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Concert coralPlăcile fonoabsorbante

(Agerpres)

încă din vară, 
cantități de gunoi de 

îl împrăștie

Anul XXXII! Nr. 6060 |

Știrile sosite din întreaga țară a- 
rată că în toate gospodăriile de stat 
și în majoritatea gospodăriilor co
lective au fost terminate însămîn- 
țările de toamnă. Datorită bunei 
organizări a muncii și folosirii ra
ționale a tractoarelor și mașinilor 
agricole, semănatul s-a putut face 
in majoritatea unităților agricole, în 
cadrul limitelor epocii optime, con
diție de mare însemnătate pentru 
obținerea unor recolte bogate. Este 
necesar însă ca în următoarele zile 
semănatul să se termine pe toate 
suprafețele prevăzute. Urgentarea 
semănatului trebuie să fie însoțită 
de lucrări de cea mai bună calitate 
pentru a compensa neajunsurile 
cauzate de întârzierea semănatului.

Ca urmare a faptului că în ma
rea majoritate a unităților agricole 
socialiste însămînțările au fost ter
minate, s-au creat condiții ca me
canizatorii să treacă cu toate forțele 
la executarea arăturilor adînci pe 
terenurile destinate însămînțărilor 
de primăvară. Aceasta este o lucra
re de foarte mare însemnătate, de 
care depinde în măsură hotărîtoare 
obținerea unor recolte bogate la cul
turile care se însămînțează în pri
măvară.

Eficacitatea arăturilor adînci de 
toamnă este dovedită cît se poate 
de limpede de rezultatele obținute 
ani de-a rîndul în unitățile agricole 
socialiste și stațiunile experimenta
le. Porumbul semănat în ogoare de 
toamnă a asigurat întotdeauna ob
ținerea unor producții sporite, mai 
mari cu pînă la 50 la sută, față de 
cel însămînțat în arătură de primă
vară. Aceste sporuri de recoltă se 
explică prin faptul că arătura adîncă 
de toamnă înlesnește înmagazinarea 
în sol a unei cantități mari de apă 
provenită din ploi și topirea zăpe
zii. favorizează activitatea microor
ganismelor care contribuie la 
bogățirea solului 
nutritive accesibile

în ultimii ani, în 
gea s-au executat 
de toamnă pe toate 
care se însămînțează primăvara. 
Ca urmare, recoltele de porumb, 
floarea-soarelui, cartofi și alte cul
turi au sporit continuu. Nu a- 
celași lucru s-a întîmplat în regiu
nile Iași și Suceava. Aici în unele 
unități agricole socialiste recoltele 
sînt încă cu mult sub posibilități. 
Aceasta se explică între altele și 
prin faptul că mari suprafețe de 
teren sînt arate abia în primăvară, 
din care cauză pămîntul pierde o 
mare cantitate de apă, iar recolta e 
dijmuită de secetă. Iată de ce este 
necesar ca în această toamnă să se 
facă arături pe toate suprafețele 
care urmează să se însămînțeze în 
primăvară. Așa cum recomandă oa
menii de știință, fac excepție de la 
această regulă terenurile în pantă 
mare, supuse eroziunii. Pentru exe
cutarea acestei lucrări există sufi
ciente mijloace în fiecare regiune și 
raion. Trebuie numai să se organi
zeze temeinic munca pentru utiliza
rea rațională și cu întreaga capaci
tate de lucru a tractoarelor, asigu- 
rîndu-se schimbul doi pe un număr 
cît mai mare de tractoare, pentru 
folosirea din plin a timpului bun de 
lucru.

Mecanizatorii de la S.M.T. Slobo
zia, regiunea București, de pildă, au 
de arat în această toamnă în gos
podăriile colective pe care le deser
vesc ' circa 9 000 de hectare. Pen
tru ca să poată face la timp 
această lucrare, imediat după ter
minarea însămînțărilor ei au trecut 
cu toate forțele la executarea ară
turilor adînci. Folosind din plin, 
din zori și pînă seara, fiecare ma
șină, avînd asigurat pe 50 de trac
toare schimbul doi, ei reușesc să 
are zilnic, în loc de 254 hectare cît 
a fost prevăzut, 275—280 de hectare. 
Rezultate asemănătoare s-au obți
nut și la G.A.C. Ibrianu, raionul 
Făurei, unde pînă acum mecaniza
torii de la S.M.T. Balta Albă au exe
cutat ogoare de toamnă pe circa 
200 de hectare precum și în multe 
alte locuri.

Nu peste tot însă, s-a trecut la 
executarea arăturilor adînci ime
diat după terminarea semănatului, 
în unele unități, datorită faptului 
că n-au fost luate măsuri organiza
torice corespunzătoare, tractoarele 
stau fără să lucreze.

Este necesar ca în aceste zile or
ganele locale de partid, consiliile 
agricole, conducerile gospodăriilor 
de stat, stațiunilor de mașini și trac
toare și ale gospodăriilor colective 
să ia toate măsurile politice și or
ganizatorice pentru ca arăturile a- 
dînci de toamnă să fie făcute la 
timp, pe întreaga suprafață.

Experiența a numeroase 
dării de stat și colective a 
că producțiile cele mai mari 
țin atunci cînd o dată cu arătura 
sînt încorporate în sol cantități co
respunzătoare de îngrășăminte. Con

îm- 
cu substanțe 

plantelor, 
regiunea Dobro- 

arături adinei 
suprafețele

gospo- 
arătat 
se ob-

® Cărți : Studii valoroase des
pre problemele teoretice ale ci
berneticii — de prof. univ. Ed
mond Nicolau ; Monografia unei 
cetăți industriale — de T. Simio- 
nescu (pag. 2-a).

Tineri medici 
și farmaciști la sate

vinși pe deplin de acest lucru, în 
multe locuri lucrătorii din G.A.S. 
și colectiviștii au transportat la 
cîmp, în grămezi, 
însemnate 
grajd, pe care acum 
pe teren și il încorporează sub 
brazdă. în aceste zile trebuie să se 
intensifice această acțiune în toate 
unitățile agricole socialiste, să se ia 
asemenea măsuri care să asigure ca 
pe terenurile destinate însămînțări- 
lor de primăvară să fie transpor
tate și încorporate în sol cantități 
corespunzătoare de îngrășăminte.

Așa după cum se arată în reco
mandările Consiliului Superior al A- 
griculturii, la toate plantele de cul
tură, cu deosebire pe. solurile argi- 
loase, grele, reci, din regiunile ume
de, gunoiul de grajd mai puțin fer
mentat, mai păios, ba chiar nefer
mentat dă rezultate tot așa de. bune 
ca și gunoiul complet fermentat. Co
lectiviștii din comuna Gheorghe La
zăr, regiunea București, bunăoară, 
au o bună experiență în această pri
vință. Aici s-au luat măsuri pentru 
folosirea nu numai a gunoiului de 
grajd fermentat ci și a celui proas
păt. în afară de aceasta pentru a a- 
sigura fertilizarea unoi' suprafețe 
mai mari, colectiviștii aplică doze 
moderate de îngrășăminte și trans
portă la cîmp atît gunoiul proas
păt din gospodărie cît și cel 
din curțile colectiviștilor. Asemenea 
inițiative merită să fie extinse. Fo
losind din plin mijloacele de trans
port existente în gospodării, colecti
viștii trebuie să transporte în aceas
tă toamnă și să încorporeze în pă- 
mînt, sub arătura adîncă, tot guno
iul de grajd pe care îl au la dispo
ziție.

în ceea ce privește îngrășămintele 
chimice, experiențele au arătat că in 
condițiile de la noi din țară cea mai 
potrivită metodă de administrare a 
lor este încorporarea sub brazdă, 
odată cu arătura de toamnă. Dozele 
ce se vor folosi trebuie să fie doze 
moderate, astfel îneît să se asigure

La Combinatul pentru industrializarea lemnului 
de la Suceava a început fabricarea unui nou sorti
ment : plăcile fibrolemnoase fonoabsorbante. Plăcile 
fonoabsorbante au domenii largi de utilizare în com
baterea zgomotului. Ele pot fi folosite la placarea 
plafoanelor și a pereților sălilor de poștă, telefoane, 
birourilor de dactilografe, halelor industriale etc. 
De asemenea, se întrebuințează și pentru ameliorări 
acustice la săli de concerte, teatre, studiouri de radio 
și televiziune. Pe lîngă îmbunătățirea calităților 
acustice ale sălilor respective, prin utilizarea plă
cilor fonoabsorbante se pot obține și efecte deco
rative.

Unități sezoniere de deservire
PITEȘTI (coresp. „Scîn

teii“). — Spre a ușura a- 
provizionarea de iarnă a 
populației cu cartofi, 
varză, gogoșari, ceapă și 
rădăcinoase, în principa
lele centre și cartiere 
muncitorești din regiu
nea Argeș au fost deschi-

Cu prilejul contractări
lor din această toamnă, 
cele 90 de întreprinderi de 
industrie locală din țară au 
organizat la Mamaia o ex
poziție. Aici au fost pre
zentate organelor comer
ciale peste 3 700 de artico
le — industriale, bunuri de 
larg consum și de uz cas
nic ; 664 sînt 
noi, create de 
locală potrivit 
cumpărătorilor,
cestea se remarcă noile ti
puri de mobilă, autosifonul

sortimente 
industria 

cerințelor 
Dintre a-

se recent 40 de unități 
sezoniere de deservire. 
Astfel de unități funcțio
nează la Pitești, Rîmni- 
cu Vîlcea, Govora, Olă- 
nești, Călimănești, Curtea 
de Argeș, precum și pe 
șantierele hidrocentralei 
16 Februarie.

din aluminiu, mașina uni
versală de măcinat, lustrele 
prezentate de I. L. „Drum 
Nou“ din București și 
„Electrometal“ Cluj, bri
chete cu gaz lichefiat rea
lizate de Combinatul in
dustriei locale din Timi
șoara, precum și alte arti
cole de uz casnic și gospo
dăresc. în prezentarea de 
noi sortimente s-au evi
dențiat întreprinderile in
dustriei locale din orașul 
București și din regiunile 
Brașov, Ploiești, Banat.

IAȘI (coresp. 
„Scînteii"). — Co
rul de stat „Ga- 
vril Muzicescu" al 
Filarmonicii de 
stat Moldova din 
Iași a împlinit 10 
ani de activitate. 
Cu acest prilej, a 
fost prezentat în 
sala Filarmonicii 
un concert coral 
dirijat de George 
Pascu și Ion Pa- 
valache. Concertul 
a cuprins lucrări 
corale din reperto
riul romînesc și 
universal și a fost 
audiat de un pu
blic numeros.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Anul acesta au venit să lucreze în 
regiunea Dobrogea noi cadre medi
cale. Zilele trecute aici au fost re
partizați încă 51 de medici și farma
ciști, absolvenți ai institutelor medico- 
farmaceutice din București, Cluj, Iași 
și Timișoara.

Prin grija sfaturilor populare, tine
rilor absolvenți le-au fost create con
diții bune pentru desfășurarea activi
tății în localitățile unde vor lucra.

•k

ORADEA (coresp. „Scînteii“).
La Oradea au sosit luni 32 de absol
venți — din promoția 1963 — ai in
stitutelor medico-farmaceutice din 
București, Cluj, Timișoara și Tg. Mu
reș. O comisie a Sfatului popular re
gional Crișana i-a repartizat pe tinerii 
absolvenți în circumscripțiile sanitare 
comunale din raioanele Aleșd, Beiuș, 
Șimleu, Gurahonț și Ineu. Tuturor 
absolvenților li s-au asigurat condi
țiile corespunzătoare de cazare în 
satele în care vor lucra.

Valorificarea plantelor medicinale
întreprinderile de plante 

medicinale din cadrul coo
perației de consum au va
lorificat din flora spontană 
a țării peste 4 000 tone de 
plante medicinale și aro
matice.

Această cifră, care repre
zintă și o depășire a pla
nului, reflectă strădania 
depusă de miile de culegă
tori, de unitățile achizitoa
re ale cooperației de con
sum și de lucrătorii între
prinderilor de plante me
dicinale ale CENTROCOOP

specializate în prelucrarea 
acestor produse naturale.

O atenție mai mare a 
fost acordată în această pe
rioadă calității plantelor a- 
chiziționate care, după pre
lucrare, sînt destinate con
sumului intern și expor
tului.

Printre numeroasele sorti
mente valorificate pe pri
mele trei trimestre ale» a- 
nului 1963 sînt : fructe de 
măceșe, fructe de cătină, 
iarbă de saschiu, pelin, 
izmă sălbatică și altele.

Pe șantierul de pe strada Șerban Vodă. Maistrul loan Oprea îm
preună cu cîțiva fierari-betoniști execută armăturile la un nou bloc 
în construcție.

(Foto t M. CIOC)

ehnologii moderne
In cadrul lucrărilor 

de montaj a unor noi 
obiective energetice 
de mare capacitate, o- 
perațiile de sudură o- 
cupă un loc deosebit 
de important. Numai 
în cursul acestui an, 
de pildă, pe aceste 
șantiere se vor exe
cuta suduri totalizînd 
circa 550 km de cor
doane. în prezent, în 
acest domeniu au fost 
aplicate procedee și 
metode noi de lucru 
cum sînt : sudura ba
relor de aluminiu în 
mediu de argon, su
dura semiautomată în 
mediu de bioxid de 
carbon folosită la con-

duetele cu < 
mari. Paralel, 
îmbunătățită 
și controlul 
acestora cu 
aparatajului 
Pe unele șantiere se 
folosesc pentru con
trolul calității cusă
turii sudurilor, ultra
sunete și emanații cu 
surse de izotopi radio
activi.

Recent, metoda tra
tamentului termic prin 
inducție a sudurilor 
la piesele de diametre 
mari, cu funie de 
cupru, care se consu
ma foarte repede, a 
început să fie înlo-

diametre 
, a fost 
tratarea 
calității 
ajutorul 
modern.

Prin această 
originală s-a 
o densitate de 
de peste 50 

pe mm p, ob-

cuită cu țeavă de cu
pru răcită cu ajutorul 
apei.
metodă 
realizat 
curent 
amperi
ținîndu-se totodată și 
o scurtare a timpului 
de tratament cu circa 
25 la sută și o redu
cere a numărului de 
stații de tratamente. 
In plus, țeava de cu
pru poate fi refolosi- 
tă de peste 20-25 ori, 
față de 5-6 tratamente 
cîte se puteau efectua 
cu ajutorul funiei de 
cupru.

3<: (Agerpres)

a ambasadorului
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Bulgaria la București, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire prietenească.

Cu ajutorul mecanizatorilor de Ia 
S.M.T. Greci, colectiviștii din Mă-
tăsaru, raionul Găești, au terminat
însămînțările de toamnă. De aseme
nea, ei au făcut arături adînci pen

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
R. P. Bulgaria

octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit în au
diență pe Ivan Kinov, ambasadorul

a ambasadorului R. P. Bulgaria
Luni, 28 octombrie, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria, Ivan Kinov, în legă
tură cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romînă.

fertilizarea unor suprafețe cît mai 
mari.

Sarcini de mare răspundere în 
executarea la timp a arăturilor 
adînci revin mecanizatorilor din 
G.A.S. și S.M.T. De aceea ei sînt 
chemați să muncească cu hărnicie, 
să folosească cu pricepere fiecare' 
oră bună de lucru și întreaga ca
pacitate a tractoarelor, să execute 
numai lucrări de bună calitate.

De mare însemnătate este ca me
canizatorii să fie sprijiniți puternic, 
zi de zi, de către colectiviști. Elibe
rarea fără întîrziere a terenurilor 
de coceni, bețe de floarea-soarelui 
etc., în așa fel îneît tractoarele să 
poată trece imediat la arat, trans
portarea și împrăștierea din timp 
pe cîmp a îngrășămintelor, sînt nu
mai cîteva din problemele care tre
buie să stea în aceste zile în atenția 
colectiviștilor. *•

Organelor locale de partid și de 
stat, consiliilor agricole regionale și 
raionale le revin sarcina importan
tă de a îndruma unitățile agricole să 
organizeze cît mai bine munca, de 
a controla felul cum sînt folo
site forțele existente și cum se e- 
xecută aceste lucrări, de a-i ajuta 
operativ pe colectiviști și muncito
rii din G.A.S. să ia asemenea mă
suri care să asigure executarea ară
turilor adînci de toamnă pe toate 
suprafețele prevăzute, fertilizarea 
cu îngrășăminte organice și chimice 
a unor întinderi cît mai mari 
teren.

S.M.T. Greci, colectiviștii din Mă- 
tăsaru, raionul Găești, au terminat 
însămînțările de toamnă. De aseme
nea, ei au făcut arături adînci pen
tru însămînțările de primăvară pe o 
suprafață de peste 380 ha arături 
din cele 590 ha planificate.

(Foto : A. CARTOJAN)

tru însămînțările de primăvară pe o
suprafață de peste 380 ha arături
din cele 590 ha planificate.

alin pentru iernarea
La G.A.S. Ardud, Ca

rei și Vetiș, din regiu
nea Maramureș, au fost 
date în folosință noi cas
tele de apă, iar la gos
podăriile agricole de 
stat din Acîș, Chereușa, 
Satu Mare, Seini, Tăș- 
nad și altele s-au forat 
puțuri care au contri

buit la dublarea debi
tului de apă potabilă 
față de anul 1961. Prin 
instalațiile făcute și cele 
care se află în construc
ție se asigură alimenta
rea cu apă în grajduri 
a peste 80 la sută din 
numărul vitelor mari. 
O dată cu executarea

lucrărilor de moderni
zare a sectoarelor zoo
tehnice s-a muncit in
tens și la ridicarea unor 
noi adăposturi pentru 
animale. La G.A.S. Do- 
rolț s-au construit încă 
patru grajduri și două 
maternități.

(Agerpres).

animalelor

(Foto : A. CARTOJAN)

La antrenament. (Pe patinoarul artifi
cial din Parcul sportiv „23 August").

Intr-un loc unde Cerna uda cu dărnicie pilcuri 
de sălcii și plopi, unde pămîntul mustea apă la 
fiecare lovitură de casma, constructorii hunedo- 
reni au început acum cîțiva ani construcția unor 
mari și moderne laminoare. în prima etapă s-a 
ridicat marele bluming, între cilindrii căruia 
lingourile de oțel „pășesc" pe drumul lung al 
transformărilor lor. A urmat apoi, la rînd, lami
norul de 650 mm — adăpostit sub cîteva hectare 
de hală — care transformă producția oțelurilor 
hunedorene în milioane de kilometri dc bare și 
profile. Cu forțe împrospătate, constructorii au 
pornit să desăvârșească bătălia din lunca Cernei. 
în nici trei ani, ei au ridicat noi hale de mari 
proporții — suprafața lor cuprinde peste 100 000 
mp — și au montat aci cîteva noi laminoare. Pe 
baza lor, oțelul Hunedoarei, valorificat superior, 
va satisface într-o măsură și mai mare cerințele 
economiei naționale.

Construite în ritm rapid, la un 
înalt nivel tehnic, Iaminoarele 
de sîrmă, profile fine și semifa
bricate au ridicat în fața side- 
rurgiștilor probleme din cele mai 
complexe. Mașinile și utilajele 
noi, automatizate, tehnologia 
nouă a laminării au însemnat 
pentru hunedoreni un vast cîmp 
de activitate, aproape neexplorat.

XS"" ei care au făcut primii pași 
pe terenurile viitoarelor 

laminoare au fost cîțiva ingineri 
și maiștri cu experiență în pro
ducție, care mai făcuseră cunoș
tință cu astfel de începuturi. 
Inginerii Gheorghe Mateescu, 
Ștefan Bercovici, Ștefan Mocio
fan și Zoltan Lucaci, maistrul 
principal Dumitru Ionescu și 
alții lucraseră la bluming și la 
„650“, acumulaseră o apreciabilă 
practică în producție. Ei au cons
tituit nucleul în jurul căruia s-a 
închegat încetul cu încetul co
lectivul noilor laminoare. Colec
tivul s-a născut cu mult înainte 
de intrarea agregatului în func
țiune, cînd constructorii începeau 
să așeze pe postamentul de be
ton primele utilaje. S-a făcut 
împărțirea oamenilor în echipe

la locul de muncă chiar în prima zi cînd ampla- , intrarea laminatoarelor în funcțiune și continuă 
sarea multor utilaje era conturată doar în pro- - - • - • -
iede. Cuptorarii, laminatorii, manevranții, elec
tricienii și lăcătușii — în total cîteva sute de 
oameni — au fost cuprinși într-o adevărată cam-

LA NOILE LAMINOARE
ALE HUNEDOAREI

panie de calificare și specializare. Cursurile se 
țineau zilnic ; erau predate lecții pe cele mai 
diferite teme — de la matematici și tehnologia 
laminării, la tehnica semiconductorilor și reglă
rilor automate. Școlarizarea luminătorilor în 
astfel de cursuri s-a desfășurat intens pînă la

O

■
Cîțiva oameni de nădejde de Ia Iaminoarele noi ale Hunedoarei. (De la stînga 

la dreapta) : inginerul electrician Ștefan Mociofan, Iaminatorul-șef Traian Țabrea, 
inginerul electrician Ștefan Bercovici, maistrul laminator Mircea Mihai, electricianul 
Aurel Tegara și laminatorul-șef Eugen Bala.

încă, azi la un nivel superior, potrivit cerințelor 
impuse de exploatarea acestor agregate moderne. 
Numai în acest an, numărul cursurilor de cali
ficare și specializare trece de 50, cuprinzînd 
circa 1 500 de oameni. Sînt cifre care dovedesc 
că la noile laminoare calificarea oamenilor, ri
dicarea permanentă a nivelului lor profesional 
au fost chiar de la început o problemă tot atît 
de importantă ca și realizarea și depășirea indi
catorilor tehnico-economici planificați.

Munca pentru formarea unor colective de oa
meni pricepuți, capabili să țină în mîini frînele 
producției, nu s-a limitat numai la aceste 
cursuri. Repartizați pe lîngă echipele de cons
tructori, viitorii laminatori n-au fost simpli 
spectatori la montarea utilajelor, ci s-au înca
drat efectiv în această muncă. Gavrilă Verme- 

Tegară, Marin Ghiu- 
au cîștigat o bună 

la montaj. Această 
ei au împărtășit-o

șan, Aurel 
ra și alții 
experiență 
experiență 
celorlalți tovarăși de muncă. Cit 
despre ingineri și maiștri, aceștia 
au studiat tehnica, proiectele, 
caracteristicile și principiile de 
funcționare ale noilor agregate, 
au făcut să se încetățenească în 
colectiv spiritul de disciplină 
organizare.

aminarea primelor bare 
oțel a fost așteptată

?»

de 
, . cu

justificate emoții. Cînd firele ro
șii de metal alergau cu viteza 
unui expres printre cilindri și 
ghidaje, oamenii au înțeles că 
începutul făcut era bun, mai bun 
decît se așteptaseră. Dar în ace
lași timp, fiecare laminator și-a 
dat seama că deși faza începutu
lui a fost depășită, mai au de 
străbătut un drum însemnat 
pentru a stăpîni la perfecție noile 
agregate.

Nimeni din cei care au pentru
L. VISKI 

coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. IlI-a)



SCÎNTEIA Nr. 60S0

hi pragul noului an școlar 
în învățămintul de partid la sate

Ne aflăm în pragul deschiderii noului an în învățămintul de 
partid la sate. In cele mai multe locuri, organele și organizațiile de 
partid au luat toate măsurile pentru ca studiul în noul an să se 
desfășoare în bune condiții. Redăm în cele ce urmează unele as
pecte ale acestor pregătiri, în relatarea unor corespondenți regionali 
ai ziarului nostru.

Ținînd seama de pregătirea și dorința 
fiecărui cursant

în noul an de învățămînt, în or
ganizațiile de bază din satele și co
munele raionului Bujor vor func
ționa 226 de cursuri și cercuri de 
învățămînt de partid.

Multă grijă și răspundere a mani
festat biroul comitetului raional de 
partid față de înscrierea cursan
ților. Birourile organizațiilor de 
bază au fost îndrumate să stea 
de vorbă cu fiecare cursant, să-i re
comande. în funcție de gradul de 
pregătire și de dorința sa, forma de 
învățămînt pe care să o urmeze. ■

Membrii biroului raional, deși an
grenați în campania agricolă de 
toamnă, au controlat, în sec
toarele de care au răspuns, fe
lul cum s-au făcut înscrierile 
în cercuri și cursuri și au aju
tat in mod concret organizațiile d . 
bază în această muncă. Astfel tov. 
Manea Mihalache, secretar al comi
tetului raional, a stat timp de cîteva 
zile în organizația de bază de la 
S.M.T. Chiraftei unde, împreună cu 
Dumitru Cristea, secretarul organi
zației de bază, și cei 4 propagandiști, 
a discutat cu toți cei 97 de tovarăși 
care au fost înscriși la cercurile de 
studiere a statutului P.M.-R. și la 
cursurile serale.

La fel s-a procedat și în comuna 
Berești, unde a fost tov. Ion Cîrjan, 
secretar al comitetului raional de 
partid, precum și în comunele Tu
dor Vladimirescu, Măstăcani, Cava- 
dinești, Băleni, Smulți și altele.

Un element noii în pregătirea a- 
nului de învățămînt îl constituie or-

ganizarea punctelor de consultații, 
în 3 centre mari ale raionului : 
Smulți, Gănești și Berești. Acestea 
au fost dotate cu materiale docu
mentare necesare și au cîte un grup 
de lectori care vor da consultații pe 
diferite teme.

Pregătirile pentru noul an în în- 
vățămîntul de partid au început din 
timp și în satele raionului Brăila. 
Comitetul raional de partid s-a ocu
pat de înscrierea cursanților, de or
ganizarea unor puncte de consulta
ții în centrele îndepărtate etc.

In acest raion, mai sînt însă orga
nizații de bază unde munca de în
scriere în cercuri și cursuri s-a fă
cut cu superficialitate. Biroul orga
nizației de bază din gospodăria co
lectivă din comuna Traianu. de pil
dă, nu a căutat să afle preferințele 
cursanților, ci, fără a discuta cu ei, 
i-a înscris în mod automat, după 
carnetele de evidență de anul tre
cut. „Va fi al treilea an de studiu 
în același cerc“ — ne-au declarat 
tov. Tudor Mocanu și Ion Surdan. 
Vor putea oare să mai prezinte in
teres pentru acești cursanți lecții pe 
care le vor audia pentru a treia 
oară? Din păcate nici secretarul or
ganizației de bază, nou în această 
muncă, n-a fost ajutat să organi
zeze învățămintul de partid.

Sînt lipsuri care pot fi remediate 
pînă la începerea cursurilor, dar 
pentru aceasta se cere operativitate.

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

Seminarii de economie agrară
Din experiența anului trecut, Co

mitetul raional de partid Titu a 
dobîndit învățăminte prețioase în 
organizarea seminariilor de econo
mie agrară. Ceea ce a preocupat în 
primul rînd comitetul raional anul 
acesta a fost asigurarea omogenită
ții seminariilor. Tocmai de aceea 
ele au fost organizate pe grupe, se
parat cu cadrele de specialiști din 
G.A.C.. din G.A.S. și S.M.T., cu ac
tiviștii de partid. Anul acesta vor 
funcționa 18 seminarii de economie 
agrară, cuprinzînd un număr de 
435 de ingineri agronomi, zooteh- 
niști, medici veterinari, directori 
de gospodării de stat și S.M.T- pre
ședinți de gospodării colective.

De remarcat că majoritatea aces
tor seminarii au fost organizate în 
unitățile agricole (pentru specialiș
tii din unitatea respectivă și din cele 
apropiate).

In cele mai multe locuri, condu
cătorii seminariilor de economie a- 
grară, pe baza consultării cu orga
nizațiile de partid, cu conducerile 
unităților și cu un mare număr de 
cursanți, au elaborat propuneri pen
tru programul de studiu, avînd în 
vedere problemele concrete, locale 
ale dezvoltării agriculturii, propu-

neri care au fost transmise spre 
aprobare biroului comitetului raio
nal.

F. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii'

Forme noi de învățămînt
Comitetele de partid și organiza

țiile de bază din G.A.C. Ciorani, 
Fulga de Sus, Sălciile, Amaru, Flo- 
rica și alte comune ale raionului 
Mizil au organizat cercuri de stu
diere a economiei și organizării pro
ducției în gospodăriile agricole co
lective care vor funcționa începînd 
din toamna aceasta. Comitetul raio
nal de partid s-a îngrijit din vreme 
de organizarea acestor cercuri, în 
care vor studia președinți de gos
podării colective, membri ai consi
liilor de conducere, brigadieri, șefi 
de echipe, colectiviști fruntași, care 
au absolvit cursurile serale de 
partid. Propagandiștii au fost a- 
leși din rîndul activiștilor de partid, 
inginerilor agronomi, cadrelor di
dactice care predau cursul Agricul
tura — oameni care au cunoștințe 
economice, cunosc bine problemele 
privind organizarea muncii, a pro
ducției și repartiția în G.A.C., 
dezvoltarea producției agricole. 
Cercurile de la gospodăriile colec
tive din Sălciile și Ciorani, de pil
dă, vor fi conduse de Achim Nico
lae și Mihai Ion, instructori ai 
comitetului raional de partid, iar 
cel de la Fulga de Sus de agrono
mul Dinu Stroe.

Zilele acestea, în două centre — 
Mizil și Mihăilești — va avea loc

pregătirea tuturor propagandiștilor 
care predau la aceste cercuri în ve
derea primelor seminarii. Cu acest 
prilej se vor dezbate probleme pri
vind dezvoltarea și folosirea gos
podărească a fondurilor obștești și 
fondul de bază al gospodăriilor co
lective, ale activității gospodă
riilor colective din raion. Biroul 
comitetului raional a aprobat deja 
tematicile elaborate de comitetele 
de partid sau organizațiile de bază 
din gospodăriile colective, cuprin
zînd lecțiile ce vor fi predate în în
tregul an în cadrul fiecărui cerc. 
De remarcat că tematicile țin sea
ma de specificul gospodăriilor res
pective. Astfel, în gospodăriile din 
partea de șes a raionului se vor 
studia îndeosebi problemele organi
zării muncii în cultura cerealelor 
și plantelor tehnice, în cele din 
zona de deal problemele organiză
rii și normării muncii în cultura 
viței de vie și a pomilor.

Pentru însușirea cît mai temeini
că a cunoștințelor, comitetul raio
nal de partid și-a propus să or
ganizeze cu cursanții vizite în 
gospodăriile colective fruntașe din 
raion și în unele gospodării de stat.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii*

Pregătirea propagandiștilor
Se știe că bunul mers al învăță- 

mîntului de partid depinde în mă
sură hotărîtoare de propagandiști, 
de pregătirea politică și ideologică 
și priceperea lor metodică.

Comitetul raional de partid Ora
dea a luat măsuri din timp în ve
derea selecționării și pregătirii pro
pagandiștilor pentru cercurile și 
cursurile de partid de la sate. în a- 
cest scop au fost formate colective 
pe lîngă cabinetul raional de partid, 
care au ajutat organizațiile de bază 
în verificarea cunoștințelor politice 
și ideologice ale acestora. Ele au 
purtat discuții cu viitorii propagan
diști cu privire la problemele prin
cipale ale politicii interne și externe 
a partidului, la sarcinile actuale ale 
construcției socialiste la sate etc. 
Astfel au fost selecționați 176 pro
pagandiști care vor conduce cercu-

Pentru noii membri și candidați de partid
Organele și organizațiile de partid 

din raionul Sighet acordă o atenție 
deosebită educării partinice a noi
lor membri și candidați de partid 
din rîndul colectiviștilor, înarmării 
lor cu temeinice cunoștințe despre 
politica partidului și trecutul lui 
de luptă. Și cum marea majoritate 
a acestora și-au manifestat dorința 
de a studia în acest an Statutul 
P.M.R.. pe întreg raionul au fost 
organizate peste 30 asemenea 
cercuri.

Cea mai mare parte a cercurilor 
de studiere a Statutului partidului 
vor fi conduse de activiști de partid.

Pentru pregătirea pölitico-ideolo- 
gică a noilor membri și candidați de 
partid, cît și a activului fără partid, 
biroul comitetului raional de partid 
a hotărît ca, în afară de for
mele de învățămînt de partid ce 
vor funcționa în acest an în satele 
raionului, să se organizeze lunar

conferințe și expuneri pe probleme 
actuale, ale politicii interne și ex
terne a partidului și guvernului, pe 
probleme ale vieții interne de 
partid etc. De pe acum au fost 
stabilite temele expunerilor. Dintre 
ele amintim : „Căile și mij
loacele întăririi și dezvoltării e- 
conomice a gospodăriilor agricole 
colective“, „Creșterea rolului con
ducător al partidului în etapa de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră“, „Necesitatea respec
tării disciplinei de partid și de 
stat“, „Fizionomia moral.politică a 
comunistului“, „Importanța stagiu
lui de candidat de partid“ etc. Ex
punerile vor fi făcute de către 
membri ai biroului și ai comitetului 
raional de partid, de activiști de 
partid, lectori ai cabinetului raional 
de partid.

I. VLANGA 
coresp. „Scînteii*

rile și cursurile de partid din satele 
raionului. Dintre aceștia, 25 sînt ac
tiviști ai comitetului raional de 
partid, iar ceilalți sînt cadre din e- 
conomie, din aparatul de stat, cadre 
didactice, muncitori și tehnicieni. 
Un număr de 48 propagandiști sînt 
absolvenți ai diferitelor școli de 
partid.

Comitetul raional de partid s-a în
grijit ca propagandiștii să urmeze 
cursurile de pregătire de 15 zile or
ganizate de către comitetul regio
nal de partid. La aceste cursuri au 
participat 102 propagandiști. Alți 42 
au fost pregătiți timp de 4 zile de 
către cabinetul raional de partid.

In cadrul cursurilor, membri ai 
biroului comitetului raional de par
tid, cadre din economie și din apa
ratul de stat, specialiști au predat 
lecții pe teme ca : rolul economic al 
statului socialist ; sarcini actuale 
privind consolidarea și dezvoltarea 
unităților agricole socialiste ; orga
nizarea și retribuirea muncii în gos
podăriile colective ; dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a producției 
agricole ; munca organizațiilor de 
partid din unitățile agricole socia
liste ; dreptul de control al organi
zațiilor de bază ; întărirea rînduri- 
lor partidului și educarea parti
nică a noilor membri și candidați de 
partid etc. Au fost organizate, 
de asemenea, vizite în unită.ți 
agricole socialiste fruntașe. Pen
tru viitor comitetul raional de 
partid își propune să asigure, pe 
lîngă pregătirea propagandiștilor a- 
supra problemelor cuprinse în pro
grama de învățămînt, organizarea de 
expuneri p.e teme variate menite să 
lărgească orizontul lor politic și cul
tural, informarea lor asupra sarcini
lor și evenimentelor actuale, vizite 
în unități fruntașe, schimburi de ex
periență etc.

H. GROSU 
coresp. „Seînteii"

„Călușul oltenesc“ în interpretarea formației de dansuri populare a Casei 
de cultură a studenților din Capitală.

VITRINA DE CURIOZITÀTI>

Răcirea
...motorului morii 

din comuna Coteana, 
raionul Slatina, se face 
cu apă. Dar nu cu apă 
de fîntînă sau din altă 
sursă existentă în a- 
propiere, ci cu apă de 
oraș, adusă cale de 20 
km cu cisternele... In
tr-adevăr, se zice că 
ar fi și niscaiva risipă 
la mijloc, cheltuieli 
neraționale, dar aceas
tă soluție pare totuși 
mai comodă decît in
stalarea unei pompe 
la gura fîntînii.

De ce ? Numai di
rectorul întreprinderii 
industriale locale din 
Slatina o știe...
Cînd

...în parc băncile sînt 
proaspăt vopsite se 
pune de obicei o aver
tizare : „Atenție, vop
sit“. La Depoul C.F.R. 
Arad se procedează 
astfel : se scoate va
gonul proaspăt vopsit, 
de pildă, cel cu numă
rul 0602 al trenului e- 
lectric ce circulă de la 
Arad la podgoria și 
se pune în circulație. 
Vopseaua o usucă... 
călătorii. Mai mulți 
s-au și supărat, deoa
rece sînt nevoiți să

dea hainele pătate la 
curățat. N-au de ce : 
nici C.F.R.-ul nu le 
cere despăgubiri pen
tru vopsea
Gospodinele

...din Huși au nevoie 
de var și nu-l găsesc. 
Nu l-a comandat co
merțul ? Ba da. Fabri
ca din Bicaz, regiunea 
Bacău, avea obligația 
să livreze 60 de tone 
în trimestrul al trei
lea, dar pînă azi n-a 
expediat un kilogram.

S-o facă cel puțin 
de aici încolo !
Dacă

...mergeți la cinema
tograful „Flacăra" din 
Tr. Severin luați și o 
umbrelă. E cumva ta
vanul spart ? Nu, dar 
deasupra sălii sînt niș
te camere de hotel cu 
chiuvete, ale căror ro
binete rămîn deseori 
deschise și atunci mai 
picură și pe specta
tori.

De ce n-are grijă 
personalul hotelului de 
aceste robinete ?
Pentru

...a nu avea mereu 
grija mărunțișului, că
lătorii de pe liniile

I.T.B. cu autotaxare 
cumpără tichete pen
tru mai multe călăto
rii. De un timp încoa
ce, șoferi ai autobuze
lor de pe linia 35 și 
însoțitori la tramvaie 
de pe linia 5 nu au ti
chete de vînzare. Ce te 
faci dacă n-ai mă
runt ? Aparatul de ta
xare, după cîte știm, 
nu dă rest...
Se caută

...stăpînul fierului 
vechi ce zace în albia 
Rîului Doamnei, în a- 
propierea comunei 
Stănești, regiunea Ar
geș, de cîțiva ani de 
zile. Sînt vreo 60 de 
tone de metal rezultat 
dintr-un pod vechi.

I.C.M. l-ar ridica 
și oțelarii s-ar bucura. 
Dar nu se îndură ni
meni să se declare 
stăpîn al metalului și 
să încaseze contrava
loarea.

(După coresponden
țele trimise de Vasile 
Tonu Coteana, raionul 
Slatina ; Lup Iosif-A- 
rad ; Iuju Schaffer — 
Huși ; Nicolae C. Ma- 
rin-Tr. Severin ; M. 
Vasiu-București ; Gh. 
Hleucă-Craiova).

T1EÆTR1E
TEATRE : Teatrul de Operă șl Belet 

al R. P. Romine : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : lWam-zelle 
Nitouclie — (orele 19,30). Teatrul Natio
nal „I L. Caragiale“ (Sala Comedia) t 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Noră — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) s 
Peer Gynt — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sabia nr. 75): Comedia erorilor — (orele 
19,30) Teatrul de Comedie : Celebrul
702 — (orele 20). Teatrul pentru tineret 
șl copii (Sala O. Miile) : Chirița în pro
vincie — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Ciulești : Paharul cu apă — (o- 
rele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Firul de aur — (orele 20). O.S.T.A. (Sala 
Palatului R, P. Romine) : Concert ex
traordinar dat de formația de cameră 
„Soliștii din Zagreb“ dirijor : Antonio 
Janigro — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S. : Zboară clntec 
drag — (orele 20). Teatrul satiric-muzlcal 
„C. Tănase" (Sala din calea Victoriei 
174) : Palatul melodiilor — (orele 20),

(Sam ©cm a
CINEMATOGRAFE : Electra : Patria 

(9,30; 11,45, 14; 16,30; 19; 21,15), Capitol 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21), Grivița 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). La vîrsta
dragostei: Republica (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21), București (9; 11; 13; 15,45; 18; 20,15). 
Ancheta : Carpați (10; 12; 15; 17; 19 21), 
Excelsior (10; 12; 15; 17; 19; 21), Flamura 
(10; 12; 16; 18; 20). La răspîntie : Festival 
(10; 12- 15; 17; 19; 21), înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18,15; 20,30), Libertății 
(10; 12; 16; 18; 20). Dinastia neagră : Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Feroviar (10; 12; 15; 17; 19; 21). Valsul 
nemuritor : Tineretului (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30), Vol
ga (10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21). Cucerirea 
Everestului : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Taxiul morții: Cen
tral (10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45), 
Giulești (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Miorița (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Povestea pantofiorulul de aur : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21), Vltan (15; 
17; 19; 20,45). Turneul veseliei : Union 
(15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful Doi
na. Frumoasa Lurette : Doina (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Tăunul : Cultural (16; 
18,15; 20,30). Cel mal mare spectacol : 
Buzeștl (10; 15; 18; 21). Strict secret — 
cinemascop : Crîngași (16; 18,15; 20,30),
Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). Imperiul 
soarelui — cinemascop : Bucegl (10; 12; 
16; 18; 20). Ipocriții : Unirea (16; 18; 20), 
Lira (15,30; 18; 20,30). Trei plus două — 
cinemascop : Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18; 20), Mo
dern (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop: Popular (10,30; 
14; 16,15; 18,30; 21), Progresul (14,30; 16,45; 
19: 21,15). Vară și fum — cinemascop : Arta 
(15,30; 18; 20,30), Floreasca (16; 18,15;
20.30) Misterele Parisului — cinemascop: 
Cosmos (14; 16; 18-, 20). Codin : Viitorul 
(15; 17; 19; 21), Ferentari (16; 18,15; 20,30). 
Luna de miere fără bărbat : Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). Cain al XVIII-lea : Co- 
lentina (16; 18; 20). Voi fi mamă : Cotro- 
ceni (16; 18,15; 20,30). Escondida : Pacea 
(11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Știți să de
senați, copil ? 19,35 — Emisiune de știin
ță. . 19,55 — Drumețind prin București. 
20,20 — Teatrul, artă realistă (VIII) Tea
trul spaniol. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Ieri în țară : Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 13 grade la Satu- 
Mare, Gurahonț și București șl 4 grade 
la Gheorghieni.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 octombrie și 1 noiembrie. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul variabil, 
mal mult noros în jumătatea de sud a 
țării unde va ploua local. Temperatura 
staționară. In București : Vreme schim
bătoare cu ceru! temporar noros. Tem
peratura staționară.

Studii valoroase despre problemele 
teoretice ale ciberneticii

Cibernetica se impune astăzi tot 
mai mult atenției în cele mai dife
rite domenii. Tocmai de aceea me
rită a fi salutată inițiativa Editurii 
științifice de a tipări traducerea 
volumului „Probleme teoretice ale 
ciberneticii“, redactat de o seamă 
de specialiști sovietici, printre care 
personalități remarcabile, de nu
mele cărora este strîns legată în
săși dezvoltarea și chiar nașterea 
ciberneticii ca știință.

Problematica acestui volum este 
deosebit de variată, cuprinzînd stu
dii asupra istoricului ciberneticii, 
despre definiția și sfera de aplica
ție a ciberneticii ș.a. O problemă 
centrală abordată este rapor
tul dintre gîndire și mașinile ci
bernetice. Toate studiile exprimă 
punctul de vedere cu adevărat 
științific după care mașinile nu pot 
să gîndească și’nici nu sînt capa
bile de a inventa. E. Kolman, 
bunăoară, în studiul „Despre 
problemele filozofice și sociale 
ale ciberneticii“ arată că oricît 
de perfecte ar fi mașinile, ele 
nu pot gîndi, ci execută doar 
ceea ce omul, ajuns la o înaltă 
perfecțiune a gîndirii, le impu
ne ca program. Gîndirea este pro
prietatea materiei superior organi
zate, a creierului uman care, spre 
deosebire de mașinile cibernetice, 
este inseparabilă de sentimente, de 
voință, de întreaga bogăție a vieții 
psihice a omului. Dar, așa cum re
levă pe bună dreptate autorul, 
tehnica cibernetică contribuie în 
tot mai mare măsură la progresul 
științei și tehnicii, la ușurarea 
muncii în condițiile creșterii con
siderabile a productivității muncii, 
între altele datorită aportului cal
culatoarelor rapide. Menționăm că 
actualmente există în funcțiune 
mașini care efectuează două mi
lioane de operații pe secundă și 
sint în studiu calculatoare capabi
le să lucreze de încă o mie de 
ori mai repede. Abordînd o pro
blemă viu disputată, B. Ukrain- 
țev arată in studiul său că în per
fecționarea mașinilor electronice 
de calcul trebuie să se aibă în ve
dere, în principal, sarcina de a 
scuti pe om de munca intelectuală 
auxiliară monotonă, care nu cere

din partea sa imaginație creatoare, 
ci doar atenție și corectitudine.

Intr-un important studiu al cu
noscutului academician A. I. Berg 
se subliniază faptul că actualele 
metode matematice, logice și ra- 
dioelectronice, care au deschis căi 
largi pentru utilizarea mașinilor 
electronice în diferite domenii ale 
științei și tehnicii, vor fi aplicate în 
sfere tot mai largi. Numeroase 
fapte arată că este oportun să se 
aplice principiile ciberneticii în 
medicină, biologie și fiziologie, pre
cum și în lingvistică. Astăzi, arată 
savantul, s-a ajuns în epoca în 
care cuceririle și posibilitățile ci
berneticii se pot utiliza la construi
rea cît mai grabnică a societății 
comuniste.

Problemele ciberneticii și mun
cii sînt analizate de V. N. Tipuhin, 
care arată că dezvoltarea ciberne
ticii și a tehnicii electronice mar
chează, împreună cu dezvoltarea 
fizicii atomice și a energeticii a- 
tomice, începutul unei mari revo
luții tehnice în sfera producției și 
deschide noi orizonturi pentru dez
voltarea gîndirii umane.

Rolul analogiilor în cibernetică 
este abordat de către cunoscutul 
specialist -sovietic în automatică, 
A. A. Feldbaum, care ne-a vizitat 
de curînd țara, iar problemele fi
ziologiei și ciberneticii^sînt prezen
tate de renumitul fiziolog P. K. 
Anohin, unul din cei care au in
trodus în știință conceptul de sis
tem cu conexiune inversă.

Volumul este completat prin trei 
anexe interesante. Două dintre ele 
se referă Ia Cel de-al doilea con
gres de cibernetică, desfășurat în 
anul 1956, la Namur în Belgia, care 
a consacrat, de fapt, pe plan mon
dial, cibernetica ca'știință de sine 
stătătoare. Cea de-a treia cuprin
de o bibliografie asupra unora din 
principalele lucrări de cibernetică.

Datorită informației științifice 
bogate și analizei marxist-leniniste 
aprofundate a unora dintre proble
mele de bază ale ciberneticii, a- 
ceastă valoroasă lucrare a fost pri
mită cu interes de cititorii din țara 
noastră.

Prof, univ.
EDMOND NICOLAU

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Gheorghe 
Marinescu — fondatorul școlii ro- 
mînești de neurologie — Editura 
Academiei R. P. Romîne a publicat, 
în limba franceză, volumul I al O- 
perelor alese (în două volume) ale 
marelui savant. Volumul, apărut 
sub îngrijirea acad. prof. dr. 
A. Kreindler și a dr. A. Mareș, 
cuprinde numeroase studii va
loroase, printre care cunoscuta lu
crare „Celula nervoasă“, rezultat al 
cercetărilor lui Gh. Marinescu asu
pra biologiei celulei nervoase.

în vitrinele librăriilor
® Acad. prof. I. S. Gheorghiu : Mașini 

electrice — Probleme vol. III (Editura 
tehnică).

® Eugenia Soru : Biochimie medicală 
— vol. II — (Editura medicală).

© Filipescu Z., Curelaru I. : Reechili
brarea funcțională a bolnavului în urgențe 
(Editura medicală).

® L. Dobrescu : Prepararea cărbunilor 
(Editura tehnică).

® H. Lehr, E. Stănescu, S. Andrei, 
I. Manoliu ; Metode noi în proiectarea 
și executarea fundațiiloi (Editura teh
nică).

• îndreptarul termoenergeticianului din 
întreprinderile industriale (Editura teh
nică).

© Forajul de țiței și gaze (traducere 
din limba rusă — Editura tehnică).

unei cetăți
Răstumînd parcă concepția după care 

cetățile au numai trecut, constructorii vie
ții noi, socialiste, din țara noastră aduc un 
important amendament istoriei : ei cheamă 
la adevărata lor înflorire așezările pa
triei. Procesul de înnoire a Reșiței este 
reflectat în monografia recent apărută în 
Editura Academiei R. P. Romîne : „Uzi
nele Reșița în anii construcției socialis
te“, scrisă de un colectiv de la Institutul de 
cercetări economice al Academiei R. P. Ro
mîne. Intr-o primă parte a lucrării se vor
bește despre istoricul uzinelor Reșița de la 
înființare pînă în 1944, despre luptele me- 
talurgiștilor reșițeni desfășurate sub condu
cerea partidului, împotriva exploatării și 
asupririi, precum și despre situația uzine
lor între anii 1944—1948. în a doua parte, 
autorii relevă în profunzime, sub multiple 
aspecte, dezvoltarea uzinelor Reșița în anii 
noștri, oferind cititorilor, prin bogatul ma
terial faptic, judicios sintetizat, posibilitatea 
cunoașterii în detaliu a principalelor laturi 
economico-sociale ale procesului amintit.

Subliniind impetuoasa dezvoltare a uzi
nelor în anii puterii populare (producția lor 
anuală de fontă întrece în prezent de patru 
ori întreaga producție de fontă a Romîniei 
din anul 1938), autorii urmăresc drumul 
străbătut de întreprindere, de la prima lo
comotivă cu aburi, fabricată în anul 1872, 
pînă la gama variată a celor peste 80 de 
noi produse asimilate în perioada de după 
naționalizare — motorul Diesel și boghiu) 
pentru locomotive Diesel electrice, genera
toare și motoare electrice, turbine cu aburi 
etc. — produse ce satisfac tot mai mult 
cerințele multiple ale economiei noastre na
ționale, precum și necesitățile de export.

Care este „secretul“ acestor prefaceri 
petrecute într-un timp scurt, în ultimii 
ani ? Evident, transformarea uzinelor Re
șița dintr-o întreprindere a capitalului 
străin și autohton, într-un mare combinat 
socialist, proprietate a întregului popor 
muncitor. Ca urmare a aplicării unui vast 
program de investiții, numai în perioada 
1950—1961 statul democrat-popular a asi 
gurat efectuarea la Reșița a unor lucrări 
în valoare de pesțe 1,8 miliarde de lei. 
dintre care 50,4 la sută destinate sectoru
lui siderurgic, iar 25 la sută pentru dez
voltarea sectorului construcției de mașini 
Printre obiectivele industriale construite

sau reconstruite din temelii în acești ani 
se remarcă: cele două furnale cu capaci
tatea de cîte 700 mc fiecare, oțelăria Mar
tin, cinci grupuri de cuptoare adînci de la 
secția laminoare, cea de-a treia baterie de 
cocs, o secție de pregătire a materiei prime 
etc., iar în sectorul construcției de mașini, 
o fabrică nouă, modernă, pentru producția 
motoarelor Diesel de 2 100 CP, turnătoriile 
de fontă, de oțel și de metale neferoase 
de la Mociur, înzestrate cu instalații și la
boratoare modeme. Unul din rezultatele 
principale ale dezvoltării și modernizării 
vechii cetăți metalurgice a fost, așa cum 
se subliniază și în lucrare, ritmul înalt de 
creștere a producției, înregistrat în anii 
puterii populare.

Remarcînd dezvoltarea rapidă, ca de 
altfel a tuturor întreprinderilor industriale 
în anii construcției socialiste, autorii evi
dențiază, în același timp, meritul colecti
vului de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Reșița care au reușit să asigure rea
lizarea schimbărilor intervenite în baza 
tehnică a uzinelor „în mers“, cu întreru
peri foarte mici ale procesului de produc
ție, în condițiile creșterii continue a volu
mului producției și ale asimilării unui nu
măr mare de produse noi.

Ca o condiție necesară a realizării rit
mului înalt al producției și, pe această 
bază, a măririi acumulărilor socialiste, 
creșterea productivității muncii la uzinele 
Reșița este analizată de autori multilate
ral, atît sub aspectul dinamicii cît și al 
factorilor care o influențează. Comparativ 
cu perioada 1927—1938, între anii 1948— 
I960 ritmul mediu anual de creștere a 
productivității muncii la combinatul me
talurgic Reșița a fost de 7,9 la sută față 
de 4,6 la sută.

Un loc important îl ocupă în lucrare 
analiza amplă a prețului de cost, indicatoi 
care reflectă sintetic întreaga activitate a 
întreprinderii. Cercetările autorilor în acest 
domeniu dau posibilitate cititorului să cu
noască rezultatele de ansamblu obținute în 
ultimii ani la combinatul metalurgic Reșița.

Caracterizarea finală a activității uzine
lor se reflectă în capitolul referitor la ren
tabilitatea întreprinderii. Succesele deose
bite obținute în dezvoltarea producției în
seamnă, implicit, o importantă contribuție 
adusă de uzinele Reșița la crearea bazei

industriale
tehnice-materiale a socialismului în țara 
noastră, transformările petrecute în viața 
lor oglindind de fapt, la scara uneia din 
marile întreprinderi ale țării, grandiosul 
proces de industrializare socialistă și efec
tele lui.

Semnificative sînt paginile destinate 
prezentării condițiilor de viață și de lucru 
ale muncitorilor reșițeni în trecut și astăzi. 
Pentru a releva creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii din orașul 
vechii cetăți a oțelului în anii puterii popu
lare, autorii arată că în perioada 1948— 
1960 salariul mediu al personalului uzine
lor Reșița a crescut de peste două ori, 
iar volumul mărfurilor desfăcute în orașul 
Reșița, pe locuitor, a fost în 1961 de 1,7 
ori mai mare decît în urmă cu zece ani 
Numeroasele construcții de locuințe și con
strucții social-culturale imprimă Reșiței 
din zilele noastre trăsăturile proprii unui 
oraș socialist.

Colectivul de autori a realizat, la capătul 
unei munci susținute o lucrare de specia
litate de amploare, la un înalt nivel 
științific. La reușita monografiei o contri
buție însemnată au adus-o și colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni ai uzinelor 
cu care cercetătorii au colaborat strîns. Lu
crarea confirmă încă o dată eficacitatea 
cercetătoriloi de tei en, a muncii științifice 
legate de practică.

Fără a diminua valoarea monografiei, 
considerăm că autorii puteau să o sporeas
că prin realizarea unei legături mai preg 
nante între capitolele ei, precum și printr-o 
tratare proporțională cu importanța lor a 
unor părți cum sini, de pildă, cele referi 
toare la . corelațiile dintre volumul produc
ției globale și fondul de salarii pentru 
muncitori și productivitatea muncii pe 
muncitor și salariul mediu pe muncitor 
precum și la creșterea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al oameniloi 
muncii din orașul Reșița. Totodată, ar fi 
fost de dorit ca într-o astfel de lucrare să 
nu corectăm după erată.

Scrisă înh-un stil viu, accesibil, cartea 
prezentată se adresează economiștilor, tu 
turoi celoi care se interesează de proble
mele dezvoltării întreprinderilor noastre 
socialiste.

TRAIAN SIMIÖNESCU
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TELEGRAMĂ
Ministrul Afacerilor Externe al 

R. D. Germane, dr. Lothar Bolz, a 
trimis o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările transmise de mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Romine, Corneliu Mănescu, cu prile
jul celei de-a XlV-a aniversări a 
întemeierii R. D. Germane.

Dejun oferit de ambasadorul 
U. R. S. S. la București
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, I. K. Jegalin, a oferit luni 
un dejun în cinstea delegației Aso
ciației romîne pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S. — A.R.L.U.S. — 
care va pleca la Moscova pentru a 
participa la sărbătorirea zilei de 7 
noiembrie.

Au luat .parte membrii delegației, 
în frunte cu Constantin Prisnea, 
vicepreședinte al Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, membru 
al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au participat Constantin Lăzăres- 
cu, șef adjunct de secție la C.C. al 
P.M.R., Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, acad. 
P. Constantinescu-Iași și M- Florea- 
Ionescu, vicepreședinți ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori, din M.A.E.

(Agerpres)

Construcții în satele 
din Maramureș

în satele regiunii Maramureș s-au 
construit, în răstimp de zece ani, 
peste 30 000 de case noi. în comu
nele Apa, Berveni, Moisei, Tiream și 
altele, fiecare a treia familie locu
iește în prezent în casă nouă sau re
novată.

Corespunzător condițiilor noi de 
viață și cerințelor crescînde de cul
turalizare ale sătenilor, în comunele 
și satele din Maramureș există acum 
de trei ori mai multe cămine cultu
rale decît în 1947 și de peste 30 de 
ori mai multe cinematografe.

întreceri pentru ,,Insigna 
de polisportiv'7

ÎN TURNEUL MASCULIN s 
ROMÎNIA — UNGARIA 3—0
BUCUREȘTI. — După victoria 

realizată aseară în fața reprezenta
tivei R. P. Ungare, voleibaliștii ro- 
mîni sînt singurii neînvinși în tur
neul ce va desemna la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni pe noua campioană 
a Europei. în partida cu echipa ma
ghiară, jocul a fost neț dominat de 
formația noastră, fapt reflectat de 
altfel nu numai de cîștigarea conse
cutivă a trei seturi, ci și de puncta
jul acestora. Ceva mai echilibrat a 
fost doar primul set, terminat cu 
15—11 în favoarea echipei noastre. In 
continuare însă, echipa romînă joacă 
foarte variat în atac, surprinzînd 
adversarul cu lovituri puternice la 
fileu și cu mingi plasate peste blo
caj. în setul al doilea sportivii un
guri n-au reușit să facă în total de
cît trei puncte. Evident că în setul 
al treilea, antrenorii romîni au pu
tut folosi și alți jucători din lot, nu 
numai pe cei care de obicei formează 
„sextetul“ de bază. Cu toate acestea, 
potențialul echipei n-a scăzut prea 
mult, setul revenind tot echipei 
noastre cu scorul de 15—7.

într-un meci care a durat cinci 
seturi, echipa Uniunii Sovietice a cîș- 
tigat'cu 3—2 în fața voleibaliști
lor din R. P. Bulgaria, for
mație care de la începutul actuale
lor campionate nu pierduse nici o 
partidă. Disputa n-a fost suficient 
de echilibrată, punctajul arătînd 
ușurința cu care fiecare echipă a cîș- 
tigat seturile respective : 6—15,
15—4, 4—15, 15—2, 15—7.

Meciurile disputate în sala Di
namo s-au încheiat cu victoriile 
R. P. Polone : 3—1 (15—12, 15—9,
7—15, 15—12) cu R.S.F. Iugoslavia, 
și R. S. Cehoslovace : 3—0 (15—10, 
15—4, 15—11) cu naționala Franței.

I. DUMITRIU
ECHIPELE U.R-S.S. ȘI PO
LONIEI LIDERE ÎN TURNEUL 

FEMININ
CONSTANȚA (prin telefon). — în 

turneul final de la Constanța, după 
trei zile de întreceri, echipele Uni
unii Sovietice și R. P. Polone se 
află pe primul loc în clasament, fără

leitet DIM
PRIN METODE 

TEHNOLOGICE ÎNA
INTATE. Colectivele 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul 
schelei Zemeș acordă o 
deosebită atenție efec
tuării unor operații teh
nologice eficace la son
de pentru mărirea sau 
menținerea debitului de 
țiței din sondele vechi 
De la începutul anului 
Și pînă acum, la sondele 
schelei au fost efectuate 
circa 500 de operații de 
tratamente cu solventi, 
peste 100 de operații de 
fisurare hidraulică, pes
te 20 de operații de tra
tamente tensioactive, 
peste 20 de operații de 
acidizare și multe alte 
operații tehnologice. In 
urma acestora s-au ob
ținut mii de tone de ți
ței în plus.

DESENE NOI PEN
TRU TEXTILE. La În
treprinderile textile din 
Galați au fost create și 
puse în fabricație în a- 
cest an 37 de modele 
noi. Printre acestea se 
numără desenele pentru 
unele țesături de vară, 
diftină etc. In prezent 
colectivul de creatori 
lucrează la alte desene 
care vor fi realizate în 
producția anului viitor. 
Au și fost create 27 de 
noi desene în 238 po
ziții coloristice. Așa de 
pildă, s-au. realizat la 
articolul „Ștefana“ 10 
desene în 87 poziții co
loristice, iar la țesătura 
„Iva“ 3 desene în 35 
poziții coloristice.

CURSURI DE SPE
CIALIZARE PE ME
SERII. La fabrica de

tananți ^Argeșul" din 
Pitești se acordă o a- 
tenție susținută specia
lizării muncitorilor pe 
meserii. In acest scop, 
au fost organizate aici 
cursuri pentru operato
rii chimiști ai secțiilor 
de tanin și oxigen, pen
tru mecanicii de între
ținere și reparații și 
pentru maiștri și tehni
cieni. Lecții despre chi
mia industrială, aparate 
de măsură și control, 
automatizare etc, sînt 
predate de ingineri cu 
înaltă pregătire profe
sională. Cursurile pri
mei serii, în care sînt 
cuprinși 118 muncitori, 
maiștri și tehnicieni, se 
vor încheia la sfîrșitul 
anului.

STUDENȚI — IN 
VIZITĂ PRIN ORA?. 
Studenții ieșeni — 
mulți dintre ei veniți a- 
cum pentru prima oară 
la facultățile din acest 
centru universitar —■’ 
sînt dornici să cunoască 
orașul în care învață. 
Pentru ei, filiala locală 
a O.N.T.-Carpati a ini
țiat „Turul orașului lași" 
cu autocarele. Au făcut 
o excursie prin oraș și 
studenți de la Institutul 
Agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad“ ; ei au vizi
tat noua zonă industria
lă, Copoul, Palatul cultu
rii, diferite muzee și 
monumente de cultură 
ale lașului. Pînă acum 
la asemenea excursii au 
participat 1350 de stu
denți.

PRELEGERI PEN
TRU TINERET. Zilele 
trecute, la Tg. Mureș 
în fața a sute de tineri 
muncitori din întreprin

nici o înfrîngere. Jocul lor foarte 
spectaculos și eficace stîrnește la fie
care meci vii și îndelungate aplauze. 
Ieri voleibalistelor sovietice le-au 
trebuit numai 55 minute pentru a 
termina învingătoare în fața echipei 
R. P. Ungare. Deși au condus în pri
mul set cu 11—8, jucătoarele maghia
re n-au mai reușit să facă nici un 
punct. în următoarele două seturi, 
sovieticele, avînd în Ina Rîskal o 
excepțională realizatoare, cîștigă de
tașat. Scor final 3—0 (15—11, 15—8, 
15—2).

A doua mare favorită a turneului, 
echipa R. P. Polone, a cîștigat și ea 
cu 3—0 în fața echipei R. S. Ceho
slovace. Scor 3—0 (15—2, 17—15, 
15—10). Dintre cele trei seturi, cel 
de-al 2-lea a avut o desfășurare pa
sionantă : au condus jucătoarele po
loneze cu 12—6, scorul a devenit egal 
la 12, jucătoarele cehoslovace au a- 
vut „setbol“ (15—14), dar trei atacuri 
reușite ale lui Ledwig au adus victo
ria echipei poloneze.

O impresie frumoasă a realizat ieri 
și echipa R. P. Bulgaria, care con
firmă, prin jocul său foarte sigur în 
atac ca și în apărare, victoria obți
nută în fața echipei cehoslovace. Ju- 
cînd cu echipa Iugoslaviei, sportivele 
bulgare au obținut victoria cu scorul 
de 3—1. Echipa noastră a avut ieri 
zi de odihnă.

M. POPESCU

Alte rezultate
Cluj și Cîmpia Turzii (turneul masculin 

pentru locurile 9—17) : R. D. Germană— 
Danemarca 3—0 ; Italia—Olanda 8—2 ; Fin
landa—R. F. Germană 3—1 ; Turcia—Bel
gia 3—1.

Brașov (turneul féminin pentru locurile 
9—13) : Austria—Danemarca 3—2 ; Olan
da—R. F. Germană 3—0»

Programul jocurilor de azi
BUCUREȘTI — turneul masculin — 

sala Floreasca (de Ia ora 16) : R. P. Po
lonă — Franța ; R. P. Bulgaria — R. P. 
Ungară ; R. P. Romînă — R. S. Ceho
slovacă.

CONSTANȚA — turneul feminin — 
(de la ora 16) : R. P. Bulgaria — R. P. 
Ungară ; R. D. Germană — U.R.S.S. ; 
R. P. Romînă — R. S. Cehoslovacă.

TOATA ȚARA
derile orașului, studenți 
și elevi, Ion Pascadi, 
cercetător științific la 
Institutul de Filozofie 
al Academiei R. P. Ro- 
mîne, Edgar Elian, cri
tic muzical, Teodor Va- 
silescu, maestru core
graf, au ținut prele
geri despre unele pro
bleme ale muzicii u- 
șoare.

SPECTACOLE PEN
TRU MUNCITORII 
FORESTIERI. Pe scena 
clubului din Frasin, 
orchestra și soliștii an
samblului de cîntece și 
dansuri „Ciprian Po- 
rumbescu“ din Suceava 
au prezentat, în fața 
muncitorilor forestieri 
din localitate, un pro
gram de muzică popu
lară romînească. Or
chestra a mai prezentat 
acest program, în mati
neu, și pe scena cămi
nului cultural din Ge- 
menea, pentru luciatoiii 
din exploatările de pă
dure de pe valea Ge
menei.

PRIN MUNCA PA
TRIOTICĂ A CETĂ
ȚENILOR. Antrenați de 
sfaturile populare, zeci 
de mii de cetățeni din 
orașele și satele regiunii 
Bacău iau parte la dife
rite acțiuni privind gos
podărirea și înfrumuse
țarea orașelor și satelor, 
la redarea unor terenuri 
circuitului agricol, la 
construcția de drumuri 
și poduri etc. In prime
le 9 luni ale anului va
loarea economiilor reali
zate prin munca patrio
tică depusă de cetățenii 
din regiune se ridică la 
peste 50 milioane lei.

In raionul Urziceni, ca și în cele
lalte raioane ale regiunii București, 
au început de cîteva zile întrecerile 
sportive din cadrul „Concursului 
pentru insigna de polisportiv“, com
petiție care a fost primită cu un de
osebit interes de tineri și tinere. In 
această privință este edificator fap
tul că, imediat după publicarea și 
prelucrarea regulamentului de con
curs, numeroși tineri muncitori, 
tehnicieni și elevi au cerut să fie 
înscriși pe listele partidpanților. 
Bunăoară, la asociația sportivă 
Știința-Lehliu s-au înscris, pînă în 
prezent, peste 300 de concurenți, iar 
la asociația sportivă Viitorul-Zimni- 
cea numărul concuretăților trece de 
350. Un număr mare de participant 
întîlnim și la asociațiile sportive din 
orașul Urziceni. La asociația spor
tivă a Școlii profesionale din comu
na Armășești au luat startul peste 
200 de tineri.

Zilele trecute, la baza sportivă din 
comuna Armășești ca și pe terenul 
de sport din Urziceni au avut loc 
primele întreceri de atletism și gim
nastică, din cadrul „Concursului 
pentru insigna de polisportiv“. Cu 
acest prilej, o serie de tineri au ob
ținut rezultate remarcabile. (De la 
M. Laurian, coresp. voluntar).

Aspect de la un antrenament pentru „Insigna de polisportiv“.

S C î N T E I A

întreprinderile Textile clin Ga
lați. Secția „Țesătorie“ a fost reu- 
tiiată în ultima vreme cu mașini 
de înaltă productivitate.

INFOR
® în cadrul convenției de colaborare cul

turală între R. P. Romînă și R. P. Polonă, 
a plecat spre Varșovia o delegație a Uniunii 
scriitorilor din R. P. Romînă, condusă de 
Demostenc Botez, vicepreședinte al Uniunii. 
Din delegație mai fac parte scriitorii Letay 
Lajos și Alexandru Oprea.

® Luni seara a părăsit Capitala delega
ția scriitorilor iugoslavi alcătuită din Mi
hailo Lalic și Joza îiorvat, care, în cadrul 
programului pentru aplicarea acordului de 
colaborare culturală între R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia pe anii 1963—1961, au fă
cut o vizită în țara noastră.

(Urmare din pag. î-a)

prima oară în față tabloul noilor 
laminoare nu poate să nu remarce 
înaltul grad de automatizare al 
proceselor de producție. In aceste 
secții părea exclusă posibilitatea 
unor noi perfecționări. Dar printre 
laminatori s-au aflat clțiva care au 
venit cu idei și propuneri menite să 
contribuie la perfecționarea în con
tinuare a procesului de producție. 
A fost o vreme eînd se laminau pe 
schimb cel mult 120 de bare. Me
sele de buclare — important agre
gat în fluxul tehnologic — se de
fectau adesea, îngreunînd produc
ția. Inginerii Ștefan Bercovici și 
Ștefan Mociofan au modificat 
schemele de funcționare, le-au sim
plificat, dîr.d automatelor posibili
tatea să lucreze mai bine. Interven
ția celor doi ingineri s-a concretizat 
în sporirea numărului de bare la
minate pe fiecare schimb la 800 și 
chiar 1 200 de bare, în creșterea sim
țitoare a vitezei de laminare.

Au urmat șl alte propuneri judi
cioase. Maistrul Dumitru Ionescu a 
modificat ghidajele trenului inter
mediar, destul de greoaie în exploa
tare, înlocuindu-le cu țevi simple de 
răsucire, mult mai eficiente. Un grup 
de lăcătuși condus de inginerul Mi
hai Cărăbașu a îmbunătățit întregul 
sistem de ungere a lagărelor, evitînd 
astfel pierderea unor mari cantități

Asia seară

Meci internațional 
de hochei

Astă seară, cu începere de la ora 
18,30 pe patinoarul artificial „23 Au
gust“ din Capitaiă, se desfășoară primul 
meci de hochei din actualul sezon. Se
lecționata orașului București — în care 
vor evolua mulți dintre jucătorii care 
au susținut o serie de jocuri amicale de 
verificare în R. S. Cehoslovacă — va 
întîlni o echipă suedeză de club : Făr- 
jestads B.K.

In rindul oaspeților, sosiți ieri dimi
neață în Capitală, evoluează cîțiva ju
cători fruntași în hocheiul suedez. In 
selecționata Capitalei vom putea vedea 
cu acest prilej pe Csaka, Ionescu, Var
ga, Pană, Florescu ș.a.

In cîteva rînduri
Luptătorii romîni au avut o comportare 

remarcabilă în turneul internațional desfă
șurat timp de cîteva zile în orașul Leipzig, 
în întrecerea cu sportivi de valoare din 5 
țări, luptătorii N. Martinescu, Fr. Boia și 
Al. Geantă s-au clasat pe primul loc. în 
turneul de lupte clasice, N. Martinescu a 
lăsat o impresie excelentă specialiștilor, 
fiind distins de juriu cu cupa pentru cei 
mai tehnic luptător. Ceilalți doi sportivi ro
mîni Al. Geantă (67 kg) și Fr. Boia (97 kg) 
au terminat învingători în turneul de lupte 
libere.

★
Concursul internațional de pentatlon mo

dern de la Kiev s-a încheiat cu victoria 
sportivului maghiar Ferenc Török, care 
a totalizat 5193 puncte. El a fost urmat 
de Boris Pahomov și Albert Mokeev, am
bii din echipa U.R.S.S., cu 5 165 și respec
tiv 5 014 puncte. Primul dintre concuren- 
ții romîni a fost Dan Ionescu, pe locul 10, 
cu 4 633 puncte.

Activitate cultural - 
educativă în fabrică
Numeroase și variate sînt formele 

de activitate cultural-educativă, ini
țiate la Fabrica de mase plastice din 
Buzău.

Zilnic, la microfonul stației de 
amplificare, vocea crainicului a- 
nunță : „Transmitem emisiunea fa
bricii". în cuprinsul acestei emisiuni, 
ascultate cu interes de colectivul de 
muncă, sînt relatate operativ rezul
tatele bune obținute în producție de 
muncitori și tehnicieni, metodele e- 
ficiente folosite de evidențiați în în
trecerea socialistă.

„Tribuna chimistului“ este o for
mă de popularizare — prin confe
rințe, întrebări și răspunsuri, schim
buri de experiență — a metodelor 
noi de lucru în domeniul maselor 
plastice, în vederea aplicării lor pe 
scară largă de către muncitorii fa
bricii. Una dintre ultimele confe
rințe a fost intitulată „Metode de re
cuperare a deșeurilor de mase plas
tice“. Biblioteca fabricii și cele 4 bi
blioteci volante din secții, vitrina 
„Noutăți din chimie“, sprijină aceas
tă acțiune de răspîndire a noului în 
producție cu ajutorul lucrărilor ști
ințifice și tehnice.

MÂȚII
© Cunoscuta formație de muzică de ca

meră „Soliștii din Zagreb“ a prezentat luni 
seara publicului bucureștean primul său 
concert sub conducerea dirijorului și violon
celistului Antonio Janigro. Muzicienii din 
Zagreb au interpretat lucrări de Pergolesi, 
Couperin, Telemann, Corelli, Hindemith, 
Webern, Șostakovici și Mozart. Concertul 
a fost primit cu căldură de public.

înainte de amiază, membrii formației din 
Zagreb s-au întîlnit la hotelul Ambasador 
cu reprezentanți ai presei din Capitală.

(Agerpres)

începutului
de ulei special. Lista îmbunătățirilor 
tehnice și organizatorice aduse poate 
fi încă lărgită.

Atitudinea activă, plină de grijă, 
a organizației de partid pentru pro
blemele producției, ridicarea con
secventă a nivelului de pregătire 
profesională și a experienței colec
tivelor a fost factorul de bază care 
a permis îmbunătățirea continuă à 
indicilor tehnico-economici. La fi
nele celor trei trimestre din acest 
an, după o perioadă scurtă de func
ționare, laminatorii de la „sîr- 
mă“ și „profile fine" au obți
nut realizări din cele mai . im
portante. Producția peste plan se ri
dică la aproape 16 000 tone de pro
file de diferite dimensiuni, asimilate 
în cea mai mare parte în aceste luni. 
Viteza de laminare a ajuns la nive
lul prevăzut în proiecte, iar la unele 
profile depășește chiar aceste preve
deri. Indicii de utilizare au „săltat" 
cu 8—20 tone pe oră efectiv, față de 
perioadele de început, iar față de 
plan cu 1—5 tone pe oră efectiv. Pe 
baza reducerii numărului de stațio
nări și avarii a crescut corespunză
tor timpul de laminare. Dinamica 
creșterii productivității muncii cu
noaște și ea o linie ascendentă. Scă
deri s-au înregistrat numai pe gra
ficele rebuturilor, ale consumului 
de metal și prețului de cost — ca
pitole la care s-au raportat de curînd 
aproape 4 300 000 lei economii.

In zilele acestea, constructorii hu- 
nedoreni se pregătesc să dea în func
țiune noi obiective industriale im
portante. Pe baza experienței cîști- 
gate la celelalte laminoare, colecti
vele noilor unități se pregătesc te
meinic. Mașinile și agregatele insta
late aici vor avea, fără îndoială, stă- 
pîni siguri și pricepuți. Din mîinile 
lor, economia națională va primi cu
rînd noi sortimente de profile.

B SE P R E ir IJ T ii M m> IE M I
„RACHETA POȘTALĂ"

Ziilede acestea a avut lo<c la 
Roma experimentarea unei așa- 
numite „rachete poștale”. O ase
menea rachetă, care după datele 
relatate de agențiile de -presă are 
o lungime de aproximativ 2 metri 
și este acționată printr-un proce
deu special de încălzire a apei la 
temperatură foarte ridicată, ar pu
tea transporta cîteva kg de cores
pondentă și ar putea parcurge 
distantele între diferite orașe 
mult mai rapid decît cu actualul 
transport aerian. Agențiile de pre
să informează că experiențele 
efectuate pînă acum au dat rezul
tate bune.

BACTERIILE Șl ZĂCĂMINTELE
DE SULF

Microbiologii sovietici care s-au în
tors dintr-o expediție în Insulele Curile 
au stabilit că zăcămintele de sulf se 
descompun din cauza unor bacterii 
care-și dezvoltă activitatea maximă la 
temperatura de 30 de grade. într-un 
timp scurt, microorganismele transfor
mă sulful în acid sulfuric. Pînă în pre
zent majoritatea specialiștilor credeau 
că acest proces se datorește reacției 
chimice provocate de activitatea vul
canică. Se presupune că bacteriile 
joacă un rol important și în formarea 
zăcămintelor de minereuri metalifere. 
După părerea participantilor la expe
diție, inexistența vieții în două lacuri 
din insula Kunașir poate fi explicată 
tocmai prin prezența acidului sulfuric 
adus de apă. Rezultatele acestei expe
diții, care au fost analizate de Insti
tutul de microbiologie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. permit lămuri
rea unor fenomene interesante care au 
loc în regiunile de activitate vulca
nică intensă.

COMORILE ARTISTICE
ALE LUVRULUI

PE MICUL ECRAN

Societatea de radioteleviziune ame
ricană N.B.C. a primit autorizația de

■sa

TELEGRAME EXTERNE
Demonstrații în Republica Dominicană 

împotriva juntei militare

SANTO DOMINGO 28 (Agerpres). 
— Demonstrațiile împotriva lovitu
rii de stat militare care a răsturnat 
guvernul lui Juan Bosch continuă să 
se intensifice în Republica Domini
cană.

Potrivit agenției United Press In
ternational, la 27 octombrie, 8 000 de 
persoane au participat la o puterni
că demonstrație împotriva actualei 
junte. Demonstranții au purtat pan
carte cu inscripții împotriva abuzu
rilor polițienești ale juntei, au scan
dat lozinci împotriva regimului de 
teroare și în sprijinul luptei pentru 
libertate. La mitingul care a urmat, 
vorbitorii au cerut ca țara să revină

Declarații ale președintelui Algeriei
ALGER 28 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la închiderea primului con
gres al țăranilor care lucrează în 
sectorul naționalizat al agriculturii 
din Algeria, președintele Ben Bella 
a anunțat elaborarea unui „vast 
plan de dezvoltare economică“ a ță
rii. Acest plan, a adăugat el, urmă
rește — între altele — asigurarea 
populației cu hrană și producerea 
de materii prime agricole necesare 
industriei. j

★

ALGER 28 (Agerpres). — Postul 
de televiziune american „Columbia 
Broadcasting System“ a transmis un 
interviu înregistrat la Alger al pre
ședintelui Ben Bella, care s-a ocu
pat de unele probleme privind rela
țiile Algeriei cu alte țări, precum și 
unele probleme privind situația in
ternă.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la relațiile Algeriei cu Cuba, 
el a declarat că „experiența cubană

înaintea alegerilor 
din Venezuela

CARACAS 28 (Agerpres). — Lu
înd cuvîntul în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc la 
Caracas, viceamiralul Wolfgang La- 
rrazabal, candidat pentru alegerile 
prezidențiale, a declarat : „Poporul 
nostru dorește ca Venezuela să în
trețină relații diplomatice cu toate 
țările lumii. Aceasta este necesar în 
vederea dezvoltării comerțului, gă
sirii unor piețe noi și avantajoase 
pentru țară. Acesta va fi obiectivul 
politicii noastre dacă la putere vor 
veni forțele democratice“.

La rindul său, Jovito Villalba, 
candidat pentru alegerile prezi
dențiale din partea partidului „U- 
niunea republican-democrată“, a 
declarat la un miting electoral de 
la Caracas că activitatea societăților 
străine din Venezuela împiedică 
țara să producă tot ceea ce are ne
voie. Aceste societăți aduc țării mari 
prejudicii, a subliniat Villalba.

a produce un film în culori care să 
prezinte telespectatorilor din Statele 
Unite comorile artistice ale Lucrului. 
Societatea de radioteleviziune mențio
nată urmărește să reediteze marele 
succes pe care l-a înregistrat în lunile 
mai și iunie datorită emisiunii de pre
zentare a Kremlinului.

„Avem intenția să prezentăm în linii 
mari istoria palatului, oamenii care au 
locuit în el și pe acei care au contri
buit la întocmirea colecțiilor artistice“, 
a declarat un purtător de cuvînt al 
emisiunii.

CONTINENTUL AUSTRALIAN
SE DEPLASEAZĂ

Bizuindu-se pe metode magnetice 
modeme, cercetătorii australieni Ir
ving, Robertson și Scott, de la uni
versitatea din Canberra, au stabilit că 
în ultimii o sută de milioane de ani 
continentul Australian s-a deplasat 
cu 5 500 km.

La începutul acestei perioade, sus
țin cercetătorii, Australia era situată 
aproape exact pe polul magnetic. De 
atunci se pare că continentul se 
deplasează în permanență cu circa 5 
cm anual. Deplasarea continentului 
se face dinspre Oceanul Atlantic spre 
Oceanul Pacific.

TRAFIC DE STUPEFIANTE

La 27 octombrie, poliția secretă 
de pe coasta de vest a S.U.A. a 
efectuat un larg control privind 
traficul cu opiu. Cu prilejul cerce
tărilor, poliția a confiscat o canti
tate de opiu evaluată la 700 000 de 
dolari. Opiul confiscat urma să fie 
adus în țară prin contrabandă. Cu 
această ocazie au fost arestate 19 
persoane. Potrivit agenției U.P.I., 
aceasta este cea mai mare opera
țiune împotriva contrabandiștilor 
efectuată de organele polițienești 
din San Francisco în ultimii 15 ani

la un regim constituțional, iar Jüan 
Casasnovas Garrido să fie recunos
cut ca președinte ad-interim al Re
publicii Dominicane. (După cum se 
știe, Casasnovas, fost președinte al 
Senatului, a fost proclamat pre
ședinte al țării intft-o ședință secre
tă a parlamentului dizolvat de 
juntă).

Unități ale poliției au intervenit 
pentru a împrăștia demonstrația. 
Polițiștii au folosit gaze lacrimoge
ne și, după cum menționează agen
ția United Press International, mai 
multe persoane au fost rănite, iar 
altele au fost arestate.

Președintele algerian a anunțat în 
discursul său că după preluarea pro
prietăților părăsite, după confisca
rea pămînturilor ce au aparținut 
trădătorilor și speculanților, după 
naționalizarea proprietăților foștilor 
coloni, „reforma agrară intră într-o 
nouă etapă“ caracterizată prin ..li
mitarea proprietății private“. Su
prafețele excedentare vor fi pre
luate de stat, contra unei despăgu
biri fixate prin lege.

*

este un exemplu interesant pentru 
Algeria, mai ales în domeniul refor
mei agrare“.

In legătură cu conflictul de fron
tieră algero-marocan, președintele 
Algeriei a subliniat că speră în re
zolvarea Pe baza tratativelor a a- 
cestuj litigiu. Referitor la activita
tea elementelor dizidente din Kabi- 
lia, Ben Bella a apreciat că această 
problemă „a fost definitiv rezol
vată".

Piața comung

Diferendul ajunge 
in fața Curții de Justiție

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Comisia Pieței comune a hotărît să 
înainteze Curții de Justiție diferen
dul ce-1 are cu Belgia și Luxem
burgul în legătură cu taxa specială 
introdusă de aceste țări, după 1 ia
nuarie 1958, la obținerea de autori
zații de import pentru anumite pro
duse lactate ca : lapte praf, lapte 
condensat și diferite sorturi de brîn- 
zeturi.

Potrivit ziarului „Industriekurier“, 
Comisia Pieței comune consideră că 
introducerea acestor taxe ar echiva
la cu introducerea unor tarife de 
import, ceea ce reprezintă o încăl
care a art. 12 al tratatului care stă 
la baza Pieței comune.

LUCIFERINUL

Luciferinul este substanța care pro
duce „lumina rece“ cu care este în
zestrat licuriciul și o serie de ani
male marine (meduze, pești ), precum 
și unele ciuperci sau materiale lem
noase intrate în putrefacție. Un grup 
de cercetători japonezi de la Institu
tul medical IKEIN din Tokio, a reu
șit să obțină pentru prima dată luci
ferin pur. în acest scop au fost pre
lucrați mai bine de 4 000 de pești 
din varietatea numită în Japonia 
„kinme modok“ (pești care trăiesc în 
Pacificul de sud).

Datorită rezultatelor obținute de 
oamenii de știință japonezi, „lumina 
rece“, care este cea mai economi
coasă, se poate studia în condiții op
time.

UN FILM DESPRE EDITH PIAF

Proiectul unui film despre viața 
cunoscutei cîntărețe franceze Edith 
Piaf datează încă din 1961, cînd a- 
ceasta a făcut o vizită la Hollywood. 
Edith Piaf trebuia să înregistreze tex
tul scenariului și firește să interpre
teze unele din cele mai cunoscute 
melodii ale sale, urmînd ca în rolul 
ei să apară pe ecran artista Leslie 
Caron. Boala a împiedicat-o însă să 
realizeze acest proiect. Actorul Frank 
Sinatra a anunțat că va realiza totuși 
filmul, deși pentru vocea lui Edith 
Piaf va trebui să recurgă numai la 
discurile cu melodiile sale.
TREI LĂMPI AR PUTEA LUMINA

UN ORAȘ

Tehnicienii sovietici au experimen
tat recent o nouă lampă de foarte 
mare putere formată dintr-un tub 
lung de sticlă umplut cu plasma de 
xenon în care circulă curentul. Sr- 
apreciază că trei sau patru lămpi d<- 
acest tip, plasate la o mare înălțime, 
ar fi suficiente pentru a lumina per
fect un mare oraș modern.
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Ministrul afacerilor externeIn Dahomey, armata 
a preluat puterea
COTONOU 28 (Agerpres). — La 

28 octombrie armata a preluat pu
terea în Dahomey. Guvernul provi
zoriu, condus de președintele repu
blicii, Hubert Maga, a fost demis, 
Adunarea Națională dizolvată, iar 
constituția suspendată. Acțiunea ar
matei constituie o nouă fază a eve
nimentelor care s-au petrecut în ul
timele patru zile în Dahomey.

Aceste evenimente au fost declan
șate de nemulțumirea manifestată 
de masele largi populare față de po
litica promovată de guvernul lui 
Maga și de amploarea pe care a 
luat-o lupta oamenilor muncii pen
tru satisfacerea revendicărilor lor 
economice. Ca urmare a grevei ge
nerale și a demonstrațiilor care au 
avut loc în Dahomey, președintele 
Maga a recurs la o manevră, demi- 
țînd întregul guvern și constituind 
un guvern provizoriu compus din 
președintele Adunării Naționale, 
ambasadorul Dahomeyului la Paris 
și el însuși. Masele au ieșit însă din 
nou pe străzi luni dimineață pentru 
a dejuca această manevră. Uriașele 
demonstrații care s-au desfășurat 
în țară împotriva președintelui 
Maga și a regimului său și hotărîrea 
manifestată de sindicate de a con
tinua greva generală pînă ce el va 
demisiona au determinat armata să 
acționeze, înlăturîndu-1 pe Maga și 
guvernul său provizoriu și preluînd 
controlul în țară.
• Colonelul Soglo, șeful statului 
major general al armatei, a adresat 
un apel populației să păstreze 
calmul și să-și reia activitatea obiș
nuită.

Com/orbiri 
firanco-etiopâene

PARIS 28 (Agerpres). — La 28 oc
tombrie, împăratul Etiopiei, Haile 

' Selassie, care se află într-o vizită în 
Franța, a fost primit de președintele 
Franței, generalul de Gaulle. După 
cum relatează A.F.P., conducătorii 
celor două state au discutat proble
me care interesează cele două țări.

în finlanda Luări de poziție în favoarea
coexistenței pașnice

HELSINKI 28 (Agerpres). — Pos
tul de televiziune din Helsinki a or
ganizat o emisiune în cadrul căreia 
au luat cuvîntul diferite personali
tăți politice, care și-au exprimat pă
rerea în legătură cu apelul adresat 
de opinia publică finlandeză tuturor 
popoarelor în favoarea coexistenței 
pașnice.

Luînd' cuvîntul în cadrul acestei 
emisiuni, V. Merikoski, ministrul a- 
facerilor externe al Finlandei, a de
clarat: 
piatra 
landei, 
esența 
prim convingerea fermă că coexis-

„Neutralitatea constituie 
unghiulară a politicii Fin- 
iar coexistența pașnică — 
neutralității. Vreau să-mi ex-

Războiul
Liga Internațională pentru apăra

rea drepturilor omului — transmite 
A.F.P. — a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, un mesaj 
în care protestează împotriva perse
cutării minorității kurde din Irak. 
Liga arată că s-au organizat „ma
sacre în masă" împotriva populației 
kurde. Mesajul subliniază că autori
tățile irakiene au refuzat să autori
zeze Crucea Roșie Internațională să 
furnizeze kurzilor medicamente și 
alt ajutor de primă necesitate.

Au trecut aproape cinci luni de cînd 
cercurile reacțiunii irakiene au dezlăn
țuit un sîngeros război de reprimare 
împotriva kurzilor, acțiune ce urma 
unor vaste măsuri represive împotriva 
elementelor democratice, a patrioților 
— din care mulți au fost uciși sau 
întemnițați. La 10 iunie, după expira
rea ultimatumului' adresat partizanilor 
kurzi, de a preda armele în 24 de ore, 
autoritățile de la Bagdad, scontînd pe 
o victorie rapidă și ușoară, au cerut 
trupeloi guvernamentale să „măture pe 
rebeli“ în cîteva zile.

Despre felul cum 
viață acest ordin, 
„Le Monde“ scria : 
kiene extermină în nordul țării o popu
lație suspectată că ar nutri simpatii 
față de mișcarea revoluționară a gene
ralului Barzani. Se incendiază și se 
distrug în întregime zeci de sate, fără 
a se cruța nici măcar femei, copii și 
bătrîni. Toți răsculații făcuți prizonieri 
sînt executați pe loc“.

Aceste metode, a căror practicare a 
stîrnit cele mai vii proteste în întreaga 
lume, nu și-au atins însă scopul. Popu
lația kurdă nu s-a lăsat intimidată nici 
*de represiuni, nici de superioritatea 
• numerică și în armament a trupelor ira- 
•kiene. La lupte participau 3 din cele 
5 divizii irakiene și mai bine de ju
mătate din efectivul unităților blindate, 
sprijinite de artileria grea și de avia
ția cu reacție. Kurzii și-au apărat cu 
îndîrjire pozițiile, spulberînd speranțele 
reacțiunii de a întreprinde o campanie 
„fulger“.

în același timp, kurzii și-au făcut în 
repetate rînduri cunoscută dorința de

a fost tradus în 
ziarul francez 
„Trupele ira-

Pregătiri pentru deschiderea 
conferinței de la Bamako

BAMAKO 28 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Mali, Bamako, se 
fac ultimele pregătiri în vederea 
deschiderii conferinței la cel mai 
înalt nivel pentru soluționarea paș
nică a conflictului algero-marocan. 
Lucrările conferinței urmează să în
ceapă marți după-amiază.

Președintele Republicii Mali, Mo
dibo Keita, a elaborat un plan de 
lucru pentru conferință. El a fost a- 
sistat de ambasadorii 
geriei și Marocului.

După cum se știe, 
urmează să ia parte 
ai Algeriei, Marocului, Etiopiei 
Republicii Mali.

Deși luptele nu au încetat la gra
nița algero-marocană, observatorii

la Paris ai Al-

la conferință 
șefii de state

Și

Declarațiile președintelui Argentinei
BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Arturo II- 
lia, a acordat un interviu unui co
respondent al agenției Associated 
Press în cadrul căruia s-a referit — 
între altele — la probleme ale eco
nomiei țării. Răspunzând la o între
bare în legătură cu perspectivele 
lărgirii relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste, el a declarat că „Ar
gentina dorește să facă comerț cu 
toate țările lumii, cu care consideră 
că este necesar să întrețină relații 
comerciale". Referindu-se la pro
gramul american cunoscut sub de
numirea de „Alianța pentru 
greș“, președintele Argentinei
pronunțat pentru „latinizarea" aces
tui plan, ceea ce, după cum a arătat 
el, „înseamnă că trebuie ținut seama 
de părerea fiecărei țări cu privire la 
propriile ei necesități“.

Președintele Illia a subliniat 
principala problemă economică 
noului guvern argentinian este ridi
carea nivelului de trai și mărirea 
producției agricole pentru a face să 
crească posibilitățile de export de 
produse agro-alimentare. El a de
clarat, de asemenea, că este necesară 

vicepreședinte al Parla- 
deputat din partea 
subliniat că orientarea

cu orîn-

tența pașnică constituie unicul mij
loc rațional în relațiile internațio
nale".

P. Aitio, 
mentului, 
U.D.P.F., a 
politică pe care o reprezintă a spri
jinit întotdeauna necesitatea coexis
tenței pașnice a statelor 
duiri sociale diferite.

La rîndul său, d-na K. 
ministru pentru probleme 
declarat : „Necesitatea coexistenței 
pașnice a devenit pentru mine o 
certitudine încă în anii războiului. 
Cauza păcii este o cauză măreață 
și trebuie să obțină victoria“.

Pohjala, 
sociale, a

împotriva 
reglementare a conflictului pe calea 
tratativelor cu autoritățile irakiene.

în mod evident, problema kurdă este 
o problemă complexă. Kurzii formează 
un sfert din populația irakiană. Pe te
ritoriul Kurdistanului se află bogate ex
ploatări petroliere, de unde se extrag 
anual 35 milioane de tone de petrol —- 
de trei ori mai mult decît în celelalte 
regiuni ale Irakului'. Conducătorii 
patrioților kurzi arată că pentru a se 
pune capăt actualei situații este necesar 
să se asigure reprezentarea kurdă în 
guvernul irakian proporțional cu numă-

COMENTARIUL ZILEI

aproape cinci luni, care au 
la începerea ostilităților, nu 
ajunge însă la o înțelegere 
două părți. în legătură cu

cu regularitate că 
„importante

rul populației, administrarea autonomă, 
alocarea unei părți din veniturile reali
zate pe seama exploatării petrolului din 
Kurdistanul irakian, recunoașterea èxis- 
tenței în Irak a două naționalități — 
naționalitatea arabă și naționalitatea 
kurdă.

în cele 
trecut de 
s-a putut 
între cele 
aceasta, un reprezentant al patrioților 
kurzi a arătat — într-o declarație fă
cută ziarului englez „Observer" — că, 
în pofida tuturor promisiunilor, guver
nul irakian n-a discutat niciodată în 
mod serios propunerile kurzilor și a 
folosit tratativele numai ca paravan 
pentru pregătirea de noi ofensive mili
tare. Din această cauză, luptele au 
continuat, dar trupele irakiene, în ciuda 
superiorității lor numerice au suferit 
pierderi grele. Cu toate acestea, din 
Bagdad se anunță 
trupele irakiene obțin 
succese“ și că „în curînd" kurzii vor fi 
„zdrobiți definitiv“. O asemenea de
clarație a fost făcută nu demult. Postul 
de radio Bagdad a anunțat la 20 oc
tombrie că președintele Aref, care a 
inspectat trupele aflate în regiunea 
unde se dau luptele, dorește să fie la 
fața locului în timpul efectuării „ulti
mei operațiuni de curățire a teritoriului 
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consideră că conferința care se des
chide marți la Bamako poate rea
liza un acord care să pună capăt 
conflictului.

într-o declarație radiodifuzată 
luni seara, președintele Ben Bella a 
subliniat că este „sigur că la confe
rința de la Bamako se va ajunge la 
restabilirea păcii“. „Plecăm, a spus 
președintele, fiind foarte optimiști. 
Sperăm că ziua de 1 noiembrie, data 
aniversării revoluției noastre, va fi 
o zi de pace și unitate regăsită“.

La rîndul său, regele Hassan al 
Marocului a rostit și el o cuvîntare 
la posturile de radio marocane în 
care a declarat : „Ne exprimăm 
speranța că convorbirile care încep 
mîine în capitala Republicii Mali 
vor avea rezultate pozitive“.

o politică de control național asupra 
ramurilor principale ale industriei, 
în legătură cu aceasta, președintele 
Argentinei a arătat că unele con
tracte încheiate de țara sa cu socie
tăți petroliere străine sînt ilegale sau 
neeconomice. „Aceasta, a spus el, nu 
înseamnă că guvernul are intenția 
să înceteze legăturile cu toate socie
tățile petroliere străine“.

pro- 
s-a

kurzilor
OLANDA. Demonstrația munci

torilor constructori în sprijinul re
vendicărilor lor economice, care s-a 
desfășurat recent la Amsterdam.
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controlat de trupele generalului Bar
zani“. Dar, după cum rezultă din co-' 
mentariile unor agenții de presă occi
dentale, afirmația postului de radio 
Bagdad oglindește mai degrabă dorin
ța anumitor cercuri din Irak de a ve
dea înfrîntă rezistența kurzilor decît 
realitățile de pe teatrul de operații din 
Kurdistanul irakian.

Kurzii nu se dau bătuți. Din relată
rile observatorilor care l-au vizitat în 
ultimele luni pe generalul Barzani, con
ducătorul kurzilor — arată ziarul 
„New York Times“ — reiese că ofen
siva împotriva kurzilor n-a fost încu
nunată de succes. Potrivit afirmațiilor, 
armata irakiană a suferit mari pierderi, 
iar kurzii sînt la fel de puternici și con
trolează aproape același teritoriu ca la 
începutul lunii iunie. Potrivit ultimelor 
știri — arată „New York Times“ — 
kurzii au recucerit centrele Koysandjak 
și Ranya.

Comunicarea postului de radio Bag
dad cu privire la vizita mareșalului 
Aref în nordul Irakului- a atras în 
schimb atenția printr-un alt amănunt. 
Este vorba de faptul că pentru prima 
oară, de la începerea ostilităților, se a- 
nunță în mod oficial participarea tru
pelor siriene la ostilitățile împotriva 
kurzilor. în comunicat se precizează că 
președintele Irakului a trecut în re
vistă și a salutat forțele unificate irako- 
siriene. Astfel, se confirmă ceea ce o 
serie de organe de presă arătau încă 
în perioada de început a luptelor și 
anume că în nordul Irakului se creează 
o situație și mai complicată ca urmare 
a prezenței trupelor siriene și a ames
tecului unor țări străine.

Prelungirea și agravarea conflictului 
sîngeros din Irak nu poate fi decît în 
interesul cercurilor monopoliste, care, 
ca întotdeauna, sînt gata să folosească 
vrajba națională pentru a-și menține și 
consolida influența. Luarea în conside
rare și satisfacerea revendicărilor națio
nale legitime ale populației kurde, în
cetarea persecuțiilor antidemocratice ar 
răspunde intereselor întregii populații a 
Irakului, intereselor păcii în Orientul 
arab și în lume.

NICOLAE N. LUPU

al R. P. Romîne a sosit la Paris
PARIS 28 (Agerpres). — Luni a 

sosit în Franța, venind de la New 
York, unde a condus delegația R. P. 
Romîne la cea de-a 18-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., tovară
șul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R .P. Romîne.

La sosire în portul Cherbourg, el 
a fost salutat în numele guvernului 
francez de Jacques Lemière și de 
Ryst, primarul orașului. A fost de 
față ministrul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu.

Vizitele parlamentarilor romîni în Belgia
BRUXELLES 28. — Trimisul spe

cial Agerpres, M. Ionescu, transmite:
Continuînd vizitele în Belgia, 

parlamentarii romîni au sosit luni 
la Liège, important centru al in
dustriei grele din Belgia.

în cursul dimineții oaspeții au vi
zitat sectoarele de oțelărie, lami
noare, furnale, motoare și grupul 
social al uzinelor siderurgice și me
talurgice Cockerill-Ongree. Inginerul 
șef al acestor uzine a oferit în nu
mele societății Cockerill-Ongree o 
masă în cinstea delegației romîne.

Parlamentarii romîni au făcut a-

dustriale și pentru dezvoltarea celor 
existente au fost alocate 6 000 000 lire 
sterline. De asemenea, aproximativ 
2 000 000 lire sterline au fost alocate 
pentru dezvoltarea noului port Tema 
situat la est de Accra.

NEW YORK. într-o declarație re
feritoare la relațiile comerciale Est- 
Vest, senatorul democrat Humphrey 
s-a pronunțat în favoarea înlăturării 
restricțiilor din comerțul S.U.A. cu 
Uniunea Sovietică. Humphrey a subli
niat în mod deosebit că extinderea 
comerțului dintre America și Uniunea 
Sovietică va duce, cu siguranță, la îm
bunătățirea relațiilor dintre cele două 
țări. El a cerut, de asemenea, dezvol
tarea contactelor dintre oamenii de 
știință americani și cei sovietici.

BEIRUT. Agențiile de presă rela
tează că în capitala Libanului au avut 
loc ciocniri între poliție și demon
stranți care protestau împotriva inci
dentelor care au avut loc la granița 
dintre Siria și Liban și în urma că
rora mai mulți militari libanezi și-au 
pierdut viața. După cum s-a mai a- 
nunțat, guvernul Libanului a adresat 
o notă de protest guvernului sirian. 
Demonstrația, la care au participat a- 
proximativ 3 000 de oameni, a expri
mat protestul față de acțiunile auto
rităților siriene. Unitățile de poliție 
au încercat să oprească înaintarea 
demonstranților, ceea ce a provocat 
ciocnirile. Potrivit agenției Reuter, 
mai mijite persoane au fost rănite, 
30 arestate.

PARIS. în regiunea pariziană 
desfășoară lucrările de construire 
unui important rezervor de apă 
canal menit a feri această regiune 
inundațiile Senei. Capacitatea sa 
fi de' 205 milioane metri cubi, iar lun
gimea de 7 km. Digurile care îl încon
joară vor avea o lungime totală de 
4 900 metri și o înălțime pînă la 24 
de metri. Rezervorul, care se numeș
te „Sena“, va fi terminat în anul 
1965.

SINGAPORE. Greva celor peste 
9 500 de muncitori de Ia baza navală 
militară britanică din Singapore, care

Paris, tov. Corneliu 
salutat de Emma-

La sosirea la 
Mănescu a fost 
nuel de Castéja, director adjunct al 
protocolului, și de Emmanuel de 
Margerie, director adjunct al Direc
ției’politice pentru Europa, din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Fran
ței.

în timpul șederii sale la Paris, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne va avea o întîlnire cu 
ministrul de externe francez, Couve 
de Murville.

poi o vizită la primăria orașului 
Liège. M. Destenay — primarul 
orașului — a oferit un dineu în 
cinstea delegației grupului parla
mentar romîn. în toasturile rostite 
s-a exprimat dorința de a extinde 
relații de 
între cele

colaborare multilaterală 
două țări.

PenSru a scăpa de persecuții

Locuitori din Sarawak 

și Borneo de nord se refugiază 

în Indonezia

DJAKARTA 28 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunță că 
în ultima vreme tot mai multe per
soane din teritoriile Sarawak-ului 
și Borneo de nord trec frontiera, re- 
fugiindu-se pe teritoriul Indoneziei, 
pentru a scăpa de persecuția auto
rităților din Federația Malayeză. în 
declarațiile făcute de refugiați se 
spune că populația din Sarawak și 
Borneo de nord se opune cu tot mai 
multă hotărîre Federației Malayeze. 
Ei declară, de asemenea, că în ul
tima vreme forțele colonialiste au 
intensificat acțiunile represive îm
potriva populației din aceste teri
torii.

ROMA 28 Corespondentul Ager
pres transmite : în capitala Italiei 
continuă lucrările congresului Parti
dului socialist italian (P.S.I.). Cu- 
vîntarea rostită de Lombardi, expo
nent al așa-numitului curent „au
tonomist“, condus de Pietro Nenni, 
secretar general al partidului, s-a 
îndepărtat de unele teze susținute 
de Nenni în raportul prezentat în 
prima zi a congresului. Lombardi 
s-a declarat împotriva unei colabo
rări „cu orice preț“ cu democrația 
creștină — precum și cu republica-

Rezultatele alegerilor pentru Camera deputațiior din Elveția
BERNA 28 (Agerpres). — La 26 și 

27 octombrie în Elveția au avut loc 
alegeri pentru reînnoirea mandate
lor în Consiliul Național (Camera 
Deputațiior a parlamentului elve
țian) și pentru înlocuirea parțială a
consilierilor de stat, adică a mem
brilor Camerei Superioare pentru 14 
din cele 22 de cantoane ale țării. 
După cum transmite agenția France

cer îmbunătățirea condițiilor de trai, 
a intrat în cea de-a 22-a zi. După 
cum transmite agenția U.P.I., la 28 
octombrie, în timp ce mai multe ma
șini cu spărgători de grevă încercau 
să pătrundă în incinta bazei, între pi
chetele de greviști și poliție a avut loc 
o ciocnire. Pentru a-i intimida pe gre
viști, care baricadaseră calea spărgă
torilor de grevă, poliția a deschis focul 
împotriva lor. în timpul ciocnirii mai 
mulți greviști au 
fost arestați.

NEW YORK.
d-na Ngo Dinii 
nuă vizita

fost răniți, iar alții au

La 28 octombrie,
Nhu, care își conti- 

în S.U.A., a sosit la San

:<•:

Aspect dintr-o așezare din Haiti după trecerea uraganului „Flora“. Harta reprezintă regiu
nea unde a bîntuit uraganul.

Agenția France 
Presse transmite 
din Pretoria, ca
pitala Republicii 
Sud-Africane, că 
marți va începe, 
în acest oraș, pro
cesul celor 11 con
ducători ai luptei 
împotriva discri
minărilor rasiale.

Autoritățile ra
siste din Republi
ca Sud-Africană 
continuă astfel 
campania de re
presiuni împotri
va forțelor pro
gresiste care luptă pentru des
ființarea politicii de „apartheid", 
pentru libertăți democratice, deși 
Adunarea Generală a O.N.U. a ce
rut suspendarea acestei înscenări 
arbitrare.

Patrioți neînfricați, cei 11 arestați 
sînt amenințați să fie condamnați la 
moarte sau la închisoare pe termene 
nedefinite sub acuzarea de înaltă 
trădare.

Cine sînt acești oameni pe care 
rasiștii sud-africani încearcă să-i 
extermine ?

Nelson Mandela, de profesiune a- 
vocat, este unul dintre conducătorii 
de frunte ai mișcării de eliberare 
națională. La conferința de la Dur. 
ban, din anul 1961, el a propus să 
se convoace un congres al tuturor 
partidelor și organizațiilor politice 
din Republica Sud-Africană, pentru 
unificarea partidelor politice, de 
toate orientările, într-un congres 
unic, capabil să aducă o schimbare

Deschiderea Congresului sindicatelor sovietice
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 

28 octombrie și-a început lucrările 
în Palatul Congreselor din Kremlin 
cel de-,al XIII-lea Congres al sindi
catelor sovietice, la care participă 
6 000 de delegați și oaspeți din 80 de 
țări ale lumii.

La deschiderea lucrărilor au parti
cipat N. S. Hrușciov și alți condu
cători de partid și de stat sovietici.

După ce Viktor Grișin, președin
tele C.C.S. din U.R.S.S., a salutat în 
numele delegaților là Congres pe 
oaspeții din străinătate, Piotr Demi- 
cev, secretar al C.C. al P.C.U.S., a 

nil și social-democrații — în cadrul 
unui guvern de „centru-stînga“. 
Colaborarea cu democrat-creștinii, a 
spus el, poate fi acceptată numai cu 
condiția certitudinii unei adevărate 
cotituri spre stînga. El a manifestat, 
de asemenea, rezerve serioase și a- 
supra punctului de vedere al lui 
Nenni cu privire la menținerea po
liticii oficiale de fidelitate față de 
alianța atlantică.

Ziarul „Messaggero“ scrie că 
discursul lui Lombardi a creat o 
situație nouă în congres, ale cărei 
consecințe nu pot fi prevăzute.

Presse, în urma acestor alegeri 
partidul social-democrat a obținut 
53 mandate, cu două mai mult decît 
în parlamentul anterior. Partidul 
radical a obținut 51 mandate, iar 
partidul conservator (creștin-social) 
48 mandate. Partidul Muncii a obți
nut în plus un mandat și va avea 4 
reprezentanți în Consiliul Național.

Francisco. La sosire pe aeroport, d-na 
Nhu a fost întâmpinată de un grup 
de demonstranți care au protestat îm
potriva vizitei sale în S.U.A. și a ac
țiunilor represive întreprinse de gu
vernul sud-vietnamez împotriva forțe
lor patriotice. Manifestațiile de pro
test au continuat în fața hotelului 
în care s-a instalat d-na Nhu.

ACCRA. Guvernul ghanez a pre
zentat parlamentului proiectul de bu
get pe anul financiar 1963—1964. Po
trivit proiectului de buget, guvernul 
ghanez a alocat pentru dezvoltarea 
țării suma de 50 000 000 lire sterline. 
Pentru crearea unor noi ramuri in-

Fotografiile înfățișează pe Nelson Mandela, Walter 
Sisulu și Hovan Mbechi, caro urmează să fie judecați,’

în situația politică a țării. Fiind ne
voit să părăsească RSA și apoi să 
se reîntoarcă și să lupte în ilegali
tate, Nelson Mandela a continuat 
activitatea sa pînă cînd, din cauza 
unei trădări lașe, a fost prins de 
poliție.

Walter Sisulu. este secretar gene
ral, iar Hovan Mbechi este unul 
dintre vechii conducători ai parti
dului Congresul Național African 
— scos în afara legii de rasiști.

Intr-un articol referitor la lupta 
acestor patrioți, ziarista africană 
Vera Guli, scrie printre altele : „Gu
vernul știe că succesul partidului 
Congresul Național African va în
semna victoria mișcării de eliberare 
națională. De aceea, el încearcă să 
reprime cu cruzime pe cei trei li
deri ai acestui partid. Dar nici un 
fel de represiuni nu pot infringe 
voința poporului Africii de Sud. De 
partea sa sînt oamenii iubitori de 
libertate de pe întreg pămîntul',r

dat citire salutului adresat con
gresului de către C.C. al P.C.U.S., 
în care se arată, printre altele, că 
succesele Uniunii Sovietice în dome
niile economic, cultural și obștesc 
sînt inseparabile de activitatea sin
dicatelor, care „îndeplinesc cu cinste 
chemarea leninistă — de a fi o 
școală a conducerii, o școală a gos
podăririi, o școală a comunismului“. 
Mesajul cheamă sindicatele să spri
jine pe toate căile spiritul de ini
țiativă al muncitorilor și funcționa
rilor, să popularizeze experiența 
înaintată, să participe mai activ la 
elaborarea și realizarea planurilor 
economice, să se îngrijească de îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și viață ale salariaților.

Viktor Grișin a prezentat apoi 
„Raportul de activitate al C.C.S. din 
U.R.S.S. și sarcinile sindicatelor din 
U.R.S.S. în perioada construirii des
fășurate a societății comuniste".

Pe ordinea de zi a congresului se 
mai află înscrise : Raportul de ac
tivitate al Comisiei de revizie ; mo
dificări în statutul sindicatelor din 
U.R.S.S. ; alegerea organelor centra
le ale sindicatelor.

Comunicat comun 
sovieto-ceylonez

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 28 
octombrie la Kremlin a fost semnat 
un comunicat comun sovieto-ceylo
nez, în urma vizitei întreprinse în 
U.R.S.S. de primul ministru al Cey
lonului. Comunicatul a fost semnat 
de N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Sirimavo Bandaranaike, primul mi
nistru al Ceylonului.

în aceeași zi, guvernul sovietic a 
oferit Ta Kremlin o recepție în cins
tea primului ministru al Ceylonului, 
Sirimavo Bandaranaike. N. S. Hruș
ciov și Sirimavo Bandaranaike au 
rostit cuvîntări.

DJAKARTA. După vizita de 4 zile 
în Iran, făcută în cadrul unei călătorii 
în mai multe țări asiatice, președin
tele Republicii Federale Germano, 
Heinrich Lübke, a sosit la 28 octom
brie la Djakarta. Itinerariul vizitei 
președintelui vest-german mai cuprin
de Japonia și Filipine.

STOCKHOLM. Potrivit ziarului 
economic francez „Les Echos“, în 
cursul primelor opt luni ale acestui 
an comerțul exterior al Suediei a în
registrat un deficit de 863 milioane 
de coroane. în timpul perioadei co
respunzătoare din 
s-a cifrat decît la 
roane.

1962 deficitul nu
480 milioane co-

SAN JUAN. 
Biroul meteoro
logic din San 
Juan (Porto Ri
co) a anunțat că 
cd de-al 8-lea 
uragan din ac
tualul sezon, 
„Helena“, s-a a- 
bătut în noapl a, 
de 26 spre 27 
octombrie asu
pra insulei Gua
delupa provo- 
cînd mari dis
trugeri și pa
gube. Potrivit 
unor informații 
oficj.ale, în a- 
ceastă insulă 
cinci persoane au 
fost ucise, 14 ră
nite și peste 500 
de familii au ră
mas fără locuin
ță. Totodată, u- 
raganul a avariat 
instalațiile por
tului Basse-Ter-
re.

X.


