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In interiorul ziarului.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VAÎ

perioară, la un preț de cost redus. în fotografie : (stînga) vedere exterioară 
a instalației de preparare a minereurilor ; (dreapta) : moara și clasorul »jifral 
al flotației.

La Băiuț, regiunea Maramureș, a intrat anul acesta în funcțiune o instala
ție modernă de preparare a minereurilor. Noua instalație sporește de trei ori 
producția întreprinderii. Utilajele ei sînt produse de industria noastră construc
toare de mașini. In instalațiile noii unități se obțin concentrate de calitate su-
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în cadrul alegerilor care au loc 
în acest an în toate organizațiile de 
partid, vor începe în curînd și la 
sate adunările de dări de seamă și 
alegeri. Cu acest prilej, comuniștii 
sînt chemați să analizeze activitatea 
desfășurată pentru traducerea în 
viață a sarcinilor izvorîte din hotă- 
rîrile Congresului al III-lea al parti
dului, ale plenarei C.C. al P.M.R. și 
ale Sesiunii Extraordinare a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 1962, 
precum și din măsurile luate ulte
rior de conducerea partidului, pen
tru înflorirea agriculturii noastre so
cialiste. Alegerile de partid la sate 
trebuie să ducă la îmbunătățirea 
muncii de partid, la generalizarea 
experienței bogate pe care au do- 
bîndit-o în activitatea lor organiza
țiile de partid, la sporirea simțului 
de răspundere al comuniștilor pen
tru îndeplinirea hotărîrilor partidu
lui și guvernului, la stimularea și 
dezvoltarea inițiativei și activității 
creatoare a oamenilor muncii.

In adunările de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de partid 
de la sate, un loc central trebuie să-1 
ocupe problemele muncii politice și 
organizatorice pentru mobilizarea 
celor ce muncesc la dezvoltarea 
multilaterală și intensivă a agricul
turii, creșterea continuă a pro
ducției vegetale, sporirea rapidă a 
efectivului de animale și a produc
tivității lor, pregătirea în bune 
condiții a noului an agricol. Se în
țelege că, discutînd aceste probleme, 
fiecare organizație de partid va tre
bui să le analizeze corespunzător 
specificului și condițiilor concrete 
din fiecare loc de producție.

Organizațiile de partid din gospo
dăriile colective sînt preocupate în 
cel mai înalt grad să contribuie ac
tiv la sporirea producției agricole și 
realizarea producțiilor planificate Ia 
hectar la grîu și porumb, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, cartofi, legu
me, fructe și struguri, la sprijinirea 
tuturor colectiviștilor în cunoaște
rea și aplicarea celor mai înaintate 
reguli agrotehnice, folosirea cît mai 
eficientă a pămîntului. în adunările 
de alegeri, aceste chestiuni trebuie 
să fie temeinic discutate. O atenție 
deosebită să se acorde dezbaterii 
problemelor 
zootehniei, creșterea numărului 
bovine, 
sporirea 
Membrii 
chemați 
cum s-a 
tid de întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriei, prin creșterea 
necontenită a fondului de bază și a 
averii obștești, cum își exercită 
dreptul de control asupra activității 
consiliului de conducere, ce a făcut 
pentru a asigura dezvoltarea demo
crației colectiviste, întărirea con
tinuă a disciplinei în muncă.

Adunările de dări de seamă și a- 
legeri ale organizațiilor de partid 
din gospodăriile agricole de stat au 
de analizat munca politică desfășu
rată de comuniști pentru sporirea 
producției la hectar la toate cultu
rile și îndeosebi la grîu și porumb, 
creșterea șeptelului și a producției 
de carne, lapte, lînă, ouă, organiza
rea bazei furajere necesare, folosirea 
la maximum a capacității de lucru 
a tractoarelor și mașinilor agricole 
și executarea lucrărilor agricole la 
un înalt nivel agrotehnic, reducerea 
prețului de cost al produselor ; este 
important să se examineze cum se 
realizează sarcinile stabilite de Co
mitetul Central al partidului în ve
derea specializării gospodăriilor de 
stat și irigării unor suprafețe cît 
mai mari cu mijloace proprii, să se 
stabilească măsurile ce trebuie 
luate în continuare, pe baza direc
tivelor partidului, pentru îndeplini
rea acestor sarcini.

Dările de seamă și dezbaterile în 
organizațiile de partid din stațiu
nile de mașini și tractoare sînt che
mate să analizeze munca politică și 
organizatorică desfășurată de mem
brii și candidații de partid în rîn- 
durile mecanizatorilor pentru execu
tarea la timpul optim și la un înalt 
nivel calitativ a tuturor lucrărilor 
agricole, sporirea randamentului a- 
nual pe tractor, reducerea prețului 
de cost al lucrărilor, ridicarea con
tinuă a calificării mecanizatorilor, 
creșterea răspunderii lor pentru

9 Pămîntul să fie folosit inten
siv și rațional (pag. 2-a).

• M. Stoian : A opta toamnă 
(pag. 3—4).

o Ing. Al. Popescu : Știință și 
tehnică pentru toți — Metrul de... 
lumină (pag. 4-a).

Centrala termoelectrică Luduș 
a intrat în funcțiune

prevede-
C. C. al

Telegramă trimisă Comitetului Central al P.M.R 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Foto t GH. VINȚILĂ)

Expoziție agricolă regionalăO nouă linie electrică

se acorde dezbaterii 
privind dezvoltarea 

de 
porcine, ovine, păsări și 

producției zootehnice, 
și candidații de partid sînt 
să analizeze cu temeinicie 
ocupat organizația de par-

sporirea producției agricole la hec
tar pe terenurile lucrate. Este nece
sar să se discute cum participă me
canizatorii membri și candidați de 
partid la activitatea organizațiilor 
de partid din gospodăriile agricole 
colective pe care le deservesc.

Chezășia realizării cu succes a sar
cinilor de producție, gospodărești, 
cultural-educative de către fiecare 
unitate agricolă socialistă este întă
rirea continuă, din toate punctele 
de vedere, a organizației de partid, 
în adunările de alegeri, membrii și 
candidații de partid să analizeze 
cum sînt îndeplinite 
rile Hotărîrii plenarei
P.M.R. din aprilie 1962 cu privire la 
întărirea continuă a rîndurilor par
tidului, cum muncesc organizațiile 
de partid pentru primirea în partid 
a celor mai destoinici și vrednici co
lectiviști, mecanizatori, muncitori a- 
gricoli, a celor mai valoroși ingineri, 
tehnicieni și a altor specialiști 
din agricultură, care dovedesc prin 
întreaga lor activitate că sînt vred
nici de înaltul titlu de membru de 
partid. Este o datorie de prim ordin 
a organizațiilor de partid să exami
neze ce se face pentru educarea 
partinică a noilor membri și candi
dați de partid. Dările de seamă și 
dezbaterile să se oprească asupra 
felului cum se ocupă organiza
țiile de partid de perfecționa
rea continuă a stilului și meto
delor lor de muncă, aplicarea 
consecventă a normelor leniniste în 
viața internă de partid, dezvoltarea 
criticii și autocriticii, controlul înde
plinirii sarcinilor și hotărîrilor de 
partid, repartizarea comuniștilor în 
sectoarele hotărîtoare ale producției 
agricole, întărirea continuă a disci
plinei de partid, atragerea în jurul 
organizațiilor de partid a unui larg 
activ fără partid. O mare atenție 
trebuie acordată felului cum se o- 
cupă organizațiile de partid de în
drumarea organizațiilor de masă, în
deosebi a organizațiilor U.T.M., sin
dicale și de femei, care reprezintă o 
mare forță în înfăptuirea obiective
lor trasate de partid.

A trecut un an de cînd conduce
rea partidului a luat un șir de mă
suri organizatorice pentru îmbună
tățirea muncii de partid în gospo
dăriile de stat, S.M.T.-uri și gos
podăriile colective, iar adunările 
de alegeri constituie un bun prilej 
pentru a analiza experiența dobîn- 
dită, activitatea comitetelor de par
tid din gospodăriile de stat și din 
gospodăriile colective, a birourilor 
organizațiilor de bază pe secții în 
G.A.S. și brigăzi în G.A.C. pentru 
atragerea comuniștilor și a celorlalți 
lucrători la dezvoltarea economică a 
acestor unități.

Un loc important în darea de 
seamă și în dezbateri trebuie să-1 
ocupe munca de educare politică și 
ideologică a comuniștilor de la sate, 
activitatea dusă pentru înarmarea 
lor cu cunoașterea hotărîrilor parti
dului și guvernului, a problemelor 
economiei agrare, stabilirea măsu
rilor necesare pentru îmbunătățirea 
conținutului învățămîntului de 
partid, a activității politico-educati
ve pe care o desfășoară organizațiile 
de partid. Este necesar ca în dările 
de seamă să se analizeze cum se 
ocupă organizațiile de partid de or
ganizarea și desfășurarea în cele 
mai bune condiții a învățămîntului 
agrozootehnic. Important în această 
privință este nu atît expunerea de 
cifre și date cu privire la cercurile 
de învățămînt, numărul cursanților, 
al conferințelor etc., ci analizarea e- 
ficacității muncii politico-educative, 
a contribuției pe care o aduc la ridi
carea continuă a conștiinței oameni
lor muncii de la sate, la dezvoltarea 
atitudinii noi față de muncă și față- 
de avutul obștesc, propaganda de 
partid, munca politică de masă, învă- 
țămîntul agrozootehnic.

în cadrul adunărilor de dări de 
seamă și alegeri, un moment impor
tant îl constituie propunerile pen
tru noile birouri. Dovedind o înaltă 
răspundere, membrii de partid sînt 
datori să propună și să aleagă în 
birourile și comitetele organizațiilor 
de 
de

ur-

exa- 
oca-

Comisia de punere în funcțiune a 
centralei -termoelectrice Luduș și co
mitetul de partid al șantierului au 
trimis Comitetului Central äl P.M.R., 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
mătoarea telegramă :

„Cu bucurie vă raportăm că 
menul de care ne-ați vorbit cu
zia vizitei dumneavoastră la centrală 
termoelectrică Luduș a fost susținut 
cu bine. Cuvintele pline de căldură, 
îndrumările prețioase primite. din 
partea conducerii de partid și de 
stat, a dumneavoastră personal, au 
constituit un puternic ajutor și în
demn spre noi fapte de muncă. în
suflețiți de dragoste față de-partid și- 
patria noastră, am obținut realizări 
importante în lupta pentru darea în 
funcțiune a acestui important obiec
tiv — termocentrala Luduș. Sub con
ducerea organizației de partid, prin 
eforturile unite ale colectivelor de 
proiectanți, constructori, montori și 
energeticieni a fost pus în funcțiune

primul bloc de 100 000 kilowați. De 
la prima conecțare a blocului la sis
temul energetic național, efectuată 
la data de 21. septembrie 1963, și pînă 
în ziua de 22 octombrie 1963, de cînd 
blocul a fost încărcat la puterea no
minală, s-au produs peste opt mili
oane kilowatore.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Gheorghiu-Dej, că vom munci în 
continuare cu toată dîrzenia și pri
ceperea pentru exploatarea în con
diții optime a-instalațiilor, pentru1 a 
intensifica lucrările la montarea și 
■pregătirea celui ’ de-al doilea bloc de 
100 000 kilowați, astfel ca, la sfîrși- 
tul trimestrului I 1964, -și acesta-să- 
poată intra în probe de exploatare.

Colectivele de muncă de pe șantie
rul centralei termoelectrice Luduș 
sînt hotărîte să-și îndeplinească cu 
cinste angajamentele luate în fața 
partidului.

Trăiâscă Partidul Muncitoresc Ro
mîn, organizatorul și inspiratorul tu
turor victoriilor noastre !“.

. înpas 
cift&eHnțtete

W ■

Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii 
nr. 5 din Sibiu a Trustului de construcții și montaje 
energetice au pus în funcțiune linia electrică de 110 
kV Turnu Severin—Orșova—Moldova Nouă, învin- 
gînd greutățile unui teren deosebit de accidentat, 
deoarece linia ...............
Almașului prin zone lipsite de căi de acces, con
structorii au reușit să termine complexul de lucrări 
intr-un timp scurt — 5 luni de zile. Prin intrarea în 
funcțiune a noii linii de înaltă tensiune, se asigură 
alimentarea cu' energie electrică din sistemul ener
getic național a obiectivelor industriale din această 
parte à țării, precum și a raionului Moldova Nouă.

(Agerpres)

traversează munții Mehedinților șl

CRAIOVA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Ieri s-a deschis la 
Craiova o expoziție agricolă 
regională. In standuri sînt 
expuse mostre de produse 
agricole obținute în gospo
dăriile colective si de stal 
din toate cele 15 raioane 
ale regiunii Oltenia. Prin 
grafice și panouri sînt pre
zentate vizitatorilor succe
sele obținute în creșterea 
animalelor. De o bună

apreciere se bucură standu
rile stațiunilor experimen
tale agricole Șimnic, Cara
cal și Tg. Jiu, unde sînt ex
puse sugestiv principalele 
rezultate obținute în mun
ca de cercetare de către 
lucrătorii acestor unități. La 
expoziție sînt de asemenea 
larg reprezentate întreprin
derile de industrializare a 
produselor agricole.

partid pe cei mai buni membri 
partid — evidențiați în produc-

(Continuare în pag. V-a)

Indici înalti de utilizare

...și o fabrică de pîine
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — In orașul Tg. Ocna 

din regiunea Bacău a fost dată în folosință o fabrică 
de pîine cu o capacitate de 14 
Utilajele cu care este înzestrată 
noua fabrică sînt produse în 
țară.

Medici la sate

tone în 24 de ore.

mi tipiemăie&tîie
La mijlocul anului viitor, 350 de strungari, 

frezori, sudori, turnători etc., tineri absolvenți ai 
școlii profesionale de ucenici „Timpuri noi", vor fi 
repartizați să lucreze în uzinele Capitalei. Împreu
nă Cu colegii lor de la alte școli, ce funcționează 
pe lingă marile întreprinderi industriale, acești ti
neri vor găsi la locurile de muncă terenul pen
tru aplicarea în practică a celor învățate pentru a 
urca noi trepte în însușirea meseriei. Grija cu 
care sînt înconjurați și sprijinul muncitorilor cu o 

—-—-T.”.-”’.'

înaltă experiență în muncă îi vor ajuta să devină 
în scurtă vreme muncitori destoinici, oameni de 
bază în producție.

— Ne străduim — ne-a spus maistrul Stelian 
Furtună, de la atelierul freze al Uzinei „Timpuri 
noi“ — să cultivăm la elevii noștri, la întregul ti
neret din întreprindere, interesul de a cunoaște* cît 
mai bine „tainele" meseriei, dorința de a dobîndi 
cunoștințe tehnice multilaterale, de a învăța mereu 
din experiența celor mai pricepuți muncitori.

Schimb 
de experiență
La Uzinele „In

dependenta“ din Si
biu a avut loc tin 
interesant schimb de 
experiență privind 
diferitele metode de 
muncă folosite de 
evidențiați și de e- 
chipele evidențiate 
in producție, orga
nizarea locurilor de 
muncă, îngrijirea 
mașinilor etc.

In satele regiunii Su
ceava au fost reparti
zați Încă 60 de me

dici, tineri absolvenți ai institutelor medi- 
co-farmaceutice din țară. In cele 159 cir
cumscripții medicale sătești își desfășoară 
activitatea în prezent cîte unul sau doi 
medici. în satele și comunele regiunii lu
crează 327 medici, de aproape 3 ori mai 
mulți decît în anul 1948.

’ Un grup de 32 absol
venți ai facultăților 

-------------------------- ' de medicină generală, 
pediatrie, stomatologie etc. de la Institutul 
medico-farmaceutic din Iași și din alte loca
lități din țară s-au prezentat zilele acestea 
la Sfatul popular regional Iași pentru a fi 
repartizați în producție. Cei mai mulți au 
fost îndrumați în special în raioanele Ne
grești și Huși. In felul acesta au fost com- 

din
pre-

SUCEAVA

IAȘI

pletate toate circumscripțiile sanitare 
mediul rural din regiune cu cadre cu 
gătire superioară.

Cursuri de 
specializare

Pentru a spriji
ni gospodăriile 
colective în creș
terea unui maro 
număr de păsări 
de rasă, Consiliu] 
Superior al Agri
culturii, în co
laborare cu Con
siliul Național al 
Femeilor, a orga
nizat, între 7 oc
tombrie și 1 no
iembrie, cursuri 
de specializare a 
400 colectiviste 
din sectorul avi
col. Ingineri și 
alți specialiști au 
predat un ciclu de 
lecții.

îmbunătățirea sis
temului de întreține
re și reglare a cilin
drilor de laminoare, 
respectarea graficului 
de reparare a agrega
telor, precum și apro
vizionarea ritmică cu 
lingouri și alte mate
riale au permis lami- 
noriștilor reșițeni să 
obțină indici de utili-

zare a liniilor de 
minare superiori 
lor stabiliți pentru a- 
cest an. Ca urmare, 
pe întreaga secție de 
laminoare productivi
tatea muncii a cres
cut cu peste 3 la sută, 
sporul de producție 
realizat pînă la sfîrși- 
tul lunii octombrie ri- 
dicîndu-se la mai

la- 
ce-

mult de 14 500 tone 
de laminate finite. Si- 
derurgiștii reșițeni au 
extins totodată proce
deul de laminare la 
dimensiuni cît mai a- 
propiate de cele ceru
te de uzinele prelu
crătoare, la peste 58 
la sută din producția 
realizată în acest an 

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Comitetului Central al Partidului Comunist Marocan
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării Partidului Comunist 

Marocan, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adre
sează dv., tuturor comuniștilor și oamenilor muncii marocani, un cald 
salut frățesc și sincere felicitări.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Elevii din anul 
III lucrează, două 
zile pe săptămînă, 
singuri la strung 
sau freză, ori în 
turnătorie, sub su
pravegherea și în
drumarea atentă a 
unor ingineri și 
tehnicieni din sec
ții. înainte de a 
trece Ia executa
rea unei noi ope
rații, cum este cea 
de frezat la mași
na cu comandă- 
program, ing. Ion 
Făcețeanu dă ti
nerilor lămuririle 
necesare, le face 
cunoscute princi
piile, modul de 
lucru și parame
trii funcționali ai 
acestei mașini.

i i ele cornu n icațip
Centrale automate

Dezvoltarea multor orașe din țara 
noastră a impus și extinderea sisteme
lor de telecomunicații urbane. De la 
începutul acestui an au fost date în 
folosință centrale telefonice automate 
în orașele Onești, Piatra Neamț, Deva, 
Sinaia, Roman, Focșani.

Circuite interurbane
Traficul convorbirilor telefonice și 

telegrafice între orașe a crescut consi
derabil. Anul acesta circuitele inter
urbane s-au înmulțit ; sînt gata radio- 
releele care fac legătura între Bucu
rești și Constanța pe 120 de circuite.

Au mai fost date în exploatare cir-

O o

cuite telefonice sau telegrafice noi în
tre orașele Brașov — Bacău, 
rești — Oradea, Bacău — 
București — Cluj și altele.

In blocuri

Bucu-
Cluj,

Spre a se da posibilitatea 
țării unui număr mai mare de 
telefonice, în noile grupuri de 
se folosesc cu succes centralele de 
bloc. La București, astfel de centrale, 
care asigură posturi telefonice în fie
care apartament din blocul respectiv, 
au fost montate în noile cartiețe de pe 
bd. 1 Mai și Giulești. în lunile viitoa
re, centrale de bloc vor începe să 
funcționeze și în cartierele Balta Albă 
și șos. Viilor.

înfiin- 
posturi 
blocuri

Se lucrează intens la arat
regiunea Bucu- 

o dată cu termi- 
însămînțărilor de 

mecanizatorii 
și S.M.T.

modificarea 
Ia turnarea

de aici nu se re
de ridicare a ca- 
loc schimburi de 

do demonstra- 
prilej, mun-

NEDELCU

■

it.
1 11 z-1

1
■■11

Ca și în alte Întreprinderi, Ia Uzinele 
„Vulcan“, parcul do mașini e an de an 
reînnoir cu utilaje modeme. Asemenea 
mașini au fost introduse și la secția ca- 
zangerie. Mînuirea lor cere o calificare 
mai înaltă din partea muncitorilor. In 
acest scop, 90 de muncitori din secjie 
au urmat anul acesta cursurile do ridi
care a calificării. Activitatea do îmbo
gățire a cunoștințelor tehnico-profcsio- 
nale alo muncitorilor 
zumă doar la cursuri 
Iificării. în secție au 
experiență, însoțite
ții practice. Cu acest 
citorii învață unii de la alții, își în
sușesc mînuirea corectă a noilor utilaje. 
La mașina do strîns buloane de Ia pom
pa de noroi „Duplex“, cîțiva muncitori 
își împărtășesc metodele de manevrare, 
în scopul folosirii ei cu înalt randament.

în 
rești, 
narea 
toamnă,
din G.A.S. 
au trecut cu toate for
țele la executarea ară
turilor de toamnă. Pînă 
în prezent, această lu
crare s-a efectuat pe

din

su- 
în-

în

suprafața de 436 000 ha, 
ceea ce reprezintă 51,8 
la sută din plan.

★

Mecanizatorii
unitățile Trustului re’ 
gional Gostat Sucea
va au efectuat pînă 
acum arături 
toamnă pe mai

de 
bine

de 67 la sută din 
prafața destinată 
sămînțărilor.

S-au evidențiat 
această acțiune meca
nizatorii din G.A.S. 
Havîrna și Fălticeni, 
care au arat întreaga 
suprafață destinată 
însămînțărilor de pri
măvară.

Recoltarea sfeclei 
să fie grabnic terminată

direct la fabricile de zahăr. Mijloa
cele de transport nu sînt folosite cu 
maximum de randament, încărcarea 
și descărcarea nu sînt bine organi
zate, iar în unele gospodării mași
nile sosesc cu mare întîrziere, pier- 
zînd timp prețios. Aceste deficiențe 
trebuie să fie înlăturate cît mai o- 

perativ. Este însă necesar să 
se organizeze munca mai 
temeinic, să se urmărească 
atent, zi de zi, cum sînt fo
losite autocamioanele și 
atelajele.

O parte din cantitatea de 
sfeclă de zahăr nu poate fi 
preluată imediat. In aseme
nea cazuri, pentru a evita

pierderile prin deshidratare, sfecla 
trebuie să fie însilozată imediat și 
cu cea mai mare atenție. Rădăcinile 
să fie bine alese, iar amenajarea si
lozurilor să se facă respectîndu-se 
întocmai normele prevăzute.

Oamenii muncii din agricultură 
sînt chemați să acorde atenție și lu-

Cunoștințele noi dobindite la cursurile 
de ridicare a calificării și studierea de 
cărți tehnice îi ajută pe mulți muncitori 
de la Uzina „Timpuri noi" să-și mate
rializeze. în diferite inovații și perfec
ționări tehnice, ideile lor creatoare. Pe 
Tănase Ciupa și Marin Soare, doi dintre 
cei mai pricepuți muncitori din uzină, 
i-am întîlnit Ia cabinetul tehnic. Discu
tau cu tehniciană Lucia Popovici și cu 
ing. Manole Nae despre 
tehnologiei de fabricație 
unui rotor.

Text : P.
Fotografii : M. CIOC
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In întreaga țară lucrările agricole 
de toamnă (semănatul griului, recol
tatul porumbului, cartofilor, legume
lor etc) se apropie de sfîrșit. In multe 
regiuni este avansată și recoltarea 
sfeclei de zahăr. Pînă la 24 octom
brie, în regiunile Hunedoara, Mara
mureș, Oltenia, Crișana, Argeș, Cluj 
și București sfecla de zahăr 
fusese strînsă de pe mai 
mult de 80 la sută din su
prafață. Pe întreaga țară, 
potrivit datelor existente la 
Consiliul Superior al Agri
culturii, ea a fost recoltată 
de pe 76 la sută din tere
nurile cultivate — adică cu 
circa 8 000 de ha mai mult
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

în unele regiuni recoltarea acestei ■ 
culturi este însă întîrziată. In regiu
nea Iași, sfecla a fost strînsă doar 
în proporție de 60 la sută, Dobrogea 
— 64 la sută. Bacău — 69 la sută, 
Brașov și Ploiești — 70 la sută. _________ T._____ __

Timpul este foarte înaintat și vor crărilor de care depinde producția 
""" -• -n-r. de sfeclă din anul viitor. Este nece

sar ca încă de pe acum să se stabi
lească suprafețele cele mai bune 
pentru a fi cultivate cu sfeclă de za
hăr, să se treacă cu toate forțele Ia 
executarea arăturilor de toamnă și 
fertilizarea terenului.

Cu sprijinul comitetelor regionale 
și raionale de partid, al sfaturilor 
populare și al consiliilor agricole, 
colectiviștii și lucrătorii din G.A.S. 
trebuie să-și organizeze în așa fel 
munca îneît să folosească din plin 
timpul bun de lucru și forțele exis- 
tento, să execute în cele mai bune 
condiții toate aceste lucrări.

urma zile și nopți mai reci. Este ab
solut necesar ca organele de partid 
și consiliile agricole, îndeosebi din 
regiunile unde această lucrare este 
întîrziată, să îndrume gospodăriile 
colective să-și organizeze munca 
spre a termina cît mai repede recol
tarea sfeclei.

într-un ritm mai rapid trebuie să 
se desfășoare și transportul acestui 
produs la bazele de recepție. în re
giunile Iași, Cluj, Suceava și Bacău 
însemnate cantități de sfeclă recol
tată stau pe cîmp, în grămezi, în loc 
să fie cărată Ia rampele C.F.R. sau



Interiorul unui magazin alimentar cu autoservire din orașul Brașov. (Foto : AGERPRES)

0 bună experiență în combațerea eroziunii pe pășuni

In regiunea Suceava

PAMINTUL SA FIE

Pășunile și fînețele din regiunea Suceava 
ocupă 240 000 ha, ceea ce reprezintă 30 la sută 
din totalul suprafeței agricole. în trecut, pă- 
șunatul la întîmplare, pe întreaga suprafață a 
pășunii, fără a lua nici cele mai elementare 
măsuri de protecție, defrișarea pădurilor chiar 
și acolo unde acestea îndeplineau rolul de 
protecție, precum și alți factori au dus la de
gradarea multor terenuri și la scăderea sim
țitoare a producției de masă verde.

Pășunile au o importanță deosebită asupra 
organismului animalelor, și în special a pro
ducției, și de aceea organele de partid și de 
stat din regiunea noastră au luat măsuri pen
tru combaterea eroziunii pe pășuni. Pe baza 
experienței acumulate în decursul anilor s-a 
ajuns la concluzia că cea mai mare impor
tanță trebuie acordată îmbunătățirii covoru
lui ierbaceu în vederea obținerii de producții 
sporite de masă verde la hectar. Cu cîțiva ani 
în urmă s-a organizat centrul de combatere 
a eroziunii solului, care a avut ca sarcini ime
diate aplicarea mășurilor de prevenire și com
batere a eroziunii pe pășuni pe o suprafață de 
600 ha. Aceste suprafețe au fost alese pe pă
șunile puternic erodate din comunele Titru- 
șești și Albești, raionul Botoșani. Prin apli
carea măsurilor de combatere a eroziunii în 
complex ca : supraînsămînțări, reînsămînțări, 
amenajări de canale de reținere a apei, ^plan
tații antierozionale pe ravene etc., încă din 
primul an s-au obținut rezultate bune. Dacă 
înainte pe pășunile neameliorate se realiza o 
cantitate de numai 3 000 kg masă verde la 
hectar, pe suprafețele unde s-au executat a- 
semenea lucrări s-a obținut în medie o can
titate de 6 800 kg masă vèrde la hectar. Ase
menea exemple au contribuit ca membrii a 
numeroase gospodării colective să capete în
credere în aceste măsuri și de aceea au par- ziunii de adîncime, 
ticipât cu entuziasm la efectuarea lor. Multe îmbunătățirea covorului ierbaceu. Prin opri- 
gospodării colective au început lucrări de 
combatere a eroziunii. Colectiviștii din Vlăsi-

nești, raionul Săveni, au executat lucrări pe 
o suprafață de peste 800 ha pășune, obținînd 
din anul 1960 pînă în anul 1963 o producție 
medie anuală de peste 14 000 kg masă verde 
Ia hectar. Gospodăria colectivă Unțeni, raio
nul Botoșani, executînd lucrări-pe o supra
față de 420 ha, a obținut o producție de peste 
18 000 kg masă verde la hectar. ■

Aceste rezultate au demonstrat că produc
ția pășunilor poate fi mult mărită. De aceea 
și alte gospodării colective au trecut la exe
cutarea unor asemenea lucrări. Gospodăriile 
colective Ungureni, Avrămeni, Știubieni, Adă-
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șeni și altele din raionul Săveni au efectuat 
lucrări de combatere a eroziunii pe o supra
față de peste 5 500 ha, iar cele din Sulița, 
Bugăceni, Bucecea, Corni, Unțeni și altele din 
raionul Botoșani — pe o suprafață de peste 
8 100 ha. Și colectiviștii din raionul Dorohoi 
au executat lucrări de combatere a eroziunii 
pe o suprafață de peste 600 ha. Pe aceste su
prafețe producția de masă verde a crescut de 
cîteva ori, iar datorită faptului că în sortimen
tul de ierburi întrebuințat predomină grami- 
neele și leguminoasele cu un ciclu vegetativ 
lung se asigură masa verde aproape pe întrea
ga perioadă de pășunat.

Concomitent cu executarea acestor lucrări 
s-au efectuat și unele observații pentru a de
termina ce anume lucrări trebuie făcute în 
funcție de condițiile specifice ale fiecărei 
zone. In primii ani,.lucrările de combatere a 
eroziunii s-au limitat numai la oprirea ero- 

fără să se urmărească

îndesirea covorului ierbaceu. Dar autoînsă
mînțarea nu duce la schimbarea compoziției 
floristice, ci menține speciile de plante exis
tente nevaloroase. De aceea s-a trecut la su- 
praînsămînțări cu graminee și leguminoase și 
aplicarea altor lucrări care au făcut să se ob
țină mari sporuri de masă verde. Pe trupul de 
pășune Vlăsinești, raionul Săveni, în supra
față de 800 ha, s-a realizat o producție medie 
de 14 300 kg masă verde la hectar ; pe trupul 
de pășune Unțeni, raionul Botoșani, s-au ob
ținut 18 600 kg, iar pe trupul Buhăcenî, raio
nul Botoșani — 21 500 kg la hectar. Producția

— de masă verde pe aceste pășuni nu depășea 
înainte de executarea lucrărilor, chiar în cei 
mai buni ani, 4—5 000 kg la hectar.

De cea mai mare însemnătate este întreți
nerea lucrărilor executate, deoarece de aceas
ta depinde în cea mai mare parte reușita lor. 
Majoritatea gospodăriilor colective din raioa
nele unde s-au executat lucrări de combatere 
a eroziunii, cum sînt cele din Bucecea, 
Buhăceni, Corni, Unțeni, din raionul Botoșani, 
s-au ocupat de întreținerea lor la timp și în 
condiții tehnice bune. Nu același lucru au fă
cut colectiviștii din comuna Vorniceni, raionul 
Săveni. Deși au avut posibilități pentru în
treținerea lucrărilor, ei nu au manifestat su
ficientă grijă și din această cauză producția 
de masă verde a fost cu mult mai mică.

Este necesar ca, încă de pe acum, fiecare 
gospodărie colectivă să întocmească un plan 
concret de acțiune privind suprafețele ce ur
mează a intra în ameliorare, precum și mă
surile ce trebuie luate în vederea realizării 
lor. In felul acesta se va putea asigura o hra
nă bună pentru animale.
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Cursuri pentru tehnicieni
Fabricile „Bumbăcăria-Jilava“, 

„Dacia“, „Filatura Romînească de 
Bumbac“ și altele au fost do
tate și în acest an cu utilaje mo
derne. Pentru ca tehnicienii să-și în
sușească modul de funcționare a a- 
cestor utilaje au fost organizate 
cursuri speciale. La aceste fabrici 
funcționează și cursuri de speciali
zare a maiștrilor.

Secții pentru prestări de servicii la sate
BACĂU (cores'p. „Scînteii"). — In 

ultima vreme, pe lingă unitățile 
cooperației de consum din satele re
giunii Bacău s-au deschis noi secții 
de prestări de servicii. în satele co
munei Viișoara, raionul Piatra ' 
Neamț, și-au început activitatea 4 
secții de croitorie, o secție de tîm- 
plărie și una de frizerie. Asemenea 
secții s-au mai deschis și în comu
nele Bicazu Ardelean, Hangu,
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Dumbra Roșie, din același raion, 
Podu Turcului, Pufești și altele 
raionul Adjud etc.

Numai de la începutul lunii 
tombrie, în satele regiunii au 
cepul să funcționeze peste 40 de
secții de prestări de servicii pentru 
populație. în total, în aceste sate își 
desfășoară activitatea 400 de secții 
de prestări de servicii.

din

oc- 
în- 
noiCONSTANTIN PURICE 

Inginer-șef O.R.P.O.T. 
Suceava

Noi amenajări de terase pe terenurile în pantă la G.A.C. Băleni, raionul Bujoru

Amenajări pentru 
pescuitul sportiv

reă de la pășunat s-a creat posibilitatea să 
se producă autoînsămînțarea. realizîndu-se

Extindem suprafața arabilă 
a gospodăriei

Pe lingă aplicarea com
plexului de măsuri agroteh
nice care asigură sporirea 
producției la hectar, colecti
viștii noștri se străduiesc să 
valorifice mai bine terenul 
gospodăriei și să extindă su
prafața arabilă. Anul trecut 
bunăoară, in cadrul unei a- 
dunări generale, s-a hotărit 
să mărim cu 6 hectare su
prafața arabilă. Prin ce mij
loace P Tarlalele gospodăriei 
erau brăzdate de multe dru
muri inutile. In alte locuri, 
în plin cîmp, mai existau 
pilcuri de mărăcinișuri și 
tufișuri. Toate acestea au 
fost defrișate ; gospodăria a 
cîștigat astfel încă 6 hectare 
suprafață arabilă.

O suprafață de 13 hectare 
degradată, am însămînțat-o 
cu lucerna necesară pentru 
furajarea animalelor. Am fă
cut un lucru bun și credem 
că prin această măsură gos-

podăria colectivă va avea de 
cîștigat. Cind am definitivat 
schița de amplasare a griului 
în vederea însămînțărilor de 
toamnă, am hotărit să defri
șăm 5,37 ha teren nepro
ductiv situat la hotarul co
munei. In toamna aceasta 
vom face o arătură adîncă 
pe întreaga suprafață și o 
vom cultiva în primăvară cu 
plante furajere.

Nu putem spune că în 
gospodăria noastră colectivă 
nu mai există rezerve pentru 
mărirea suprafeței arabile. 
Credem că am putea folosi 
mai bine și terenurile mai 
mici din jurul construcțiilor 
agrozootehnice, cultivîndu-le 
cu porumb pentru masă 
verde și alte plante furajere.

NAGY FRANCISC 
președinte 

G.A.C. Sălard — 
regiunea Crișana

Foloasele organizării interioare 
a teritoriului

După terminarea lucrări
lor de organizare intergos- 
podărească, colectiviștii din 
Rădeni, regiunea Bacău, a- 
jutați de cadre de specia
litate, au trecut la organi
zarea interioară a teritoriu
lui gospodăriei, la stabilirea 
măsurilor necesare pentru 
folosirea rațională a fondu
lui funciar prin întocmirea 
schițelor de organizare a 
teritoriului agricol. Consi
liul de conducere, sprijinit 
de inginerul gospodăriei, 
Emil Soroceanu, a acor
dat o deosebită atenție 
muncii de stabilire a su-

gospodăriei
prafețelor de teren pe care 
le deține gospodăria pe ca
tegorii de folosință și iden
tificării surselor de creștere 
a suprafețelor arabile și a- 
gricole. In urma acestei ac
țiuni suprafața arabilă a 
gospodăriei va crește 
cu încă 115 ha. Prin măsu
rile aplicate de colectiviștii 
din Rădeni, printre care a- 
mintim 'desființarea drumu
rilor inutile, defrișări de tu
fișuri și mărăcinișuri etc., 
sarcina propusă în ce pri
vește creșterea suprafeței a- 
rabile a fost aproape înde
plinită.

Culturi in fîșii 
pe terenurile arabile de coastă

xnnr_ Ședința secției fond
funciar a Consiliului a- 
gricol raional Negrești

“ ----------- — s-au propus măsuri con
crete de combatere a eroziunii solului. Astfel, 
s-a indicat ca pe terenurile arabile cu panta 
de 5—30 la sută să se extindă culturile în fîșii.

Inginerii agronomi din gospodăriile colective 
din raionul Negrești au început să pună în 
practică aceste recomandări. Astfel, ing. 
Țurcanu Ioan de la G.A.C. Bozieni a întoc
mit schița amplasării culturii de grîu în fîșii pe 
pante pentru circa 700 ha. La G.A.C. Parpa- 
nita s-a practicat și în acest an, cu bune rezul

tate, sistemul culturilor în fîșii pe o însem
nată suprafață. Pe baza acestei experiențe 
tov. Neculai Trofin, inginerul colectivei, a luat 
măsuri pentru extinderea culturilor în fîșii pe 
o suprafață mult sporită.

GH. SORONEANU 
Consiliul agricol raional Negrești

Lucrări de importanță economică 
hotărîtoare

jg*Majoritatea suprafețe-
MA lor gospodăriei noastre 

’wr .. ,,..... colective sînt terenuri de
. ............. . deal. Cu ajutorul statu

lui, care a pus la dispoziția gospodăriei cre-

dite însemnate, din anul 1959 am început să 
punem în valoare terenurile de deal neproduc
tive, prin plantații de viță de vie și pomi. Pînă 
acum au fost plantate 12 ha cu viță de vie și 
peste 100 ha cu pomi.

Considerăm necesar ca atît gospodăria noas
tră colectivă cît și alte gospodării, cum sînt 
cele din Mica, Bobîlna etc. unde în ultimii 
ani plantațiile s-au extins, să fie încadrate în 
bazinul pomicol, spre a primi ajutorul necesar 
în materiale și mașini pentru executarea stro
pirilor.

IOAN HORA, 
președintele gospodăriei colective 

din Nireș, regiunea Cluj

în ce ritm se execută finisajul?“
In articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în „Scînteia“ nr. 6 033, erau 
arătate unele deficiențe privind rit
mul de execuție a lucrărilor de fi
nisaj pe șantierele de construcții de 
locuințe din Constanța. în răspun
sul său. conducerea Trustului de 
construcții edilitare și hidrotehnice 
informează redacția că. după pu
blicarea articolului, au fost luate o 
serie de măsuri. S-a început ame
najarea unei stații centralizate de 
preparat mortar cu o capacitate de 
10 mc mortar pe oră. In curînd mor
tarul va fi transportat direct pe șan
tiere, preparat, evitîndu-se complet 
transportul varului pastă în multe 
locuri. In scopul măririi capacității

de ciuruire a stației de betoane din 
str. Lăpușneanu au fost montate 
încă trei benzi transportoare, iar la 
stația din Halta Traian s-au pus în 
funcțiune 4 noi betoniere. Această 
stație a început să funcționeze și în 
schimbul de noapte, aprovizionînd 
ritmic locurile de muncă cu betoa
ne. Pentru urgentarea lucrărilor de 
finisaj au fost numiți, pentru fiecare 
bloc, dispeceri din rîndul inginerilor 
și tehnicienilor trustului. S-a organi
zat, de asemenea, un schimb de ex
periență între maiștrii de pe șan
tierele Tomis și zona
extinderea celor mai bune 
de lucru.

gării pentru 
metode

„Cu autobuzul prin Bacău“
publicării 
titlul de

în urma 
articolului cu 
mai sus în ziarul „Scîn
teia“ nr. 6018, Comite
tul executiv aî Sfatului 
popular orășenesc Ba
cău ne răspunde urmă
toarele : „După apariția 
articolului, s-a făcut o 
analiză mai amplă asu
pra cauzelor care au
determinat modul de
organizare defectuoasă a 
transportului în comun 
și s-a întocmit un plan 
de măsuri, ale cărui 
roade se fao acum sim-

țite. Numărul autobu
zelor din parcul activ 
a crescut, satisfăcînd 
cerințele ; reviziile pe
riodice se fac conform 
graficelor întocmite ; se 
montează o pompă 
electrică pentru alimen
tarea tuturor autovehi
culelor întreprinderii ; 
s-a întărit, în același 
timp, răspunderea per
sonală a salariaților în
sărcinați cu întreținerea 
și exploatarea autobu
zelor ; s-a îmbunătățit 
disciplina în muncă.

După ce parcul de au
tobuze ya fi revizuit, 
se va introduce din nou 
circulația după grafic 
pe arterele care nu au 
rampe C.F.R.

Comitetul executiv — 
se spune în. încheiere — 
va controla mai îndea
proape conducerea în
treprinderii comunale 
Bacău, asigurînd, în a- 
celași timp, și baza ma
terială necesară desfă
șurării unei activități 
normale“.

Metode rapide de
Articolul publicat, sub titlul 

de mai sus, în ziarul „Scînteia“ 
nr; 5979, critica, între altele, rămî
nerea în urmă a unor organizații 
comerciale în ceea ce privește in
troducerea metodelor rapide de 
deservire.

în răspunsul adresat redacției 
de către Direcția comercială a Ca
pitalei se arată : „Analizînd cu 
atenție conținutul articolului, am 
constatat că lipsurile privind ora
șul București, la care se referă 
articolul, sînt reale, iar critica fă
cută este justă și ne-o însușim“. 
In continuare, ziarul a fost infor
mat că se întreprind o serie de ac
țiuni menite să ducă la introduce
rea și extinderea unor forme 
avansate de deservire. Numeroase 
magazine alimentare au fost profi
late pe sistemul autoservirii, iar 
altele se află în faza de trecere 
pe același sistem, 
nea, se urmărește

„Colaborare

De aseme- 
să se asigure

deservire in comerț
într-o mai mare măsură și în sec
torul produselor nealimentare, mai 
ales în unitățile noi, practicarea 
formelor rapide de desfacere : ex
punerea deschisă a mărfurilor, vîn- 
zarea cu plata direct la vînzător etc.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Pitești a luat', 
de asemenea, măsuri pentru intro
ducerea în comerț a unor noi for
me menite să ducă la deservirea 
mai rapidă a populației. In maga
zinul alimentar nr. 5 de pe strada 
Victoriei s-au înființat un raion 
pentru produse zaharoase și altul 
pentru conserve de legume-fructe 
cu plata la vînzător. Tot aici au 
început să se vîndă după acest 
sistem și alte produse alimentare 
preambalate. Problema deservirii 
rapide a populației piteștene va 
fi rezolvată mai bine începînd de 
anul viitor, cînd se va da în func
țiune un nou magazin alimentar 
modern.

„CANTiTĂȚî CIT MAI MARI 
DE COCENI LA SILOZ"

strînsâ în
întreprinderii
Argeș privind 

părfi din

La critica făcută 
forestiere Curtea de 
calitatea slabă a unei 
tîmplăria livrată șantierelor, în-
tr-un articol publicat în „Scînteia“ 
nr. 6 027, conducerea întreprinderii 
ne răspunde : „Calitatea necores
punzătoare a unor uși și ferestre 
livrate șantierelor de construcții se

executarea lucrărilor“
datorește îndeosebi umidității mari 
a lemnului folosit. Pentru a asi
gura uscarea acestuia s-a trecut la 
formarea unor stocuri de lemn de 
rășinoase și stejar. Totodată s-a în
tărit controlul tehnic de calitate, 
urmărindu-se ca ușile și ferestrele 
să fie executate din material uscat 
și finisate corespunzător“.

In „Scînteia“ nr. 6024, din 23 
septembrie 1963, a apărut articolul 
cu titlul de mai sus în care, prin
tre altele, era criticat fa’ptul că la 
gospodăriile colective din Balta 
Albă, Bărăitaru, Gherghița și al
tele, din raionul Ploiești, nu se 
acordă atenția cuvenită însilozării 
cocenilor.

„Considerăm că articolul sesi
zează aspecte importante — se a- 
rată in răspunsul primit din partea 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al raionului Ploiești. El a 
fost de un real folos în înlătura
rea unor deficiențe...“. în răspuns 
se arată, de asemenea, că organe
le raionale au analizat cauzele 
care au dus la rămînerea în urmă 
a însilozărilor în gospodăriile 
amintite, au sprijinit consiliile de 
conducere din unitățile respective 
să înlăture lipsurile semnalate. Ca 
urmare, la G.A.C. Gherghița, de 
exemplu, s-a realizat în întregime 
planul de însilozări.

In raion — se spune în conti
nuare în răspuns — sînt multe 
gospodării colective care, folosind 
mai bine ca în alți ani cocenii, 
resturile de la grădina de legume, 
coletele de sfeclă de zahăr etc., au 
reușit să însilozeze cantități mai 
mari de furaje decît au avut pla
nificat.

tyejiiru țzeieciM și tun alo vi

Numărul pescarilor 
sportivi din țara 
noastră a depășit ci
fra de 65 000, cu 16 000 
mai mulți decît anul 
trecut. Foarte mulți 
tineri practică acest 
sport. In vederea asi
gurării bazei materia
le a pescuitului spor
tiv, în toată țara se 
desfășoară o acțiune 
de extindere a su
prafețelor piscicole. 
Pe Valea Cîlnăului, în 
raionul Oltenița, s-au 
amenajat 6 iazuri în 
suprafață de 120 ha, 
care au fost repopu
late cu puiet de crap. 
Tot aici s-a construit 
și o cabană pentru 
pescarii amatori din 
București sau din alte 
locuri.

In curs de amena
jare este și balta Tă
taru de lîngă Plătă- 
rești. S-au 
importante 
hidrotehnice 
curățirea bălții de ve
getație, lucrări de a- 
sanare, de alimenta-

re cu apă proaspătă. 
Balta Tătaru va fi 
populată cu crap 
primăvara viitoare.

Amenajări de ia
zuri, bălți și eleștee 
pentru pescuit au mai 
fost făcute și în apro
pierea orașelor Su
ceava, Vaslui, Huși, 
Mediaș. Anul viitor 
se vor mai face ase
menea amenajări pe 
Valea Bercenilor, lin
gă București, precum 
și în alte locuri.

în

Colonizarea fazanilor 
și căprioarelor

efectuat 
lucrări 
pentru

Pentru- extinderea 
vînatului de valoare, 
în țara noastră se fac 
intense colonizări de 
fazani și căprioare. în 
acest an, sute de pe
rechi de căprioare au 
fost aduse în păduri 
din regiunile Oltenia, 
Galați, Dobrogea, Ar
geș, unde li s-au asi
gurat condiții de adă- 
postire și hrană. Mii 
de fazani au fost co
lonizați în locuri unde 
această pasăre n-a 
trăit niciodată : în re-

giunile București, Ar
geș, Iași, Oltenia și 
Galați.

Anul viitor, în noile 
colonii vor mai crește 
încă 300 de căprioare 
și peste 6 000 de fa
zani.

Lucrări vînătorești

Nu peste mult timp 
va apare un album 
avînd ca temă vînătoa- 
rea. Acest album, edi
tat de Asociația gene
rală a vînătorilor și 
pescarilor sportivi, cu
prinde peste 200 de 
fotografii care prezintă 
speciile de vînat din 
țara noastră și nu
meroase peisaje vînă
torești.

O altă lucrare afla
tă sub tipar este inti
tulată : „Vînatul și 
vînătoarea în țara 
noastră“ — carte 
care prezintă mono
grafic aspecte ale 
creșterii și ocrotirii 
vînatului, ale practicii 
de vînătoare folosite 
la noi. Cartea are 
peste 400 de ilustrații.

Cinematografe)

Casa 
Teatrul 
tranda- 
tlneret 

pămîn- 
Teatrul

Ascensiu-

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Traviata — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă ; Ly- 
slstrata — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Ciocîr- 
lia — (orele 19,30). (Sala Studio) : Un
chiul Vania — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor : (o- 
rele 19,30). Teatrul de Comedie : 
inimilor sfărîmate — (orele 20). 
regional București : Grădina cu 
firi — (orele 20). Teatrul pentru 
și copii : (Sala C. Miile) ; Ocolul 
tulul în 80 dc zile — (orele 20). 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești :
nea lui Arturo UI poate fl oprită — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat ; 
Firul de aur — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20) Teatrul satirlc-mu- 
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la 
revistă — (orele 20). (Sala din calea Vic
toriei 174) : Expoziția de muzică ușoară 
— ((orele 20).

CINEMATOGRAFE : Festivalul filmu
lui sovietic : Trei zile după nemurire : 
Republica (8, 10; 12, 14; 16,45; 19; 21.15). 
Printre oameni buni : Sala Palatului
R. P Romîne (orele 19,30 — seria de bi
lete 919). Tragedia optimistă : Patria (10; 
12,30; 16, 18,45; 21,15). Electra : Capitol 
(9,15; 11,30; 13,45 
(9; 11,30, 14 
12,15, 14,30; 
dragostei : 
18,45; 21). Ancheta : Carpați (10> 12; 
17; 19; 21). Excelsior (10, 12; 15, 17, 
21). La răspîntie : Libertății (10, 12, 
18; 20). Dinastia neagră : Victoria 
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), Volga (10> 12, 
14, 16,15; 18,45; 21). Cucerirea Everestu- 
lui : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16; 18,15: 20,30), Dacia (9; 11, 13, 15, 17, 
19; 21), Flamura (10; 12; 14, 16, 18, 20). 
Taxiul morții: Central (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), Adesgo (15, 17; 19; 
21), Cosmos (14; 16; 18; 20). Povestea pan- 
toflorului de aur : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21), Vltan (15; 17, 19; 20.45). Turneul 
veseliei : Union (15; 17, 19, 21). Program 
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful Doina. Frumoasa Lurette : 
Doina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Tăunul : 
Cultural (16, 18,15; 20,30). E permis să 
calci pe Iarbă t Buzeștl (15, 17, 19; îl).

Strict secret — cinemascop : Crîngașl 
(16; 18.15, 20,30), Drumul Serii (16, 18,15; 
20,30). Apartamentul — cinemascop: Bu- 
cegl (10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30). Război 
și pace — ambele serii : înfrățirea între 
popoare (10, 16, 19;). Ipocriții : Unirea 
(16, 18, 20) Lira (15,30: 18; 20,30). Trei 
plus două — cinemascop : Tomls (10, 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Aurora (10, 12, 
14; 16; 18, 20), Modern (10, 12, 14, 16,30, 
18,30; 20,30). Elena din Troia — cinema
scop : Popular (10,30; 14; 16,15; 18.30, 21), 
Progresul (10,30, 14,30, 16,45; 19, 21,15). 
Vară și fum — cinemascop : Arta (15,30; 
18; 20,30), Floreasca (16; 18,15, 20,30). Co- 
din : viitorul (15; 17; 19; 21), Ferentari 
(16, 18,15; 20,30) Luna de miere fără 
bărbat : Luceafărul (15, 17, 19; 21). Cain 
al XVIII-Iea : C'olentina (16, 18- 20). Voi 
fi mamă ; Cotrocenl (16; 18,15; 20,30). 
Escondida ; Pacea (11: 16: 18, 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Album muzical 
pentru pionieri și școlari. 19,35 — Trans
misiune de la Sala sporturilor Floreas
ca : Aspecte de la întîlnirea de volei 
dintre echipele masculine ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Bulgaria din cadrul tur
neului final al Campionatelor europene, 
în continuare filmul artistic ; Oameni 
de afaceri. Muzică ușoară cu Gigl Marga 
și Nicolae Nlțescu. în încheiere : 
letln de 
logic.

Bu- 
ștlri, sport, buletin meteoro-

21,15).
; 16,15; 18,45> 21). Grivița 

16,30; 19, 21,30). Melodia (10, 
16,45: 19; 21,15). La vîrsta 
București (9, 11, 13, 16,30;

15; 
19, 
16, 

(10.

va fi a 
vremea t

Ieri în țară : Vremea s-a menținut re
lativ rece, cu cerul variabil mal mult 
senin în Moldova și Bărăgan. Vlniul a 
suflat potrivit cu intenstflcări mai ac
centuate în Banat și Dobrogea din sec
torul estic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 15 
grade la Gurahonț șl 5 grade la Su- 
ceava-Salcla șl Avrămenl. In București: 
Vremea s-a menținut relativ rece cu 
cerul variabil. Vintul a suflat potrivit 
din est. Temperatura maximă a aerului : 
10 grade.

Timpul probabil pentru 3, 4 șl 5 no
iembrie : Vremea se va încălzi ușor și 
treptat. Cerul va fi variabil temporar 
noros în sud-vestul țării, unde vor că
dea ploi slabe la sfîrșitul intervalului 
Vint slab din sectorul sud-estlc. Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, 
local mai scăzute la începutul Interva
lului, iar maxima între 8 și 18. Dimi
neața ceață locală. In București : Vre
me rece mal ales noaptea Ia începutul 
Intervalului, apoi în încălzire. Vint 
slab. Temperatura staționară Ia început, 
apoi în creștere. Dimineața ceață.

ratura în creștere 
fi cuprinse între
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DELTA
acumuleazăPeste vară, soarele

energii nebănuite în acest uriaș de
pozit al său — Delta Dunării, aju- 
tînd astfel uscatul (aliat și cu plan
tele) să-și continue lupta lui mile
nară cu apa. Acum 200 000 de ani, 
„mirificul evantai” de astăzi era un 
golf al Mării Negre, dar munca neo
bosită a fluviului care transportă 
zilnic peste o sută de mii tone de 
mil, a schimbat fața locului, dină 
naștere uneia din puținele delte ale 
lumii care au un nivel mai coborî! 
decît al mării și ocupă, ca întindere, 
al doilea loc din Europa. Alături de 
peste 300 specii de păsări, 75 specii 
de pești, miliarde de animale micro
scopice compun cea mai bogată 
faună acvatică și palustră din țară. 
Mai bine de trei sferturi din deltă e 
alcătuită numai din ape. Vegetația 
acvatică e luxuriantă. Privind de 
sus, din avion sau elicopter, ai sub 
ochi un adevărat calendar viu, al- 
iernîndu-și culorile odată cu ano
timpurile și muncile specifice. Mîna 
omului a intervenit în mozaicul 
multicolor, punînd ordine în neorân
duiala naturii : canale, diguri, eclu
ze, stăvilare, linii electrice, telefo
nice. Maturitatea e acum nu numai 
a anotimpului, ci și a oamenilor, a 
condițiilor de muncă și de trai.

Astăzi, din Capitală poți ajunge la 
„poarta Deltei” — Tulcea — numai

Legenda spune că îndrăzneții căutători ai „linei de aur“ au tre
cut prin Deltă după ce au părăsit Tomisul. Aici trăiesc astăzi alți 
argonauți, hotărîți să dobîndească o cu totul altă lină de aur — stu
ful. Pentru prima dată, anul acesta, campania de recoltare a stufului 
în Delta Dunării a început cu două luni mai devreme, în septembrie. 
O asemenea știre ar fi mirat, abia în urmă cu un an, pe orice chi
mist sau biolog deprins să întocmească „biografia“ la zi a stufului — 
era doar bineștiut faptul că luna maturității depline a stufului este 
noiembrie. Și totuși...

In antichitate, grecii îl foloseau la 
confecționarea gardurilor, iar isto
ria spune că Alexandru cel Mare, 
în timpul expediției sale împotriva 
lui Darius, ar fi întrebuințat stuful 
la improvizarea unui pod peste un 
mic rîu. Este singurul caz cunoscut 
în care stufului i se acordă un rol 
mai însemnat. Altfel, el părea dintot- 
deauna împăcat cu anonimatul, fără 
să știe ce zile de glorie î'l așteaptă. 
N-avea de unde să știe că datorită 
lui vor fi salvate cîndva de la tăiere 
păduri întregi (o singură tonă de 
stuf economisește 6 mc de lemn), 
care altminteri ar fi trebuit să con
stituie materia primă necesară ob
ținerii celulozei. Tot așa cum n-avea 
de unde ști că din el se 
cîndva hîrtie, 
țesături.

E o plantă 
contradicții și 
sol și curenți

fire și fibre
vor face 
sintetice,

.plină decapricioasă, 
pretenții : apă, soare, 
■potriviți, o dozare a- 

nu-.iită a azotaților în apă. în plus,

rilor mărginașe, învecinate cu ma
rea, lanurile ajung mai devreme la 
maturitate. Studiind mai îndeaproa
pe fenomenul, s-a ajuns deocam
dată la presupunerea că curenții 
de aer cald marin favorizează dez
voltarea plantei, dar lucrul se află 
abia în studiu, urmărindu-se des
cifrarea încă a unei descoperiri 
care privește complicatul microcli
mat al Deltei.

Primul pas a fost făcut : anul a- 
cesta, mai devreme cu două luni 
decît în anii precedenți, ordinul 
de începere a celei de-a 8-a cam
panii de recoltare a străbătut Del
ta Dunării.

MAȘINILE
A început a 8-a campanie 1 Dacă 

în urmă cu opt ani s-au recoltat, 
în prima campanie, 6 387 tone de 
stuf — pentru că doar șapte la 
sută din operațiuni erau pe-atunci

MÂIII

făcîndu-se

Jos, din peria deasă care cuprinde pămîntul, lipsește un șir. Șirul care lipsește a și început să călătorească pe
„cărarea celulozei...“ (Foto : M. CIOC)

măvară apele cresc vertiginos). 
Descărcarea se face tot mecanic, cu 
autoistivuitoare. Apoi urmează ba- 
lotarea cu ajutorul preselor specia
le, ceea ce reduce Ia jumătate vo
lumul stufului, dublînd deci posi
bilitățile de transport, cu ceamu- 
rile pe Dunăre, pînă la combinatul 
de celuloză și hîrtie-Brăila.

Tehnica a pătruns pretutindeni în 
Deltă : stații de pompare a apei 
asigură desecarea incintelor mai 
bogate, grupuri electrogene furni
zează curent electric satelor, uni
tățile stuficole dispun de un pre
țios parc de 
semnalul de 
în Țara de 
patruzeci de 
Ioană se compune din : tractoare, 
seigi, remorci, atelier mecanic mo
bil, dormitor plutitor, grup electro
gen, cisternă. Multe au stații de ra
dioamplificare și post de radioemi- 
sie-recepție, televizor. Un aparat de 
proiecție circulă de la coloană la 
coloană. Vasele „Sanitarul“, „Sănă
tatea“, „Sanitavsul“, avionete, eli
copterul sînt gata de acțiune. Teh
nica trece acum firesc prin stufării, 
bălți, printre grinduri.

E dimineață. Ora : 6,30. Un de
clic. Posturile de radio sînt toate 
„pe ascultare“. Alături de operatori 
se află : directorul de întreprinderi 
stuficole, șefi de coloană, ingineri, 
tehnicieni, magazioneri... Primul ia 
cuvîntul T.A.V.S. — „statul major” al 
întregii operații. Transmite directi
ve. în eter se încrucișează apoi ce
reri de materiale, piese de schimb, 
alimente, rapoarte cu privire la sta
diul muncii de recoltare, comuni
cări. Tehnica îi ajută pe oamenii 
aceștia, aflați la zeci și zeci de 
kilometri unii de alții, să aibă sim- 
țămîntul că sînt acum împreună, 
șezați în jurul aceleiași mese 
care se discută fiecare amănunt 
muncii lor.

OAMENII

lk:.......■o

într-o oră cu avionul. Dacă vrei să 
mergi pe apă, faci de la Galați 
pînă în același punct o oră și ju
mătate în loc de cinci, cît făceai cu 
vapoarele obișnuite ; „Săgeata”, vas 
cu aripi portante, dezvoltă ö viteză 
de,60-75 km la oră. Iar de aici, din ■ ta e atinsă de brumă, ger și vînt, 
Tulcea, pe calea undelor radiofonice 
poți ajunge într-un minut în orice 
colț al Deltei. Postul central de ra- 
dio-emisie-recepție al Trustului de 
amenajări și valorificări stuficole 
(T.A.V.S.) este în permanentă legă
tură cu celelalte posturi răspîndite 
„în teren”. Și-apoi, elicopterul înghi
te fulgerător distanțele întortocheate, 
transportînd zilnic — pretutindeni — 
ziare, piese de schimb, specialiști, 
cărți, alimente, filme, tot ceea ce este 
nevoie.

STUFUL
Acoperă peste jumătate din 

treaga suprafață a Deltei. Deși nu
mele său științific sună destul de 
impresionant — Phragmites commu
nis — oamenii nu se sfiau pe vre
muri să-l folosească doar ca furaj 
pentru vite (cînd era tînăr), la aco
peritul caselor, la împletituri — co
șuri, unelte de pescuit, iar primă
vara, cînd apele creșteau și se aș
tepta întoarcerea păsărilor călătoa
re, să-i dea foc ca să ardă și să cu
rețe astfel locul pentru stuful cel 
nou care avea să-i urmeze.

tulpina — ajungînd și la 6 metri 
înălțime — este mult mai fragilă de
cît pare la prima vedere. Crește ver
tiginos în primăvară, cam doi centi
metri pe zi. Rădăcina e foarte rezis
tentă. Toamna, abia duipă ce plan-

în-

frunzele și teci'le cad, iar umiditatea 
îi scade sub 30 la sută (conținînd 
prea puțină celuloză, fierbînd mult 
mai greu decît tulpina, fiind și pur
tătoare de germeni — frunzele nu se 
recoltează). Așadar, stuful primește 
„certificatul de calitate” — cu alte 
cuvinte ordinul de intrare a recolta- 
toarelor în brazdă, abia cînd vre
mea se înrăutățește. Munca aceasta 
împrumută parcă ceva din spiritul 
contradictoriu al plantei. E deci ab
solut firesc ca „doctorii stufului” — 
cum sînt porecliți cercetătorii care 
locuiesc în capitala științifică a Del
tei, Maliucul — să urmărească de 
ani de zile posibilitatea reducerii 
perioadei de recoltare de la 100-120 
la 40-50 de zile. O astfel de reducere 
ar -avea avantaje multiple : lucrările 
s-ar desfășura pe vreme mai bună 
și s-ar asigura și transportarea stu
fului încă 
furiilor pe

Așa se 
însemnări 
țifici a apărut 
rei însemnătate 
ghicească atunci : în zona grindu-

mecanizate, recoltarea 
cu tarpanul (un fel de seceră) — 
în actuala campanie se va recolta 
de 47 de ori mai mult : 300 000 tone. 
Explicația ? Anul acesta întreg ci
clul de recoltare este sută la sută 
mecanizat.

Cea mai la preț e mașina de con
strucție cu totul specială — șenile 
fine, de cauciuc, cu inserții me
talice — care înaintează rapid și 
ușor pe orice teren. Un 
nu face zgomot. Mașinii 
șează frontal agregatul 
tare — seiga — care are 
lance în spirală (tăioasă,
necontenit, pătrunde în lan și de
limitează parcela care trebuie tă
iată), și un fel de pieptene gigant, 
metalic, căruia i s-au pus parcă în 
loc de dinți — cuțite. Seiga leagă 
automat stuful în snopi, aproape 
instantaneu. Snopii cad și tot cad 
la pămînt pe miriștea rămasă 
urmă. O macara apucătoare, 
qheare, instalată pe un tractor, 
cârcă snopii pe niște platforme
tren de rulare de aceeași construc
ție ca și a mașinii de recoltare 
(presiune specifică pe centimetrul 
pătrat : sub o sută de grame). Din 
brazdă stuful ajunge astfel, tot pe 
căi mecanizate, la platformele înal
te anume construite pentru depozi
tarea lui în siguranță (spre pri-

Mîna comandantului Gavrilă 
nică mișcă suplu manșa. Din 
bina transparentă a elicopterului, 
inundată de lumina ruginie, privești 
neisajul uestriț care evoluează de
desubt. Ești la cincizeci de metri 
înălțime. E spre prînz. Zbori deasu
pra brațului Sf. Gheorghe.

— Acolo 1
Jos. din peria deasă care cuprin

de pămîntul, lipsește un șir. Șirul 
care lipsește a și început să că
lătorească pe „cărarea celulozei“ 
— remorcile îl cară spre platfor
mă. Aterizezi la cîțiva pași de co
loana care poartă numărul 3. Lo
cul aterizării : km 14. Asta înseam
nă că pînă Ia mare mai sînt doar 
14 kilometri. îti place să crezi că 
vîntul care-ți bate în față e chiar 
briza mării. Dar șeful de coloană 
nu baqă în seamă vîntul.

Victor Beienaru e într-al treilea 
an de „șefie", dar nimeni pînă as
tăzi nu l-a văzut pierzîndu-și cum
pătul nici în cele mai încurcate 
situații. El conduce
calmul sigur care-1 caracterizează 
și ■ îndărătul 'căruia descoperi to
tuși, tîrziu, o umbră de emoție.

— Mecanizarea ne ajută să nu 
mai fim chiar la cheremul timpu
lui. Dar nici așa nu 
seară cu seară cu 
cat, cînd îți pui fel 
trebări : 
ăsta ? 
Poleiul 
cru ?“ 
Sîntem

agregate. Cînd se dă 
începere a campaniei, 
Stuf pătrund aproape 
coloane. Fiecare co

Finisajul elicei.

STUDIOURILE ARTIȘTILOR
AMATORI să-

pata de Jos, Hîrsești, Clocești. Cu 
acest prilej au prezentat programe 
cele mai bune formații artistice 
iești din raion

- • ............

%

<

Cargou în construcție la Galați.

tocmai prin

de Mihu Vulcănescu

înainte de apariția ghe- 
Dunăre.
face
ale

că în carnetele de 
cercetătorilor știin- 
o observație a că- 
nu aveau cum s-o

amănunt : 
i se ata- 
de recol- 
un fel de 
se învîrte

poți eă dormi, 
sufletul împă- 
de fel de în
să avem anul 
zăpezi mari ?

In regiunea Banat au luat ființă 
în acest an încă 13 studiouri ale 
artistului amator, astfel că acum a- 
semenea studiouri funcționează în 
fiecare centru raional și orășenesc.

In activitatea de îndrumare a 
instructorilor de teatru și a forma
țiilor artistice de amatori, studiou
rile folosesc cu bune rezultate 
schimburile de experiență. O astfel 
de acțiune a fost organizată de stu
dioul artistului amator din Timi
șoara, pentru instructorii și membrii 
formațiilor instrumentale de muzică 
ușoară din oraș și raion. Cu acest 
prilej, artiștii amatori de la clubul 
muncitoresc C.F.R.-Timișoara au 
împărtășit instructorilor și membri
lor celorlalte formații de muzică 
ușoară experiența lor în desfășura
rea repetițiilor, îmbogățirea reper
toriului etc. Numeroși instructori și 
artiști amatori ai brigăzilor artistice 
de agitație din raionul Caransebeș 
au participat la schimbul de expe
riență organizat de studioul artistu
lui amator din localitate, unde au 
avut prilejul să-și îmbogățească cu
noștințele despre culegerea, selecțio
narea și alcătuirea unui program 
artistic, prezentarea spectacolelor 
într-o formă originală și atractivă etc.

In activitatea lor, studiourile ar
tistului amator sînt sprijinite de 
artiști profesioniști, muzicieni, co
regrafi și alți oameni de artă și cul
tură. (Agerpres)

EXPOZIȚIE DE ARTA

NOI ACHIZIȚII 
LA BIBLIOTECA

UNIVERSITARĂ DIN IAȘI
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în 

fondul de peste 1 250 000 cărți și re
viste ale bibliotecii centrale univer
sitare „M. Eminescu" din Iași se 
află și numeroase exemplare, unele 
în manuscrise originale de mare va
loare istorică și documentară. Colec
tivul de muncă de la această biblio
tecă este preocupat de îmbogățirea 
tezaurului inedit al bibliotecii, reu
șind să achiziționeze în ultimul timp 
importante lucrări din diverse do
menii de activitate. Cele mai recente 
piese rare intrate în patrimoniul bi
bliotecii ieșene sînt la secția de mu
zică. Deosebit de interesantă este 
partitura muzicală în manuscris in
titulată „Fantezia română“, aparți
nînd lui Eduard Caudella, înaintaș 
al muzicii romînești. De asemenea, 
s-au niai.achiziționat o culegere care

însumează aproape 100 de arii, ro
manțe și duete compuse de Jean 
Jacques Rousseau, un studiu al mu
zicii sacre, care a avut o largă răs- 
pîndire în Evul Mediu, o lucrare 
intitulată „Arta violinei" a lui J. 
Cartier și altele.

Secția de muzică a bibliotecii 
niversitare ieșene s-a îmbogățit 
cu alte „curiozități“. Este vorba 
colecția muzicală aparținînd lui Teo
dor Burada, cunoscut muzicolog și 
folclorist romîn, autor al unei „Isto
rii a teatrului din Moldova“, de un 
volum care cuprinde peste 45 piese 
muzicale apărute în secolul trecut în 
colecția lui Delphin Alard, precum 
și o altă culegere a aceluiași autor, 
intitulată „Maeștrii clasici ai violi
nei“, care cuprinde lucrări muzicale 
de Tartini, Bach, Mozart, Beethoven, 
Paganini și alții. In colecție se dau 
pentru fiecare autor în parte reco
mandări de stil, frazare, expresie etc.

In sfîrșit, în posesia bibliotecii a 
mai intrat o lucrare a lui J. A. De 
Fargo, intitulată „Istoria muzicii și 
dansului“, în care sint adunate nu
meroase melodii chineze, indiene și 
ebraice. Ediția este ilustrată cu fi
guri și fotografii care explică dan
surile descrise.

B.

u-
Și 

de

sin. 
com-

în 
cu 
în- 
cu

și-aicolindat Delta 
că munca aceasta se 
vîrfui picioarelor, cu

„Ce iarnă o 
Or să cadă 
n-o să ne oprească din lu- 
Nu stăm cu mîinile-n 
pregătiți : alimente,

bustibil, cărți.
După ce-ai 

avut impresia 
face parcă în
o neasemuită delicatețe față de na
tură și de viețuitoarele ei, aproape 
că nu-ți vine să crezi că aici, la 
atelierul mecanic, se bate cu cio
canul. „Vinovat“ e Ion Popa, șeful 
de atelier. Oamenii îl respectă ca 
pe un autentic „veteran“ care a 
luat parte și la prima campanie de

MIHAI STOIAN

fjOK mijlocul spectatorilor 
• •eSaJ”începe să țăcăne un mic 
aparat de proiecție și pe ecran osci
lează sfios cîteva clipe un dreptunghi 
de lumină: „Jurnal studențesc nr. 6“. 
Imaginile capătă din ce în ce mai 
multă siguranță și în fața noastră se 
desfășoară un adevărat film al va
canței, un film „geografic“ în care 
tabloul masiv al barajului de la 
Bicaz alternează cu conturul vechi
lor cetăți ale lui Ștefan și cu pro
filul noilor cetăți industriale de pe 
Valea Trotușului. Excursii, stațiuni 
de odihnă, aspecte din timpul prac
ticii de vară, un turneu al formații
lor artistice studențești...

Din cînd în cînd „crainicul“ co
mentează cu umor defectele pelicu
lei și dificultățile tehnice ale ope
ratorilor amatori. Spectatorii rîd 
cu poftă și aplaudă din toată inima 
pentru că se recunosc pe ecran 
chiar și în acele imagini mai stân
gace, pentru că, în definitiv, e fil
mul lor. Ca un veritabil „jurnal 
de actualități", scurtul film se în
cheie cu secvența concursului de 
admitere, cu emoțiile și bucuriile 
viitorilor studenți.

Adunarea de deschidere a cine- 
clubului continuă. O imagine am
plă cuprinde toată lărgimea ecranu
lui, iar în sală răsună prelung o 
sirenă. Cineclubul prezintă o reali
zare a cinematografiei noastre — 
„Lupeni 29“.

Un aseme-
Există locuri în care te simți 

bine, locuri unde ai vrea să 
revii ori de cite ori îți îngăduie 

timpul și treburile.
nea loc este și această casă de cul
tură a studenților din Cluj. Poate că 
o astfel de senzație se datorește în 
primul rînd muncii inspirate a arhi- 
tecților și constructorilor care au 
creat spații cu o lumină odihnitoare, 
veselă. Poate că n-ar trebui uitați 
nici gospodarii care mențin, în nu
meroasele săli și pe coridoare, o cu
rățenie exemplară și nici mîinile 
grijulii care întrețin glastrele cu 
primule, asparagus și alte flori. Se 
simte faptul că aici ceruirea unui 
parchet sau așezarea unui piedes
tal cu flori nu sînt lucruri de amă-

ȘTAFETĂ CULTURALA

omului 
înrudită

Comitetul raional pentru cultură 
și artă Costești a inițiat o ștafetă- 
concurs a cărei fază intercomunală 
s-a desfășurat recent la Mîrghia, Să-

cu foștii 
Mulți

apoi, cu 
orchestrei 
univ. Gh.

POPULARĂ

Primul pas spre arta scenei — cercul de recitatori

Muzeul de artă populară al R. P. 
Romine a deschis la Fabrica de țiga- 
rete-București o expoziție de artă 
populară Sint prezentate obiecte et
nografice din lemn, ceramică, metal, 
precum și costume reprezentative 
pentru arta populară din regiunea 
Suceava.

(Continuare în pag. IV-a)

ci chestiuni estetică șt
— să nu vă mire ! — de edu- 
Pentru că un aspect frumos,

nuni, 
chiar 
cație. 
o atmosferă plăcută și familiară te 
obligă la o ținută corespunzătoare, 
la o comportare civilizată.

Sint săptămîni în care casa de 
cultură este frecventată de șapte 
pînă la opt mii de studenți. Oare 
numai această ambianță familiară, 
numai acest aspect plăcut atrag 
atîția tineri ? Nicidecum.

Să răsfoim cîteva pagini din pro
gramul de activitate. Mai multe 
simpozioane și expuneri sint con
sacrate cunoașterii unor probleme 
actuale ale politicii partidului în 
domeniul industriei, agriculturii, 
culturii. Recent a avut loc o confe
rință despre politica externă de pace 
și prietenie între popoare dusă de 
partidul și guvernul nostru. Am 
mai remarcat un simpozion închinat 
realizărilor economice ale regiunii 
și orașului Cluj, precum și alte ex
puneri și manifestări de același fel.

Alteori, la casa de cultură, stu
denții fac un pas... în viitor, se a- 
propie mai mult de problemele și 
bucuriile viitoarei lor profesiuni. Un 
fost student, azi director al unei în
treprinderi clujene, le-a vorbit des
pre frumusețea și caracterul creator 
al muncii într-o întreprindere so
cialistă ; un alt fost student a vorbit 
despre activitatea și misiunea me
dicului de țară. S-au pus întrebări, 
s-a discutat concret, a fost cu ade
vărat un pas în viitoarea profesiune.

Aflați la vîrsta formării și desă- 
vîrșirii propriei lor personalități, 
studenții vin să afle la casa de cul
tură un întreg șir de noțiuni des
pre viață și cultură. Savanți de pres
tigiu, oameni de știință și artă vor
besc studenților despre munca și cer
cetările lor, despre însușirea valori
lor științei și culturii, despre com
portare, ținută și politețe, despre 
ceea ce înseamnă frumosul în viața 
de toate zilele.

maginați-vă un profesor la 
examen. în față are catedra de 

stejar masiv, în spate tabla. Dar în- 
chipuiți-vă pe același profesor, de 
biologie să spunem, examinînd fără 
catedră și tablă neagră, iar în 
de catalog avînd la îndemână 
magnetofon. întrebările pe care 
pune studenților se referă nu la me
tabolism sau embriologie, ci la Bach, 
Mozart, Beethoven și Enescu. Ne a- 
flăm, s-ar putea spune, la un obiș
nuit concurs „Cine știe, cîștigă“ pe 
teme muzicale. Dar...

Sala așteaptă cu însuflețire între
bările și răspunsurile și descoperă că 
apreciatul specialist în biologie este 
totodată un pasionat de frumusețile 
muzicii simfonice. O nouă punte se 
stabilește între profesor și studenți, 
o atmosferă de respect și simpatie 
reciprocă se creează, iar unii tineri 
înțeleg că muzica este un teritoriu 
care merită să fie cucerit.

— E un spectacol pentru studenți ?
— Nu. E un spectacol obișnuit.
...Știți cîți studenți au fost în tre

cutul an universitar la spectacolele 
de teatru și operă, la concertele fi
larmonicii ? 119 000. Cum, dacă in tot 
Clujul sînt aproape 12 000 de stu
denți ? înseamnă că, în medie, fie
care a fost la zece spectacole sau 
concerte.

...Pe masa secretarei de la casa de 
cultură se află cîteva caiete dictan
do. Tinerii intră pe ușă, aleg unul 
din caiete, își scriu numele, faculta
tea, anul. N-a trecut mult timp de 
la începerea înscrierilor și cercul de 
teatru numără 15 înscriși, cel de ra- 
diotehnică 14, cercul de foto 29, iar 
cel de ghitară 25. Douăzeci și două 
de cercuri, de la „canto“ la „steno
grafie“, de la „cineclub" la „croito
rie“ stau la dispoziția studenților. A- 
dăugați la acestea o universitate de 
cultură muzicală, un curs de istoria 
artelor și altul de muzică și dans 
modern, care și-au deschis porțile 
încă din primele săptămîni ale nou-

loc
un
le

e- 
de 
au

lui an universitar, m vreme ce 
chipa de teatru, taraful, formația 
dansuri și cea de muzică ușoară 
început repetițiile și au dat primele 
spectacole...

De altfel, 1 octombrie, prima zi de 
cursuri, a însemnat și prima zi de 
activitate a casei de cultură. Cum se 
explică această reluare operativă a 
activității, acest „demaraj“ în plin, 
de parcă nici n-ar fi existat o între
rupere între anii de studii — va
canța ?

La comitetul de partid al centru
lui universitar există un plan de 
perspectivă care prevede acțiunile 
însemnate ale casei de cultură pe o 
perioadă mai îndelungată. Dar mai 
important este faptul că proiectul 
acestui plan a fost discutat și stabi
lit încă din luna mai. Studenții se 
duceau încă la cursuri, se pregăteau 
de examene, în timp ce la comite
tul de partid se preciza în amănunt 
activitatea primelor săptămîni de 
după vacanță. S-a discutat nu nu
mai acest aspect organizatoric, ci, în 
primul rînd, conținutul și orientarea 
programului, caracterul interesant, 
atrăgător și instructiv al fiecărei 
manifestări.

m discutat cu mulți studenți, 
viitori ingineri, profesori, me

dici, care își petrec o parte din orele 
libere la casa de cultură, în sălile de 
repetiții sau de spectacol, în forma
ția de teatru, la cineclub, la cena
clu. Dincolo de aptitudinile, prefe
rințele și preocupările fiecăruia în 
parte, se conturează o concepție, o 
idee proprie celor mai mulți.

— Scena obligă — afirmă unul 
dintre ei. Obligă la o comportare în 
viață, asemănătoare cu cea a eroi
lor înaintați pe care îi interpretezi.

— Am văzut, am discutat, am a- 
nalizat filme realizate de mari ci
neaști progresiști — mărturisește alt 
student. Am desprins din evoluția 
personajelor, din atmosfera și ima
ginile acestor filme un mesaj, acela 
de a-ți dărui în viață toată energia

și toate aptitudinile, de a fi folositor 
celor din jur.

Am mai stat de vorbă, 
îndrumătorul corului și al 
de muzică populară, conf. 
Merișescu.

— Mă întîlnesc și azi 
membri ai acestor formații, 
dintre ei sînt medici, ingineri și pro
fesori prețuiți, dar n-au uitat nici 
activitatea artistică. Un medic din 
raionul Cîmpeni, fost flautist în or
chestra noastră, conduce în comuna 
sa o formație muzicală de amatori, 
e un animator al vieții culturale. Pe 
un altul l-am întîlnit la un curs de 
dirijori...

„A fi folositor“, a-ți însuși cu se
riozitate și profunzime profesia a- 
leasă, a atinge o înaltă conștiință 
cetățenească pătrunsă de simțul în
datoririlor sociale, a-ți lărgi necon
tenit orizontul de cultură, a-ți dărui 
cunoștințele, forța și talentul, conto- 
pindu-le în efortul constructiv al în
tregului popor — către cultivarea 
unei asemenea pasiuni, o pasiune a 
tuturor vîrstelor, țintește, în ultimă 
instanță, programul educativ al ca
sei de cultură.

PAUL DIACONESCU

Reîntîlnirea, la înce
putul săptămînii, cu re
numita formație de ca
meră „Soliștii din Za
greb", condusă de diri
jorul și violoncelistul 
Antonio Janigro, a oferit 
publicului nostru ama
tor de muzică prilejul 
de a trăi momente de 
mare satisfacție artistică, 
de a cunoaște mai de a- 
proape și de a prețui ca
litățile acestui colectiv 
de artiști talentați. De-a 
lungul a două concerte 
cu programe diferite da
te în sala Palatului R.P. 
Romîne, „Soliștii din 
Zagreb“ au cuprins cî
teva lucrări reprezenta
tive din repertoriul pre
clasic și clasic și din cel 
contemporan — de la 
Vivaldi, Corelli și Mo
zart pînă la Hindemith 
și Șostakovici — alese 
în așa fel incit să relie
feze preferința virtuoși
lor care alcătuiesc for
mația pentru sonorități
le calde, pentru con
trastele expresive, pen
tru nuanțările de o mare 
finețe și exactitate. Tot
odată, alcătuirea fiecărui 
program — chiar succe 
siunea lucrărilor — ne-a 
permis să apreciem din 
nou preocupările și con
cepția artistică a forma
ției care, cultivînd înde
osebi muzica preclasică 
și muzica contemporană, 
urmărește să scoată în 
evidență bogăția melo
dică a pieselor interpre
tate, tensiunea lirismului 
reținut al lucrărilor re
prezentative, imaginile 
vii și de o mare pros
pețime, proporția armo
nioasă între construcția 
de ansamblu și fiecare 
detaliu. Nimic zgomotos

și de efect superficial. 
Totul este gîndit, echi
librat, trăit cu dăruirea 
caracteristică artistului 
adevărat.

Este meritul lui A. 
Janigro de a fi insuflat 
membrilor ansamblului 
său o mare pasiune pen
tru studierea atentă — 
echivalentă, am spune, 
cu redescoperirea — a 
frumuseților nepieritoare 
ale muzicii preclasice, a 
cărei esență, așa cum o 
explică prin interpretare 
„Soliștii din Zagreb“, 
este foarte apropiată de

sensibilitatea 
contemporan, 
prin accesibilitatea și 
prin caracterul lor ste
nic, optimist, cu ceea ce 
are mai valoros muzica trucția lor 
vremii noastre.

„Simfonia a Ill-a în 
sol major“ și Concertul 
pentru violoncel și or
chestră de Vivaldi, con
certele pentru vioară și 
orchestră de Telemann 
și Tartini, și îndeosebi 
„Piesele de concert“ de 
Couperin, și-au dezvă
luit, în interpretarea 
„Soliștilor din Zagreb“, 
o mare putere de emo- 
ționare, o prospețime 
surprinzătoare, datorate 
perfectei înțelegeri 
partiturii.

a 
Soliștii (A. 

Janigro la violoncel și 
Jelka Stanic la vioară) 
au oferit nu-numai o in
terpretare de virtuozita
te, ci un exemplu de fe
lul în care pot și trebuie 
puse în valoare virtuțile 
unei partituri pentru ca

muzica să ajungă în mo
dul cel mai deplin și 
mai direct la inima as
cultătorului. Merită să 
menționăm ca realizări 
deosebit de emoționan
te, între celelalte, „Sa
rabandă, Gigă și Badi- 
nerie" de Corelli, „Mica 
serenadă în sol major" 
de Mozart și fragmentul 
in pizzicatto clin „Simfo
nia simplă" de Benjamin 
Britten, oferită în supli
ment.

Din repertoriul con
temporan s-a desprins 
ingeniosul „Scherzo“ 
(din op. 11) de Șostako
vici, plin de mișcare și 
dramatism. Alte lucrări 
ale compozitorilor con
temporani — deși nu 
toate s-au ridicat la ni
velul întregului program 
— au fost prezentate în 
așa fel incit ascultătorul 
să sesizeze unele trăsă
turi distinctive , de con
ținut și expresie, cons- 

' ' severă (ne 
referim îndeosebi la 
„Cinci piese pentru or
chestră“ de Hindemith 
și „Improvizații concer
tante“ de Kelemen).

Concertele formației 
de cameră „Soliștii din 
Zagreb“ au fost urmări
te cu un viu interes de 
către publicul nostru. 
Numărul mare de ama
tori de muzică care e- 
rau prezenți în sala Pa
latului R. P. Romîne, a- 
plauzele care au însoțit 
cele două programe și 
care i-au rechemat la 
rampă pe soliștii vir
tuoși au exprimat apre
cierea dată de ascultă
tori măiestriei interpreți- 
lor oaspeți.

M. SIMIONESCU

MMtaaM



Pag 4 SCÎNTElA Nr. 6064

l’

ET KU L DE
definiție a metrului, adoptată încă 
în timpul revoluției franceze : „Me
trul este a 40-a milioana parte din 
lungimea meridianului pămîntesc“. 
Mai puțin cunoscut este faptul că a- 
ceastă definiție a fost înlocuită încă 
în 1889 cu una nouă, cînd, în urma 
unei măsurări mai precise a meri
dianului, s-a constatat că vechiul 
„metru“ nu reprezenta exact a 40-a 
milioana parte din meridian.

Pentru înlăturarea acestei discor
danțe, prin Convenția metrului 
s-a hotărît să se păstreze în 
continuare ca unitate „metrul“, dar 
să i se schimbe definiția. Totodată 
s-a hotărît ca „Biroul internațional 
de măsuri și greutăți“ de la Sèvres- 
Franța să execute un nou etalon. 
Noul etalon, „metrul prototip inter
național“, a fost realizat atunci din

Cuceririle științei și tehnicii mo
rne sînt inimaginabile fără exis- 
.nța unor mijloace de măsurare tot 
îai precise. în industria construc

toare de mașini, de pildă, se execută 
azi piese cu toleranțe de ordinul mi
cronului *). Pentru a putea verifica 
calibrele, comparatoarele cu cadran 
divizat în miimi de milimetru și ce
lelalte aparate folosite la controlul 
dimensional al unor asemenea piese, 
pentru a putea executa diferite de
terminări de precizie, laboratoarele 
metrologice sînt înzestrate în pre
zent cu aparate ce pot măsura pînă 
și zecimea de micron.

Dar pentru ca zecimea de micron 
să fie asigurată este necesar ca aces
te aparate să fie etalonate în așa fel 
îneît eroarea limită să nu depășeas
că sutimea de micron. O astfel de 
precizie extrem de ridicată nu se 
poate obține folosindu-se vechile e- 
taloane cu repere, de felul metrilor 
divizați, din cauză că finețea acestor 
repere este practic limitată.

Măsurări în sutimi de microni pot 
fi efectuate însă relativ ușor prin 
metode interferometrice. Aceste me
tode se 
raze de 
curgînd 
diferită, 
lumină.
se determine diferența de drum 
a razelor și astfel să se măsoare di
mensiunea corpului interpus în dru
mul uneia din raze. în țara noastră, 
verificarea interferometrică a unor 
etaloane se poate face pînă la preci
zia de două sutimi de microni.

O precizie atît de ridicată presu
pune ca însăși unitatea de lungime 
—■ metrul — să fie bine definită 
și realizată cu o precizie și mai 
mare.

Multă lume cunoaște și azi prima

bazează pe faptul că două 
lumină monocromatică, par- 
paralel drumuri de lungime 
produc maxime și minime de 
Acest fenomen permite să

*)In loc de „micron" (“• 0,001 mm) ar 
trebui spus „micromctru", aceasta fiind de
numirea nouă și corectă dată miimei da 
milimetru.

îmbunătățire a vechilor etaloane na
tionale prin retrasarea mult mai fină 
a reperelor lor. In aceeași proporție 
a crescut și precizia de verificare a 
măsurilor și aparatelor de măsurat 
lungimi.

Dar, fată de exigențele metrologiei 
moderne, nici această precizie nu 
mai era satisfăcătoare. Trebuia gă
sită o nouă definiție a metrului. Oa
menii de știință pledau de zeci de 
ani pentru realizarea unui „etalon 
natural“, bazat pe o mărime invaria
bilă din natură, care să permită ori
cărui laborator metrologic din lume 
să-și realizeze singur unitatea — 
lungimea de 1 m — cu precizia ma
ximă posibilă fără a mai recurge la 
intercompararea periodică a etaloa
nelor cu cel de la Sèvres.

A apărut astfel ideea de a se de-

• Meridianul trebuia măsurat mai precis • Nu mai 
este bun nici etalonul din platină și iridiu • Metrul 
nostru : nr. 6 c ® Intervine un gaz — criptonul

platină cu 10 la sută iridiu, avînd 
forma unei bare cu secțiunea în X. 
Spre extremitățile feței mijlocii, cpre 
e vizibilă și care-și păstrează lungi
mea în cazul micilor încovoieri ale 
barei, sînt trasate transversal repere 
extrem de fine, cu grosimea de 6—7 
microni, care delimitează lungimea 
de 1 m.

Potrivit definiției adoptate atunci 
„Unitatea de lungime — metrul — 
este distanța, la 0° C, dintre reperele 
prototipului internațional“ de la Sè
vres, menționate mai sus. O dată cu 
prototipul internațional s-au realizat 
și o serie de „etaloane naționale“ e- 
xecutate toate din același material și 
în aceleași condiții, etaloane care au 
fost remise diferitelor țări ; țara 
noastră posedă etalonul național 
„Metrul nr. 6 c.“.

în ultimele decenii, însă, situația 
s-a schimbat. Tehnica nouă și indus
tria în dezvoltare solicită neîncetat 
metode și aparate de măsurat tot 
mai precise. Procesele de producție 
moderne, de mare productivitate, fa
bricația în serie, interschimbabilita
tea pieselor, mecanizarea, automati
zarea și standardizarea producției, 
toate acestea cer toleranțe dimensio
nale tot mai mici.

Pentru a face față acestor exigen
te în continuă creștere, cu cîțiva ani 
în urmă s-a trecut la o substanțială

O valoroasă lucrare în domeniul
fizicii teoretice

Complexitatea proble
melor fizicii în stadiul 
său actual de dezvol
tare impune îmbinarea 
armonioasă a metodelor 
experimentale avansate 
cu cele teoretice. Extin
derea folosirii metodelor 
matematice face ca și 
studiul fizicii teoretice 
să capete o importantă 
deosebită, el fiind nece
sar pentru aprofundarea 
cunoștințelor științifice 
de specialitate, pentru 
solutionarea cu mijloa
ce moderne a unor pro
bleme de cercetare din 
acest domeniu sau din 
domenii înrudite.

Recenta traducere și e- 
ditare a cărții 
cîmpului“ 
LANDAU și 
LIFȘIȚ, de către Edi
tura tehnică, răspunde 
acestei necesități. Ea 
face parte din seria de 
nouă lucrări de fizică 
teoretică elaborate de 
cei doi cunoscuți fizici
eni sovietici, serie dis
tinsă cu premiul Lenin 
pe anul 1962, lucrări 
care se bucură de re
nume mondial.

Lucrările academicia
nului L. D. Landau — 
laureat al premiului 
Nobel pentru fizică, 
bine cunoscut pe plan 
mondial pentru contri
buția adusă în cele mai 
diferite ramuri ale fizi
cii — și ale profesoru
lui E. M. Lifșiț, autor 
al unor valoroase lucrări 
în domeniul teoriei 
cîmpului gravitational, 
sînt caracterizate prin 
originalitatea și clarita
tea expunerii principii
lor fundamentale și a 
aplicațiilor fizicii.

Cartea „Teoria cîmpu
lui“ este consacrată ex
punerii teoriei clasice a

„Teoria 
de L.

E.
D- 
M.

cîmpului electromagne
tic și cîmpului gravita
tional. Renunțînd la ex
punerea teoriei sub for
ma dezvoltării ei istori
ce, formă adoptată în 
marea majoritate a pu
blicațiilor cu același su
biect, autorii reușesc să 
prezinte teoria cîmpu
lui electromagnetic și 
gravitațional folosind ca 
bază principiile va- 
riaționale care permit 
obținerea ecuațiilor fun
damentale în urma unor 
ipoteze puține pînă a- 
cum la număr. După 
prezentarea principiilor 
relativității restrinse, ci
nematicii și dinamicii 
relativiste, autorii expun 
electrodinamica micros
copică relativistă, pu- 
nînd aceasta ca prim 
capitol în studiul cîmpu
lui electromagnetic și 
dînd astfel studiului în 
cadrul seriei lucrărilor 
lor de fizică teoretică 
un caracter complet de
ductiv. Problemele cîm
pului electromagnetic se 
relevă printr-o mare va
rietate, iar 
în această 
face cu 
științifică, 
naliză

magnetice, împrăștierea 
undelor electromagneti
ce, a radiațiilor etc. în 
capitolele consacrate te
oriei cîmpului gravita
țional, autorii îmbină 
organic expunerea apa
ratului matematic și 
fundamentele teoriei cu 
aplicațiile cele mai im
portante, metodă folosi
tă de altfel în tot cu
prinsul lucrării.

Cartea cuprinde un 
număr mare de proble
me rezolvate, judicios 
selecționate, care com
pletează expunerea. Pre
zentarea la locul potri
vit a metodelor mate
matice utile teoriei face 
ca această carte să fie 
accesibilă cititorului. O 
caracteristică a cărții o 
constituie 
expunere 
calculelor 
insistarea
pretării fenomenelor fi
zice. Aceasta dă citito
rului posibilitatea să nu 
piardă din vedere feno
menul fizic, ajută pe cei 
ce se inițiază în fizica 
teoretică să-și însușeas
că o temeinică tehnică 
de calcul.

Fiind un foarte bun 
manual pentru studenții 
din anii superiori ai fa
cultăților de fizică și 
matematică, lucrarea 
constituie în același 
timp un material indis
pensabil cadrelor
dactice din aceste fa
cultăți, aspiranților în 
domeniul fizicii, ingine
rilor electroniști.

CONSTANTIN 
VREJOIU 

lector la catedra
fizică teoretică a Uni
versității din Bucu

rești

eliminarea în 
a etapelor 

elementare și 
asupra inter-

e-

tratarea lor 
lucrare se 
rigurozitate 

Făcînd o a-
amănuntită a 

noțiunilor fundamentale 
ale teoriei cîmpului 
lectromagnetic și ale
principiilor de bază, au
torii expun apoi aplica
rea acestora la studiul 
unor fenomene de o 

importantă, 
mișcarea 

particulelor 
cîmpuri e-

dl

deosebită 
cum sînt : 
relativistă a 
încărcate în
lectromagnetice de dife
rite forme, cîmpul e- 
lectromagnetic al sarci
nilor în mișcare, propa
garea undelor electro-

de

Realizări ale oamenilor de știința 
Iașidin

Activitatea colectivelor de cerce
tători de la institutele și secțiile fi
lialei din Iași a Academiei R. P. 
Romine este îndreptată spre studie
rea unor probleme teoretice sau cu 
aplicabilitate imediată în producție. 
Iată cîteva aspecte ale activității 
științifice desfășurate aici.

O La Institutul de chimie „Petru Poni“ 
cercetătorii au obținut compuși noi cu pro
prietăți colorante pentru lină, bumbac și 
relon. în acest scop s-a studiat, între altele, 
mecanismul reacțiilor de transformare și re
grupare a homologilor nitrici ai benzenului. 
Institutul a încheiat convenții de colaborare 
cu Fabrica de antibiotice din Iași, Uzina 
de fibre sintetice din Săvincști, Combinatul 
chimic Borzești, Combinatul chimic Victo
ria pentru rezolvarea în comun a unor pro
bleme tehnice actuale.

• Colectivul de geografie fizică din ca
drul filialei a efectuat cartarea zonei Cot
nari și Vatra Dornei, a întocmit harta tere- 
V"

a
nurilor podzolite și harta carierelor cu ma
teriale de construcție din regiunea Iași. A- 
cclași colectiv a elaborat studii privitoare la 
cunoașterea climei regiunii Iași, de însem
nătate pentru practica agricolă, precum și 
a climei din zona Bălții Brăila, prima lu
crare de acest gen despre zona de baltă a 
Dunării.

© O brigadă formată din cercetători ai 
filialei și ai Institutului agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad" studiază, pe baza con
venției încheiate cu Sfatul popular al re
giunii Suceava, problema fertilizării soluri
lor acide podzolite prin folosirea de amen
damente locale de calcar și, în special, de 
dolomite.

• Tot pe baza unei convenții, de astă 
dată încheiată cu Uzina de țevi „Lamino
rul“ din Roman, cercetători din cadrul fi
lialei, împreună cu un colectiv al catedrei 
de fizică a Universității „Al. I. Cuza" au 
studiat și elaborat noi metode de măsurare 
a grosimii țevilor de la distanță cu ajuto
rul izotopilor radioactivi. Rezultatele cerce
tărilor își găsesc aplicare în producție.

fini metrul printr-un anumit număr 
de lungimi de undă aparținînd unei 
radiații de lumină. Au fost întreprin
se studii numeroase pentru a se găsi 
o radiație luminoasă în stare să în
deplinească cele mai bune condiții 
de finețe și reproductibilitate. în 
1960, la o conferință internațională — 
a 11-a Conferință generală de mă
suri și greutăți — s-a hotărît să se 
păstreze „metrul“ ca unitate, respec
tiv să rămînă în continuare lungi
mea de 1 m egal cu lungimea ve
chiului etalon de la Sèvres, dar să-i 
dea o definiție mai precisă, bazată 
pe „lungimea de undă a radiației 
portocalii din spectrul atomului de 
cripton 86“. Cercetările au stabilit 
numărul de lungimi de undă de a- 
cest fel cuprins într-un. metru. După 
noua definiție „metrul este lungi
mea egală cu 1 650 763,73 lungimi de 
undă, în vid, ale radiației ce cores
punde la trecerea între nivelele 
2pm și 5ds ale atomului de cripton 
86“.

Definiția nu e deloc simplă. Pentru 
a fi înțeleasă sînt necesare cîteva ex
plicații.

Se știe că prin descărcări electrice 
într-o lampă ce conține un gaz oare
care se produce un spectru de lu
mină caracteristic acelui gaz. In ca
zul nostru, lampa conține izotopul 86 
al gazului cripton. Se știe de ase
menea că în jurul nucleului central 
al unui atom gravitează un număr 
de electroni, pe diferite orbite, aflate 
la distanțe anumite de nucleu. Prin 
acțiunea curentului electric, unii din
tre acești electroni, primind în plus 
anumite cuante de energie, pot fi for-

• tați să-și părăsească orbita și să se 
i mute pe alte orbite mai depărtate de 
: centru. Plasarea pe aceste noi orbi

te nu este însă stabilă, electronii re
vin pe orbitele inițiale emițînd, sub 
formă de lumină, cuantele de energie 
suplimentară pe care le primiseră. 
Trecerea aceasta a electronilor de la 
o orbită la alta, deci de la un nivel 
de energie la altul, produce o radia
ție care are o anumită lungime de 
undă. Nivelele de energie sînt de
semnate după un cod special, prin 
litere și cifre. Nivelele 2pto și 5ds sînt 
acelea între care se face tranziția e- 
lectronilor atomului de cripton 86 
pentru a produce „radiația portoca
lie“, aleasă pentru noua definiție 
a metrului. Lungimea de undă a a- 
cestei radiații, invariabilă în timp și 
în spațiu, reprezintă așadar noul 
„etalon natural“ mult căutat.

Cu modelul de lampă cu cripton 
86 ales s-a ajuns ca eroarea de re
producere a noului etalon a „metru
lui de lumină“ să fie de ordinul mii
mei de micron, deci de circa 100 de 
ori mai mică decît cea a etaloanelor 
cu repere. Noua definiție a „metru
lui“ este deci de 100 de ori mai pre
cisă decît cea anterioară, ceea ce sa
tisface la ora actuală exigențele.

Cu siguranță însă că, nu peste 
mult timp, știința și tehnica vor pre
tinde să se măsoare lungimile cu o 
precizie și mai ridicată decît cea a- 
sigurată azi prin noul etalon natural. 
De aceea, metrologii au început de 
pe acum cercetări pentru găsirea u- 
nui nou etalon natural, care să fie 
și mai precis decît cel actual. Se stu
diază în acest sens benzile de rezo
nanță ale atomilor excitați prin des
cărcări electrice, care prezintă ma
rele avantaj că singura cauză per
turbatoare este cea creată de atomii 
din vecinătatea celor excitați. Proba
bil că acest neajuns va putea fi eli
minat, mai ales că recent, la Paris, 
acest defect a putut fi măsu
rat la un izotop al mercurului. 
Studii similare, cu alți izotopi, se fac 
la Institutul unional de metrologie 
din Leningrad. Se încearcă, de ase
menea, să se obțină surse de radia
ții monocromatice de mare precizie 
prin producerea de fascicule atomice 
în vid. Se mai presupune că o astfel 
de radiație ar putea fi obținută folo- 
sindu-se recenta realizare a științei 
— amplificatorul de lumină (laser-ul 
optic). în același scop se fac cerce
tări și în alte laboratoare metrolo
gice din lume. Rezultatele acestor 
cercetări vor reprezenta o nouă con
tribuție a metrologiei la progresul 
științei și tehnicii.

Ing. ALEXANDRU POPESCU 
director tehnic adjunct al Direcției 
verificări metrologie din Direcția 

generală pentru metrologie, 
standarde și invenții

Noi filme despre Lenin
Viața și activitatea lui V. I. Lenin 

constituie o temă inepuizabilă pentru 
cineaștii sovietici. In prezent, ei 
crează la cîteva filme noi. care 
dezvălui spectatorilor alte aspecte 
viața lui Vladimir Ilici.

Astfel, la Leningrad, regizorul 
Kulidjanov ecranizează nuvela lui E. 
Kazakevici — „Caietul albastru“. Acest 
film artistic, pe ecran lat. va evoca zi
lele petrecute de Lenin la Razliv. In 
rolul lui Vladimir Ilici va apare M 
Kuznețov, actor la Teatrul de dramă 
din Stavropol, a cărui asemănare cu 
marele conducător al revoluției a fra
pat pe vechii bolșevici care au asis
tat la prima repetiție. Un ajutor pre
țios l-a oferit cineaștilor Aleksandr 
Emelianov care, în acele zile memora
bile, mai era încă un hăiețandru. Tri
mis de tatăl său, el aducea lui Lenin 
la Razliv ziare și alimente.

La studioul „Mosfilm" se ecrani
zează piesa dramaturgului Mihail Șa- 
trov „In numele revoluției", care 
are drept temă centrală dragostea și 
grija cu care Vladimir Ilici înconjura 
tînăra generație. în acest film, jucat 
de actori (rolul lui Lenin este inter
pretat de Boris Smirnov, artist al po
porului din U.R.S.S.), este intercalată 
o secvență originală, filmată de un o-

Cheo

Zu
vor 
din

L.

perator în anul 1918, în timp ce Lenin 
se plimba prin curtea Kremlinului.

Scenaristul K. Fradkin și regizorul 
F. Tiapkin au creat, pe baza unui bo
gat material documentar, un film ști
ințific intitulat „Lenin“ și avînd ca 
subtitlu „Ultimele pagini“. Filmul re
prezintă o evocare a anilor din urmă 
ai lui Ilici. Autorii filmului au reușit 
să transpună pe peliculă felul cum 
muncea Lenin, folosind cu măiestrie 
documente, manuscrise și discurile pe 
care a fost înregistrat glasul lui Vla
dimir Ilici. In fața spectatorului apare 
nu numai Lenin gînditorul, ci și 
Lenin omul — comunist, tovarăș, frate 
pentru oamenii simpli și cinstiți, duș
man înverșunat al carierismului, inco
rectitudinii și reacțiunii.

Comentatorul filmului este Nadejda 
Konstantinova Krupskaia (citește ar
tista M. Sinelnikova). Operatorii au 
intercalat printre documente unele 
secvențe care ilustrează aspecte din 
viața și munca de azi a Uniunii So
vietice, construcții reprezentând tra
ducerea în viață a ideilor și planurilor 
lui Lenin.

Un alt film despre Lenin se va tur
na la studioul „Mosfilm" în colabo
rare cu cineaștii polonezi : „Lenin în 
Polonia". Filmarea va începe la sfîr- 
șitul acestui an.

Realismul și literatura 
spaniolă contemporană

o formă a teatrului
Cheo este o formă a teatrului 

popular vietnamez, cu numeroase 
trăsături originale în domeniile 
cîntecului, dansului, muzicii și jo
cului actorilor. în cei peste 500 de 
ani de existență, Cheo a evoluat 
de la forma elementară a unor 
spectacole date în piața satului de

vietnamez
trupe ambulante în. timpul zilelor 
de sărbătoare, pînă la forma tea
trală de astăzi.

Majoritatea 
gen de teatru 
clor. Textele 
tă aspirațiile 
concepțiile și

acestui 
din fol- 

reflec- 
muncii,

Recent a avut loc la Madrid o 
reuniune a unor scriitori din Italia, 
Franța. Spania consacrată discu
țiilor pe tema „Realismul și reali
tatea în literatura contemporană“. 
Intervențiile unora dintre partici- 
panți — printre care au figurat 
scriitori de prestigiu în literatura 
țărilor reprezentate — au scos în 
evidență mai ales aderența multor 
scriitori spanioli contemporani la 
principiile realismului. Scriitorul 
J. M. Castellet a prezentat un ex
pozeu despre realismul critic, Mar
tin Santos a vorbit despre roman 
ca unul din mijloacele de a dezvă
lui și combate alienarea omului în 
societatea capitalistă. „Cei mai 
mulți dintre scriitorii spanioli, de 
la Torrente Ballester, Miguel Deli
bes și Buero Vallejo pînă la Juan 
Garcia Hortela.no, Lopez Salinas și 
J. M. Castellet se consideră, scrii
tori realiști...“ — scrie romancierul 
francez Jean Bloch-Michel, care a 
participat la discuțiile de la Ma
drid. El subliniază părerea unor 
scriitori spanioli că „dacă realita
tea acestei 
în paginile 
normal ca 
sarcina de

țări nu se poate întîlni 
ziarelor, atunci este 
romanul să-și asume 
a o dezvălui".

A încetat din viață 
Roger Désormière

Cunoscutul dirijor francez Roger 
Désormière a încetat din viață 
după o grea suferință, în vîrstă de 
65 de ani. El a jucat un rol consi
derabil în viața artistică franceză 
timp de peste 30 de ani. Membru al 
Partidului Comunist Francez, R. 
Désormière s-a distins ca artist și 
cetățean printr-o activitate mili
tantă. In decursul anilor el a făcut 
cunoscute publicului larg lucrări 
din repertoriul clasic și contempo
ran. Pe linia aceasta se situează și 
activitatea sa desfășurată în cadrul 
Federației muzicale populare. In 
1936, la pupitrul Teatrului Alham
bra, el a dirijat lucrarea muzicală 
„14 iulie“ pe text de Romain Rol
land.

în timpul ocupației naziste, Ro
ger Désormière a fost unul din fon
datorii Frontului național al muzi
cienilor și a dat o serie de concerte 
consacrate unor compozitori inter
ziși de ocupanți.

Numele lui R. Désormière este 
cunoscut și în rîndurile iubitorilor 
muzicii din țara noastră datorită 
imprimărilor unui șir de concerte 
realizate sub bagheta sa.

subiectelor 
se inspiră 

interpretate 
oamenilor
tradițiile populare 

conținînd și cri
tici severe la a- 
dresa viciilor 
morale ale ve
chii societăți ba
zate pe exploa
tare.

In fotografie : 
scenă dintr-un 
spectacol.

In cîteva rînduri
© Dmitri Șostakovici, care 

împreună cu un grup de com
pozitori din Moscova a făcut 
recent o călătorie prin Kirghi
zia, a terminat o nouă lucra
re — „Uvertura pe teme 
populare ruse și kirghize“. 
Compozitorul sovietic lucrează 
în prezent Ia muzica pentru 
filmele „Hamlet“ și „Karl 
Marx".
• Cu prilejul comemorării a 
100 de ani de la moartea lui 
Jacob Grimm, Academia de 
Științe din Göttinnen (R.F.G.) 
a emis „Medalia Frații 
Grimm“. Această medalie ur
mează să fie acordată unor 
personalități care și-au cîștigat 
merite în domeniul folclorului.

© La începutul anului 
1964, la New York se va pre
zenta o nouă piesă a drama
turgului american Arthur Mil
ler, intitulată „După prăbuși
re, sau supraviețuitorul“.

© După cum relatează zia
rul „La Stampa", teatrul „Sca-

la" din Milano va pleca în 
cursul anului 1964 într-un 
turneu în Uniunea Sovietică, 
iar Teatrul Mare din Mosco
va va da o serie de spectacole 
în Italia.

pe pescari să doarmă de-a 
în lotci, pentru ca atunci 
mătură și pe ei de pe 

înece. Me-

(Foto : AGERPRES)

Determinarea
viabilității plantelor

Grabește-te cu astupatul că te ajung cu săpatul !

Laboratorul de medicină nucleară 
al Institutului oncologic din Capi
tală. Cercetătoarea Mioara Leca pre
gătind probele pentru o bioriuteză 
proteică.
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A S-a toamna
(Urmare din pag. III-a)

recoltare, și-i cer sfatul ori de cîte 
ori se ivește vreo piedica. E „băl
tăreț" născut în Sf. Gheorghe, pes
car înnăscut care a încercat pe spi
narea lui nedreptatea cînd pescuia 
ca tînăr pentru cherhanagiu, îm- 
prumutînd uneltele în schimbul a 
două treimi din peștele prins. A pes
cuit sturioni. Pe insula unde po
poseau seara, apele măturau pete
cul de uscat pe timp de furtună și-i 
obligau 
dreptul 
cînd îi 
insulă
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Un colectiv de fiziologi de la Insti
tutul central de cercetări agricole a 
adaptat și perfecționat o nouă metodă 
de stabilire a viabilității diferitelor or
gane și țesuturi vegetale. Metoda con
stă în utilizarea unui reactiv special 
(clorura de trifeniltetrazolin) care pune 
în evidență activitatea unor enzime 
esențiale pentru celula vie — dehidro- 
genazele. Aceste enzime asigură trans
portul hidrogenului de la o substanță 
la alta în procesele de oxido-reducere- 
în cazul cînd țesuturile vegetale au a- 
vut de suferit în urma expunerii la con
diții nefavorabile de mediu (ger, arșiță 
ș. a.), prin tratarea lor cu reactivul a- 
mintit prezintă la analizele microsco
pice o gamă largă de nuanțe — de la 
roșu-vișiniu (în cazul unei viabilități 
normale, nealterate), pînă la alb-gălbui 
(în cazul țesuturilor complet moarte).

Metoda poate fi utilizată la studie
rea comportării la ger a plantelor 
ale (cereale, răpită etc.), precum 
celor perene (lucernă, trifoi, viță 
vie, arbori și arbuști fructiferi)
iernează în condiții naturale. Determi
nările se pot face atît pe plante în
tregi, cît și separat pe organe și țesu
turi cu funefii importante în viata 
plantei. Pentru fiecare organ de plantă 
studiat există o anumită metodică de lu
cru în ce privește durata de colorare, 
concentrația și temperatura optimă.
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seria a învățat-o în armată. Apoi 
a îost „martor ocular“ al înființă
rii stațiunii experimentale de la Ma
irie, unde de altfel s-a și angajat 
la început. în amintirea lui există 
ceea ce astăzi înfățișează o dio- 
ramă din muzeul recent deschis la 
Maliuc : ieri — două colibe aco
perite cu stuf. Azi — blocuri mo
derne, laboratoare, bibliotecă teh
nică cu 2 000 de volume cinema
tograf (8 533 spectatori în 1959, 
20 840 în 1962), hotel turistic în con
strucție, magazine alimentare, tex
tile. Ține minte și-acum : aveau a- 
tunci un singur tractor. Astăzi, nu
mai el răspunde de un număr în
zecit de agregate, ceea ce nu-1 îm
piedică să-și pună mereu în prac
tică deviza : „Orice agregat cît mai 
degrabă în brazdă 1” Și de aceea 
merge adeseori direct în brazdă, 
ca să înlăture acolo vreo defec
țiune ivită. „Are mîini de aur“ — 
obișnuiesc să spună ceilalți despre 
mîinile lui veșnic mînjite de ulei.

Bucătăreasa care se află la bord, 
adică pe puntea vasului-dormitor, 
„tovarășa Sfeta“ — cum le place 
tuturor s-o strige — n-are mal mult 
de 28 de ani, dar este o gospodină 
excelentă. Calitățile ei sînt mai pu
țin recunoscute în vorbe sau în 
scris, la gazeta de perete, cît în 
Pofta cu care oamenii din coloană 
mănîncă bucatele gătite de ea. „Ca 
acasă 1“ — este exclamația pe ca
re-o auzi după fiecare fel. Unul 
singur dintre mecanizatori, Crista- 
che Gurgu, tace și asta nu fiindcă 
nu i-ar place mîncarea, însă nu 
vrea să aibă nici o manifestare de... 
familiarism. „Tovarășa Sfeta" 
căsătorit anul trecut chiar aici, 
coloană, cu... Cristache Gurgu. 
cum, tînăra familie locuiește tot 
vas, într-o cameră separată.

de cifre obiș- 
îsi pierde nici- 
Nici de astă 
primele rezul-

6-a
în
A-
pe

ratorul postului de radio-emisie-re- 
cepție este încă la datorie. Prin 
glasul lui Ștefan Munteanu trec 
toate veștile care privesc coloana 
de la km 14 : realizări în muncă, 
comunicări personale, orice vine și 
pleacă pe calea undelor din a- 
ceastă numeroasă familie — co
loana 3. Și deși comunicările pot 
fi aride, încărcate 
nuite, glasul său nu 
odată prospețimea, 
dată, cînd transmite 
täte ale campaniei :

— Aici „Prepelița“ 1 Aici „Prepe
lița 1“ Mecanizator fruntaș, cu 14 
tone zilnic, Manole Andrei. Pe în
treaga coloană...

Adunate pe întreaga Deltă, aces
te glasuri vorbesc parcă într-un cor 
bărbătesc de o deosebită vigoare 
despre miile si miile de tone de 
stuf recoltate de la începutul cam
paniei a 8-a, pornite pentru prima 
dată încă din septembrie.

Cînd vorbești astăzi despre cam
pania de recoltare a stufului nu 
înseamnă că te referi doar la me
canizatorii care, la bordul mașinilor 
ultra-rapide, sînt direct prinși în a- 
ceastă muncă, ci la întreaga ar
mată de marinari care transportă 
stuful pe Dunăre, la tehnicienii si 
inginerii hidrologi, chimiști, biologi, 
mecanici, ia aviatorii care alcătu
iesc echipajul neobositului elicop
ter, la operatorii stațiilor de radio- 
emisie-receptie. la medicii care au 
în grijă sănătatea tuturor, la arhi- 
tectii care construiesc blocuri în 
plină .împărăție a apelor“, la oa
menii de știință care au răspunde
rea „zonelor de liniște“ — pre
țioase rezervații pentru păsările ve
nite din diferite părți ale lumii, în 
sfîrșit, la complexul angrenaj u- 
man în care fiecare este o rotiță 
de preț a bătăliei pentru stuf.

anu- 
și a 

de 
care

Ing. C. I. MILICA 
candidat în științe agricole 

Institutul central de cercetări 
agricole

La masă, un scaun e liber. Ope-

I

Hortela.no
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PE SCURT TELEGRAME EXTERNE
din toată țara Festivitățile de la Alger

PREGĂTIRI PENTRU IARNA.
La Tulnici, Năruja sau Paltin din 
munții Vrancei se străbate greu 
in timp de iarnă. De aceea Comi
tetul executiv al Sfatului popu
lar al raionului Focșani a luat 
măsuri ca aceste localități de 
munte să fie aprovizionate de pe 
acum cu mărfurile industriale și 
alimentare necesare. Pînă acum 
în comunele din creierul munți
lor Vrancei au fost transportate, 
atît pentru populație, cît și pen
tru muncitorii forestieri, cantități 
însemnate de făină, 
conserve de legume, 
și alte mărfuri.

SPRE OȚELĂRII.
expediază aproape zilnic oțelării- 
lor din țară sute de tone de ma
teriale feroase și neferoase. De la 
începutul anului și pînă acum s-au 
colectat și expediat din regiunea 
Iași peste 31100 tone de mate
riale feroase și aproape 1 800 tone 
materiale neferoase. S-au eviden
țiat colectivele de muncă de la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
Fabrica „Țesătura“ Iași, I.R.A. 4 
Iași, S.M.T. Codăești, G.A.S. Su
seni și U.R.C.C. Iași.

ELECTRIFICĂRI RURALE. Zi
lele acestea, în casele colectiviști
lor din satul Zăvalu, raionul Se- 
garcea, s-a aprins lumina electri
că. Acesta este al 26-lea sat din 
regiunea Oltenia electrificat în a- 
cest an. In prezent, în regiunea 
Oltenia sînt 415 localități electri
ficate, de aproape 20 ori mai 
multe decît în 1945.

ARTICOLE DE MAROCHINĂ- 
RIE. Au început contractările 
pentru primul semestru al anului 
viitor între fabricile producătoare 
de articole de marochinărie și co
merț. Industria prezintă spre con
tractare 480 de asemenea articole 
și sortimente noi. Printre cele mai 
apreciate colecții de modele se 
numără cele ale fabricilor „Fla
căra roșie“ din Capitală și 
beșul“ din Sebeș Alba. cîntece romînești și sovietice, 

chestra de muzică ușoară a Casei

La G.A.C. Otopeni a început pregătirea răsadnițelor.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

BUCUREȘT11963

Ieri la București,..
Ultimul act al 

„europenelor“ de 
volei masculin 
are loc astăzi în 
sala Floreasca. 
Fără a putea in
fluența poziția 
de fruntașă a e- 
chipei romîne, 
care încă de joi 

este virtuală campioană europeană, 
cele patru meciuri ale programului 
au o mare importanță pentru defi
nitivarea celorlalte locuri ale clasa
mentului final. Tocmai de aceea pa
sionanta dispută a voleibaliștilor nu 
poate fi considerată încheiată îna
inte de disputarea tuturor meciuri
lor. Examenul de azi al voleibaliști
lor romîni este totuși așteptat cu 
multă curiozitate. Publicul nostru 
sportiv așteaptă de la echipa ro
mînă o comportare corespunzătoare 
titlului de campioană a Europei — 
titlu pe care astă-seară, cu ocazia 
festivității de închidere a campio
natelor, îl va primi în mod oficial.

Ieri, în sala Floreasca au avut loc 
doar două întîlniri. în prima, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu 
formația Iugoslaviei. Jocul a 
ceva mai echilibrat în finalul 
rilor II și III, dar iugoslavii 
mai avut suficiente resurse 
pentru a face ultimele puncte nece
sare victoriei. Cehoslovacii au cîști- 
gat cele trei seturi la 5, 12 și 14. 
Partida dintre U.R.S.S. și R. P. Un
gară, care a durat patru seturi, s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 pentru e- 
chipa sovietică.

3—0 
fost 

setu- 
n-au 
fizice

...si la Constanta
CONSTANȚA (prin telefon). — Un 

meci de neuitat, cu faze de înalt 
nivel tehnic, de o rară frumusețe, cu 
răsturnări spectaculoase de scor, un 
meci-maraton, care a durat peste 
două ore și jumătate. în acest timp 
o sală arhiplină a aplaudat aproape 
continuu. Acesta a fost meciul 
U-R.S.S.—R. P. Polonă, disputat a-

zahăr, ulei, 
sare, petrol

I.C.M.

Fabrica de zahăr din Tg. Mureș. în secția de difuzie și purificare a zemurilor (stînga) ; La masa de comandă (dreapta). (Foto : K. COSTIN)

ul Lunii prieteniei 
romino-sovietice

Semnarea unui program de schimburi cultural-ștîînțîfice 
intre R. P. Romînă și Republica Indonezia

seara, la cinematograful 
din Timișoara a avut loc

Vineri 
„Modern“ 
deschiderea Festivalului filmului so
vietic. Președintele Comisiei de artă 
din cadrul Comitetului regional de 
cultură și artă Banat, Ion Romînu, 
a prezentat spectatorilor pe cineaștii 
sovietici care ne vizitează țara și a 
vorbit 
vreme

Din 
vîntul 
torul delegației, care a transmis un 
salut călduros spectatorilor timișo
reni.

A rulat apoi filmul artistic „Prin
tre oameni buni“. Noua creație a ci
nematografiei sovietice s-a bucurat 
de un frumos succes.

despre realizările din ultima 
ale cinematografiei sovietice, 
partea oaspeților a luat cu- 
Vladimir Monahov, conducă-

ir
în cadrul Lunii prieteniei romîno- 

sovietice, o formație de artiști ama
tori a prezentat vineri la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
.Grivița Roșie“ o seară de poezii și 

........................... Or- 
de

seară la Constanța, care avea să de
semneze echipa campioană a Euro
pei. întrecerea a revenit echipei U- 
niunii Sovietice cu scorul de 3—2, 
după ce aceasta fusese condusă cu 
2—1 la seturi. Cîștigînd meciul cu 
formația R. P. Polone, echipa Uniu
nii Sovietice poate fi considerată 
campioană a Europei, indiferent de 
rezultatul ultimei sale partide pe 
care o susține astăzi în compania e- 
chipei țării noastre.

în jocul susținut ieri, echipa R.P. 
Romîne a întrecut net echipa R. P. 
Ungare cu 3—0 (15—8, 15—11, 15—11). 
Prin această victorie, voleibalistele 
noastre și-au asigurat locul 3 în tur
neul final al campionatelor europe
ne, obținînd dreptul de a participa 
la turneul olimpic de la Tokio.

Alte rezultate : R. S. Cehoslovacă— 
R.S.F. Iugoslavia 3—0 ; R. D. Ger
mană — R. P. Bulgaria 3—0.

Aspect din sala Floreasca. (Foto : M. CIOC)
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cultură a susținut, în fața muncito
rilor de la Depoul C.F.R.-Triaj, un 
concert de muzică ușoară romîneas- 
că și sovietică. La Casa de cultură 
a tineretului din raionul „Tudor 
Vladimirescu“ a avut loc o seară li
terară, în care formația de teatru și 
membrj ai cercului literar au pre
zentat fragmente din operele lui Go
gol. La Casa de cultură a tineretu
lui din raionul „Nicolae Bălcescu“ a 
avut loc o seară consacrată filmului 
sovietic. (Agerpres)

Plecarea delegației de activiști 
ai Partidului Comunist din Austria

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd spre patrie, delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
din Austria condusă de tovarășul 
Theodor Maller, membru al C.C. al 
P.C. din Austria, care a vizitat 
timp de două săptămîni țara noas
tră pentru a studia experiența 
muncii de partid.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovară
șii Petre Lupu, Ilie Verdeț, membri 
ai C.C. al P.M.R., Constantin Lăză- 
rescu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Ilie Rădulescu, șef adjunct 
de secție la C.C. al P.M.R., și alți 
activiști de partid.

Misiunea comercială a Kenyei 
a părăsii Capitala

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Belgrad, 
misiunea comercială a Kenyei, con
dusă de dr. J. J. Gikonyo Kiano, mi
nistrul industriei și al comerțului. 
Oaspeții au fost conduși la plecare, 
pe aeroportul Băneasa, de Mihail 
Petri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai altor ministere. Erau de față 
Ante Ciudina, însărcinat cu afaceri 
ad interim al R.S.F. Iugoslavia, și 
membri ai ambasadei.

In timpul șederii în țara noastră, 
misiunea comercială a Kenyei a fost 
primită la conducerea Ministerului 
Comerțului Exterior, unde au avut 
loc cu acest prilej convorbiri asu
pra posibilităților de schimburi 
comerciale între cele două țări. 
Membrii misiunii au avut, de ase
menea, o întrevedere la Consiliul 
Superior al Agriculturii.

ALTE REZULTATE
CLUJ (turneul masculin pentru 

locurile 9—17) : Italia—Austria 3—0; 
Olanda—R. F. Germană 3—0 ; Fin
landa—Danemarca 3—0 ; R. D. Ger
mană—Turcia 3—0.

Azi, ultimele meciuri
BUCUREȘTI. — Sala Floreasca, 

de la ora 14 : Franța—Iugoslavia; 
Ungaria—Polonia ; Cehoslovacia— 
U.R.S.S. ; Romînia—Bulgaria.

CONSTANȚA. — De la ora 16 : 
Iugoslavia—R. D. Germană ; Bul
garia—Polonia ; U.R.S.S.—Romî
nia.

CLUJ (pentru locurile 9—17) : 
Austria—Olanda ; R. F. Germa
nă—R. D. Germană ; Italia—Fin
landa și Belgia—Danemarca.
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La 1 noiembrie s-a semnat la 
București un program de schimburi 
culturale și științifice între Repu
blica Populară Romînă și Republica 
Indonezia. Programul, întocmit pe 
baza Acordului cultural semnat în
tre cele două țări la București, în 
anul 1960, prevede, între altele, vi
zite reciproce de oameni de știință, 
oferirea reciprocă de burse de stu
dii, schimb de ansambluri artistice, 
schimb de publicații etc.

Programul a fost semnat din 
partea romînă de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

Alegerile in organizațiile de
)

partid
de la sate

(Urmare din pag. I-a)

ție și în activitatea obștească, luptă
tori activi pentru dezvoltarea agri
culturii, oameni profund devotați 
partidului, energici, exigenți și prin
cipiali, cu nivel politic și cultural 
corespunzător, care se bucură de 
autoritate și prestigiu în fața mem
brilor de partid și a celorlalți oa
meni ai muncii.

Comitetele regionale, orășenești și 
raionale de partid, trăgînd concluzii 
din desfășurarea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri care au avut loc 
pînă acum, din experiența pozitivă, 
ca și din lipsurile constatate, sînt 
datoare să ia toate măsurile pentru 
buna desfășurare a alegerilor de 
partid la sate ; membrii birouri
lor regionale și raionale de partid, 
instructorii teritoriali au datoria să

E. C.
ale acestui

Economii la C.
în primele trei trimestre 

an, numărul depunătorilor la C.E.C. din 
Dobrogea a crescut cu 26 260, iar va
loarea depunerilor la casele de econo
mii cu 33 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut.

Loto central
La tragerea Loto-Central din seara zilei 

de 1 noiembrie 1963 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 
33, 17, 67, 4, 7, 73, 
Premii suplimentare : 10, 
de premii : 614 884 lei.

24, 70, 77.
73. Fondul

41,
23,

ÎNAINTEA MECIULUI DE FOTBAL

In ajunul unui nou examen, 
„olimpicii“ noștri au toate mo
tivele să fie încrezători. In vară, 
pe frumosul stadion din vecinătatea 
țărmurilor Balticei, fotbaliștii romîni 
au cucerit o prețioasă victorie în 
fața selecționatei daneze : 3—2. Acel 
gol în plus pe tabela de marcaj a 
constituit parcă un adevărat motiv 
de inspirație pentru reporterii spor
tivi din Copenhaga, care, prețuind 
comportarea echipei Romîniei, și-au 
intitulat cronicile, aproape în tota
litatea lor : „La revedere de la To
kio“. A doua zi după jocul de la 
„Idrotspark“, unul dintre comenta
tori făcea remarca : „Doar un mira
col mai poate îndrepta situația. Și 
cum miracole nu există, chiar dacă 
e vorba de fotbal...“

Nu considerăm cîtuși de pu
țin că întîlnirea retur dintre e- 
chipele Romîniei și Danemarcei 
din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic este dinainte ju
cată, că fotbaliștii noștri sînt fe
riți de emoții și mai cu seamă se 
pot culca liniștiți pe laurii succesu
lui din vară. Cei ce au urmărit evo
luția ulterioară a oaspeților au pu
tut să-și dea seama că ei și-au îm
bogățit palmaresul cu rezultate de 
prestigiu, gîndindu-se se pare din 
vreme la marea actualitate a pro
verbului, în circulație de altfel și în 
țara dintre mările nordului, că 
„toamna se numără bobocii". Selec
ționata Danemarcei este cunoscută 
și apreciată pentru jocul său atle
tic, în viteză, pentru valoarea tehni
că ridicată a multora dintre compo
nența ei, care au făcut destule clipe 
grele apărătorilor romîni. Fotbaliș
tii noștri au însă toate posibilitățile 
să-și impună jocul, să se comporte 
la adevărata lor valoare.

Am fi bucuroși ca mîine după- 
amiază, o dată cu victoria, să aplau
dăm și jocul frumos al „olimpicilor" 
noștri la fotbal, să aplaudăm nu 
numai intervențiile spectaculoase 
ale lui Datcu sau deschiderile pre
cise ale lui Constantin, cț ECHIPA.

Deci, pe mîine, în tribunele sta
dionului 23 August sau în fața apa
ratelor de radio și a televizoarelor. 
Pînă atunci, să le urăm fotbaliștilor 
noștri : succes.

ION MÄRGINEANU 

terne, iar din partea indoneziană de 
Sukrisno, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

La semnare au fost de față Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Institutului romîn 
pentru relații culturale cu străină
tatea, precum și membrii Ambasadei 
Republicii Indonezia la București.

După semnare, Pompiliu Macovei 
a oferit o masă în 
sadorului Republicii 
krisno.

cinstea amba- 
Indonezia, Su- 

(Agerpres)

cunoștință de
de

pe 
im- 
ho- 
este 
mă-

ajute concret și în 
cauză birourile organizațiilor 
bază în întocmirea dărilor de sea
mă ; acestea să cuprindă probleme 
esențiale, să le analizeze în profun
zime, cu competență, în spirit critic 
și autocritic, punînd accent 
sarcinile de viitor. O mare 
portanță trebuie să se acorde 
tărîrilor adoptate de adunare ; 
necesar ca acestea să prevadă 
suri bine gîndite, concrete, menite 
să ducă la creșterea rolului organi
zațiilor de partid în lupta pentru 
sporirea producției vegetale și ani
male și consolidarea unităților agri
cole socialiste, la îmbunătățirea 
vieții interne de partid, la intensifi
carea muncii politice-educative în 
perioada de iarnă.

Criteriul esențial de apreciere a 
rodniciei adunărilor de dări de sea
mă și alegerj va fi îmbunătățirea 
întregii munci de partid, a activită
ții de producție în toate unitățile 
agricole socialiste, în vederea înfăp
tuirii cu succes a marilor sarcini 
trasate de partid pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii.

în cinstea marii sărbători

Se apropie ziua de 7 Noiembrie. 
Din toate colțurile Uniunii Sovietice, 
de pe șantiere, din uzine și din fa
brici sosesc în aceste zile la Moscova 
vești despre noile realizări în muncă 
ale oamenilor sovietici.

lată numai cîteva dintre ele :
Aflați în întrecerea inițiată în cin

stea celei de-a 46-a aniversări a Ma
relui Octombrie, colectivele întreprin
derilor industriale din orașul Moscova 
și-au îndeplinit încă la 25 octombrie 
planul pe piimele 10 luni ale anului. 
Pînă la sfîrșitul lunii ei au dat peste 
plan produse în valoare de sute de 
milioane de ruble.

Colectivul minei „Zuevka" din 
Donbas și-a îndeplinit planul anual 
de extracție a cărbunelui. In ce 
privește productivitatea muncii, mi
nerii de la „Zuevka“ au depășit nive
lul prevăzut pentru sfîrșitul anului 
1965. De la începutul septenalului ei 
au dat peste plan 100 de trenuri în
cărcate cu cărbune.

Despre realizările colectivului com
binatului din Gubkino vorbește cifra 
de 229 000 tone. Ea reprezintă cît mi
nereu de fier a fost extras aici peste 
plan de la începutul anului.

Cite 3—5 combine pentru recolta
tul bumbacului produc zilnic peste 
plan în cinstea marii sărbători mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la 
uzina constructoare de mașini agricole 
din Tașkent. Pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie ei au construit 6S0 de agre
gate, cu 110 mașini mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului trecut.

Tînărul oraș Rustavi, din R.S.S. 
Gruzină, era cunoscut ca un oraș al 
metalurgiștilor. In ultimul timp profi
lul industriei sale s-a lărgit. De curînd 
a intrat în funcțiune o uzină de în
grășăminte azotoase iar acum, în 
preajma lui 7 Noiembrie, constructorii 
au terminat un complex de secții 
pentru producerea caprolactamei, ne
cesară industriei textile, industriei 
constructoare de mașini și aparate. 
Complexul cuprinde mai multe cor
puri și clădiri, mii de kilometri de 
conducte, numeroase aparate și diverse 
dispozitive de automatizare.

632 000 m.c. de material lemnos au 
dat peste plan muncitorii de la ex
ploatările forestiere din Karelia. Pro
ductivitatea muncii a sporit aici cu 5 
la sută în comparație cu anul trecut.

ALGER l (Agerpres). — La 1 no
iembrie, poporul algerian a sărbăto
rit Ziua națională a Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
ce-a de a IX-a aniversare a începe
rii revoluției algeriene. în cursul 
după-amiezei, în capitală a avut 
loc un mare miting, la care a luat 
cuvîntul Ben Bella, președintele 
Republicii. El a declarat că guver
nul algerian sprijină întrutotul 
principiul rezolvării pe cale pașnică 
a tuturor problemelor litigioase, in
diferent de natura lor. Am suferit 
prea mult în cei 7 ani de război 
care ne-au costat un milion și ju
mătate de victime, a spus președin
tele.

Referindu-se la conflictul algero- 
marocan, Ben Bella a calificat acor
dul de la Bamako ca fiind un „suc
ces pentru Algeria, pentru Maroc și 
pentru întreaga Africă“. „Acordul 
de la Bamako, a subliniat el, consti
tuie un succes al spiritului conferin
ței de la Addis Abeba“. Președintele

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
Moscova s-a dat publicității comuni
catul sovieto-ceylonez semnat de 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și d-na 
Sirimavo Bandaranaike, președintele 
Consiliului de Miniștri al Ceylonului, 
în comunicat se arată, printre altele, 
că guvernele U.R.S.S. și Ceylonului 
constată că relațiile dintre cele două 
țări, bazate pe principiile coexisten
ței pașnice, au un caracter cu adevă
rat prietenesc. Totodată, în comuni
cat se subliniază unitatea de vederi 
a celor două guverne asupra proble
melor dezarmării generale și totale, 
luptei pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului, pentru reglementa
rea problemelor litigioase pe cale 
pașnică. Ambele părți consideră că 
Tratatul privitor la interzicerea par
țială a experiențelor cu arma nu-

250 DE AN!

Comunicatul sovieto-ceylonez

D

DE LA NAȘTEREA
LUI SAIAT-NOVA

La Moscova a avut loc 
adunare festivă închi-

250 
nașterea

o
nată sărbătoririi a 
de ani de la 
marelui poet din Trans- 
caucazia, Saiat-Nova. 
Poetul sovietic Nikolai 
Tihonov, în cuvîntarea 
sa, a vorbit despre viața 
și opera lui Saiat-Nova. 
La inițiativa Consiliului 
Mondial al Păcii, în nu
meroase țări ale lumii 
vor avea loc manifestări 
consacrate împlinirii a

250 de ani de la naște
rea lui Saiat-Nova.

ÎN APELE LACULUI
TÖPLITZ

Agenția U.P.I. rela
tează că în urma cerce
tărilor întreprinse de 
autoritățile austriece, în 
apele lacului Töplitz a 
fost descoperit corpul 
tînărului înotător vest- 
german Alfred Egner, 
care s-a înecat în noap
tea de 6 octombrie. El 
a fost recrutat de la o 
școală de scafandri din 
R.F.G. de un oarecare 
dr. Freiberger, membru 
al organizației de spio
naj Canaris, în vederea

Acestea sînt cîteva din realizările în
chinate de constructorii comunismu
lui celei de-a 46-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Prelucrarea metalelor 
cu impulsuri electrice

Industria constructoare de mașini 
are nevoie, după cum este firesc, de 
un mare număr de piese rezistente la 
diverse solicitări : viteze mari, tempe
raturi și presiuni care pînă acum cî
teva decenii constituiau doar obiectul 
unor cercetări abstracte. Metalurgiștii 
și chimiștii sovietici au creat oțeluri 
refractare, magnetice, inoxidabile, pu
ternic aliate, supraditre etc. Aceste 
materiale rezistă în mod deosebit la 
influențele exterioare. Confecționarea 
pe cale mecanică a pieselor — adesea 
destul de complicate — din aceste ma
teriale este foarte dificilă. Cu atît mai 
mult cînd este necesară și o precizie 
de bijutier. Prelucrarea mecanică de
vine astfel extrem de complicată, une
ori chiar imposibilă. Aceste necesități 
ale tehnicii moderne au dat viață unei 
noi tehnologii — metoda de prelu
crare a metalelor cu impulsuri elec
trice.

In acest scop a fost creat un sistem 
de generatoare, mașini-unelte și dis
pozitive automate cu impulsuri elec
trice. Această muncă a fost efectuată 
de un grup de colaboratori de la 
Institutul experimental de cercetări 
științifice pentru mașini-unelte de 
sub conducerea lui A. P. Vladzievski, 
doctor în științe tehnice, și A. L. Liv- 
șiț, candidat în științe tehnice. Munca 
s-a desfășurat la o serie de uzine, 
printre care Uzina electromecanică 
și „Elektromașina" din Harkov, Uzina 
constructoare de mașini-unelte și la 
uzina „Elektrodnîi" din Troițk.

In ce constă metoda prin impulsuri 
electrice P La o anumită distanță de 
piesa în curs de prelucrare se aduce 
un electrod care are o formă inversă 
piesei care trebuie obținută. De la un 
generator de impulsuri sosesc de pe 
extreme, spre piesă și electrod, 
impulsuri de scurtă durată. Apar 
descărcări scurte în formă de arc, 
care desprind metalul. După cîtva 
timp se obține piesa cu forma dorită.

Numeroase uzine sovietice — Uzi
na de automobile din Gorki, Uzina 
de automobile „Lihaciov“ din 
Moscova, Uzina „Kirov“ din Lenin
grad — datorită folosirii utilajului cu 

a declarat că Algeria sprijină miș-< 
carea de eliberare națională din 
Africa și toate forțele care luptă 
pentru obținerea independenței.

Calificînd relațiile dintre Algeria 
și Franța ca fiind „bune“, el a afir
mat totuși, că acordurile de la Evian 
din 1962, care au pus capăt'războiu
lui algerian pentru independență nu 
mai corespund etapei actuale și s-a 
pronunțat pentru revizuirea unor 
prevederi ale lor.

In încheiere, el s-a referit la unele 
probleme interne. După ce a vorbit 
despre succesele obținute în de
cursul primului an de independență, 
el a arătat că reforma agrară, a că
rei primă fază începe peste cîteva 
săptămîni, va „limita proprietatea 
marilor latifundiari asupra pămân
tului". Ansamblul acestei reforme 
va fi efectuat pe etape în decurs de 
3 sau 4 ani. In continuare, președin
tele a accentuat necesitatea in
dustrializării țării.

cleară este un document de mare 
însemnătate internațională.

Cele două părți consideră necesar 
să militeze pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor internaționa
le urgente, pentru asigurarea securi
tății în Europa, pentru lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial, pentru încheierea unor 
pacte de neagresiune atît între dife
rite state, cît și între țările N.A.T.O. 
și statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, pentru crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni ale 
lumii.

Guvernele U.R.S.S. și Ceylonului 
declară că „condamnă cu hotărîre 
colonialismul în toate formele și ma
nifestările sale și își exprimă con
vingerea că în prezent există premi
se reale pentru a se pune capăt sis
temului de asuprire și exploatare 
colonială“.

depistării unei comori 
(tone de aur, documente 
secrete) ascunse pe fun
dul lacului de naziști 
la sfîrșitul războiului.

EXPLOZIE 
PE O ARENĂ

în seara zilei de joi 
în orașul Indianapolis 
(S.U.A.) s-a produs o ex
plozie în arena „Coli
seum" în timpul specta
colului dat de un ansam
blu de patinaj pe gheață. 
Explozia — datorată unui 
defect la instalația de gaze 
a provocat moartea a 
peste 75 de persoane, iar 
alte sute au fost rănite.

impulsuri electrice — au mărit pro
ductivitatea muncii ți au îmbunătățit 
calitatea producției. Generalizarea sis
temului cu impulsuri electrice în in
dustria sovietică va aduce economii de 
circa 70 000 000 de ruble.

A treia centrală 
hidroelectrică 
de pe Angara

Siherienii bătrîni afirmă că nu 
există loc mai sălbatic pe Angara 
decît Usti-Ilim. Nici pe uscat, nici pe 
apă nu se poate ajunge pînă acolo. 
Părea că însăși natura l-a zăvorit pe 
vecie : cataractele de pe Angara în- 
chiseseră singura cale spre el. Dar în 
vai a aceasta, înfruntînd pericolele, 
cîțiva piloți temerari au reușit să 
treacă cu șlepuri printre stîncile 
ascuțite și au adus excavatoare, trac
toare și autocamioane acolo unde se 
va construi a treia centrală hidroelec
trică de pe Angara.

Astăzi la Usti-Ilim s-au. ridicat pri
mele case. Pentru început se constru
iește prin taigaua deasă o șosea lungă 
de 300 km. pînă la Bratsk. Simultan 
se construiește o linie de transport de 
energie electrică.

Centrala hidroelectrică de la Usti- 
Ilim nu se va deosebi ca proporții de 
cea de la Bratsk — care este astăzi 
cea mai mare din lume. Puterea ei 
instalată va fi de 4,3 milioane de kW. 
Principalele instalații și clădiri vor fi 
asemănătoare, ceea ce va permite fo
losirea utilajelor și mașinilor unicale 
care au servit la construirea centralei 
de la Bratsk. Este vorba de estacada 
de 100 m lungime și de macaralele cu 
două brațe capabile să ridice o cadă 
de beton în greutate de 22 tone.

Deosebirea va consta în capacitatea 
agregatelor. La Bratsk funcționează 
turbine de 225 000 kW, în timp ce la 
Usti-Ilim vor fi instalate turbine 
avînd 430 000 kW fiecare. Mașini 
atît de mari nu pot fi însă transpor
tate pe calea ferată. De aceea, de la 
Leningrad, unde vor fi construite, tur
binele vor pomi cu vapoarele pe calea 
maritimă de nord pînă la gura fluviu
lui Enisei. Aici vor fi transbordate 
pe vase fluviale și aduse la destinație. 
Pentru a înlesni trecerea cataractelor 
ce închid drumul spre Usti-Ilim, stă- 
vilarele mării Bratsk vor lăsa să 
treacă odată cu vasele și o mare can
titate de apă.

Primele agregate ale centralei de la 
Usti-Ilim vor produce energie elec
trică în anul 1969—1970.

A. MUNTEANU
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A Aw/ lansat aparatul cosmic 
manevrabil teleghidat „Poliot-l“

Unități ale armatei sud-vietnameze
s-au răsculat împotriva lui Diem

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
• Principalele sedii guvernamentale de Ia Saigon ocupate de răsculafi 

• Lupte violente în jurul palatului prezidențial
SAIGON 1 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță că 

vineri 1 noiembrie la amiază (ora locală), unități ale armatei sud-vietna
meze — efective ale marinei militare, ale unităților de parașutiști, de 
infanterie și de blindate — au atacat și ocupat principalele sedii guver
namentale Și au înconjurat palatul prezidențial. Acest atac a fost orga
nizat de conducători militari, în frunte cu generalul Duong Van Minh, 
fost sprijinitor al fostului premier sud-vietnamez Tran Van Hu, care se 
află în momentul de față în exil la Paris.

în cursul după-amiezii, postul de 
radio Saigon a început să transmită 
știri din care reiese că acest post de 
radio se află în mîinile armatei răs
culate împotriva lui Ngo Dinh Diem. 
Postul de radio anunță că s-a cons
tituit „un comitet revoluționar“ în 
frunte cu generalul Duong Van 
Minh, din 
Tran Van 
general al 
precum și

care fac parte: generalul 
Den, șeful statului major 
armatei sud-vietnameze. 
șeful siguranței militare,

guvernatorul militar al orașului Sai
gon și alții.

în tot cursul după-amiezei, în ora
șul Saigon au fost înregistrate 
schimburi violente de focuri de 
armă, iar spre seară agenția France 
Presse relata că trupele rămase fi
dele lui Diem dețin numai centrul 
orașului, unde este situat palatul 
prezidențial. La ora 23,30 (ora locală) 
— relatează France Presse — „situ
ația se menține confuză“.

Agențiile americane de presă re
latează că la Washington „eveni
mentele din Vietnamul de sud sînt 
urmărite cu cea mai mare atenție“. 
Ambasadorul S.U.A. în Vietnamul 
de sud, Cabot Lodge, care urma să 
se înapoieze la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni la Washington, a primit dis
poziții să rămînă la fața locului.

în capitala S.U.A. s-a anunțat, de 
asemenea, că forțe militare ameri
cane au primit dispoziții să se în
drepte către Vietnamul de sud pen
tru a proteja, dacă va fi nevoie, vie
țile americanilor din această țară. 
Ministerul de Război american subli
niază că este vorba numai de o mă
sură de precauție, și că aceasta nu 
înseamnă că trupe americane vor 
lua parte la luptele din Saigon.

Vizita premierului Suvanna Fumma 
la Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 
noiembrie guvernul sovietic a orga
nizat o recepție în cinstea prințului 
Suvanna Fumma, primul ministru al 
guvernului de coaliție al Laosului.

La recepție au participat N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri și miniștri 
ai U.R.S.S., precum și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Moscova, 
ziariști sovietici și străini.

La recepție, N. S. Hrușciov și prin
țul Suvanna Fumma au rostit cuvîn- 
tări.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, N. S. Hrușciov l-a salutat pe 
prințul Suvanna Fumma și a expri
mat sentimentele de simpatie și prie
tenie ale oamenilor sovietici și ale 
guvernului U.R.S.S. față de poporal 
laoțian care a pășit pe calea creării 
unui stat pașnic, independent și 
neutru. Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că „între Uniunea Sovieti
că și Laos s-au statornicit relații 
bune“.

„Acordurile de la Geneva, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, corespund 
intereselor vitale ale poporului lao
țian, intereselor tuturor popoarelor 
iubitoare de pace. Este lesne de în-

țeles că acea bază trainică, care și-a 
găsit întruchiparea în aceste acor
duri, poate să-și aducă roadele nu
mai .în condițiile cînd toate statele 
care și-au asumat obligația de a res
pecta independența și neutralitatea 
Laosului vor îndeplini în fapte aces
te obligații. în ceea ce privește U- 
niunea Sovietică, ea s-a pronunțat 
în mod consecvent și se va pronunța 
pentru traducerea neabătută în viață 
a acordurilor de la Geneva“..

Luînd apoi cuvîntul, prințul Su- 
vanna Fumma, a amintit că, deși a- 
cordurile de la Geneva privind Lao- 
sul au fost semnate cu mai bine de 
un an în urmă, luptele nu au înce
tat. „Este vorba de faptul, a spus pri
mul ministru, că în Laos continuă a- 
mestecul străin, cauză a tuturor con
flictelor armate din țară“.

Adresîndu-se lui N. S. Hrușciov, 
primul ministru al Laosului a spus : 
„Vă sînt recunoscător că ați apreciat 
tendința mea spre conciliere, spre 
pace și coexistență și eforturile mele 
spre realizarea acestui scop. Vă sînt 
recunoscător pentru bunăvoința și 
înțelegerea de care ați dat dovadă 
față de mine“.

în încheierea cuvîntării, primul 
ministru al Laosului a subliniat că 
el și soția s-au bucurat în Uniunea 
Sovietică de o deosebită atenție și a- 
mabilitate.

Pentru cooperarea economică internațională
IN COMITETUL NR. 2 — PROIECT DE REZOLUȚIE PROPUS 

DE DELEGAȚIA ~ ~
NEW YORK 1. — Trimisul special 

Agerpres C. Alexandroaie transmite' 
în Comitetul nr. 2 al Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru problemele 
economice și financiare a fost difu
zat la 1 noiembrie un proiect de re
zoluție propus de delegația R. P. 
Romîne și la care au aderat în ca
litate de coautori : Ceylon, Etiopia, 
Ghana, Indonezia și Republica Mali. 
Proiectul de rezoluție care se referă 
la necesitatea accelerării lucrărilor 
pentru elaborarea unui proiect de 
declarație asupra cooperării eco
nomice internaționale are următo
rul cuprins :

Adunarea Generală, 
acordînd o importanță deosebită 

necesității unei declarații asupra 
cooperării economice internaționale, 
ca instrument de promovare a u- 
nor relații economice sănătoase, sta
bile și echitabile între toate statele 
și de stimulare a eforturilor îndrep
tate spre progresul economic și so
cial al tuturor popoarelor lumii,

luînd notă 
de Adunarea 
Economic și 
rarea unui 
ție asupra 
rii economice internaționale,

luînd notă cu satisfacție că Con
siliul Economic și Social prin rezo
luția sa 939, a atras deja atenția Co
mitetului pregătitor al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
asupra capitolului privind proble
mele comerțului internațional din 
raportul grupului de lucru ad-hoc 
creat în baza rezoluției nr. 875 a 
Consiliului.

de progresul realizat 
Generală și Consiliul 
Social privind elabo- 
proiect de declara- 
principiilor cooperă-

R. P. ROMÎNE
1. Lji exprimă speranța că exami

narea acestor probleme în Comite
tul pregătitor și în Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
va contribui la grăbirea elaborării 
definitive și adoptării declarației a- 
supra principiilor cooperării econo
mice internaționale.

2. Invită Consiliul Economic și 
Social să accelereze elaborarea pro
iectului de declarație asupra coope
rării economice internaționale.

★
încă de la Sesiunea a XH-a a A- 

dunării Generale a O.N.U. delegațiat 
romînă a propus elaborarea unor 
principii ale colaborării economice 
internaționale, acțiune menită să 
contribuie la asigurarea unor relații 
economice internaționale normale.

La actuala sesiune s-a manifestat 
un interes crescînd față de ideea 
utilității adoptării unui proiect de 
declarație, numeroase delegații fiind 
convinse că un asemenea document 
ar fi un factor stimulator al bunelor 
relații între state, al stabilirii pe 
baze sănătoase a schimburilor co
merciale între ele. Totodată, aceasta 
ar aduce o contribuție însemnată la 
ajutorarea, și pe această cale, a ță
rilor în curs de dezvoltare, care în- 
tîmpină numeroase greutăți în 
schimburile lor comerciale cu dife
rite țări.

Necesitatea elaborării unui astfel 
de document se face simțită și dato
rită practicilor discriminatorii și 
tarifelor vamale obstrucționiste, 
care fac ca comerțul internațional 
să nu-și poată îndeplini adevăratul 
rol ce-i revine în accelerarea dez

voltării economice și în crearea u- 
nui climat de încredere și cooperare 
internațională.

Tocmai avînd în vedere această 
situație, delegația R. P. Romîne a 
considerat util să prezinte acest 
proiect de rezoluție a cărui esență 
este accelerarea elaborării unui pro
iect de declarație în problema coo
perării internaționale.

•fc
NEW YORK 1 (Agerpres). —
Comitetul Politic al Adunării Ge

nerale a O.N.U. a adoptat la 31 oc
tombrie o rezoluție prin care se cere 
reluarea tratativelor de la Geneva 
în cadrul Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, pentru a înfăp
tui țelurile înscrise în preambulul 
Tratatului de la Moscova, pentru a 
obține interzicerea tuturor experi
ențelor cu arma nucleară. După cum 
se știe, proiectul acestei rezoluții a 
fost prezentat Comitetului politic 
în numele a 17 țări membre ale 
Comitetului pentru dezarmare, 
R.P. Romînă numărîndu-se printre 
autorii acestui proiect.

Rezoluția a fost adoptată cu 97 
voturi pentru, un vot contra și 3 
abțineri. Rezoluția adoptată de Co
mitetul Politic 
să se alăture 
la interzicerea 
țelor cu arma 
pecte spiritul și prevederile 
tratat.

Rezoluția 
și votului 
O.N.U.

cheamă toate statele 
Tratatului cu privire 
parțială a experien- 
nucleară și să res- 

acestui

urmează să fie
Adunării

supusă 
Generale a

Acțiuni împotriva juntei militare 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 1 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează că în 
Republica Dominicană a fost des
coperit un complot care își propu
nea răsturnarea juntei instaurate 
la putere în urma loviturii de stat 
din 25 septembrie 1963. Poliția do
minicană a anunțat că la complot 
au participat ofițeri ai forțelor ae
riene și persoane civile.

încercînd să prevină continuarea 
acțiunilor forțelor progresiste, junta 
a interzis la 31 octombrie toate în-

. trunirile publice și demonstrațiile, 
pe termen de 30 de zile. într-un co
municat dat publicității în legătură 
cu această măsură, adoptarea ei este 
motivată prin încercările unor orga
nizații „de a tulbura ordinea pu
blică“.

După cum transmit agențiile de 
presă, un număr de state occiden
tale — Marea Britanie, — 
lia și R. F. Germană — 
cut junta instaurată la 
Republica Dominicană.

Franța, Ita- 
au recunos- 
putere în

a M

Sg
■

1
■.Y.’ï:

B
.. ■

lip ■. .><■ '

k >
ra j

IIK

Una din demonstrațiile care au avut loc în Dahomey, în urma cărora 
președintele republicii și guvernul lui au fost răsturnați.

Oupă instalarea noului cancelar a! R. F. C.
dezbaterilor din 
declarației-pro- 
format de noul 
Ludwig Erhard,

Prin încheierea 
Bundestag asupra 
gram a guvernului 
cancelar al R.F.G., 
viața politică din capitala vest-ger-

. mană intră, după cîteva săptămîni de 
agitație. în cursul ei obișnuit. După 
cum se știe, în acest răstimp Kon
rad Adenauer și-a prezentat la 11 
octombrie demisia din postul de șef 
al guvernului, dînd astfel curs obli
gației asumate de a se retrage din 
funcție înaintea expirării terme
nului actualei legislaturi.

Practic, problema înlocuirii și de
semnării succesorului lui Adenauer 
s-a pus în toamna anului trecut, după 
o criză 
alegerilor 
la care 
denauer, 
tă (U.C.D.), pierduse un număr în
semnat de voturi. După cum a a- 
rătat încă de pe atunci presa ger
mană, conducerea U.C.D. a ajuns la 
concluzia că pentru a înfrunta ale
gerile din 1965 trebuie luată o mă
sură radicală : înlocuirea lui Ade
nauer din postul de cancelar. Ce a 
determinat o asemenea concluzie ?

„Eșec și moștenire proastă“ — este 
aprecierea revistei burgheze vest- 
germane „Stern“ cu privire la orien
tarea lui Adenauer „în politica in
ternă, externă și în problema ger
mană“. „Este nevoie de o aprigă do
rință de autoînșelare — avertizează 
revista — pentru a putea caracte
riza drept încununată de succes ac
tivitatea de 14 ani a lui Adenauer 
în funcția de cancelar. Politica sa în 

. problema germană a fost încunu
nată de succes numai dacă conside
răm că intenția lui a fost de a dis
truge unitatea Germaniei“. „Nimeni 
nu se mai încumeta să afirme — 
scria și marele cotidian „Die Welt“ 
din Hamburg — că Adenauer ar fi 
putut să fie omul potrivit să con
struiască, din dărîmăturile propriei 
sale politici, o altă politică“.

Pe plan extern, apreciază comen
tatorii presei occidentale, politica ri
gidă promovată de fostul cance-

Iar căpăta un caracter tot mai ana
cronic în condițiile în care chiar și 
în unele cercuri din Occident își 
fac loc păreri mai lucide despre ris
curile unui nou război pentru pro
priile lor țări și despre necesitatea 
unei orientări spre slăbirea încordă
rii. „Insistența sa — scrie ziarul en
glez „Observer" — de a menține cu 
orice preț caracterul rigid al alianței 
occidentale față de Rusia i-a făcut 
un prost serviciu“.

„După o rezistență pasivă, chiar

de guvern care urma 
parlamentare federale 

partidul condus de A- 
Uniunea creștin-democra-

Revista presei străine

dramatică — scrie ziarul ,J1 
Giorno“ — Adenauer a lăsat în cele 
din urmă liber biroul cancelariei“, 
deși în declarațiile făcute cu prile
jul ceremoniilor și festivităților de 
adio el s-a străduit, după cum 
menționează presa occidentală, să-și 
lase moștenire linia politică, preve
nind asupra „pericolului“ destinde
rii și exprimîndu-și îngrijorarea 
față de o îmbunătățire a climatului 
internațional.

în lumina acestor fapte, chestiu
nea ridicată de majoritatea comen
tatorilor de presă se axează asu
pra direcției în care va evolua 
politica vest-germană după demi
sia lui Adenauer. Se menționa 
cu acest prilej faptul că și în sînul 
opiniei publice Vest-germane se dez
voltă un curent favorabil destinde
rii, se fac auzite mai des aprecieri 
mai realiste asupra situației inter
naționale. „Nu trebuie oare să recu
noaștem — menționează „Die Welt“
— că evitarea unui război nuclear 
este o problemă vitală ?" „Noi avem 
nevoie de o metodă a mobilismului“
— scrie ziarui. într-o corespondență 
intitulată ^Ieșirea din impas“, trans
misă cu prilejul recentei călătorii în 
S.U.A. a ministrului de externe al 
R. F. Germane, „Frankfurter Rund
schau“ constata :

„Schröder a văzut în prima zi a

tinue a relațiilor dintre Repu
blica Federală Germană și statele 
est-europene... în cursul acestui 
proces, guvernul federal este gata 
ca, în cadrul posibilităților sale, să 
lărgească schimburile economice cu 
aceste țări. Concomitent, el salută 
întărirea contactelor culturale, care 
s-au și stabilit cu unele țări est- 
europene" (pasajele din declarația- 
program sînt citate după ziarul 
„Die Welt“ — n.r.).

Observatorii de presă remarcă 
însă că împreună cu aceste afirma
ții, care au fost primite pozitiv în 
rîndurile opiniei publice, s-au ex
primat, într-o serie de probleme 
importante, poziții, în esența lor, a- 
semănătoare cu vechea orientare. 
Ziarele arată că aceasta se referă la 
granițele Germaniei, la tratatul de 
pace, la întărirea potențialului mi
litar al N.A.T.O., poziția în ceea ce 
privește problema Berlinului occi
dental și atitudinea față de R. D. 
Germană.

Apelurile făcute pentru con
tinuarea cursei înarmărilor în cadrul 
N.A.T.O., pentru întărirea „puterii 
de luptă a unităților Bundeswehr- 
ului și continua modernizare, __ în 
acest scop, în domeniul înarmării și 
cel tehnic”, pentru obținerea acce
sului la arma nucleară arată — 
după cum menționează agenția 
U.P.I., — că în poziția cancelarului 
Erhard s-a resimțit „ecoul politicii 
predecesorului său, Konrad Ade
nauer“. „In cercurile ziaristice de 
la Bonn — scrie ziarul „Izves
tia“ — circulă acum insistent 
versiunea că declarația guvernamen
tală a lui Erhard nu trebuie pri
vită ca un program de acți
une imuabil pe întreaga perioadă de 
doi ani, cît va fi la putere. Se afir
mă că el nu s-ar fi putut îndepărta 
dintr-o dată de la vechea linie gu
vernamentală, dar că în viitor ar a- 
vea de gînd să pună politica sa în 
concordanță cu spiritul vremii“.

După cum apreciază presa occi
dentală, necesitatea găsirii „unui

vizitei sale la Washington o confir
mare a celor bănuite de multă vre
me, o confirmare a faptului că, poate 
pentru prima oară în istoria post
belică. factorii destinderii trebuie 
luați în serios. Orice om politic de 
răspundere din lume care bazează 
linia politicii țării sale pe încorda
rea dintre Est și Vest se va înșela 
considerabil. Dorința de a evita un 
conflict, care ar putea duce la un 
duel nuclear, a devenit foarte pu
ternică și aceasta trebuie să ducă 
în mod logic la consecințe pentru 
viitorul război rece“ (în direcția re
nunțării la politica de război rece și 
promovării coexistenței pașnice 
— n.r.).

„Este evident că conjunctura poli
tică internațională — scrie „Com
bat“ — nu mai este aceeași ca pe 
timpul cancelarului Adenauer. în a- 
ceastă situație profund modificată, 
politica R.F.G. nu va mai putea fi 
aceeași. Schröder a înțeles bine a- 
cest lucru. Rămîne de văzut dacă 
«politica de mișcare», preconizată de 
acesta va fi reală sau numai aparen
tă și destinată să furnizeze numai 
probe de bunăvoință, fără a se an
gaja“.

Referindu-se la declarația-pro- 
gram citită la 18 octombrie în Bun
destag, o parte a presei occidentale 
reține o serie de afirmații ale nou
lui cancelar al R.F.G. cum’ ar fi : 
„Noi trebuie să privim înainte. Nu 
numai Republica Federală ci și lu
mea întreagă este pe pragul de a 
ieși din „perioada de după război". 
Anunțînd intenția de „a contribui la 
lichidarea războiului rece“, în decla
rație se arată, de asemenea, că poli
tica R.F.G. „atît cea internă, cît și 
cea externă, trebuie să aibă o largă 
perspectivă“, că „guvernul federal 
este totuși de părere că contactele și 
convorbirile între Statele Unite și 
Uniunea Sovietică pot fi utile și că nou drum“ este înțeleasă în cercuri 
ele să fie continuate în scopul exa- tot mai largi ale opiniei publice din 
minării posibilităților existente pen- 
tru destinderea încordării“. S-a ex
primat totodată dorința de a se 
acorda atenție „îmbunătățirii con-

R.F.G., dar acest drum trebuie desi
gur eliberat de moștenirea vechii po
litici.

P. STÄNCESCU

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat : 
în conformitate cu programul de cucerire a spațiului cosmic și de 

perfecționare continuă a navelor cosmice, în Uniunea Sovietică sînt 
elaborate aparate cosmice care permit ca în timpul zborurilor orbitale 
să fie manevrate în toate direcțiile.

Lucrările efectuate fac posibilă soluționarea problemei dirijării na
velor cosmice în timpul zborului, oxientîndu-le în regiunile stabilite 
pentru obțineiea de informații științifice legate de cercetarea spațiului 
cosmic.

în scopul îndeplinirii programului menționat, la 1 noiembrie 1963 
în Uniunea Sovietică a fost lansat aparatul cosmic manevrabil teleghi- 

” înzestrat cu aparataj special și cu un sistem de pro- 
și efectuarea unor ample manevre

dat „Poliot-l
pulsie care asigură stabilitatea lui 
în spațiul cosmic periterestru.
La bordul aparatului cosmic a fost 

instalat aparataj științific, un sistem 
radiotelemetric și un emițător care 
funcționează pe frecvența de 19,945 
MHz.

Aparatul cosmic s-a plasat pe o 
orbită inițială cu depărtare maximă 
de suprafața Pămîntului (apogeul) 
de 592 km și cu depărtare minimă 
(perigeul) de 339 km.

In deplină conformitate cu progra
mul stabilit, sistemul de propulsie a 
fost conectat în repetate rînduri pen
tru asigurarea stabilității și pentru 
efectuarea succesivă de manevre 
spațiale cu aparatul cosmic.

Aparatul cosmic „Poliot-l" a exe
cutat importante manevre laterale, 
schimbînd planul orbitei, precum și 
manevre de înălțime și a trecut pe 
orbita finală cu unghiul de înclina
ție față de planul Ecuatorului de 58 
grade și 55 minute, avînd la apogeu 
înălțimea de 1 437 km și la perigeu 
343 km.

Perioada inițială de revoluție a a- 
paratului cosmic pe această orbită 
este de 102,5 minute.

Aparatajul de bord instalat pe a- 
paratul cosmic funcționează normal.

Observațiile asupra aparatului cos-

mic „Poliot-1“ și înregistrarea date
lor telemetrice se efectuează de că
tre centrele terestre de comandă și 
măsurători, situate pe teritoriul U- 
niunii Sovietice.

Aparatajul radiotelemetric asigură 
transmiterea datelor științifice nece
sare legate de studierea spațiului 
cosmic.

în felul acesta, pentru prima oară 
a fost înfăptuită manevrarea în toate 
direcțiile și în mai multe reprize a 
unui aparat cosmic în condițiile zbo
rului cosmic.

Ca urmare a realizării programu
lui de experimentări stabilit, în U- 
niunea Sovietică s-a făcut un pas 
important necesar pentru studierea și 
explorarea în continuare a spațiului 
cosmic.

în

Congresul Sindicatelor Sovietice

Salutul sindicatelor din R. P. Romînă
MOSCOVA 1 (Agerpres). După 

cum s-a anunțat, la Moscova se 
desfășoară lucrările celui de-al 
XlII-lea Congres al Sindicatelor 
Sovietice. La dezbaterile pe margi
nea raportului prezentat de Viktor 
Grișin, președintele C.C.S. din 
U.R.S.S., au participat un mare nu
măr de delegați.

După terminarea dezbaterilor a 
fost adoptată o rezoluție care apro
bă activitatea C.C.S. din U.R.S.S. 
și indică principalele sarcini ale 
sindicatelor sovietice în perioada 
construcției desfășurate a comunis
mului, precum și în lupta consec
ventă pentru întărirea păcii și dez
voltarea colaborării prietenești în
tre popoare.

Congresul Sindicatelor Sovietice 
a fost sălutat de Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M., precum și 
de alți oaspeți de peste hotare.

Tovarășa Elena Lascu, vicepreșe
dinte al C.C.S. din R. P. Romînă, a 
transmis delegaților la cel de-al 
XlII-lea Congres al Sindicatelor 
Sovietice, tuturor oamenilor muncii 
din U.R.S.S. un fierbinte salut din 
partea sindicatelor din R. P. Ro
mînă.

Subliniind realizările obținute de 
poporul sovietic în construirea des
fășurată a comunismului și aportul

sindicatelor sovietice la îndeplinirea 
și depășirea planului septenal, adop
tat de cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., vorbitoarea a arătat că 
oamenii muncii din R. P. Romînă, 
educați de partid în spiritul interna
ționalismului proletar, se bucură 
sincer de marile realizări obținute 
de oamenii sovietici.

Vorbitoarea a înfățișat apoi suc
cesele obținute de oamenii muncii 
din R. P. Romînă, contribuția sindi
catelor în mobilizarea clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor muncii 
la opera de înfăptuire a programu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialismului, adoptat de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn, precum și activitatea pe 
plan internațional a sindicatelor din 
R. P. Romînă.

In încheiere, tovarășa Elena Lascu 
a urat sindicatelor și tuturor oame
nilor muncii din Uniunea Sovietică 
noi și mari victorii în construcția 
desfășurată a comunismului, în 
lupta pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii în lumea întreagă.

Vineri, delegații la cel de-al 
XlII-lea Congres al Sindicatelor 
Sovietice au adoptat noul Statut al 
Sindicatelor din U.R.S.S.

Lucrările Congresului continuă.

★

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Oa
menii de știință sovietici și-au în
cheiat observațiile clinice generale 
asupra organismului cosmonauților 
și cercetările speciale de laborator 
privind protecția cosmonauților îm
potriva radiațiilor. Concluziile lor 
demonstrează încă o dată că
cursul zborului cosmonauților pe 
bordul navelor cosmice „Vostok“ au 
fost luate toate măsurile 
pentru protecția împotriva 
lor.

în urma cercetărilor s-a 
că doza maximă a radiațiilor în 
cursul a 24 ore de zbor a fost de 
numai 8—15 mR. După cum au ară
tat observațiile îndelungate asupra 
organismului tuturor cosmonauților, 
această doză este nevătămătoare.

necesare
radiații-

stabilit

MOSCOVA. După cum anunță 
agenția TASS, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
la 1 noiembrie pe Guy Mollet, secre
tar general al Partidului Socialist 
Francez, șeful delegației Partidului 
Socialist Francez, care întreprinde o 
vizită în U.R.S.S.

LONDRA. Conferința pentru acor
darea unei noi constituții Guyaner 
Britanice s-a încheiat la 31 octombrie 
cu un eșec. Acordarea independenței 
acestei colonii a fost amînată pentru 
o dată nedeterminată. Imediat după 
încheierea conferinței, primul minis
tru al Guyanei Britanice, Cheddi 
Jagan, a declarat că intenționează să 
apeleze la Organizația Națiunilor 
Unite.

BELGRAD. Președintele R.S F. Iu
goslavia, Iosif Broz Tito, s-a înapoiat 
la 1 noiembrie la Belgrad din călă
toria făcută în țările Americii Latine 
și în S.U.A.

MEXICO. Președintele Mexicului, 
Adolfo Lopez Mateos, și președintele 
Boliviei, Paz Estenssoro, care se află 
într-o vizită oficială în Mexic, au dat 
publicității un comunicat comun în 
care exprimă hotărîre^ celor două 
țări de a depune toate eforturile pen
tru consolidarea păcii și prieteniei 
între popoare. O contribuție de seamă 
Ia rezolvarea problemei dezarmării, 
se subliniază în comunicat, ar consti- 
tui-o transformarea Americii Latine 
într-o zonă denuclearizată.

ROMA. Parlamentul Italian a 
aprobat la 31 octombrie, în termenul 
prevăzut de constituție, ultimul din
tre proiectele de buget ministeriale 
prezentate pentru a fi dezbătute. Ast
fel la Roma s-a anunțat oficial că 
parlamentul a intrat în vacanță.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, o subunitate a forțelor 
militare aeriene ale Armatei Populare 
Chineze de eliberare a doborit în 
după-amiaza zilei de 1 noiembrie un 
avion de recunoaștere ciankaișist de 
tipul „U.-2“ care a pătruns în spațiul 
aerian deasupra regiunii Chinei de 
est.

PRAGA. Prof, Gh. Nițescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. S. Ceho
slovacă, a oferit în seara zilei de 1 
noiembrie 1963 un cocteil în cinstea

delegației de academicieni care ur
mează să plece la București, în ve
derea semnării planului de colaborare 
științifică romîno-cehoslovacă pe anul 
1964. Au participat A. Gregor, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne, F. Sorm, președintele Acade
miei cehoslovace de științe, și membrii 
delegației în frunte cu acad. J. Ko- 
jeșnik.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat că 
revine asupra hotărîrii sale de a re
trage misiunea de observatori ai 
O.N.U. din Yemen. Misiunea va ră
mîne în această țară pentru încă 
două luni.

QUITO. Patrioții din Ecuador au 
dat publicității o declarație care chea-

întîmpinați de o 
maro mulțime, de fo
toreporteri, cei trei 
mineri vest-germani 
blocati într-o mină de 
lingă Peine au fost a- 
duși la suprafață vi
neri după-amiază.

Echipele de salva
re au reușit să sape 
un tunel piuă la ci. 
In faza finală sonda
jul a decurs fără inci
dente ; în timp ce 
sonda pătrundea prin 
peretele galeriei, mi
nerii se aflau în le
gătură cu salvatorii 
lor. Cei trei mineri 
au rămas în fundul 
minei, la o adîncinie 
de 79 metri, timp do 
aproape 190 de ore 
într-o galerie în care 
presiunea aerului a o- 
prit revărsarea apei. 
Ei au fost aduși la su
prafață cu ajutorul u- 
nei „nacele" coborîtă 
cu grijă de-a lungul 
unui puț de 60 cm 
diametru, săpat cu a- 
jutorul unui trepan 
folosit în mod obiș
nuit la forajele petro
liere. Minerii salvați 
vor trebui să stea la 
început într-o came
ră de decompresiune 
pentru a se obișnui 
cu presiunea aerului 
de la suprafață.

in intcrvîu al ministrului 
de citerne englez

LONDRA 1 (Agerpres). — R. But
ler, ministrul afacerilor externe al 
Angliei, a subliniat într-un interviu 
acordat unui corespondent al pos
tului de radioteleviziune B.B.C., 
importanța Tratatului de la Mosco
va și a acordului privind interzice
rea plasării pe orbită a obiectelor 
avînd la bord arma atomică. El a 
declarat că consideră drept „o da
torie a sa de a menține un contact 
strîns“ cu Uniunea Sovietică în 
căutarea posibilităților de a se ob
ține și alte acorduri.

Ministrul de externe englez a 
arătat că țara sa este cît se poate 
de interesată în preîntîmpinarea 
răspîndirii armei nucleare. în ace
lași timp, însă, el a afirmat că cre
area așa-numitelor „forțe nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.“ nu ar fi 
un mijloc de răspîndire a armelor 
nucleare.

mă poporul să lupte cu hotărîre pen
tru salvarea vieții deținuților politici.

In declarație se arată că în urma 
torturilor a încetat din viață New
ton Morena, membru al C.C. al Par
tidului Comunist din Ecuador. în 
prezent sînt primejduite viețile lui 
Pedro Saad, secretar general al C.C. 
al P.C. din Ecuador, Enrique Gilia 
Gilberto, membru al C.C. al PC. din 
Ecuador și al consiliului Mondial al 
Păcii, precum și ale altor patrioți.

PRETORIA. La 1 noiembrie, 
închisoarea centrală din Pretoria 
fost executați prin spînzurare trei a- 
fricani, acuzați de a fi luat parte 
tulburările care au avut loc, în pro
vincia Cap, în 1962, împotriva guver
nului rasist al R.S.A.

la 
au

la

In fotografie : operațiile de coborîre a „nacelei“.
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