 
de vedere al efortului pentru promo
varea unei păci trainice“ și a subli
niat că „comerțul a avut întotdeau
na o influență importantă asupra re
lațiilor dintre țări“.

A
NEW YORK 25 (Agerpres). — Zia

rul „New York Herald Tribune“ pu
blică rezultatele unei anchete efec
tuate de Institutul american Gallup 
pentru sondarea opiniei publice, în 
legătură cu extinderea relațiilor co
merciale dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
„New York Herald Tribune“ subli
niază că rezultatele acestei anchete 
sînt o mărturie a dorinței majorită
ții americanilor ca în relațiile co
merciale dintre Vest și Est să se în
lăture îngrădirile existente.

N.A.T.O. și cea referitoare la „inte
grarea europeană“. El a salutat mă
surile în vederea slăbirii încordării 
internaționale, considerîndu-le ca un 
bun început care poate avea o influ
ență pozitivă asupra rezolvării pro
blemei germane. „Cursa înarmărilor, 
a declarat vicepreședintele grupului 
parlamentar al Partidului social
democrat, nu ne poate apropia de 
rezolvarea problemelor naționale“. 
Chemînd guvernul ca împreună cu 
ceilalți aliați occidentali „să promo
veze față de Răsărit o politică de 
relații pașnice“, Erler a menționat 
că guvernul vest-german trebuie să 
folosească toate posibilitățile pentru 
normalizarea relațiilor R.F.G. cu ță
rile socialiste.

Și reprezentantul partidului liber- 
democrat, Kühlmann Stumm, a a- 
probat declarația guvernamentală.

în încheierea dezbaterilor pe mar
ginea declarației-program a noului 
guvern vest-german, a luat cuvîn
tul cancelarul Erhard. în declarația 
sa Erhard a lansat un apel tuturor 
partidelor să ajungă la puncte de 
vedere comune. Noul cancelar a 
menționat în încheiere că este ferm 
hotărît să apere, „respectul legalită
ții constituționale“.

al grupului, au vizitat regiunea din 
sudul țării, cunoscută pentru peisa
jele sale pitorești. Deputății romîni 
s-au oprit în localitățile Bastogne și 
Roche.

Guvernatorul adjunct al provin
ciei Luxemburg, Alfred Arnould, a 
oferit o masă în cinstea delegației 
romîne. La masă au luat parte Ed
mond Machtens, președintele grupu
lui parlamentar belgiano-romîn, 
alți deputați și senatori, personali
tăți ale vieții politice și economice 
din această provincie. <e

Președintele grupului parlamentar 
belgiano-romîn, guvernatorul ad
junct al provinciei Luxemburg și 
Ion Pas, membru al delegației ro
mîne, au toastat pentru prosperita
tea celor două țări, pentru colabora
rea între toate țările lumii, pentru 
pace și progres social.

Budapesta are 
a Adunării de 
Pe ordinea de 
printre altele, 
de Miniștri al

BUDAPESTÄ. La 
loc sesiunea ordinară 
Stat a R. P. Ungare, 
zi a sesiunii se află, 
raportul Consiliului 
R. P. Ungare cu privire la situația e- 
conomică a țării.

MOSCOVA. La 25 octombrie, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Tiilsi Giri, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Nepalului, au semnat la Kremlin co
municatul comun sovieto-nepalez.

BONN. La 25 octombrie secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, a sosit 
la Bonn. în aceeași zi el s-a întîlnit 
cu cancelarul vest-german 
Erhard, cu fostul cancelar, 
Adenauer, și cu ministrul de 
vest-german G. Schroeder.

OSLO. Ministrul afacerilor 
al Norvegiei, Halvard Lange, a luat 
cuvîntul la 24 octombrie, în cadrul 
ședinței de deschidere a sesiunii de 
trei zile a Comitetului atlantic, care 
se desfășoară la Oslo. El a declarat 
cu acest prilej că proiectul american 
de creare a mult-discutatelor „forțe 
nucleare multilaterale“ nu constituie, 
după părerea sa, o necesitate pentru 
comunitatea atlantică.

Ludwig
Konrad 
externe

externe

arestate aproximativ 20 
pentru că au participat 
solidaritate cu minerii

MADRID. în orașul spaniol Bil
bao au fost 
de persoane, 
la greva de 
greviști din Asturia.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, N. S. 
Hrușciov a primit la 25 octombrie la 
Kremlin un mare grup de partici
pant la cea de-a treia Reuniune 
Mondială a Ziariștilor.

A avut loc o convorbire caldă, 
prietenească, care a durat mai mult 
de două ore. La ea au participat 
peste 50 de ziariști cunoscuți din nu
meroase țări ale Europei, Asiei, 
Africii și Americii.

Salutînd pe ziariști, N. S. Hruș
ciov a scos în evidență rolul lor 
uriaș în viața publică. Misiunea zia
riștilor democrați, a declarat el, este 
de a aduce o contribuție demnă la 
cauza progresului social al omenirii, 
la lupta pentru pace, pentru elibera
rea națională a tuturor 
de sub jugul colonial.

Apoi N. S. Hrușciov a 
numeroase întrebări.

Ziariștii au mulțumit 
primului ministru sovietic pentru 
convorbirea sinceră și cordială.

Ziaristul din Kenya, V. Niavanda, 
declarat că popoarele Africii dau 
apreciere înaltă ajutorului priete-

popoarelor

răspuns la

cu căldură

a 
o

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate
RomîneaJe R. P.

MOSCOVA 25 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu ocazia zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne, 
colonelul loan Trofin, atașatul mili
tar al R. P. Romîne la Moscova, a 
oferit vineri după-amiază un cocteil 
în saloanele Ambasadei. La cocteil 
au luat parte mareșalul R. I. Mali- 
novski, ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul A. Greciko, comandantul 
suprem al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, generalul de armată A. 
Epișev, șeful Direcției politice ge
nerale a armatei și flotei maritime 
militare sovietice, mareșalii M. Za
harov, K. Verșinin, P. Rotmistrov și 
alți mareșali și generali ai Forțelor 
Armate Sovietice, activiști ai C.C. al
P.C.U.S., reprezentanți ai Ministeru
lui de Externe al U.R.S.S. Au parti
cipat, de asemenea, numeroși ata
șați militari acreditați la Moscova.

Din partea Ambasadei romîne au 
fost prezenți N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, și mem
bri ai Ambasadei.

La 25 octombrie la Muzeul Cen
tral al Armatei Sovietice s-a deschis 
o expoziție care oglindește istoria 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne 
și colaborarea în luptă a ostașilor 
romîni și sovietici.

A
SOFIA 25 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 25 octombrie 
locotenent-colonel Nicolae Pleșa, a- 
tașatul militar al R. P. Romîne în 
R. P. Bulgaria, a oferit în saloanele 
ambasadei un cocteil cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne.

Au participat locțiitorii ministrului 
apărării populare, general-locote- 
nent Ivan Vracev, general-locotenent 
Avgust Kabakciev, general-locote
nent Slavcio Trînski, șeful marelui 
stat major, general-locotenent Ata
nas Semerdjiev, Dimo Dicev, șeful 
secției de politică externă și relații 
internaționale a C.C. al P.C. Bulgar, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali, ofițeri 
ai armatei populare, reprezentanți 
ai presei bulgare.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice și atașați 
militari acreditați la Sofia.

★

PEKIN 25. Corespondentul Ager
pres transmite : Atașatul militar al 
R. P. Romîne în R. P. Chineză, co
lonelul Marin Sorescu, a oferit o 
recepție vineri seara cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale R.P. Romîne.

Au fost de față generalul Huan 
Șu-cen, locțiitor al ministrului apă
rării naționale al R. P. Chineze, ge
neralul Ian Cen-u, șef adjunct al sta
tului major general al Armatei

NEW YORK. Președintele R. S. F. 
Iugoslavia, I. B. Tito, a părăsit la 
25 octombrie, Statele Unite, îndrep- 
tîndu-se spre Europa. Președintele 
Tito și-a încheiat vizitele făcute în 
Brazilia, Bolivia, Chile, Mexic și 
S.U.A.

ROMA. La 25 octombrie s-a deschis 
la Roma Congresul Partidului Socia
list Italian, în prezența a aproximativ 
600 de delegați, precum și a mai mul
tor sute de invitați și ziariști. Au fost 
invitate să-și trimită reprezentanți par
tidele socialiste străine, precum și 
toate partidele italiene, cu excepția 
partidului monarhist și a partidului 
neofascist Mișcarea socialistă italiană.

DAKAR. în orașul senegalez Tam- 
bakunda, au avut loc tratative între 
președintele Senegalului, L. Senghor, 
și președintele Guineei, Seku Ture. 
Cei doi președinți au hotărît să facă 
totul pentru a traduce în viață țelu
rile prevăzute în Carta Organizației 
unității africane- L. Senghor și Seku 
Ture au fost de acord asupra necesi
tății sprijinirii poporului din Guineea 
Portugheză în lupta pentru lichidarea 
dominației portugheze. Ei și-au expri
mat, de asemenea, dorința ca guver
nele Algeriei și Marocului să rezolve 
cît mai repede conflictul de frontieră 
în spiritul principiilor unității afri
cane.

BUENOS AIRES. Mișcarea argen- 
tineană de solidaritate cu poporul din 
Paraguay a dat publicității o declara
ție în care cheamă poporul argenti- 
nean să se pronunțe pentru elibera- 

nesc, dezinteresat, al Uniunii Sovie
tice. El a declarat, de asemenea, că 
ziariștii progresiști din Africa spri
jină întrutotul Tratatul de la Mos
cova ca fiind un acord internațional 
încheiat în interesul întregii ome
niri.

Ziaristul Madanmani Dikșit ,cüA 
Nepal a relevat preocuparea Unit iîi 
Sovietice, a lui N. S. Hrușciov pen
tru îmbunătățirea relațiilor dintre 
toate țările și popoarelè, inclusiv ță
rile și popoarele mici ale Asiei și 
Africii.

A luat apoi cuvîntul Honorio Mâ
nios, președintele Uniunii ziariștilor 
din Cuba. El a numit ajutorul acor
dat de U.R.S.S. și celelalte țări so
cialiste Cubei „un exemplu de in
ternaționalism proletar, de solidari
tate și umanism“.

Președintele Uniunii ziariștilor din 
R. D. Germană, Georg Kraus, a în- 
mînat lui N. S. Hrușciov un bust al 
lui Karl Marx.

întîlnirea a prilejuit o nouă mani
festare a solidarității ziariștilor pro
gresiști din toate țările.

populare chineze de eliberare, și 
Țzen Iun-țziuan, locțiitor al minis
trului afacerilor externe, generali și 
alți ofițeri superiori.

Au fost prezenți R. Budura, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Pekin, și membri ai 
Ambasadei.

A
PRAGA 25 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne — colonel Gheorghe Constan- 
tinescu, atașat militar al R. P. Ro
mîne în R. S. Cehoslovacă, a oferit 
în seara zilei de 25 octombrie un 
cocteil în saloanele Ambasadei.

Au participat general-colonel V. 
Janko, general-colonel J. Vosahlo, 
general locotenent F. Svoboda, loc
țiitori ai ministrului Apărării Națio
nale, Antonin Gregor, prim locțiitor 
al ministrului afacerilor externe, a- 
tașați militari acreditați la Praga și 
alți membri ai corpului diplomatic, 
oameni de cultură, ziariști.

A fost, de asemenea, prezent prof. 
Gheorghe Nițescu. ambasadorul 
R. P. Romîne în Cehoslovacia.

A
BELGRAD 25 (Agerpres). — La 24 

octombrie, atașatul militar al R. P. 
Romîne la Belgrad, colonel Gheorghe 
lăută, a oferit un cocteil cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne. Au fost prezenți generalii-co- 
lonel Kosta Nad.i. Dreciko Manola. 
Gojko Nikolici și Pavle Ilici. precum 
și alți generali și ofițeri superiori iu
goslavi, funcționari superiori din Se
cretariatul de Stat pentru Afacerile 
Externe al R. S. F. Iugoslavia, șefi 
ai misiunilor diplomatice din Bel
grad, atașați militari, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști iugos
lavi și străini.

Au participat, de asemenea, am
basadorul Republicii Populare Ro
mîne în R. S. F Iugoslavia, A. Măl- 
nășan, și membri ai Ambasadei.

A
BUDAPESTA 25 — Coresponden

tul Agerpres transmite : Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, locotenent-colonel Macavei 
Alexandru, atașat militar al R. P. 
Romîne la Budapesta, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil.

Au participat general-maior Uszta 
Gyula, prim-locțiitor al ministrului 
apărării naționale al R. P. Ungare, 
general-maior Borbandi Janos, ge
neral-maior Kaszas Ferenc,.general- 
locotenent Koteies Jenö, locțiitori ai 
ministrului apărării naționale al 
R. P. Ungare, generali, ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice și atașați militari 
acreditați la Budapesta.

rea patrioților paraguayeni întei. ui
tați. în declarație se cere președinte- 
lui Stroessner să elibereze pe toți d6 - 
ținuții politici și să desființeze lagă
rele de concentrare din Paraguay.

CHICAGO. La Chicago a fost creat 
„Comitetul național de luptă pentru 
anularea legii McCarran“ —, lege a- 
doptată de Congresul american la 
23 octombrie 1950, și îndreptată în 
primul rînd împotriva Partidului Co
munist din S.U.A.

ALGER. La 25 octombrie s-a des
chis la Alger primul Congres al țăra
nilor care lucrează în sectorul națio
nalizat al agriculturii din Algeria.

NEW YORK. După cum transmite 
A.F.P., o rachetă balistică americană 
de tipul „Pershing“ a explodat l?ț»'i- 
teva secunde după ce fusese lai tă 
de la centrul de experiențe de ia 
Fort Wingate (New Mexico).

SANTIAGO. Senatorul Salvador 
Allende, candidat la postul de preșe
dinte din partea Frontului acțiunii 
populare din Chile, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că în 
cazul victoriei sale Ia alegerile prezi
dențiale, care vor avea loc în 1964, 
guvernul său va întreprinde măsuri 
împotriva monopolurilor străine, în 
scopul apărării intereselor naționale 
ale țării. Allende s-a pronunțat în fa
voarea stabilirii de relații prietenești 
cu toate țările lumii.


