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O nouă promoție de 660 in
gineri agronomi, mecanizatori, 
zootehnicieni și medici veteri
nari și-a început activitatea în 
unitățile agricole socialiste. Cu 
aceștia, numărul cadrelor de 
specialiști cu pregătire supe
rioară a ajuns la peste 17 500.

In anii regimului democrat- 
popular au fost pregătiți 15 500 
ingineri agronomi, 
tori, zootehnicieni 
veterinari. Numai 
doi ani au absolvit
de agronomie tot atîția ingi
neri agronomi, cîți au termi
nat cursurile în vechea 
nie în decurs de 30 de

In prezent, în țară 
institute de învățămînt
rior agricol cu 12 facultăți, 
față de 3 institute cu 4 facul
tăți în anul 1938. Pe lîngă in
stitutele politehnice există încă 
5 facultăți sau secții de meca
nică agricolă. Printre cei a- 
proape 7 000 de studenți care 
se pregătesc în prezent pentru 
agricultură se numără și nu
meroși tineri de peste hotare.

Ca și ceilalți studenți, stu
denții din învățămîntul supe
rior agricol au la dispoziție 
condiții din ce în ce mai bune 
de învățătură și viață: cămine 
confortabile, cantine, biblioteci, 
laboratoare dotate cu apara
tură și utilaje moderne, ferme 
didactice etc. Anual statul a- 
locă în medie pentru fiecare 
student peste 11 000 lei.
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Proletari din toate țările, unitî-vă!

Muncitor
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Telegramă

Consiliul național Japonez pentru Interzicerea armei

atomice și cu hidrogen

București-RomîniaExcelența Voastră,

cinteia
tineretului

Sîmbătă, 3 noiembrie 1962

(Agerpres)

Studenții Florin Cioroianu și 
Traian Brandenberg de la Insti
tutul politehnic din G'alafi 
depun mult inferes în efectua
rea experiențelor de laborator.

Foto: N. STELORIAN

Excelentei Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat

In numele participanților la cea de a opta Conferință mondială pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen și preîn- tîmpinarea unui război nuclear, în numele Consiliului japonez și al meu personal, doresc să vă exprim cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul de salut adresat de dv. conferinței.Mesajul dv, căruia i s-a făcut o largă publicitate atît în engleză cît și în japoneză, a fost primit cu recunoștință și a constituit o încurajare pentru luptătorii pentru pace,. ca și pentru participanții la conferință. O dată cu mulțumirile noastre, ne exprimăm speranța că ne veți acorda și în viitor solidaritatea și sprijinul dv.Cu cît obținem mai multe realizări și succese în lupta pentru pacea mondială cu atît vedem mai clar sarcinile care ne stau în față ; și de la a opta Conferință mondială ne luăm din nou angajamentul să mergem înainte cu încredere și cu hotărîre pînă vom obține interzicerea experiențelor cu arma nucleară, vom înlătura pericolul războiului atomic, iar dezarmarea generală și totală va deveni o realitate. Al dv sincer,
prof. dr. KAORU YASUI

președinte

DIN FRUMUSEȚILE PA-

TRIEI, (Vedera parțială a

barajului hidrocentralei

Foto : AGERPRES o meserie răspundere

NICI UN LEU RISIPIT, FIECARELEU FRUCTIFICAT! Bl

u cîtăva vreme în urmă, cu Nicolae secretarul zației de U.T.M din„30
Consumuri specifice reduse— 

economii mari

maistrul șef al sec
tare, Dumitru Cîm-

lucrăm cu cele mai

Propunerea a făcut-o 
ției trăgătoria de oțel 
peanu:

— Să ne străduim să
mici consumuri specifice. Șeful de schimb 
Ion Jurcă, muncitorii au stabilit apoi măsuri 
concrete pentru ca propunerea să prindă via
ță: nici un colac de sîrmă, ori cît ar fi de 
mic, nu se mai dă la deșeuri; spirele se su
dează cap la cap și se trefilează mai departe; 
cele încurcate se descurcă cu grijă și răbdare 
iar capetele pentru prelucrare se taie la cea 
mai mică lungime permisă.

Fiecare este animat de dorința de a realiza 
economii prin reducerea consumurilor speci
fice, iar însușirea acestei inițiative de către

toate cele trei schimburi înseamnă lunar eco
nomii de circa 30 000 lei.

Pînă în ziua de 17 octombrie consumurile 
specifice au fost reduse cu 8 500 kg de sîrmă. 
Asta înseamnă peste 28 000 lei economii. 
Printre cei mai buni gospodari se află și ti
nerii Vasile Popa, Vaier Boldor, Ion Feher, 
Petru Riza și Ion Vălcan.

Întregul colectiv al Uzinei „Industria Sîr- 
mei“ din Cîmpia Turzii a preluat inițiativa. 
Recent, comitetul sindicatului a organizat o 
consfătuire în care s-a discutat această pro
blemă. Iată cîteva din angajamentele luate. 
Ing^ C. Selegean — secția trăgătorie de oțel 
moale: prin reducerea deșeurilor se vor eco
nomisi, în trimestrul IV, 15,75 tone de sîrmă; 
Mihai Mursoi — maistru în secția bare tra
se : 290 000 lei economii (în acest an) prin 
reducerea consumurilor specifice; 26 tone oțel 
prin generalizarea aplicării unor dispozitive 
și 16 tone de produse prin schimbări aduse 
tehnologiei.

Ing. A. BRINZAN

Angajamentul a fost depășit

CRAIOVA (de la corespondentul nostru). 
— Anul acesta, muncitorii sectorului II de la 
Uzinele „7 Noiembrie” s-au angajat să eco
nomisească peste plan 127 000 lei. în primele 
9 luni ei au realizat aproape 155090 lei. 
Peste 90 000 lei s-au economisit la debitare, 
unde fiecare bucățică de metal și-a găsit în
trebuințare. Restul economiilor își au izvorul 
in buna gospodărire a sculelor, in îmbună
tățirea calității produselor. Printre fruntași 
sînt și tinerii Ion Ciovei, Ghcorghe Dumbra
vă, Gheorghe Tîrlea, Ion Radu.

Cine plătește neglijențele!

In Tg. Jiu, pe strada Unirii, se află în construc
ție două blocuri, fiecare cu cîte 40 de aparta
mente. Față de graficul de lucru, constructorii

sînt avansați cu lucrările. Există 
blocurile să fie predate locatarilor, 
lor, cu 15—20 de zile înainte de termen.

Dar, la construcția unui bloc participă și insta
latori și electricieni. Rămînînd în urmă cu lucră
rile ce le revin, aceștia au început „iureșul“. Pe
reții lucrați cu migală și răspundere au început 
să sufere modificări sub loviturile de ciocan ale 
instalatorilor și electricienilor.

Muncitorii din echipa condusă de tînărul Emil 
Potîrniche au făcut spargeri duble pe vertical, au 
dat găuri de diametre prea mari pentru țevile de 
alimentare cu apă, au trîntit caloriferele de pe
reți etc.

— S-a lucrat cam neglijent, spune maistrul 
Alexandru Sinigalia, care, în paranteză fie spus, 
nu este prea des găsit pe șantier. Stricăciunile 
vor fi reparate.

Da, vor fi, dar asta va însemna cheltuieli supli
mentare, care, după cum arată maistrul, se vor ri
dica la 10 000—15 000 lei.

Și iată cum unii strică, alții repară. Dar cine 
plătește ? La această întrebare se cuvine să răs
pundă grupul T.R.C. din Tg. Jiu și cei însărcinați 
să conducă lucrările.

condiții ca 
spre bucuria

C. PRIESCU
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de 17 
înscrierile la

Concursul de admitere 
vățămîntul superior fără 
vență va începe în ziua 
noiembrie 1962. î..-——
concura se fac pînă în ziua 
15 noiembrie a.c. ora 20, la 
cretariatele facultăților.

Concursul de admitere se 
desfășura după programele ana
litice publicate în broșura „Ad
miterea în învățămîntul superior 
pentru anul universitar 1962/63, 
la următoarele facultăți : Uni
versitatea București : matemati- 
că-mccanică, științe naturale, 
geologie-geografie, filologie, ști
ințe juridice, filozofie, istorie ; 
Universitatea „Al. I. Cuza" lași : 
matematică-mecanică, științe na
turale, filologie, științe juridice, 
istorie-filozofie ; Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj : matemati
că-mecanică, științe naturale-geo
grafie, filologie, științe juridice, 
istorie-filozofie, științe economi
ce ; Universitatea Timișoara : 
matematică-mecanică, filologie ;

va

pedagogic de limbă și 
rusă „Maxim Gorki” : 
Institutul de cultură 

sport: cultură fizică ; 
Institutele pedagogice de 3 ani 
București, Cluj, Iași și Timișoa
ra : filologie, matematică, fizică 
și chimie, științe naturale, isto- 
rie-geografie, educație fizică ; 
Institutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș : filologie, matematică, fi
zică și chimie ; Institutul pedago
gic de 3 ani Baia Mare : filolo
gie, matematică, științe naturale; 
Conservatorul de muzică din 
București, Cluj și Iași : compozi
ții, dirijat, pedagogie ; Institutul 
de științe economice „V. I. Le- 
nin*: economie generală, finan
țe credit și evidență contabilă, 
comerț.

Pentru orice informații în le
gătură cu condițiile de admitere 
și desfășurarea concursului, can
didați! se vor adresa instituțiilor 
de învățămînt superior la care 
doresc să se înscrie.

Institutul 
literatură 
filologie ; 
fizică fi

ți

1

discutam Spînu, organi- bază G.A.C.Decembrie” din comuna Perișoru, raionul Fetești, despre meseriile agricultură.— Păi, sînt acuma cîte — spunea el. Vrei să te tractorist, crescător de animale, viticultor, pomicultor, agricultor ? în sfîrșit, oricare dintre acestea cred că nu că sînt cel importante dustrie. Și gospodăria să cunoști tot ceea ce-ți recomandă știința pentru locul tău de muncă. Mie, de exemplu, îmi place meseria de îngrijitor de animale.— De cînd lucrezi în sectorul zootehnic ? — l-am întrebat. Ai îndrăgit de mult meseria asta ?— E o întreagă poveste. Pînă acum cîtăva vreme nu mă gîndisem să ajung îngrijitor de animale. Dar, a trebuit, gospodăria a avut nevoie de oameni aici și — ca să zic așa — pofta a venit mîneînd. Adică, cunoscînd-o mai bine, înțelegînd importanța < ei, am îndrăgit această meserie.Cum am ajuns să îndrăgesc această meserie? Stai, să vezi! S-a ivit la un moment dat necesitatea încadrării ca îngrijitori de animale a unui număr mai mare de colectiviști, Ana- lizînd situația din acest sector, organizația de partid, consiliul

dinvrei faci
este o meserie. Și greșesc dacă spun puțin tot atît de ca și cele din in- în fabrică, și în colectivă trebuie
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— Da ce zîmbim ? De ce 
sînfem bucuroși ? Am înde
plinii sarcinile de producție 
înainte de termen și pe luna 
octombrie. Am realizat eco
nomii peste plan în valoare 
de 117 000 lei.

Acesta este motivul, ne-au 
declarat A. Kindec, N. Mun- 
teanu, C. Dinu, Mihai Dobre, 
I- Pășescu, Gh. Crisfea frun
tași la Întreprinderea de pre
fabricate și materiale de con

strucții — Constanta.

de conducere al gospodăriei au constatat că rezultatele nesatisfăcătoare care se obțin aici se datoresc în mare măsură unora dintre îngrijitori. Nu erau oamenii cei mai potriviți pentru această muncă ; puteau să dea rezultate mult mai bune în alte sectoare. Deci, aici trebuiau oameni de nădejde. Apoi, șeptelul proprietate obștească se dezvoltase mult, așa că a crescut și nevoia de oameni cu dragoste de muncă pentru zootehnie.Organizația de partid, consiliul de conducere ceruseră încă mai dinaipte organizației de bază U.T.M. să recomande cîțiva tineri. Noi, cei din comitet; am stat de vorbă cu mai mulți, le-am explicat importanța acestei meserii. Pe marginea acestei teme am discutat și în cîteva adunări generale deschise ale organizației. La asemenea ocazii am invitat îngrijitori mai vechi, cu multă experiență, să le vorbească tinerilor. între timp, consiliul de conducere stabilise măsurile pentru îmbunătățirea muncii în sectorul zootehnic. Trebuia să recomandăm și noj pe viitorii îngrijitori. Dar, cînd am întrebat cine vrea să lucreze la zootehnie, nu s-a înscris nimeni, deși în discuțiile purtate mulți, își manifestaseră a- ceastă dorință. Eu mă gîndi- sem de mai multă vreme că trebuie dat un exemplu și cerusem sfatul și aprobarea organizației de partid și a consiliului de conducere. Așa că le-am adus la cunoștință tinerilor că vreau să devin îngrijitor de animale, arătîn- du-le ce mă îndeamnă să.mi aleg această meserie. în scurtă vreme 11 utemiști au cerut să lucreze în sectorul zootehnic ; Pe urmă au mai venit și alții. Acum sîntem în total 18 tineri îngrijitori de animale.Organizația de bază U.T.M., îndrumată de organizația de partid, n-a considerat însă că și-a îndeplinit în întregime sarcina; dimpotrivă, bia fața mai acum se noastră importante
De-a-puneau în sarcini ’ mult — a ținut să

GH. NIȚU

Filme documentare la locul de muncă

PÂKA JNTILNIJÌE CU 1MJVSUL
■

(Continuare în pag. a lll-a)

m citit cu interes 
dezbaterea în jurul 
problemei dansului 
și, fără sa fiu de cea 
mai strictă speciali
tate, aș formula și 
eu unele opinii.

Mă declar de acord cu acei fo. 
varăși care au adoptat un punct 
de vedere serios și suplu, patrun- 
zînd cu înțelegere și căldură în 
substanța ' dezbaterii. Intr-adevăr, 
dansul e o formă de manifestare 
dragă tineretului — și nu numai 
lui — un prilej de destindere și 
apropiere, dar și un mijloc 
de a-ți cultiva grația și simțul 
muzical. El se poate înscrie, deci, 
pdntre activitățile cultural-educati
ve, fără a presupune rigiditate 
didactică.

In această artă, ca și în cele. 
lalte, omul se exprimă pe sine, 
cu tot bagajul lui de cunoaștere, 
cu etica lui, cu trăsăturile lui de 
caracter. Există o consecvență ne
cesară între comportarea lui, a- 
casă, la locui de muncă, la școa. 
lă și cea din momentele de re
laxare, la cinema, la dans, la 
restaurant. Nu cred în omul timid 
și delicat în orele de serviciu 
care, acasă, își brutalizează soția ; 
nu c'ed în Insul vesel și generos 
care, la un pahar cu vin, își dez-

văluie, nemaicontrolîndu-se, firea 
invidioasă, acră și defăimătoare ; 
nu pot accepta ca un tînăr care 
visează la armonia societății co
muniste, să se „distreze" în chip 
nearmonios, deșănțat, haotic. Ast
fel de inconsecvențe dovedesc (în 
cazul cel mai bun) că avem de a 
face cu caractere neformate, care 
nu

simt sau de la grație nu se dato
rează unor infirmități de caracter, 
ci preluării „după ureche" sau 
„după ochi" a unei mode oare
care. De aceea mi se pare bine 
venită propunerea de a-i ajuta pe 
tineri să învefe dansurile moderne, 
corect și cu discernămînt. Tinerii, 
prin însăși structura lor, 
formele vetuste și această

Un roț. foarte important, In a- - Singura grijă este aceea de a 
ceasfă problemă îl joacă. buna e- ’ subordona acesfe inovații tehnice 
xecutare — și înțelegere de către 
dansatori — a muzicii de dans. 
Calitatea artistică . a interpretării 
muzicale se răsfrînge neîndoios și 
asupra stilului de dans. Aci, cred 
că, în participările la discuții, au 
apărut unele observații. care . pot 
deruta. Astfel, mi se pare îngust

unui scop artistic nobil și de a 
nu le întrebuința „în sine", fără 
organizare conștientă, ca mijloc 
de obsedare . pînă la isterizare a 
ascultătorilor. De asemenea, mi se 
pare nejust a condamna orice, fel 
de onomatopee în cîntec (astfel 
ar trebui să renunțăm la „Hai, 
iu-iu, iu-iu, iu-iu" și la „tra-la-la" 
etc.). In felul acesta, ne menținem 
la suprafața discuției, la „litera" 
și nu la „spiritul" ei. Desigur însă 
că abuzul de onomatopee tinzînd 
să înlocuiască conținutul de idei 
și sentimente este cu totul con
damnabil.

Sînt de 
ghem la 
inestetice, 
titudinilor 
Sînt de acord, de asemenea, 
toți cei care vor sa și pună pu
terea artistică, bunul gust, elanul 
educativ, ponderea și suplețea, la 
îndemîna tinerilor,, pentru a-i în
văța să se bucure de viață, în 
mod demn și frumos, dincolo de 
false valori. Această muncă de în- ’ 
drumare nu e ușoară, dar făcută 
cu criterii solide, cu multă dra
goste și forță de convingere, ea 
va da cu siguranță rezultatele j 
așteptate.

se prezintă periodic, după schimb, lareironșuior ue ia scuo.o .. — i------- -- . ■ - .
locul de muncă, scurte filme documentare despre metode înaintate de 
extragere a țițeiului. Proiecțiile de filme sînt precedate de expuneri ale 
unor ingineri și tehnicieni cu înaltă calificare. țAgerpres)

Petroliștilor de la schela Băicoi li

Alte două raioane racordate 
la sistemul energetic național

Zilele acestea au fost date în 
exploatare liniile electrice de înal
tă tensiune Tr. Severin—Vînju 
Mare—Flămîhda și Ploștina—Stre- 
hala. Prin aceste rețele, încă două 
raioane din regiunea Oltenia : Vîn
ju Mare și Strehaia au fost racor
date la sistemul energetic național.

De la începutul anului. în a- 
ceastă parte a țării au fost date 
în exploatare linii electrice 
înaltă tensiune cu o lungime 

Elicoptere utilizate la
în ultimele săptămîni, în regiu

nile Ploiești, Brașov, Argeș și 
Hunedoara au început a fi utiliza
te — pentru prima oară — elicop
tere pentru gospodărirea pădurilor. 
Specialiști silvici verifică din aer 
stadiul diferitelor exploatări de 
pădure, previn eventualele atacuri

de 
mai

înmare decît a celor construite 
ultimii 3 ani. In prezent, energia 
electrică produsă de marile cen
trale electrice ajunge prin inter
mediul rețelei sistemului energetic 
național în 14 din cele 15 raioane 
ale regiunii Oltenia. Toate cele 40 
de sate electrificate în regiune a- 
nul acesta primesc energie elec
trică din sistemul energetic națio
nal.

(Agerpres) 

gospodărirea pădurilor 
de dăunători și incendii din păduri. 
Elicopterele urmează a fi folosite 
și în acțiunea de refacere a pădu
rilor, la transportul în locuri greu 
accesibile al puieților de arbori și 
alimentelor pentru muncitori, la 
combaterea dăunătorilor etc.

(Agerpres)

au o concepție etică clară, DANSEXPRIMĂ
care nu și-au însușit 
ganică dintre teorie și practică, 
intr-un cuvînt cu oameni neîntregi.

Nu poți fi demn numai cinci 
zile pe săpfămînă și, într-a șa
sea, să faci o „pauză de demni
tate". Respectul pe care ți-l porii 
fie și celor din jurul tău trebuie 
să te însoțească pretutindeni, în 
tot ce faci. „Simțul măsurii" e o 
condiție și a mișcărilor dansului 
și a mișcării sufletului tău.

Deseori, derogările de la bunul

legătura or.

refuză 
frăsă-

de Nina Cassian

OM U t
trebuie astfel îndrumată 
se valorifice în mod 
nu apuce pe false fă.

L3

fură a lor 
ca ea să 
real și să 
gașe. Această îndrumare trebuie, 
la rîndul ei, să evite puritanismul 
mic burghez, o anume tendinfă 
spre uscăciune și mecanizare, stră
ine elanului firesc al tinerilor.

și alături de problemă a se con- 
damna o serie de instrumente mu
zicale nou apărute, unele folclo
rice — majoritatea avînd rolul de 
a îmbogăfi ritmica și timbrele — 
sub cuvînt că ele ar deforma con
ținutul muzical. Și în muzica așa 
numită „grea", în opera celor 
mai mari compozitori contempo
rani, se folosesc astăzi timbre 
noi, ele contribuind tocmai la ex
primarea cît mai exactă și mai 
nuanțată a intențiilor autorului.

acord că trebuie să ve. 
înlăturarea abuzurilor 

a extravagantelor, a a- 
indecenfe și-antisociale.

cu
,\

■
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Aspect din secția vopsiforie de 
la Uzinele „Semănătoarea" din 

Capifală.
Foto : AGERPRES
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N. V, OKROMEȘKO:

„Mecanizarea 
și automatizarea 

turnătoriilor“
■ entru a veni în ajutorul celor ce lucrează in atelierele 

și sediile de turnătorie, acest important sector indus
trial al economiei, Editura tehnică a scos de curind de 
sub tipar cartea lui N. V. Okromeșko „Mecanizarea 
și automatizarea turnătoriilor".

In această lucrare, foarte mult așteptată, se face o 
descriere detaliată a tuturor utilajelor întilnite in 

turnătorie, cititorul avind la dispoziție foarte multe desene fotogra
fice, desene concret și detaliat executate, scheme electrice, scheme 
cinemotrice etc. In prima parte a lucrării se face o sumară trecere 
in revistă a principalelor agregate de topire și turnare, a felului cum 
sînt organizate depozitele de materii prime și materiale.

In partea a doua, cititorul face cunoștință cu utilajele pentru pre
pararea amestecurilor de formare și miezuri ca : transportoare, eleva
toare, instalații de transport pneumatic, instalații automate de cerne
re și dozare.

Partea a treia 11 introduce pe cititor în miezul problemelor ce-1 
preocupă de fapt pe orice turnător. Aci facem cunoștință cu utilajele 
pentru mecanizarea formării și a confecționării miezurilor, se dau in
dicații prețioase cu privire la actualele tendințe de dezvoltare a ma
șinilor și liniilor de formare.

VINICIU GAFIȚAt

„intîmplările Marianei“
j n domeniul literaturii pentru copii, pentru preșcolari și 

copii mici se impune a li semnalată prezența cărții lui
I Viniciu Gafița, „Intîmplările Marianei".
i Mariana, o păpușă rătăcită de mica ei stăpînă, freca 

prinfr-o serie de bogate întimplări. De la descrierea 
Cișmigiului, pînă la intîmplările din biroul obiectelor 
pierdute, aventurile păpușii, descrise cu mult nerv, în. 

tr-o acțiune adesea palpitantă, in ciuda... microfaptelor, sînf un pre
text pentru Viniciu Gafița de a lărgi universul de cunoștințe al copi
lului mic, de a-l purta în cele mai diverse sectoare ale vieții noastre 
cotidiene.

Scrisă după tipicul unui roman de aventuri, micul cititor va urmări 
cu pasiune peripețiile păpușii, dar se va instrui, căpătînd noi cunoș
tințe despre fabricile de păpuși, despre evenimentele din trecutul 
patriei, despre munca într-o gospodărie colectivă.

Cartea lui Viniciu Gafița e una din cele mai reușite realizări ale 
genului — scrisă lapidar, simplu. Umorul e mereu prezent și el ușu
rează mult convenția animării obiectelor sau animalelor la care micul 
cititor e invitat. Am reproșa autorului numai faptul că unele narațiuni 
se fac expozitiv (fabricarea hîrtiei) și nu tot într-o suită de acțiuni, 
ca restul cărții, pe care o socotim ca o realizare prețioasă a litera, 
furii pentru copii.

ublicată pentru prima. oară la sfîrșitul secolului 
trecut, cartea își păstrează și astăzi vigoarea, 
prospețimea și interesul. Versiunea ei româneas
că, apărută recent în Editura politică, se înscrie 
cu succes în șirul lucrărilor de popularizare a 
ateismului, editate în ultima vreme la noi 
(„Călăuza ateistului“ — „Biblia pentru credincioși 

și necredincioși“ de Em. Iaroslavski și altele).
Cartea lui Taxil este o critică ascuțită a celor mai cunos

cute istorisiri și legende cuprinse în Vechiul Testament, de- 
nunțînd caracterul antiștiințific al istorisirilor biblice.

„Biblia hazlie“ cuprinde și numeroase ilustrații spirituale, 
adevărate parodii ale textelor biblice, care măresc accesibi
litatea și savoarea cărții.

Scrisă cu o deosebită vervă satirică, lucrarea lui Taxil se 
adresează cercurilor largi de cititori, cărora le oferă o lectu
ră deosebit de instructivă.

FRED COOK și G. GLEASONi

„Reportaj din lìleiv York
eportajul a fost publicat la sfîrșitul lunii octom
brie 1959 într-un număr special al revistei 
americane „Nation“.

Autorii reportajului, Fred Cook și Gene Glea
son, au adunat un bogat material faptic, care 
înfățișează monstruosul tablou al corupției și 
venalității autorităților din New-York. Folosind 

concrete, ei arată legătura existentă între înalții

■WnTmn
exemple 
funcționari și regele racketului, Frank Costello, șl acoliții a- 
cestuia, care au jucat un rol hotărîtor în propunerea și ale
gerea municipalității orașului New York.

Autorii consacră o mare parte a reportajului lor așa-zlsu- 
lui „Plan de lichidare a locuințelor insalubre“, arătînd că 
banii contribuabililor americani sînt cheltuiți nu pentru în
făptuirea acestui plan, ci pentru îmbogățirea unor antrepre
nori escroci.

Reportajul demască venalitatea poliției, care închide ochii 
asupra activității criminale a racketierilor și gangsterilor.

„Reportaj din New York" înfierează — cu sau fără voia 
autorilor lui — realitatea americană contemporană. Cartea 
constituie o ilustrare cit se poate de veridică a adevăratului 
caracter pe care-l are mult lăudatul „mod de viață american“.

„Materialismul diabolic 
și științele contemporane 

ale naturii“
Bl de-al treilea vo
iam „Materialismul 
dialectic și științele 
țontemporafe ale 
naturii", ilustrînd uri- 
ijșa valoare teore

tică și metodolo
gică a filozofiei marxist-feniniste, 
cuprinde studii privind direcțiile 
și orientarea cercetării în mate
matica actuală, unele probleme 
filozofico ale astronomiei, fizica 
particulelor elementare, rolul cu
noașterii teoretice în chimie, 
unele probleme filozofice ale bio
logiei și medicinii efc.

Dezbaterea problemelor filozo
fice ale științelor naturii este 
deschisă în volum de lucrarea 
acad. Grigore Moisil „Perspecti
vele dezvoltării științelor mate
matice“. Principala problemă a- 
bordată este aceea a sarcinilor 
noi care revin cercetării matema
tice în etapa ei actuală de dez
voltare. Tehnica actuală, bazată 
pe cunoașterea adîncă a legilor 
naturii, caracterizată prin o înaltă 
precizie, control și conducere 
efectuate de la distanță, cu aju
torul ciberneticii, schimbă într-o 
măsură însemnată sarcinile și na
tura cercetării matematice. Ușu
rat de o serie de calcule împo
vărătoare, matematicianul — a- 
rată acad. Gr. Moisil — se poate 
ocupa mai mult de analiza ca
litativă a soluțiilor dobîndite, de 
problemele de programare și co
dificare, de dezvoltarea analizei 
teoretice abstracte, de logica ma
tematică, calculul probabilități
lor, statistică.

Lucrarea prof. univ. Călin Po- 
povici aduce în discuție unele 
probleme filozofice ale astrono
miei. știință aflată în ultima 
vreme, mai ales după lansările de 
sateliți si nave cosmice sovietice, 
într-un avînt nemaicunoscut. Lu
crarea amplă și documentată a 
prof. C. Popovici analizează 
obiectul și metodele astronomiei 
contemporane, lărgirea continuă, 
ca urmare a folosirii unor noi

instrumente de investigație, a ori
zontului vizibil din Univers, core
lația dintre astronomie și necesi
tatea fundamentării materialist- 
dialectice a problemelor de cos
mologie. Subliniind interferența 
dintre fizica și astronomia contem
porană, prof. univ. Călin Popovici 
caracterizează astronomia con
temporană ca o fizică a materiei 
la scară cosmică,

Un loc important în economia 
volumului recenzat ocupă studiul 
„Problemele teoretice ale fizicii 
particulelor elementare“ semnat 
de V. Novacu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. Docu
mentat, amplu, cu mare putere de 
analiză, studiul urmărește princi
palele etape ale dezvoltării ato- 
mismului, oprindu-se în mod deo
sebit asupra celor mai noi cuceriri 
ale fizicii particulelor elementare.

VOL III

Important de semnalat este fap
tul că. analizînd problemele fizi
cii atomice, autorul relevă con
cluziile filozofice, materialist- 
dialecfice la care conduc realiză
rile fizicii contemporane. „Astfel 
— arată autorul ■— o primă ca
racteristică este bogăția inepuiza
bilă și varietatea nelimitată de 
calități a particulelor și a proce
selor din microcosmos. Teza leni
nistă a inepuizabilităjii structurii 
particulelor materiale se confirmă 
cu o deosebită vigoare“.

Studiul acad. C. D. Nenițescu 
„Despre metodologia și orien
tarea cercetării în chimie“ dez
bate unele probleme teoretice și 
practice ale raportului dintre cer
cetarea fundamentală și cea apli
cată în domeniul chimiei, subli
niază rolul deosebit al teoriei ști
ințifice, necesitatea unității dintre 
teorie și practică, locul și rolul 
pe care îl are știința în desăvâr

șirea construcției socialiste în țara 
noastră. Relevînd rolul chimiei 
teoretice în producția modernă, 
autorul arată că imensa industrie 
sintetică organică nu ar fi luat 
naștere niciodată dacă nu ar ti 
fost descoperită, în prealabil, o 
teorie a structurii chimice a ma
teriei ; nici industria maselor pla
stice și a fibrelor sintetice nu ar 
fi văzut lumina zilei dacă nu ar fi 
fost descoperite în prealabil a- 
numite forme ale materiei, numite 
macromoleculare.

In afară de studiile menționate, 
volumul cuprinde și alte lucrări 
interesante, de înalt nivel teore
tic, generalizând din punct de ve
dere filozofic o bogată experiență 
și activitate științifică, cum sînt lu
crările acad. St. Milcu „Noțiunea 
de boală în lumina materialismu
lui dialectic”, „Mecanismele cere
brale ale limbii și gîndirii" de 
acad. A. Kreindler, studiul docu
mentat și valoros semnat de M. 
Sferiade „Creier și conștiință“ efc. 
Din tematica volumului nu lipsesc 
problemele de cibernetică (prof. 
univ. T. Popovici : „Matematica și 
cibernetica" ; „Rolul matematicii 
în biologie și medicină”, studiu 
semnat de V. Săhleanu și altele).

Abordînd probleme teoretice 
variate, legate de stadiul actual 
de dezvoltare a științelor naturii, 
deosebit de importante pentru 
formarea concepției științifice 
despre lume, relevînd locul și ro
lul științei în desăvîrșirea construc
ției socialiste în țara noastră, uri
așa valoare teoretică și metodo
logică a materialismului dialectic 
pentru dezvoltarea științelor na
turii, lucrările cuprinse în cel de-al 
lll-lea volum „Materialismul dia
lectic și științele contemporane 
ale naturii“ prezintă un viu interes 
pentru publicul cititor, pentru ti
nerii dornici să-și îmbogățească 
orizontul științific, să aprofun
deze concepția malerialist-științi- 
fică despre lume.

C. POPA

H. G. WELLS:

Cititorilor, cărora marele ro
mancier englez H. G. Wells le 
este cunoscut doar din „Omul 
invizibil“ sau „Povestiri“, pri
mul volum din Opere alese, 
publicat de Editura Tineretu
lui, le face un mare serviciu.

Ei vor întîlni pagini celebre 
de literatură de anticipație sau 
fantastică științifică („Mașina 
timpului“, „Insula doctorului 
Moreau“) a căror legătură cu 
o viziune asupra cuceririlor 
tehnicii este indisolubil legată 
de o analiză socială, de o cri
tică directă sau ascunsă a so
cietății capitaliste în care au
torul a trăit.

Continuînd direct tradițiile 
unor mari scriitori realiști en
glezi, și în primul rînd ale lui

A L
Ionathan Swift, Wells pleacă 
de la principiul satirizării lu
mii capitaliste, a mentalități
lor burgheze, a filistinismului 
și egoismului rapace, pentru a 
folosi fundalul timpului ca pe 
un simplu pretext de a proiec
ta pe el umbra unor negre 
realități prezente.

Fantezia fabuloasă, uimi
toare a autorului, desfășoară o 
bogăție de imagini și intim- 
plări cuceritoare, dar niciodată 
gratuite, scrise nu cu dorința 
unică dt a captiva, ci urmă
rind ca în acțiune să fie in
clus sensul demonstrației sale 
sociale.

Criticul sovietic J. Kagar- 
lițki spunea pe bună dreptate : 
.....dar romanele lui Wells vor

besc nu numai despre posibili
tățile științei, ci și de acele 
forțe care împiedică știința să 
slujească oamenilor, el este 
unul din cei mai mari scriitori 
realiști englezi de la sfîrșitul 
secolului al XlX-lea și din 
prima jumătate a secolului XX, 
care a știut să cuprindă un 
număr uriaș de probleme de 
stringentă actualitate ale epo
cii sale. Pe acest Wells îl cu
noaștem abia la maturitate. Și 
atunci cînd deschidem din nou 
romanele lui, descoperim în 
ele ceea ce n-am știut să ve
dem în anii copilăriei".

AL. POPOVICI

ftTineri crescători de animale"
In urma schimbărilor structurale petrecute în viața satelor noastre, meseria de îngrijitor de animale, socotită în trecut ca fiind umilitoare, pasionează acum un număr din ce în ce mai mare de tineri.înainte „văcarul“ era un năpăstuit care nu găsea nici o bucurie în munca sa de simplu păzitor de animale. Astăzi,

tinerii crescători de animale sînt muncitori cu o calificare în continuă creștere, care se străduiesc cu pasiune să-și însușească și să aplice în viață regulile științei zootehnice.Despre unii dintre acești tineri, despre munca organizațiilor U.T.M. pentru educarea și pregătirea lor profesională vorbesc reportajele strînse în

paginile cărții „Tineri crescă
tori de animale“. Ele prezintă chipuri de tineri harnici, entuziaști. care au îmbrățișat cu dragoste meseria de crescător de animale, zugrăvesc frumusețea muncii lor pentru a obține producții din ce în ce mai mari, stima de care se bucură în colectivul în mijlocul căruia trăiesc și muncesc.

TR. BOBEICA

„Cartea tractoristului“
„Cartea tractoristului“ are 

rolul de a contribui la pregă
tirea practică a mecanicilor a- 
gricoli, atît prin prezentarea 
lucrărilor de verificări, reglaje 
și întrețineri ce trebuie apli
cate tractoarelor și mașinilor 
agricole, cît și prin indicarea 
regulilor de exploatare rațio
nală ale acestora.

„Cartea tractoristului“ cu
prinde trei părți.

In partea întîi — care se re
feră la tractoare — sînt pre

zentate caracteristicile tehnice 
ale tractoarelor fabricate în 
patria noastră, elemente de 
conducere a tractoarelor și 
principalelor reglaje și verfi- 
cări ale acestora.

In partea a doua — care se 
referă la mașinile agricole — 
sint prezentate principalele 
caracteristici tehnice, verifică
rile și reglajele, organizarea 
lucrului, întreținerea tehnică 
și tehnica securității în timpul

lucrului pentru fiecare mașină 
agricolă în parte.

în ultima parte — care se 
referă la folosirea mașinilor — 
este prezentată organizarea lu
crului cu agregatele, deservi
rea tractoarelor cu carburanți 
și lubrifianți, exploatarea a- 
gregatelor și întreținerea teh
nică a tractoarelor.

Lucrarea este adresată mai 
cu seamă mecanicilor agricoli 
și tractoriștilor.

■ ergely, inovator și 
cel mai bun strun

gar al unei secții 
de la Fabrica „Mu
reșul", are în ce 
privește dragostea, 
o concepție de 

„fluture“, cum îl caracterizea
ză la un moment dat cineva. 
Asta are urmări neplăcute a- 
supra vieții colectivului de 
tineri din care face parte. Eu
gen Măruț, strungar și secre
tar U.T.M. la „Mureșul“, îm
preună cu Elisabeta Mănișor, 
bobinatoare și membră în co
mitetul U.T.M-, se hotărăsc să 
recurgă la ajutorul bătrînului 
activist Gheorghe Vidrășan, 
membru în comitetul regional 
de partid, care să le vorbea
scă tinerilor despre morala 
proletară. Vidrășan acceptă, 
se prezintă seara în fața ti
nerilor la clubul întreprinde
rii și începe să vorbească 
după un punctaj prestabilit, 
ll năpădesc însă, amintirile și 
în loc să țină o conferință 
obișnuită, le povestește tine
rilor în cîteva ore despre 
viața Și lupta din trecut a

muncitorilor, conduși de partid, 
împotriva exploatării.

Acesta ar fi, în liniile cele 
mai generale, conținutul ro
manului. Renunțînd, deci, la 
o discuție, la o confruntare 
directă de păreri privitoare 
la comportamentul moral al 
unui tînăr din zilele noastre 
(cum păreau a indica premi- 
zele cărții), Remus Luca în
cearcă în paginile romanului 
său să evoce cîteva momente 
din lupta partidului nostru, 
descriind o serie de acțiuni 
organizate de partid, în spe
cial în Ardeal. Avem, așadar, 
în față un nou roman, dato
rat unui prozator viguros, 
despre o importantă perioadă 
din lupta clasei noastre mun
citoare, văzută de dinlăuntrul 
ei, povestitorul fiind un parti
cipant înflăcărat la ea. Bio
grafia acestuia, proiectată ca 
un film asupra asculătorilor, se dovedește a fi deosebit de 
interesantă, pilduitoare, mai 
ales în momentele în care ro
lul său în organizarea unor 
acțiuni e hotărîtor, cînd to
varășul Vidrășan e pits în

situația de a iniția și conduce 
(din adîncă ilegalitate) impor
tante acțiuni ale clasei mun
citoare, cum au fost, între al
tele, luptele muncitorilor din 
Valea Mureșului, rămase ca 
o pagină glorioasă în istoria 
poporului nostru. Acțiunile 
greviste ale muncitorilor sînt 
zugrăvite în memorabile ima
gini vii, cuceritoare prin dra-

Remus

tilateral și din diferite un
ghiuri desfășurarea unui sin
gur eveniment, cu toate im
plicațiile pe care le are el. 
Rînd pe rînd, acesta ni se 
conturează din povestirea lui 
Vidrășan (care, modest, trece 
peste rolul său, hotărîtor în 
fond, în organizarea, declan
șarea și reușita grevei), prin- 
tr-o detaliată intervenție a

unor ciocniri de clasă, știința 
lor de a înfrunta dușmanul 
exact atunci cînd trebuie.

Prozatorul se dovedește un 
bun cunoscător al epocii în 
care-și plasează acțiunea ro
manului său, reliefează a- 
tent atracția și deplasările că
tre ideologia clasei munci
toare survenite în conștiința 
maselor, mai ales cu prilejul

Luca:POVESTE DE DRAGOSTE
matismul lor, prin forța lor 
Inedită. In fond, nucleul ro
manului, centrul lui de inte
res, stă mai ales în evocarea 
grevei de șase săptămîni de 
la Bradu. Aici, cum s-a mai 
remarcat, autorul renunță la 
ideea de a crea o amplă fre
scă istorică și surprinde mul-

prozatorului și din modul cum 
aceste lupte s-au păstrat de fapt în amintirea eroului. Aici 
apare evidentă superioritatea, 
forța de neînvins a comu
niștilor, capacitatea lor orga
nizatorică, puterea lor de a 
prevedea, pe baza concepției 
care-i călăuzește, evoluția

unor greve și demonstrații 
muncitorești; schițează o sea
mă de scene secundare, dia
loguri și stări de spirit inte
resante.

De unde atunci, date fiind 
toate cele de mai sus și, în
tr-un fel, în ciuda lor, impre
sia că parcurgem o carte ine

gal realizată ? De ce avem to
tuși impresia că problematica 
abordată, mediul de viață ales, 
destinul eroului central n-au 
fost exploatate pînă la ulti
mele lor consecințe literare, 
necesare în cadrul acestui 
roman, că, în sfîrșit, un 
asemenea roman, interesant 
în multe privințe, nu se 
prezintă ca un tot înche
gat ? Carențele lui ni se 
par a ține de doi factori. Pu- 
nîndu-l pe Vidrășan să-și po
vestească viața de luptător, 
autorul pare a nu avea încre
dere în puterea de evocare a 
acestuia și atunci intervine el, 
intercalînd, prin procedeele 
romanului-frescă o seamă 
de date necesare pentru a-i 
explica activitatea, pentru, a-i 
adinei portretul moral. Din 
această interferare de mij
loace, proprii cînd romanului 
autobiografic, cînd celui fre
scă, n-a rezultat, însă, sinteza 
scontată. Apoi, din dorința 
de a cuprinde și în în
tindere, autorul a recurs a- 
desea la înșiruirea oarecum 
exterioară a unor episoade, 
nemaiputîndu-le insufla peste

tot dinamismul propriu epocii 
respective, conturul lor expre
siv irepetabil. De aceea eroul 
își pierde pe un șir de pagini 
individualitatea, ineditul său. 
Am mai spune apoi că, lăsînd 
la o parte sentimentalismul 
minor al multora dintre ele, 
o seamă de episoade din via
ța conjugală a lui Vidrășan, 
nu le-ar fi povestit în fața 
unei săli pline cu nici un 
chip. Există o anume limită 
a destăinuirilor publice, din
colo de care acestea devin in
credibile, ba chiar penibile. 
Cînd însă Vidrășan intră în 
luptă, este confruntat cu via
ța, este solicitat să ia o ho- 
tărîre, să se bată pentru idea
lul lui, atunci pagina vibrea
ză autentic dînd întreaga mă
sură a talentului lui Remus 
Luca. Prin asemenea episoa
de, cartea lui se înscrie între 
realizările prozei noastre de 
evocare a tradițiilor de luptă 
ale clasei muncitoare.

GEORGE MUNTEAN



DOI ACTIVIȘTI: 'vunul - instructor, celalalt - „voiaj or“ mncn
on Florea și Ni- colae Minea sînt doi instructori ai Comitetului raional U.T.M. Mizil. Amîndoi au o trăsătură comună —dragostea de muncă, dorința sinceră de a ajuta și îndruma organizațiile de bază U.T.M. de care răspund. Cînd pornesc pe teren, și unul, și altul sînt hotărîți să nu-și precupețească eforturile pentru ca la sfîrșitul unei perioade de muncă să poată trăi din plin satisfacția datoriei împlinite. Cum reușesc să traducă în viață sarcinile încredințate, este o altă problemă despre care vrem să vorbim în rîndurile următoare.Deplasările pe teren sînt un element semnificativ în precizarea stilului de muncă a unui instructor raional U.T.M. De aici am pornit și noi.în poarta sediului comitetului raional U.T.M., luîndu-și rămas bun, Nicolae Minea l-a întrebat pe Florea :— Unde te duci întîi ?— La Rotari, au rămas urmă cu însămînțările.— Dar tu ?— La Parepa.— De ce nu la Tomșani, parcă acolo spuneai că s-a descompletat comitetul comunal U.T.M. iar organizația de bază U.T.M. din gospodărie a rămas în urmă cu îndeplinirea multor sarcini.Ion Florea a plecat la Rotari pentru că gospodăria de acolo rămăsese în urmă cu însămînțările, — în schimb, Minea la Parepa, deși la Tomșani era maț mare nevoie de el.La G.A.C. Rotari secretarul comitetului organizației de bază U.T.M. l-a întâmpinat bucuros pe instructor. Sfătuindu-se împreună cu membrii comitetului au întocmit un plan de acțiune pentru mobilizarea tinerilor la lucrările de însă- mînțări. Iată ce au hotărît:— Cu ajutorul unor echipe de tineri vor intensifica eliberarea terenului, transportîn- du-se urgent cocenii.— Formarea unor echipe

in

din 5—6 utemiști care să rezolve în cîteva zile, împreună cu inginerul, problema rii seminței de grîu.— Ion Galenciu, Ion nău, Dumitru Iordache lexandru Colțănel să fie recomandați conducerii gospo- podăriei pentru a lucra pe mănători.Organizația de partid conducerea gospodăriei au probat măsurile prezentate comitetul U.T.M. Instructorul nu s-a rezumat la atît. El a rămas mai departe în gospodărie și patru zile la rînd a

trată-Bălă- și A-seși a- de

diți în toate brigăzile. Iată de ce instructorul a îndrumat comitetul spre munca cu organizațiile U.T.M. de brigadă. Birourile organizațiilor U.T.M. de brigadă au fost ajutate să-și întocmească planuri de muncă cuprinzătoare, bogate în acțiuni interesante. O deosebită atenție a fost dată organizării adunărilor generale U.T.M. Prima adunare a avut loc la organizația U.T.M. din brigada nr. 1 care a analizat manifestările de indisciplină în muncă ale cîtorva tineri. A- semenea adunări au avut loc

lizarea planului, instructorul și-a cîștigat încrederea, stima și prețuirea tinerilor colectiviști.Cu mult timp în urmă, pe la începutul activității sale de instructor, Florea nu știa cum trebuie să muncească. A cerut ajutor și a învățat multe lucruri prețioase de la instructorul teritorial de— Sprijină-te muncește cu ei. să faci treabă ; și rînd învață, mentele de partid și de stat, citește reviste ideologice.
partid.pe tineri, Singur n-ai în al doilea studiază docu-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
fostmijlocul tinerilor, pentrutot timpul pe cîmp, în a urmări și ajuta la îndeplinirea măsurilor stabilite. în același timp, a ajutat comitetul U.T.M. să-și stabilească acțiunile și activitățile pe care le va întreprinde pînă la adunarea de dare de seamă și alegeri.Acesta este stilul obișnuit de muncă al tovarășului Ion Florea. întotdeauna el s-a străduit să fie prezent acolo unde a fost nevoie de sfatul, de ajutorul unui om cu experiență. Aceasta nu înseamnă că neglijează organizațiile UT.M. mai active, că nu le acordă aceeași atenție.Cu cîtva timp în urmă a rămas o perioadă mai îndelungată în organizația de bază U.T.M. din G.A.C. Ceptura. Gospodăria este în primul an de activitate. De la început, instructorul a căutat să cunoască planul de producție al gospodăriei. Din discuțiile purtate cu membrii comitetului de partid, cu comitetul organizației de bază U.T.M., cu tinerii colectiviști și-a dat seama că principala direcție în care trebuie să-și îndrepte atenția organizația este educarea tinerilor în spiritul colectivismului, deprinderea lor de a muncii într-un mod nou, disciplinat. La Ceptura sînt a- proape 300 de utemiști răspîn-

Crescător
o meserie de răspundere

de animale

(Urmare din pag. I) Le.precizeze Nicolae Spînu. spusesem tinerilor că venind să lucreze în sectorul zootehnic vor învăța o meserie; trebuia acum să le dovedim acest fapt, să-i ajutăm să învețe. în fond, de nivelul cunoștințelor lor profesionale depindea realizarea producțiilor planificate și prevederile planului nu erau deloc mici. Am făcut, deci, un plan de acțiune. Am pornit de la chestiuni mai simple. Mai întîi i-am rugat pe îngrijitorii mai vechi, oameni mai în vîrstă, să le vorbească „ucenicilor” despre experiența lor, să dezbată în consfătuirile de producție activitatea desfășurată de tinerii îngrijitori de animale și să-i ajute pe cei ce se descurcă maj greu. Ne-am interesat apoi care din gospodăriile colective vecine au obținut rezultate bune în creșterea animalelor, ca să mergem acolo în schimb de experiență. Astfel, cu ajutorul organizației de partid și al consiliului de conducere am fost în a- semenea schimburi de experiență la G.A.C. Cegani, Fă- căeni, Săveni ; am învățat multe lucruri folositoare pe

care le-am aplicat îndată. în același timp, am inițiat și organizat citirea (individual sau în colectiv) a broșurilor de specialitate. Treptat, nivelul cunoștințelor profesionale al tinerilor noștri îngrijitori de animale (și al meu, bineînțeles) a crescut.Organizația de bază U.T.M. i-a ajutat, îndrumîndu-i să se înscrie toți la cercul zootehnic din cadrul învăță- mîntului masă de trei ani — această adevărată școală profesională fără scoatere din producție.Este interesant să cunoaștem acum roadele acestei preocupări. Planul gospodăriei colective „30 Decembrie” din comuna Petrișoru prevede ca în acest an să se obțină de la fiecare vacă furajată cîte 2 000 de litri de lapte. Pînă la 1 octombrie se realizaseră 1 850 de litri de lapte pe cap de vacă furajată. Ținînd seama de faptul că producția zilnică este constantă, există garanția că prevederile planului vor fi depășite. La obținerea acestor rezultate o importantă contribuție au adus și tinerii îngrijitori de animale despre care ne-a vorbit Ni- colae Spînu.

agrozootehnic de

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a 

ambasadorului R. P. UngareVineri 2 noiembrie, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a primit în audiență de pre-
zentare pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, Jeno Kuti.(Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a 

ministrului Austriei la Bucureștinoiembrie, vice- Consiliului deVineri 2 președintele Miniștri al Republicii Populare Romîne, ' ton Marin, Gheorghe Gas- a primit în au-
diență de prezentare pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Austriei la București, dr. Paul Wetzler.(Agerpres)

■ ăcerea grăitoare a 
mării, zbuciumul 
ei intens dar înă
bușit din orele 
care premerg fur- 
tunzi nu TCiTnîn 
simple elemente 

decorative în filmele regizoru
lui japonez Kaneto Shindo-

n
Shindo. „Sub ploaia atomică“ nu face, 

în această privință, excepție, 
îngemănat cu peisajul oceanic, 
filmul este o creație sobră, a- 
deseori dură. Narația este 
zgîrcită în-amănunte și gră
bită să spună totul pe nerăsu
flate. De fapt, arta matură a 
realizatorilor acestei zgudui
toare povestiri cinematografice 
a întocmit în severe imagini de
mascatoare un act de acuzare 
solemn și răspicat. Marea de
vine un martor patetic al dra
mei, însoțind cu neliniștea sa 
persistentă întreaga tragedie a 
marinarilor de pe vasul «de 
pescuit „Dragonul norocos .

Filmul istorisește întîlnirea 
nefastă a echipajului cu una 
dintre exploziile atomice efec
tuate pe atolul. Bikini. Specta
torii asistă la plecarea voioasă 
a vasului, din portul Yaizu, 
iau parte la pescuitul sărăcă
cios al acestei îmbarcații și 
contemplă înfiorați împreună 
cu eroii nefericitei aventuri, 
într-o noapte cu luciri fan
tastice, imensa ciupercă a mor- 
ții radioactive. Urmează sec
vența tristei reîntoarceri, în-

ARII PR! Jxde bază U.T.M. din G.A.C. l-a rugat să o ajute mească Minea fugă mare i prima ■ așa. Se întîmplă să-l vezi intr-o- zi cînd la Parepa, cînd la Loloiasca, cînd la Tomșam. Mereu, vorba cîntecului : tot pe drum, pe drum, pe drum... Cînd se va opri, oare Minea să studieze problemele dintr-o organizație de bază U.T.M., să o ajute concret ?z Nu se poate spune că Minea Nicolae nu vrea să muncească, dar modul defectuos în care el înțelege rezolvarea sarcinilor nu-1 va duce niciodată la bune rezultate. Iată de ce unele organizații U.T.M. din sectorul său de activitate nu au planuri de activitate, sau le au superficiale, nu țin cu regularitate adunări generale. Măsura luată de biroul comitetului raional U.T.M. pentru ajutorarea lui este bine venită. El a avut multe de învățat de la tovarășul Florea cu care a fost în două rîn- duri pe teren. De asemenea, trebuie tradusă cît mai repede în viață hotărîrea biroului comitetului raional ca unul din .membrii săi să se ocupe in permanență de el și să-1 ajute practic pe teren.

să întoc-i planul de muncă. Nicolaecîtevași... a plecat. Nu este oară
a dat indicații în su-cînd procedează Manifestări culturale

Din întreaga țară zilnic so
sesc noi vești despre manifes
tările cultural-artistice orga
nizate cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

In amfiteatrul Școlii medii 
„Gheorghe Lazăr“ din Capita
lă a avut loc vineri un sim
pozion organizat de Institutul 
de studii romîno-sovietic și 
de Institutul de științe peda
gogice cu tema: „Contribuția 
psihologiei și pedagogiei sovie
tice la dezvoltarea psihologiei 
și pedagogiei din R.P.R." Cu 
acest prilej au vorbit acad. Pe
tre Constantinescu-Iași, vice
președinte al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., prof. univ. 
Stanciu Stoian, prof. univ. St. 
Bîrsănescu, conf. univ. P. Po- 
pescu-Neveanu și V.

Colectiviștii din 
Vlad Țepeș (raionul 
au ascultat cu mult 
din impresiile culese
toria făcută în U.R.S.S. de că
tre Gavrilă Stancu, președin
tele G.A.C. Astfel de expuneri 
au mai avut loc la Fetești, 
Lehliu, Roșiori și Alexandria.

La căminele culturale din

Sinaia, Buzău, Cîmpina, pre
cum și la cluburile întreprin
derilor din regiunea Ploiești 
s-au ținut conferințe la care 
au luat parte circa 100 000 de 
oameni ai muncii.

Filmele sovietice prezentate 
la Iași, Bîrlad, Negrești, Hîr- 
lău, Murgeni, Tg. Frumos și 
Podul Iloaiei, cu prilejul festi
valului filmului sovietic, au 
fost vizionate de circa 64 000 
de spectatori.

Studenții Conservatorului 
„Qheorghe Dima“ din Cluj au 
susținut la casa prieteniei ro- 
mino-sovietice o seară de mu-

zică sovietică și romînească. 
500 de elevi și cadre didacti
ce de la Școala medie nr. 1 
din Botoșani au asistat la o in
teresantă seară literară inti
tulată „Prietenia romîno-so- 
vietică oglindită în literatura 
noastră“. La cele 450 de mani
festări, conferințe, simpozioa
ne, seri literare, medalioane 
organizate pînă acum în ca
drul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice în orașele și satele 
regiunii Dobrogea au partici
pat mai mult de 150 000 de oa
meni ai muncii.

(Agerpres)cinci bri-apoi în toate celelalte organizații gadă.Pe baza sugestiilor tul U.T.M. întocmit atunci un plan muncă cuprinzător. înainte de a trece la întocmirea planului, instructorul a organizat cu membrii comitetului studierea hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie, a hotărîrilor Sesiunii extraordinare a Mari; Adunări Naționale și a plenarei C.C. al U.T.M. din mai a.c.Îndrumînd și ajutînd la rea-

U.T.M. depropunerilor tinerilor, organizației de din gospodărie și a comite- bază și-a de
Florea n-a uitat aceste sfaturi și se vede că-i prind bine.Dar Nicolae Minea ? Ce a făcut în ziua aceea, cînd a ieșit împreună cu Ion Florea pe ușa sediului comitetului raional U.T.M. ?La Parepa a rămas vreo două ceasuri. A cerut secretarului organizației de bază U.T.M. din G.A.C. să stringă cotizația. Peste două ore a plecat la Tomșani. A stat și acolo vreo două-trei ore și a apucat drumul spre Loloiasca. La Tomșani, Ortansa Iancu, secretara organizației D. KUHTA

Din activitatea Radio-clubului central din Capitală: șeful radio-clubului, Hîncu Hrislache, împreună cu 
un grup de radio-amatori verifică corectitudinea pe bandă a transmiterii manipulatorului. în alfabe

tul Morse. Foto : AGERPRES

Peste 1208 studenti străini studiază in țara noastră
îmbunătățirea continuă a profi

lului și conținutului învățămîntu- 
lui nostru superior a dus la creș
terea prestigiului lui peste hotare. 
Acest lucru se reflectă și în pre
zența în țara noastră a unui nu
măr de peste 1 200 de studenți din 
53 de țări care învață alături de stu
denții romîni. Unii dintre ei sînt ve- 
niți din țările socialiste, alții din 
Argentina, Birmania, Cipru, Indo
nezia, Japonia, Sudan etc. Ei se 
pregătesc în domenii în care țara

noastră a dobindit o bună expe
riență, ca medicină, industria pe
trolieră, electrotehnică, mecanică, 
construcții de mașini, agricultură, 
în domeniul filologiei și artei.

Ca și colegii lor romini, ei au 
la dispoziție cursuri și manuale, 
laboratoare moderne, biblioteci, 
cămine, cantine, asistență medi
cală. In timpul vacanțelor studen
ții străini, împreună cu colegii lor 
romîni, își fac practica de produc
ție in spitale, schele petroliere, in

agricultură, pe șantierele de con
strucții. Alții se odihnesc în pito- 
reștile stațiuni balneo-climatice ale 
țării, fac excursii, sau își petrec o 
parte din vacanță în tabere stu
dențești.

După absolvirea cursurilor, ti
nerii de peste hotare se înapoiază 
în țările lor, unde pun în practică 
cunoștințele însușite de-a lungul 
anilor în instituțiile noastre de 
învățămînt superior. (Agerpres)

„Ștafeta prieteniei“
Bunescu. 

comuna
Călărași) 

interes 
în călă-

Pe stadionul Re
publicii din Capi'ală 
se va desfășura astăzi 
după amiază festivita
tea primirii „ștafetelor 
prieteniei romîno-so- 
viefice“, care au stră
bătut timp de mai 
multe zile sute de Io- 
calități din țara noa
stră. Cu acest prilej,

sportivii vor preda șta
fetei centrale mesaje
le de prietenie ale ti
neretului nostru adre
sate gloriosului tineret 
al Uniunii Sovietice. 
Programul sportiv care 
va începe la ora 15, 
va mai cuprinde de
monstrații de călărie, 
ciclism, aeromodelism.

Tofodată se vor dis
puta și două întilniri 
de fotbal între echipe 
din categoria B : Ști
ința București-Drubeta 
Turnu Severin și Ma" 
talul București-Dinamo 
Obor.

(Age-pres)

O nouă etapă în studierea spațiului cosmic

Semnificația lansării

Marte 1“■ Ing.
Dumitru Șt. Ândreescu 

membru in Comisia 
de Astronautica 

a Academiei R.P.R.

aptele științifice re
marcabile se înși- 
ruie în calendarul 
cosmonautic la in
tervale așa de 
scurte, îneît ne-am 
format de acum o-

bișnuința de a le aștepta.
Cu toate că era de așteptat un 

eveniment de felul aceluia inau
gurat la 1 noiembrie 1962, totuși 
proporțiile lui și ritmul în care 
s-a ajuns la posibilitatea produ
cerii lui au întrecut orice aștep
tări.

Să încercăm, pe scurt, să des
prindem trăsăturile esențiale, ca
racteristice, ale acestei etape 
cosmonautice.

1. Este deosebit de semnifica
tiv faptul că, așa cum arată pri
mele măsurători, stația se depla
sează pe o traiectorie apropiată 
de cea stabilită prin calcul. La 
aceasta a contribuit desigur func
ționarea fără greș a tuturor in
stalațiilor care asigură lansarea, 
startul „matematic“ al rachetei 
purtătoare și lucrul excepțional 
de precis al tuturor agregatelor 
din compunerea rachetei.

Menționăm că în zborurile in
terplanetare nu pot fi acceptate 
întîrzieri la start, deoarece ase
menea împrejurări duc întotdea
una la abateri foarte mari ale 
obiectului cosmic în cauză de la 
itinerariul stabilit. în cazul zbo
rului de apropiere de planeta 
Marte, întîrzierea la

Vernisaj la Casa de cultură a tinerelului și studenților din lași (Expoziția de pictură a cercului de artă plastică)
Foto : N. STELORIAN

Sub ploaia atomică^
tr-o atmosferă vădit contra
stantă cu efuziunile din ceasul 
plecării. Corabia alunecă încet 
de-a lungul cheiurilor, cu pun
tea pustie, în lumina unui 
soare arid. Operatorul a impri
mat imaginilor o mișcare 
lentă, de o sfîșietoare impresie. 
Primele contacte cu ceilalți 
oameni ale marinarilor „bron
zați“ nefiresc de ploaia ato
mică conțin întrînsele germe
nii marilor nenorociri ce vor 
urma. Regizorul a dat anume o 
maximă importanță schimbării 
de ten a celor contaminați de 
boala actinică.

Negri la chip, ei se deosebesc 
flagrant de semenii lor pentru 
care apar ca emisari înnegurați, 
sosiți de pe un tărîm infernal. 
Cît timp adevărul cumplit nu 
este cunoscut în întregime, 
echipajul de pe „Dragonul no
rocos“ trăiește clipe ciudate în 
care presimțirile triste se îm
pletesc cu efectul comic pe 
care-l 
durii.
finețe 
cestor 
ocoli latura tragică a lucruri
lor, atîta timp cît este posibil 
Mai tîrziu chiar, cînd gravita-

tea situației este unanim cu
noscută, izbucnirile de veselie 
nu dispar cu totul în grupul 
celor contaminați. De unde 
vine seninătatea care domină 
starea de spirit a marinari
lor trecuți prin iadul atomic? 
Ea se constituie picătură cu 
picătură dintr-o altă reacție 
în lanț: solidaritatea maselor 
populare în fața pericolului

Întreaga peliculă dezbate 
tema capitală a luptei dintre 
om și stihiile potrivnice vieții- 
Intr-un fel, „Sub ploaia atomică“ cuprinde o sinteză a 
preocupărilor din celelalte 
opere celebre ale aceluiași re
gizor — „Copiii din Hiroșima“ 
și „Insula“. Intr-adevăr, de 
data aceasta bătălia crîncenă a 
omului sărac pentru existență

provoacă 
Shindo a 
tendința 

oameni

fețele lor tu- 
sesizat aci cu 
firească a a- 

simpli de a

comun. Darurile și mesajele 
care sosesc zilnic, căldura și 
abnegația medicilor, savar.ți- 
lor, infirmierelor se însoțesc 
cu respingerea fermă și demnă 
a „ajutorului“ fariseic ameri
can. Filmul lui Kaneto Shindo 
are meritul de a-și întemeia 
apelul răscolitor la lupta îm
potriva experiențelor atomice, 
pe fondul de un puternic opti
mism al încrederii în umani
tate.

și campania dramatică de stă 
vilire a experiențelor nucleare 
se contopesc într-un ciclu uni
tar închinat suferințelor și 
măreției omului simplu. In 
prima parte a filmului, pere
grinările obositoare ale vasu
lui în căutarea peștilor pre- 
țuiți pe piață, ia proporții sim
bolice. Aci, ca și în „Insula", 
cuvîntul dispare aproape com
plet, cedînd locul unei succe-

siuni de imagini mute. Efortul 
stereotip al pescarilor, repeta
rea la nesfîrșit a acelorași ge
sturi, a acelorași glume in
tr-un dozaj iscusit, dau acestei 
curse disperate în largul ocea
nului semnificații generalizante- 
Cei de pe „Dragonul norocos" 
(numele vasului aparține ace
leiași ironii amare care carac
terizează stilul lui Shindo) a- 
duc pe ecran realități și năzu
ințe proprii pescarilor de pc 
întregul litoral japonez. Cină 
devine victima ploii de cenușa 
atomică acest echipaj greu în
cercat își precizează conturu
rile simbolice. In lupta pentru 
viață, eroii filmului leagă, prii, 
destinul lor, munca ostenitoare 
a celor exploatați, de ororile 
războiului nuclear. Rapacita
tea patronului care-i așteaptă 
intolerant pe țărm și măcelul 
oribil pe care-l pun la cale 
patronii patronilor lor se în- 
tîlnesc în același caracter anti
uman. Ultima parte a filmu
lui realizează memorabilul 
portret moral al marinarului 
Akici Kumuyaba- Detaliind ca
racterul de o mare frumusețe 
interioară a acestui om adevă
rat, regia consemnează prin 
moartea sa întreaga monstruo-

zitate a primejdiei atomice. Cu 
mijloace de o mare simplitate 
se pun în filmul lui Kaneto 
Shindo întrebări cutremură
toare. Intr-una din ultimele 
scene, asistăm la întoarcerea 
acasă a familiei lui Kumu
yaba. Tatăl este încă la spital, 
dar și-a revenit din ultima 
criză. Pe fețele celor trei fe
tițe, în privirile soției a reapă
rut speranța. In odaia lor sim
plă au regăsit pentru o clipă 
atmosfera intimă a vieții de 
fiecare zi. O fetiță și-a turnat 
un pahar cu apă, alta i-a ce
rut mamei mîncare... După ce 
a surprins acest tablou al tih
nei cotidiene, regizorul intro
duce în scenă strigătul alar
mant al unui vecin. Kumu
yaba a intrat în comă și ima- 
jinea traiului pașnic al fami- 
lei sale se sparge parcă din- 

.r-odată în mii de cioburi.
In ritmul precipitat al unui 

rechizitoriu rostit cu amoție, 
ilmul „Sub ploaia atomică“ 

supune judecății popoarelor 
>ncă una dintre crimele răz
boinicilor înrăiți din lumea 
stăpînită de capitaliști. Punînd 
accentul pe faptul documen
tar, dar suplimentîndu-i cu 
date psihologice grăitoare, a- 
ceastă creație artistică Se în
scrie în linia înaintată a ple
doariilor înflăcărate pentru a- 
părarea omului și a dreptului 
său inalienabil la viață, la fe
ricire.

V. MINDRA

drept urmare pierderea „întîlni- 
rii“.

Dar precizia lansării mai în
seamnă un lucru, și anume, ca în 
momentul plasării stației pe tra
iectoria interplanetară, aceasta să 
aibă o viteză strict determinată ; 
dacă viteza va fi mai mică decît 
cea calculată, se întîmplă cele a- 
rătate mai sus, iar dacă viteza 
este mai mare, atunci stația tre
ce prin punctul de întîlnire pre
timpuriu, fără să-și fi îndeplinit 
misiunea.

2. Un laborator cosmic de a- 
proape o tonă, zboară acum spre 
Marte. Acest fapt este uluitor ! 
S-a creat astfel posibilitatea echi
pării stației cu un complex de a- 
parate și instalații care îngăduie 
specialiștilor să obțină informa
ții științifice valoroase. Trebuie 
să subliniem faptul că 6-a creat 
posibilitatea introducerii în pro
gramul științific al actualei lan
sări a unor asemenea sarcini ști
ințifice ca fotografierea planetei 
Marte, cu transmiterea ulterioară 
pe Pămînt, prin canale radio, a 
fotografiilor suprafeței planetei 
Marte.

De asemenea, a devenit posibi
lă dublarea comenzilor de acțio
nare a diferitelor instalații ți a- 
parate de bord. Așa cum se men
ționează în comunicat, conecta
rea aparatajului telemetrie, de 
măsurători și științific se face 
atît în mod automat, în confor
mitate cu programul de zbor, cît 
și potrivit unor comenzi prin 
radio, transmise de pe Pămînt.

Și tot dimensiunile și greutatea 
mare disponibilă ale stației, au 
dat posibilitate constructorilor să 
o echipeze cu panouri corespun
zătoare, cu baterii solare, precum 
ți cu un sistem potrivit de an
tene. Aici avem în vedere atît 
antenele pentru radiocomunicații 
pe distanțe mici (de pildă pînă 
la 1 milion de kilometri !) ți 
mijlocii (pînă la 10 milioane de 
kilometri, de exemplu), 
antena pentru

Primirea 
de Miniștri

cît și 
distanțe mari

(peste 60 de milioane de kilome- 
tri, de exemplu). Cu ajutorul lor 
se realizează de fapt două din 
principalele sarcini ale lansării 
stației „Marte-1“ :

— efectuarea unor cercetări 
de lungă durată asupra spațiului 
cosmic ți

— stabilirea radiocomunicații  ̂
lor cosmice interplanetare, pre
cum și sarcina amintită privitoa
re la fotografierea planetei 
Marte.

3. Impresionează în mod deo
sebit la abeastă lansare forța co
losală dezvoltată de motoarele 
rachetă ale trenului cosmic pur
tător.

Firește, pentru plasarea pe or
bită a unui satelit greu al Pă- 
mîntului a fost necesară o ra
chetă extrem de puternică — de 
cîteva zeci de milioane de cai 
putere. Ea face parte, desigur, 
din seria de rachete experimen
tate în luna octombrie în Ocea
nul Pacific, reprezentînd o va
riantă perfecționată de rachetă 
cu mai multe trepte pentru o- 
biecte cosmice.

Problema lansării nu s-a în
cheiat prin plasarea pe orbită a 
satelitului greu al Pămîntului.

După ce specialiștii din cadrul 
centrului de coordonare și do 
calcul au primit informații cer
te despre mișcarea sputnicului ți 
i-au stabilit exact poziția în spa
ții și pe orbită, l-au stabilizat și 
l-au orientat, s-a dat comanda de 
start pentru racheta aflată Ia 
bordul sputnicului. Această ra
chetă a sporit viteza încărcăturii 
6ale utile (stația ,,Marte-1“) do 
Ia 7,5—8 km/s, cît avea ca sput
nic, pînă Ia 11,5—12 km/s, do 
exemplu.

Și pentru această fază a lansă
rii stației a fost deci necesară o 
rachetă perfecționată, foarte pu
ternică.

S-au confirmat astfel din nou 
precizia înaltă și puterea ex
traordinar de mare a rachetelor 
de care dispune Uniunea Sovie
tică.

Lansarea cu succes spre Marte 
a stației automate interplanetare 
„Marte-1“ reprezintă un eveni
ment important în cosmonautică. 
EI se încadrează 
nouă de studiere 
cosmic.

într-o etapă 
a spațiului

de către președintele Consiliului 
al R. P. Romîne a reprezentanților 

Bisericii ortodoxe din IugoslaviaPreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri la amiază pe patriarhul Gherman al Serbiei, însoțit de episcopi și alți reprezentanți ai Bisericii ortodoxe din Iugoslavia, care ne vizitează țara la invitația patriarhului Bisericii ortodoxe romîne.La primire a participat Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Au asistat Dumitru Dogaru, secretar general al Departamentului Cultelor de pe lîngă
\ In curînd pe ecranele

Consiliul de Miniștri, Dionisie Ionescu, șeful Ceremonialului de Stat, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Justinian patriarhul Bisericii ortodoxe romîne, dr. Justin Moisescu, mitropolitul Moldovei și Sucevei, episcopi și ierarhi ai Bisericii ortodoxe romîne.A fost prezent Arso Milato- vici, ambasadorul R. P. F. Iugoslavia în R. P. Romînă.
Capitalei

O nouă și reușită realizare a cinematografiei -.cehoslovace, 
în regia lui JIRI WEISS.

(Agerpres)



Un strălucit succes al științei Intîlnirea Iui
și tehnicii sovietice in cucerirea cu U

Cosmosului
Ecoul internațional al lansării navei cosmice sovietice

în direcția planetei Marte
PARIS 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: în seara zi
lei de 1 noiembrie teleimpri
matoarele agenției France 
Presse, care furnizează infor
mații sutelor de ziare france
ze, transmiteau, ca de obicei, 
știri din întreaga lume. Subit, 
intrerupind la mijloc o știre 
curentă, teleimprimatorul a 
transmis: Atenție, o știre im
portantă ! Iar după un minut: 
„Astăzi în Uniunea Sovietică 
a fost lansată o rachetă cos
mică în direcția planetei Mar
te, avînd la bord stația auto
mată „Marte-1". In continua
re agenția a difuzat, cu men
țiunea „Fulger", noi amănun
te cu privire la această reali
zare remarcabilă a științei și 
tehnicii sovietice.

Zborul rachetei cosmice so
vietice în direcția planetei 
„Marte constituie „evenimen
tul nr. 1“ și pentru posturile 
de radio franceze. Transmite
rea „buletinelor de știri" înce
pe cu această informație. Pos
turile de radio își pun micro
foanele la dispoziția unor cu- 
noscuți comentatori pentru 
problemele științifice, care a- 
preciază zborul rachetei in di
recția planetei Marte drept un „eveniment foarte important“ în viața științifică și drept „o incursiune într-o zonă a Cosmosului nouă, necunoscută pînă în prezent omului“.

cu privire la lansarea navei cosmice sovietice au sosit în Anglia mult prea tîrziu, unele ziare au izbutit totuși să-și informeze cititorii despre acest eveniment la rubrica ultimele știri. Ziarul „Daily Herald",
servatorului a declarat corespondentului agenției Press Association : „Nava cosmică a 
rușilor ne interesează în cel 
mai înalt grad“.

LONDRA 2 (Agerpres). — TASS transmite : Deși știrile

• PARIS: evenimen
tul nr. 1 al zilei

• LONDRA : entu
ziaste aprecieri ale 
oamenilor de știinfă

• WASHINGTON: 
„O acțiune pe 
care S.lLA.nu sini 
capabile încă să 
o întreprindă“

recalandrînd întreaga pagină, a dat acestei știri titlul uriaș : 
„Spre Marte. Șapte luni de 
zbor spre planeta misterioasă“.Directorul observatorului englez „Jodrell Bank“, B. Lovell, a acordat o mare importanță lansării cu succes a rachetei în direcția planetei Marte, ca- racterizînd-o ca fiind un nou 
„pas în cercetarea profunzimi
lor Cosmosului".Unul din colaboratorii ob-

Marte-l“ își continuă drumul99
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 2 noiem
brie, ora 6,33 (ora Moscovei), 
s-a stabilit din nou legătura 
cu stația interplanetară „Mar
te-1“. Au fost recepționate 
date cu privire Ia funcționarea 
normală a tuturor sistemelor 
stației și au fost efectuate măr 
surători ale elementelor traiec
toriei de mișcare a stației.

Datele telemăsurătorilor do
vedesc că aparatura științifică 
a stației interplanetare func
ționează în conformitate cu 
programul dinainte stabilit. 
Temperatura în interiorul sta
ției interplanetare este men
ținută de sistemul de reglare 
termică . în limite cuprinse 
între 20—30 grade C., presiu
nea este de 850 mm coloană de 
mercur. Bateriile solare func
ționează normal și asigură re-

•••

gimul stabilit în reîncărcarea 
bateriilor tampon.

Radioemițătoarele de bord 
care emit pe frecvențele de 
922,76 MHZ și 183,6 MHZ 
funcționează în mod normal. 
Puterea semnalului recepțio
nat corespunde valorii stabi
lite prin calcul. Legătura cu 
stația interplanetară este 
bună. Comenzile transmise au 
ajuns și au fost prelucrate cu 
preciziune.

Cind va fi reluată legătura, 
stația va avea următoarele 
coordonate astronomice: as
censiune dreaptă — 7 ore șl 
21 de minute, înclinarea 46 de 
grade și 14 minute și se va 
afla în Constelația Rîsului.

Următorul comunicat despre 
mișcarea stației interplanetare 
„Marte-1" se va transmite în 
seara de 4 noiembrie.

NEW YORK 2 (Agerpres). - 
Agențiile americane de presă 
au transmis fără întârziere in
formații amănunțite cu privire 
la lansarea în Uniunea Sovie
tică a unei rachete cosmice în 
direcția planetei Marte.

Addison Rothrock, reprezen
tant al N.A.S.A., a declarat 
ieri presei că lansarea în Uni
unea Sovietică a unei rachete 
cosmice în direcția planetei 
Marte constituie „o foarte fru
moasă realizare". El a subli
niat greutatea excepțională a 
rachetei cosmice.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
„Lansarea de către Uniunea 
Sovietică a unei nave cosmice 
în direcția planetei Marte con
stituie o acțiune pe care Sta
tele Unite nu sînt capabile 
încă să o întreprindă“, scrie comentatorul agenției Associated Press, referindu-se la părerile unor oameni de știință americani, specialiști în domeniul zborurilor cosmice.

„Potrivit declarațiilor cercu
rilor oficiale, adaugă corespondentul, în prezent Statele Uni
te nu dispun încă de un sis
tem de rachete pentru lansa
rea unei nave în direcția pla
netei Marte. Ele nu vor putea 
face o asemenea încercare îna
inte de sfîrșitul toamnei anu
lui 1964“.OSLO 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: Am aflat cu bucu
rie despre lansarea cu succes 
de către Uniunea Sovietică a 
unei rachete cosmice în direc
ția planetei Marte. Acesta este 
un nou pas al omenirii pe ca
lea cuceririi cosmosului, a 
declarat Robert Major, direc
torul Consiliului norvegian de 
cercetări tehnico-științifice, în
tr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS.

Sper că datorită stației in
terplanetare sovietice „Marte- 
1“ omenirea va afla multe lu
cruri noi și interesante despre 
această enigmatică Planetă, a 
declarat el în încheiere.

Reportaj
de la centrul cosmic...

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Kom- 
somolskaia Pravda" a început 
publicarea unui reportaj de la 
centrul cosmic de unde se men
ține legătura cu stația sovie
tică automată interplanetară 
lansată în direcția planetei 
Marte.

Antena pentru radio-comu- 
nicații seamănă cu un grup de 
radiotelescoape strîns apropiate 
unul de altul și rotindu-se pe 
un singur ax, scrie corespon
dentul ziarului. Coresponden
tul „a făcut o rnică plimbare 
pe antenă". Cel mai înalt 
punct al antenei se află apro-

ximativ la nivelul unei clă
diri cu 11 etaje. Opt oglinzi 
mari cu un diametru de a- 
proximativ 16 m fiecare alcă
tuiesc „partea activă" a ante
nei. Oglinzile sînt dispuse în 
două rînduri, cîte patru în 
fiecare rînd.

In centrul fiecărei oglinzi a 
fost instalat un colector de 
energie. Fiecare oglindă fiind 
concavă, semnalele din Cos
mos, care ating suprafața de 
duraluminiu, se reflectă din 
fiecare punct, formînd un tot 
unic, iar apoi sînt dirijate spre 
amplificatoare-

Conferința Uniunii
BRASILIA. La 1 noiembrie 

și-a încheiat lucrările la Bra
silia cea de-a 51-a Conferință 
a Uniunii interparlamentare 
Ia care au participat delegați 
din 50 de țări. Delegația R. P. 
Romine la această conferință 
a fost condusă de Gheorghe 
Vasilichi, care în timpul lu
crărilor a fost ales vicepre
ședinte al conferinței.

La 31 octombrie, luînd cu- 
vîntul la discuțiile în cadrul 
punctului 5 de pe ordinea de

interparlamentare
zi intitulat „Lichidarea de
finitivă a colonialismului”, 
Gheorghe Vasilichi, după ce a 
demascat politica țărilor colo
nialiste, arătind că acestea re
fuză cu încăpățînare elibera
rea popoarelor încă subjugate, 
a cerut încetarea războaielor 
coloniale, eliberarea imediată 
din închisori a luptătorilor 
patrioți, desființarea tuturor 
bazelor militare menținute în 
țările care și-au căpătat inde
pendența națională.

PE SCURTĂ
ROMA. — La Roma s-a des

chis sesiunea Comitetului de 
conducere al comunității eu
ropene al scriitorilor. Din 
partea R.P.R. participă acad. 
M. Beniuo — președinte al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

La sesiune vor fi discutate 
problemele organizării viitoru
lui congres al scriitorilor care 
va avea loc la Varșovia în 
primăvara anului 1963, și pro
blema recunoașterii comunită
ții europene a scritorilor de 
către U.N.E.S.C.O.NEW YORK 2 (Agerpres).— După cum anunță rgenția Associated Press, ministrul de război al S.U.A., McNamara, a ordonat forțelor militare aeriene de a reține în armată pe cei 14 214 de rezerviști care au fost luați în armată la sfîr- șitul săptămînii trecute cînd „criza cubană” a ajuns la culme.

HAVANA. După cum anun
ță agenția Prensa Latina, zia
rul chilian „Noticias de Ultima 
Hora" a publicat un articol re
dacțional în care condamnă 
intensificarea activității clicii 
militariste americane în Chile.

Ziarul subliniază că in 
scurt timp urmează să aibă 
loc manevre militare comune 
ale forțelor armate ale S.U.A., 
Chile și Peru. In legătură cu 
aceasta, în ultimele luni a 
sporit efectivul personalului 
unităților militare americane 
din Chile. Ziarul subliniază 
că adevăratul scop al acestor 
manevre este înăbușirea miș
cării populare în țările latino- 
americane susmenționate.

GENEVA. La 1 noiembrie, 
la ședința ordinară a subco
mitetului pentru încetarea 
experiențelor nucleare, care a 
avut loc Ia Palatul Națiunilor, 
reprezentanții S.U.A. și An-

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 noiembrie, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care se află la New 
York în drum spre Havana, s-a 
întîlnit la sediul Organizației 
Națiunilor Unite cu U Thant, se
cretarul 
O.N.U.

După 
purtător 
riatului 
foarea declarație : între U Thant 
și A. I. Mikoian a avut loc un 
schimb rodnic de păreri în pro
blema cubană, care este discu
tată de Consiliul de Securitate.

In timp ce A. I. Mikoian, V. V. 
Kuznețov și V. A. Zorin ieșeau 
din clădirea Secretariatului 
O.N.U., au fost înconjurați de 
ziariști care au solicitat pe A. I. 
Mikoian să le facă o declarație 
despre convorbirea cu U Thant.

Dl. U Thant, a spus A. I. Mi
koian, este un vechi cunoscut și 
prieten al nostru. încă în 1955 
el a vizitat Uniunea Sovietică 
împreună cu U Nu. M-am întîl
nit cu dl. U Thant în Birmania, 
în cursul vizitei mele în această 
țară. Astăzi noi am discutat cu 
dl. U Thant problemele legate 
de Cuba, care sînt supuse spre

general provizoriu al

încheierea întîlnirii, un 
de cuvînt al Secreta- 
O.N.U. a făcut urmă-

Thant

Din R. P
Foto : BTA—Sofia

examinare Consiliului de Secu
ritate. intîlnirea a fost utilă.

Șantierul naval „Gheorghi Dimi- 
frov" din Varna

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 noiembrie, 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., care se află în trecere 
la New York, a oferit un prînz la 
reprezentanța U.R.S.S. de pe lin
gă O.N.U.

La prînz au participat din par
tea americană — J. McCIoy, con
ducătorul comitetului de coordo
nare pentru reglementarea crizei 
cubane și A. Sfevenson, reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., din partea sovietică —
V. V. Kuznefov, primloctiifor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., V. A. Zorin, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., A. F. Dobrînin, ambasa
dorul U.R.S.S. în S.U.A., M. A. 
Menșikov, ministrul afacerilor ex
terne al R.S.F.S.R., I. A. Jukov, 
comentator al ziarului „Pravda“.NEW YORK. — La 2 noiembrie, A. I. Mikoian, prim-vice- președinte Miniștri al cu avionul Havana.

al Consiliului de U.R.S.S., a plecat din New York la
Cuvîntarea lui Fidel CastroHAVANA 2 (Agerpres). — TASS transmite : în seara de 1 noiembrie, Fidel Castro, primul ministru al Cubei, a luat cuvîntul la posturile de radio și televiziune. Cuvîntarea de aproape o oră și jumătate a primului ministru Cuban a fost transmisă sub forma unui răspuns acordat unui corespondent care a pus întrebarea

cu privire la tratativele dintre Castro și U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U.Fidel Castro a citat fragmente ample din stenogramele convorbirilor cu U Thant din 30 și 31 octombrie. Primul ministru a expus poziția guvernului Cubei în legătură cu criza din regiunea Mării Caraibilor.
„TRiBUNE" : Să înceteze

provocările anticubane

la Moscova

LONDRA 2 (Agerpres). — Dacă guvernul S.U.A. intenționează să-și țină promisiunea de a renunța la o incursiune asupra Cubei, trebuie să-și schimbe atitudinea față de guvernul Castro, scrie la 1 noiembrie săptămînalul laburist „Tribune”.„în ultimele cîteva luni s-au obținut tot mai multe dovezi, scrie ziarul, că S.U.A. sprijină grupurile de emi-

granți cubani din Florida din cîteva țări ale Americii de Sud. Aceste grupuri s-au îndeletnicit în Cuba cu acțiuni de sabotaj și activitate subversivă fățișă. In afară de a- ceasta, ei au pus în primejdie comunicațiile pe mare cu Cuba.Președintele Kennedy poate și trebuie să înceteze imediat să le mai acorde orice ajutor.

Și

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite : La 2 noiembrie, la C.C. al P.C.U.S., N. S. Hrușciov și alți conducători sovietici au avut o întrevedere cu delegația P.S.U.G. în frunte cu Walter Ulbricht, care se află la Moscova. A avut loc un larg schimb de păreri în probleme care interesează ambele părți.întrevederea s-a desfășurat într-un spirit de sinceră prietenie și colaborare, mani- festîndu-se o unitate deplină de păreri în toate problemele discutate.în aceeași zi, Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a oferit un prînz în cinstea delegației P.S.U.G., la care au participat membrii delegației în frunte cu Walter Ulbricht și conducătorii sovietici în frunte cu N. S. Hrușciov. Prînzul s-a într-o atmosferă, prietenie.

Zn prezent R. P. Bulgaria 
dispune de o putere elec- 
troenergetică de 1 090 000 

kW, față de 111 000 cit exista 
în 1939. In anul 1961 s-au pro
dus 5 410 milioane de kWh de 
energie electrică față de 266 
milioane în anul 1939. A fost 
construit un sistem unic de 
transmitere a energiei elec
trice.

Ritmul de construire a ca
pacităților energetice și de 
creștere a producției de ener
gie electrică in anii celui de-al 
patrulea cincinal este cu mult 
mai mare. în anul 1963 va fi 
terminată construirea termo
centralei „Marița-Est-l“, care 
va adăuga la cei 200 000 kW 
existenți încă 300 000 kW. în 
același timp în diferite între
prinderi mari industriale se 
vor realiza noi capacități 
energetice.

Bulgaria
a acestui combinat este 
mai mare mină din Bulgaria. 
Lucrînd cu capacitatea depli
nă, ea va asigura anual 
450 000 tone de minereu.

Constructorii navali de pe 
șantierul „Gheorghi Di
mitrov“ din Varna au 

dat în exploatare petrolierul 
„Surahan", cu un tonaj de 
4 000 tone.

Pînă la sfîrșitul anului va fi 
lansat la apă petrolierul „Nu- 
rek“ cu același tonaj.

desfășurat de caldă
/n cinstea Congresului al

VlII-lea al P.C.B., la
Martinovo, regiunea 

Mihailovgrad, a intrat în 
funcțiune o nouă întreprinde
re a siderurgiei bulgare — 
Combinatul de concentrare a 
minereului „Hristo Mihailov“, 
construit cu ajutorul Uniunii 
Sovietice. Mina „Martinovo“

Jn cinstea Congresului al 
VlH-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, mun

citorii întreprinderii „Electro
nica industrială“ din Gabrovo 
au terminat montarea primu
lui transformator de intensi
tate pentru cuptoare electrice 
cu inducție de dimensiuni 
mici. El are o putere de 5kW. 
Randamentul noului aparat 
electric este de peste 75 la 
sută.

Sesiunea Adunării Generale

Ț'lin inițiativa Filarmonicii 
IJ de stat din Sofia, în 

R. P. Bulgaria a fost 
creată Asociația prietenilor 
muzicii simfonice. Asociația 
își propune drept scop să lăr
gească cercul de auditori 
muzicii 
larizeze 
lui.

ai 
simfonice, s-o popu- 

în rîndurile poporu-

a 0. N.l. DeclarațiaDouă telegrame
„Partidul, guvernul, poporul 

se mîndresc cu asemenea ti
neri și tinere". Acest titlu cu
les cu litere mari în ziarul „Komsomolskaia Pravda“ pe a- 
ceeași pagină în care se comu
nica însemnata victorie a știin
ței și tehnicii sovietice — lan
sarea stației interplanetare 
„Marte-1“ — a atras astăzi a- 
tenția milioanelor de oameni 
sovietici. Primul secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N.S. Hrușciov a a- 
dresat două telegrame unor 
tineri colhoznici din regiunile 
Poltava și Vinița.

Acum un an, absolvenții 
școlii medii din colhozul Jda- 
nov, regiunea Poltava, au 
hotărît să lucreze cu toții în 
colhozul natal. Cele două 
echipe formate din absolvenți 
și-au luat angajamentul să ob
țină cîte 10 000 kg porumb 
boabe la ha. A venit toamna 
și s-au văzut rezultatele mun
cii, ale unei munci intense, ba
zate pe cele mai noi realizări 
ale științei și tehnicii sovietice. 
Echipa condusă de Nadia Te- 
vertoka a obținut de pe 20 ha 
cîte 10 260 kg porumb boabe, 
cea condusă de Ivan Liașenko 
cîte 10100 kg porumb boabe. 
Angajamentele acestor comso- 
moliști pentru anul viitor sînt 
și mai frumoase : 10 500 kg po
rumb boabe la hectar de pe o 
suprafață de 30 ha.

„Comitetul Central al Parti
dului, guvernul, poporul, se 
mîndresc cu asemenea tineri 
și tinere ca voi, se mîndresc cu

tînăra generație de construc
tori ai comunismului, educați 
de marele partid al lui Lenin 
— scrie tovarășul Hrușciov în 
telegrama adresată membrilor 
echipelor din colhoz. — Dacă 
toți tinerii de la sate vor 
munci la fel ca voi, va crește 
cu mult bogăția colhozurilor și
Corespondentă telefonică

din Moscova

sovhozurilor, va deveni și mai 
îmbelșugată viața oamenilor 
sovietici".

O altă telegramă a fost adre
sată Raisei Pasecinik, șefă de 
echipă, secretară a organizației 
de comsomol a colhozului „Al 
XX-lea Congres al P.C.U.S." 
din regiunea Vinița. După ce a 
terminat școala medie, Raisa 
a lucrat ca socotitoare, iar 
după un an a cerut să fie tre
cută într-o brigadă de cîmp. 
Echipa Raisei a obținut aproa
pe 11 000 kg porumb boabe la

hectar pe o suprafață de 100 
ha. Aceste rezultate au fost 
obținute și datorită faptului că 
toți membrii echipei învață. 
Raisa și prietena ei Dusea, 
sînt studente la Institutul a- 
gronomic din Uman, iar cei
lalți învață la școala medie 
tehnică agricolă.

„Omul căruia îi place să 
muncească — scrie tovarășul 
Hrușciov în telegrama adre
sată Raisei — asimilează mult 
mai repede știința agricolă, 
devine specialist cu înaltă ca
lificare și își va servi cu 
cinste patria și poporul".

In ' 
care 
al P.C.U.S. realizările obținute 
pe cîmpiile colhozurilor, zilele 
acestea sînt zile de mare săr
bătoare. Ei au întâmpinat cu 
cinste aniversarea Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie și faptele lor s-au înscris 
în cronica victoriile obținute 
de constructorii comunismului.

viața comsomoliștilor 
au raportat C.C. al

NEW YORK 2 (Agerpres). - în Comitetul Politic al celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. se a- propie de sfîrșit discutarea celor două proiecte de rezoluție cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară. In ședința din dimineața zilei de 1 noiembrie a devenit cunoscut că proiectul de rezoluție al celor 36 de țări s-a transformat în proiectul a 37 de țări. în felul acesta încă înainte de votare devine tot mai clar că majoritatea -țărilor sprijină acest proiect de rezoluție care cheamă la încetarea tuturor experiențelor începînd la 1 ianuarie 1963.La ședință, reprezentantul Tunisiei, Slim, a declarat că, după părerea sa, proiectul de rezoluție al S.U.A. și Angliei

nu este bun, întrucît el nu rezolvă problemele încetării experiențelor nucleare subterane. Tunisia, a spus el, va vota în favoarea rezoluției celor 37 de țări, întrucît ea constituie mijlocul cel mai bun pentru apropierea părților.Jiri Hajek (Cehoslovacia) s-a pronunțat în sprijinul proiectului de rezoluție al celor 37 de țări și a declarat că delegația sa va vota pentru acest proiect.NEW YORK 2 (Agerpres).— La 1 noiembrie Comitetul Politic Special al Adunării Generale a adoptat proiectul de rezoluție prezentat de delegațiile a 33 de țări afro-asiatice, care prevede sancțiuni concrete împotriva guvernului rasist al Republicii Sud-Africane.

lui Ben Bella
ALGER 2 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatează 
că în cuvîntarea pe care a 
rostit-o joi în fafa a mai multe 
mii de persoane în „Piața Marti
rilor" din Alger, cu prilejul Zilei 
naționale de luptă pentru inde
pendența Algeriei, Ahmed Ben 
Bella, șeful guvernului algeriait, 
a declarat, printre altele, că „in
dustrializarea, reforma agrară, 
politica activă în problemele or
ganizării interne sînt cîteva din 
sarcinile cele mai urgente care 
stau în fața țării".

Referindu-se la călătoria făcu
tă în Cuba, Ben Bella a arătat 
că algerienii care au făcut parte 
din delegație au fost primiți în 
Cuba ca niște frați. Problemele 
care se pun la ei se pun și la 
noi, a declarat Ben Bella.

PE SCURT
gliei au repetat vechile argu
mente în apărarea propunerii 
lor cu privire la controlul in
ternațional și inspecția obliga
torie la fața locului.

Reprezentantul sovietic, S.K. 
Țarapkin, a respins afirmațiile 
reprezentanților puterilor oc
cidentale și a arătat încă o 
dată că Uniunea Sovietică a 
obiectat întotdeauna și va o- 
biecta împotriva acestei pro
puneri a Statelor Unite, deoa
rece consideră că pentru veri
ficarea îndeplinirii acordului 
realizat sînt absolut suficiente 
mijloacele naționale.

TOKIO. — Cabinetul de Mi
niștri al Japoniei a luat Ia 2 
noiembrie hotărîrea ca înce- 
pînd cu 1 decembrie a. c. să 
majoreze cu 12 la sută prețu
rile Ia orez. Orezul este unul 
din principalele produse ali
mentare ale japonezilor.

în care este implicat

(ZIARELE)

Arestarea unor redactori ai revistei vest-germane—„Der Spiegel''— (in rominește 
OGLINDA”) se datorește faptului că ei au dezvăluit în coloanele revistei o serie 

și scandaluri financiare 
Strauss.

al. staro
Moscova, 2 noiembrie 1962

actualul ministru de război

Scandal politic la Bonn
cazul „Der Spiegel

„Cazul „Der Spiegel' — rela
tează agenția vest-germană 
D.P.A. — amenință să se trans
forme intr-un mare scandal po
litic". Partidul creștin-democrat al 
lui Adenauer caută să profite de 
acest „caz" pentru a se răfui cu 
adversarii săi politici. în prezent, 
relatează France Presse, sînt 
„suspectați" de a fi remis secrete 
de stat săpfămînalului „Der Spie
gel'' doi membri marcanți ai 
parlamentului : „Wolfgang Do- 
ring, vicepreședintele partidului 
liber-democrat, și Gerhard Jahn, 
secretarul parlamentar al parti
dului social-democrat, precum și 
doi ofițeri superiori ai Bundes- 
wehrului — un general de bri
gadă și un colonel — ale căror 
nume sînt deocamdată ținute în 
secret. Cei doi ofițeri, relatează 
agenția, au fost deocamdată 
consemnați la domiciliu.

într-un comunicat dat publici
tății miercuri seara de fracțiunea 
din Bundestag a partidului liber- 
democrat, Wolfgang Doring a 
declarat că știrile potrivit cărora

ar fi transmis secrete da stat re
vistei „Der Spiegel' nu cores
pund adevărului. El a anunțat 
că va depune o plîngera împo
triva acelor care au lansat știri 
în acest sens.

Strîns cu ușa de protestele 
opiniei publice și ale opoziției, 
guvernul încearcă să-și decline 
răspunderea pentru acțiunile 
împotriva revistei „Der Spiegel". 
El încearcă 
că aceste 
menita să 
Strauss, ale 
în repetate 
de revistă.

Agenția vest-germană D.P.A. 
relatează că procedeele arbitra
re folosite de guvern împotriva 
revistei au stîrnit miercuri ma
nifestații de protest în diferite 
orașe vest-germane ca Hamburg, 
Hanovra și Braunschweig.

Presa vest-germană apreciază 
„cazul „Der Spiegel* drept cel 
mal mare scandal politic din is
toria R.F.G. „El a provocat cea 
mal serioasă criză a coaliției

să creeze impresia 
aejiuni nu au fost 

dea satisfaefie lui 
cărui afaceri au fost 
rînduri demascate

de alaceri
R.F.G.,

L-A OGLINDIT...
Desen de : V. VASILIU

persoană civilă, poale da 
să se siringă materiile 

oricărei persoane".

„NEUEscrie
RHEIN ZEITUNG". „Demisia mi
nistrului de justiție, Stammber- 
ger, scrie „DIE WELT", pune în 
joc prestigiul conducerii sta
tului”.

„Domnului Strauss I se per
mite totul", astfel caracterizează 
ziarul „FRANKFURTER RUND
SCHAU" comportarea ministrului 
de război de la Bonn. „Dl. 
Strcuss, scrie ziarul, are în mii- 
nile sale un asemenea instru
ment al puterii ca „M.A.D." (ser
viciul militar de contraspionaj]. 
Cu ajutorul acestei organizații 
secrete el poate, dacă dorește, 
să pună sub urmărire pe orice 
funcționar al Bundeswehruiul,

U.C.D.P.L.D.", orice 
ordin 
împotriva
Potrivit datelor furnizate de ziar, 
în cartoteca serviciului secret al 
ministrului Strauss figurează deja 
numele a 40 000 de persoane 
„suspecte" din R. F. Germană. 
Din această listă neagră fac 
parte numeroși deputați în Bun
destag, profesori universitari, în
vățători, artiști de cinema, co- 
mercianți, ofițeri, muncitori, zia
riști. Autorul articolului din 
„Frankfurter Rundschau" arată că 
de altfel șl numele Iul este In
clus în lista neagră a Iul Strauss.

Ziarul amintește că, deși în 
ultimul fimp Strauss a fost ames-

fecal în diferite scandaluri finan
ciare, el a trecut cu bine prin 
toate acestea. „Acest om își 
poate permite totul..." conchide 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU".

Cercurile largi ale opiniei pu
blice își exprimă în același fimp 
uimirea de ce în asemenea con
diții conducerea partidului „de 
opoziție" social-democrat nu a 
luat pînă acum nici o atitudine. 
Ea se preface că nu înțelege că 
cele înfîmplafe cu săptămînalul 
„Der Spiegel" nu reprezintă de- 
cîf balonul de încercare al reac- 
țiunii care urmărește să creeze 
un precedent pentru reprimarea 
întregii prese da opoziție care 
ar îndrăzni să critice politica 
primejdioasă a Bonnului.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București Piața „Scînteii“, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",


