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Trel muncitori 
fruntași In pro
ducție, de la fa
brica de mase 
plastic» - Bucu
rești: Vasile Ru
sii, operator chi
mist, Gheorghe 
Necșolu, matri- 
țor, șl Dumitru 
Oprea, operator 
chimist

(Foto I
GH. VINȚILĂ)

60.000 
de vizitatori

Expoziția „Teh
nica nouă — mij
loc principal de 
ridicare a calității 
produselor", des
chisă în localul 
Consiliului local 
al sindicatelor din 
București, se bu
cură de o mare 
afluență de vizi
tatori. Zilnic, prin 
fața exponatelor 
se perindă mii de 
cetățeni.

De la deschi
dere și pînă ieri, 
expoziția a fost 
vizitată de 60 000 
de cetățeni.

Filarmonica de stat „George 
Enescu" din Capitală își deschide 
stagiunea de concerte simfonice pe 
anul 1962—1963 la 22 septembrie 
a.c. Primul concert va avea loc la 
uzinele „Semănătoarea". Sub ba
gheta dirijorului Mircea Basarab, 
orchestra simfonică, avînd ca solist 
pe Ion Voicu, va interpreta Rapsodia 
I-a de George Enescu, Simfonia 
spaniolă de Lalo și Simfonia Vil-a 
de Beethoven,

Taberele studențești 
și-au încheiat activitatea

Taberei» studențești organizate In 
timpul vacanței de vară de Uniunea A- 
sociafiilor Studenților șl Ministerul învă- 
Jămlntului, la Sinaia, Predeal, Piriul Rece, 
Izvorul Mureșului și pe litoral și-au În
cheiat activitatea.

In aceste tabere și-au petrecut o parte 
din vacanță, gratuit, aproximativ 12 000 
de studenfi din țara noastră. Tot gratuit 
au lost trimiși pentru a-și Îngriji sănăta
tea In diferite stațiuni balneo-climatice 
mai mult de 2 300 de tineri. In cadrul 
schimburilor cu alte fări, peste 320 de 
studenți romlni și-au petrecut o parte 
din vacanță peste hotare. (Agerpres]

Noi săii de clasă
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

apropie noul an de învățămînf. In 
giunea Galaji, la orașe și safe, se 
crează la terminarea unor noi săli 
clasă, 
orașele 
nafe 56 săli iar la sate peste 120 
săli de 
tens la 
clasă care vor fi date în folosință 
începutul anului școlar.

Sa 
re
g
ele

Astfel, în ultimele săptămîni, în 
Galafi și Brăila au fost fermi- 

de 
în
de 
la

Colectivul 
derii de 
hidrotehnice 
din Capitală a termi
nat lucrările de in
stalare a conductelor 
pentru termoficarea 
complexului de locuințe 
Giulești-Stadion, a unor 
blocuri de pe bulevar
dul Dinicu Golescu, 
precum, și traseul de

po bulevardul 1 Mai. 
De asemenea s-au exe
cutat aproape 5 800 
metri traseu pentru ter- 
moiicarea complexului 
industrial din cartierul 
Militari.

în prezent se lucrea
ză la montarea conduc
telor pe bulevardul 
Muncii.

La parterul noilor 
blocuri de pe șoseaua Mi
hai Bravu din Capitală 
s-au deschis, recent, alte 
cîteva magazine : de tex
tile, galanterie, parfume
rie și mercerie, precum și 
o tutungerie. In zilele ur
mătoare se va deschide și 
un magazin cu încălțămin
te. Noile unități sînt do
tate cu mobilier și utilaje 
moderne.

La întreprinderea de prefabricate 
Progresul" din Capitală se extinde 

fabricarea stîlpilor din beton pre- 
comprimat. 6 linii tehnologice vor 
produce stîlpi pentru rețeie de 
înaltă și joasă tensiune. Se prevede 
ca în viitor turnarea betonului în 
tipare să se facă mecanizat, iar tra
tarea termică a betonului cu tipare 
încălzitoare.

în întreprindere se acordă fot 
mai mare alenfia calității produselor.

In fotografie : laborantul Mircea 
Prundeanu șl tehnicianul Gheorghe 
Bică determină cu aparatul de ultra
sunet rezistența și comportarea beto
nului unui panou.

clasă. Acum se lucrează 
terminarea altor 150 săli.

Construcții de locuințe

Vaccinărl 
împotriva 

bolilor 
contagioase
Incepind din 

ceastă lună, în 
treaga țară se 
desfășura o nouă 
țiune do vaccinări
împotriva bolilor 
contagioase.

Intre 20 septem
brie—15 octombrie 
se vor face vacci
narea și revaccina- 
rea antivariolică a 
copiilor sub un an și 
a celor din clasa
întîia elementară. In 
continuare, pină la 
sfirșitul anului sa 
va desfășura acțiu
nea de vaccinare și 
revaccinara a copii
lor de la 3 luni 
pînă la 12 ani îm
potriva difteriei, te- 
tanosului 
convulsive.
menea, se 
vaccinarea 
nică a 
adulte din 
rural.

și tusei 
De ase- 
continuă 
antiteta- 

populatici 
mediul

OFICIUL TEHNICO-COMERCIAL 
AL R.P. ROMlNE la tîrgul interna
țional de la Viena a fost vizitat la 
10 septembrie de către vicecance
larul Austriei, Pittermann. La primire 
au fost de față membrii delegației 
R.P. Romîne la acest tîrg și repre
zentanții agenției economice a R.P. 
Romîne la Viena.

Metalul — pîinea Industriei, cum 
pe bună dreptate i se spune — 
stă în mod firesc în centrul aten
ției generale. De la siderurgiști, a- 
cești oameni minunați care nu pre
cupețesc nici timp, nici eforturi pen
tru a produce metal mai mult și 
mai bun, și pînă la cei care-1 pre
lucrează, la constructorii ce-1 folo
sesc în ridicarea noilor obiective in
dustriale și social-culturale, toți a- 
preciază metalul ca pe un element 
fără de care este de neconceput 
dezvoltarea economiei naționale.

Ținînd seama de marile sarcini 
ce le revin pentru a produce me
tal mai mult și de calitate superi
oară, conducerile întreprinderilor si
derurgice bănățene au analizat zi
lele trecute la Reșița mersul înde
plinirii sarcinilor dë plan pe 1962'și 
pregătirea în bune condiții a pro
ducției anului viitor.

Un fapt demn de remarcat este 
că toate întreprinderile siderurgice 
din regiunea Banat — Reșița, „Oțe
lul Roșu”, Nădrag — au îndeplinit și 
depășit, în primele 7 luni ale anului 
curent, producția globală și marfă, 
dînd, în același timp, însemnate 
cantități de produse peste plan. 
Succese deosebite a obținut colecti
vul de siderurgiști de la „Oțelul 
Roșu", care a depășit planul la pro
ducția globală și marfă, dînd peste 
plan 738 tone laminate ușoare, 915 
tone tablă sub 4 mm, 648 tone țagle 
relaminate etc. Productivitatea 
muncii a crescut, în aceeași perioa
dă. cu 9,4 la sută.

Succese de seamă a obținut și co
lectivul uzinei „Ciocanul“, care a în
deplinit planul producției globale și 
marfă în proporție de peste 108 la 
sută, realizînd toate sortimentele 
plan.

LA BAZA SUCCESELOR -

fosf instructiv cuvîntul tov. Petre 
Mioc, membru în Comitetul de 
partid al uzinelor „Oțelul Roșu".

— Rezultatele bune pe care le-am 
obținut în acest an.— a spus el — 
sînt rodul activității creatoare a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, conduse cu competență 
sporită de organizațiile de partid. 
Comitetul de partid al uzinei a con
stituit colective din care au făcut

Experiența anului 1962 
la baza pregătirilor 
l[ pentru 1965 j|

de

ACTIVITATEA ORGANIZAȚII'
LOR DE PARTID

O parte din participanții la șe
dință au relevat metodele de mun
că. ale colectivelor lor și ale orga- 

Țiilor de partid. In acest sens a41.

parte cei mai buni specialiști și, 
împreună cu organizația de bază 
respectivă, a analizat în mod amă
nunțit mersul muncii într-un sector 
sau altul, măsurile ce se impuneau 
pentru îmbunătățirea situației. în 
urma unui studiu întreprins de un 
colectiv de specialiști la oțelărie și 
a aplicării propunerilor făcute cu 
acest prilej, rebuturile au scăzut, de 
la 1,8 la sută la numai 0,4 la sută, 
iar calitatea oțelului s-a îmbunătă
țit. In adunări generale ale organi
zațiilor de bază au fost discutate 
probleme privind îndeplinirea pla
nului de măsuri tehnico-organiza- 
torice, luîndu-se de fiecare dată 
măsuri corespunzătoare și urmărin- 
du-se înfăptuirea lor. Firește, mai 
avem încă multe de făcut. Dar nu-i 
mai puțin adevărat că la rezolvarea 
unor probleme trebuie să ne dea un 
ajutor mai mare și direcția noas
tră generală. Ducem lipsă de cilin
dri pentru laminorul la rece. Mi
nisterul nu a stabilit nici pînă a- 
cum cine să ni-i facă, deși reșițenii 
ar putea realiza acești cilindri la 
nivelul cerințelor.

în încheiere tov. Mioc a arătat

că recent comitetul de partid a a- 
nalizat sarcinile ce revin colecti
vului și, în urma consultării cadre
lor de conducere ale uzinei, a re
ieșit că multe din cifrele indica
toare pot fi îmbunătățite.

Siderurgiștii reșițeni au obținut 
și ei însemnate succese în acest an. 
Pe primele 7 luni ale anului planul 
la producția globală a fost realizat 
în proporție de 101,1 la sută,, iar 
la producția marfă — de 101 la sută. 
S-au dat peste plan 320 tone cocs 
metalurgic, 1 170 tone laminate mij
locii, 1 500 tone bandaje și discuri 
și peste 5 370 tone tablă mai mare 
de 4 mm. Economiile rezultate prin 
reducerea prețului de cost sînt de 
circa 8 milioane de lei.

Ținînd seama însă de experiența 
și capacitatea acestui colectiv, de 
tehnica modernă cu care este înzes
trat combinatul siderurgic, rezulta
tele nu oglindesc posibilitățile exis
tente. Reșițenii puteau obține în

NICOLAE ROȘCA

DARURI POPORULUI ALGERIAN. 
La 10 septembrie, la Alger a avut 
loc transmiterea unor daruri ale 
R.D.G., oferite poporului algerian : 
mărfuri textile, mașini-unelte, mo
tociclete, utilaj medical, medica
mente. Tot la 10 septembrie la Al
ger reprezentanților Semilunii Ro
șii li s-au înmînat darurile Crucii Ro
șii Cehoslovace: îmbrăcăminte, în
călțăminte, medicamente, corturi.

DUPĂ ATENTATUL ÎMPOTRIVA 
PREȘEDINTELUI GHANEI. Bilanțul 
victimelor în urma exploziei de la

9 septembrie din apropiere de re
ședința președintelui Nkrumah este 
de trei morți. Doi dintre răniții care 
au fost transportați la spital, la 
scurt timp au murit. Schijele extrase 

■ din corpurile răniților apaițin, po
trivit experților, aceluiași tip de gre
nadă care a fost folosită în atenta
tul anterior împotriva președintelui 
Nkrumah.

UN APEL AL CINEAȘTILOR 
FRANCEZI. „Vrem să avem posibili
tatea de a ne exprima și de a trăi 
din meseria noastră", se spune în
tr-un apel dat publicității la Paris 
și semnat de 95 de cineaști francezi, 
în frunte cu Claude Autant Lara, 
Jean Boyer, Yves Ciampi, René Clair, 
Louis Daquin, Jean Paul le Chanois, 
Vladimir Pozner.

CATASTROFA AVIATICĂ. Un a- 
vlon al forțelor strategice ale avia
ției S.U.A. s-a prăbușit la 10 sep
tembrie într-o regiune muntoasă din

»».. . -... ' . -----

(Continuare în pag. a Il-a)

/ Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți la amiază 
pe ministrul comerțului al Dane
marcei, Hilmar T. I. Baunsgaard, 
conducătorul delegației economice 
daneze care se află în țară. Oaspe
tele a fost însoțit de ministrul Da-

nemarcei în R. P. Romînă, Ioachim 
Henrik-Georg, baron de Zytphen- 
Adeler.

La întrevedere au luat parte Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

(Agerpres)

Cm planul pe 9 luni

persoane

AL CON-
ÎNVĂȚĂ-

statul Washington. 44 de 
au pierit.

CONGRESUL NAȚIONAL 
SILIILOR MUNICIPALE DE
MINT, încheiat la Havana, a făcut 
bilanțul marilor succese obținute în 
ridicarea nivelului cultural al popu
lației din Cuba. Una din cele mai 
importante probleme trasate la Con
gres este de a mări numărul celor 
ce învață pînă la 1 300 000. în în
cheierea Congresului a luat cuvîn- 
tul primul ministru Fidel Castro.

La Hunedoara, în noul oraș s-au 
dat anul acesta în folosință siderur- 
giștilor 
număr 
rioadă 
centru 
mutat 
alte 50

Cele două orașe ale siderurgiștilor 
din această parte a țării — Hunedoa
ra și Calan — continuă să se dezvol
te. în cvartalul care va constitui vii
torul centru al Hunedoarei, de 
exemplu, constructorii au început să 
înalțe 3 blocuri cu 9 etaje, avînd 
fiecare cîte 100 de apartamente.

încă 570 de apartamente, 
sporit față d'e aceeași pe- 
a anului trecut. într-un alt 
siderurgic, la Calan, s-au 

recent în noi apartamente 
de familii.

Fi!e din jurnalul 
de bord 

al vasului „Cluj

civile“, 
vasului,!(

I f
I 
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 PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul întreprinderii de foraj 
Ploiești și-a îndeplinit sarcinile de 
plan pe primele trei trimestre ale 
anului cu 23 de zile mai devreme. 
Brigăzile de foraj conduse de 
Gheorghe Aurel, Ion Stanciu, 
Marin lorga, Constantin Scoruș 
și alții au realizat viteze spo
rite de foraj și au redus sim
țitor termenul de săpate a son
delor. Pe întreprindere, produc
tivitatea muncii a crescut în pri
mele 8 luni ale anului cu 8,2 la 
sută și s-au realizat 2 291 000 lei

' economii peste plan.

I
*

Sondorii de la întreprinderea 
de foraj Zătrenl, regiunea Olte
nia, au îndeplinit planul pe pri
mele trei trimestre din acest an 
cu 20 de zile mal devreme. Prin 
extinderea forajului cu turbina 
la aproape trei sferturi din volu
mul total al lucrărilor de fora] 
s-a depășit viteza de lucru pla
nificată pe primele 8 luni cu 5,2 
la sută. Prețul de cost a fost re
dus simțitor:, obțlnîndu-se pînă 
în prezent pe întreprindere eco
nomii suplimentare în valoare de 
peste 2 000 000 lei, în loc de 
670 000 lei, cît prevedea angaja
mentul.

rul stării 
mandantul 
eliberează „certificatul". 
„Să fii cadru de nă
dejde al marinei noas
tre comerciale. Să porfi 
cu cinste tricolorul tării 
peste mări și
— scrie 
pe hîrtia 
lică. Al 
ficat" se 
rinarilor
cualorului. Mult' dintre 
cei de pe nava „Cluj"
— în frunte cu coman
dantul — îl au și pe 
acesta.

Dolat cu aparatură 
modernă de comandă și 
orientare, utilaje de ri
dicat, magazii mari de 
mărfuri și cabine con
fortabile, vasul „Cluj“, 
construit pe șantierele 
gălățene, se numără 
printre cele mai moder
ne nave comerciale ro- 
mînești. In cursele pe 
caro le-a făcut pînă a- 
cum, străbătînd Marea 
Neagră, Egee, Marmara, 
Mediterană, Nordului și 
Oceanul Atlantic, a vi
zitat șapte țări.

Nu numai vasul esto 
tînăr, ci și echipajul. 
Media vîrstei marinari
lor care îl deservesc 
este de 25 de ani. Liviu 
Neguf, comandantul va
sului, este unul dintre 
cei mai
danti de nave 
ciale ale portului Cons
tanta. S-a înfrățit cu 
marea din copilărie. II 
Iubesc to)i cei din 
echipaj pentru că e pri
ceput și curajos.

...Dar să întoarcem fi
lele jurnalului de bord 
și, prin mijlocirea lor, să 
reconstituim cîieva mo
mente din activitatea 
echipajului de pe 
într-una din că
lătoriile sale pe 
întinsul mărilor 
și oceanelor.

BOTEZUL 
OCEANULUI

oceane" 
cu litere mari 
aceasta simbo. 
doilea, „certi- 
eliberează ma
la trecerea E-

comandantul.
— Florian 

Vasul uriaș 
mîinilor în- 
ale timonie-

sultă cu > 
La timonă 
Georgescu, 
se supune 
demînatice 
rului. Pe punte și în ce
lelalte compartimente 
ale vasului, 
sînt la 
noaptea 
valurile.

Odată
lor, cerul se limpezește, 
iar pe orizont se înalță 
soarele. Furtuna a tre
cut.

marinarii 
post. Toată 
au înfruntat

cu Ivirea zori-

La G.A.S. Urzlcenl lucrările pentru însilozarea porumbului se desfășoară din plin.
(Foto : Agerpres)

£ondi[ii asemănătoare, rezultate diferiteîn situația operativă 
primită la Consiliul a- 
gricol regional Iași pri
vind însilozarea furaje
lor, raionul Vaslui figurează printre 
raioanele fruntașe, iar Negrești 
printre cele codașe, deși condițiile 
din cele două raioane sînt asemă
nătoare, în raionul Vaslui, din can
titatea de 58 000 tone furaje pla
nificate a fi însilozate s-au reali
zat pînă la 9 septembrie peste 
45 000 tone, în timp ce la Negrești 
s-a însilozat numai jumătate din 
cantitatea prevăzută.

Colectiviștii din raionul Vaslui se 
situează printre fruntași pentru că 
odată cu porumbul au însilozat si 
o cantitate de aproape 8000 tone 
de alte furaje. In acest raion însi
lozarea furaielor a început încă din 
vară, la îndemnul inginerilor agro
nomi și zootehniști repartizați să 
lucreze în gospodăriile colective. Șl 
în prezent, împreună cu porumbul, 
colectiviștii însilozează toate re
sursele de furaje. Campania de în- 
silozare a porumbului se bucură de 
o deosebită atenție. La gospodăria 
colectivă 
exemplu, 
de inimă 
însilozeze 
furaje. Sub îndrumarea tovarășului 
Simon Eugen, inginerul gospodăriei, 
s-a făcut un siloz la suprafață, cu 
pereții din baloturi de pale. Pînă la 
9 septembrie la această gospodărie 
s-au însilozat aproape 1 000 tone fu
raje din cele 1 200 tone planificat».

dln Munteni de Sus, spre 
lucrînd cu multă tragere 
colectiviștii au reușit să 
zilnic cite 150—200 tone

Colectiviștii au hotărît ca în conti
nuare să însilozeze pălăriile 
floarea-soarelui și cocenii de 
rumb în amestec cu frunze de sfe
clă și otavă de lucernă pentru a de
păși cantitatea planificată.

La fel au procedat colectiviștii din 
Cosești, care au 
zeze peste 1 600 
tone furaje, în loc 
de 1 400 tone cît 
au prevăzut. Me
rită atenție și ex
periența colecti
viștilor din comu
na Știoborăni, 
care au pornit o 
de adunare a mohorului și a coceni
lor verzi de prin lanurile de porumb 
boabe, a vrejilor de bostani etc. 
Zilnic, cele două tocători funcțio
nează din plin, alimentate cu astfel 
de furaje. Pînă la 9 septembrie în 
cele trei gospodării colective din 
comuna Știoborăni s-au însilozat 
peste 1 500 tone furaje, din cele 
1 900 tone planificate. Zilele aces
tea se va trece la însilozarea pălă
riilor de floarea-soarelui în amestec 
cu frunze și colete de sfeclă.

La fel procedează și colectiviștii 
din Codăoști, Pribești, Gherghe- 
leu etc.

Bine ar fi dacă consiliul agricol w- 
gional ar ajuta ea această «xp»>

de 
po-

reușit să însilo-

LA ÎNSILOZAREA FURAJELOR 
ÎN RAIOANELE VASLUI $1 NEGREȘTI
''Ulllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ’ 

susținută acțiune

riență să depășească granițele a- 
cestui raion ajungînd în special în 
gospodăriile colective din raionul 

. vecin, Negrești, unde însilozarea fu
rajelor este tărăgănată.

în multe localități din raionul Ne
grești, colectiviștii, fiind lipsiți de 
îndrumarea și sprijinul necesar din 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih Partea consiliului agricol și a sfatu
lui popular raio
nal, au neglijat 
acțiunea de însilo- 
zare a furajelor. 
Aici, alături do 
gospodăriile co

lective din Schela, Scînteia, Draxeni, 
Gîrbești, Tansa șl Suhuleț, care au 
terminat de 
altele unde 
tăți mici de 
nificate. La
Negrești problema însilozărll nu a 
stat deloc în atenția consiliului de 
conducere. Tov. Cezar Sofronie, pre
ședintele gospodăriei, nici nu cu
noștea stadiul însilozării. El a afir
mat că în gospodărie această trea
bă se găsește la jumătate. In rea
litate aici, pînă la 8 septembrie, nu 
s-au însilozat decît 190 tone de po
rumb.

Cum pot oar» privi nepăsători 
»»astă situație tovarășii do la corni-

însilozat porumbul, sînt 
s-au pus la siloz canti- 
furajo față de cele pla- 
gospodăria colectivă

tetul raional de partid și consiliul 
agricol raional Negrești cînd gospo
dăria se află chiar lîngă ei ?

Lipsuri asemănătoare întîlneștl și 
în alte gospodării. Este nepermisă 
situația găsită la gospodăriile co
lective Drăgușeni și Rebricea, unde, 
deși cantitatea de siloz nu-i asigu
rată, frunzele de sfeclă, care s-au 
recoltat de pe suprafețe însemnate, 
sînt lăsate pe cîmp să se usuce. 
La Rebricea, președintele sfatului 
popular comunal, tov. Ștefan Cralu, 
ne-a spus că vor fi însilozate aceste 
frunze după recoltarea întregii su
prafețe cu sfeclă. Dar pînă atunci 
frunzele nu așteaptă, se usucă.

Din constatările făcute în raionul 
Negrești reiese că peste tot există 
suficiente resurse de furaje, care 
pot fi însilozate, dar că acestea nu 
se folosesc în întregime din cauza 
slabei organizări a muncii. Este 
de datoria comitetului raional de 
partid, a consiliului agricol raional 
să Îndrume operativ pe colectiviști 
pentru a însiloza porumbul în a- 
mestec cu alte furaje și pentru a 
organiza în cit mai multe gospo
dării munca In două schimburi.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii“

O RADIOGRAMĂ

tineri coman-
comer-

LA TIMONĂ
18 aprilie 1962. Noap

te... Vintul suflă puter
nic. Apele oceanului 
Atlantic ciocoiesc. Se 
apropie furtuna. Aici, 
în larg, respirația ocea. 
nului este mai profun
dă. Vasul alunecă lă- 
sînd In urmă valurile 
ca niște vălătuci uriași. 
Din partea marinarilor 
un asemenea timp 
furtunos cere atenție 
sporită, ’controlul rigu
ros al traseului pe hartă. 
Aparatele funcționează 
normal. In sala hărților, 
ofițerul mecanic se con-

mai puțin obiș- 
E adresată ofițe- 
mecanic Petre 
Prin undele ra-

20 aprilie 1962. Na 
aPăm în apropierea 
golfului Biscaya. Astăzi 
nava a primii o radio
gramă 
nuită. 
rului 
Urum.
diofom'ce I se comuni
că un eveniment impor
tant : la mii de kilome
tri depărtare, în Con
stanța, soția lui a năs
cut o fetită, Carmen.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii”

16 aprilie 1962. 
Ne aflăm la in-1 
frarea în Atlan
tic, aproape da 
coasta Spaniei. 
Pe navă sînt ma
rinari cara fac 
pentru prima 
oară cunoștință 
cu oceanul. în 
astfel da situații, 
sa respectă tra<L 
ditia madnăreas^ 
că : botezul o- 
caanulul. Unul-.?' 
dintre cel mal > 
tineri este și mo 1 
torlsful Gheor
ghe Cornescu. 
Lucrează liniștit 
tn sala mașini
lor. Nu știe ce-l 
așteaptă. Dar 
tradiția e tradi
ție. O căldare cu 
opă aruncată 
peste el șl bote
zul oceanului • 
săvtrșlt. „Otita»

(C<viinuare 
în pac. Il-a)

y.;-. -«âsssassMw.x.țgj-

La timonă
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In grădina botanică din București.

(Urmare din pag. I-a)

PENTRU O CALI
TATE SUPERIOA
RĂ A CĂRBUNE

LUI

„Comumis-

cîÎ4t- o»*gjcutizAliiß<yr de pariîÂ.

INSTRUIREA SE
CRETARILOR OR

GANIZAȚIILOR 
DE BAZA

BUZĂU. Odaia pa lună, 
la comitetul raional de partid 
Buzău are loc instruirea se
cretarilor organizațiilor de 
bază pe problemele actua
le ale muncii de partid, La 
ultimul instructaj, iov. lor 

Vasile, secretar al comitetului raional de partid, a 
prezentai expunerea : „Preocuparea organizațiilor de 
bază pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 cu 
privire la întărirea continuă a rîndurilor partidului". 
A fost subliniată cu acest prilej experiența bună a 
organizațiilor de bază din comunele Scutern'ci, Po
goanele, Smeeni, Cosfeșfi, Padina, în ce privește 
munca de primire de noi candidajl șl membri de 
partid și educarea comunistă a acestora.

Printre metodele bune folosite da organizațiile de 
bază pentru educarea comunistă a noilor candidați și 
membri de partid au fost amintite ; încadrarea lor în 
învăfămînful de partid, prezentarea în fafa candida- 
jilor de partid a unor conferința pe feme ale construc
ției de partid și de stat, întîlnlri cu vechi membri da 
partid, recenzii de cărji, citirea în colectiv a presei etc.

Instructajul s-a încheiat cu scurte Informări privind 
sarcinile actuale ale organizațiilor de bază din agri
cultură.

LUPENI (coresp. „Scîn- 
teii"). — In primele luni 
ale acestui an, minerii din 
sectorul I B al minei Lu- 
peni erau criticați pentru

calitatea slabă a cărbunelui. Organizația de bază 
a ținut o adunare de partid deschisă, în care au 
lost analizate cauzele neîndoplinfrii planului la 
calitate. S-au stabilit cu această ocazie o serie 
de măsuri politice și tehnico-organizatorice. Con
ducerea administrativă a sectorului a tost obligată 
să se îngrijească de aprovizionarea ritmică a locu
rilor de muncă cu materiale. Toți maiștrii, membri 
și candidați de partid, au primit, în aiara obliga
țiilor lor de producție, sarcina să se ocupe de 
cîte o brigadă rămasă în urmă. Circa 40 de agi
tatori, printre care Andrei Ciuciu, Nicolae Oprea, 
Constantin Mazilu și alții, au ținut convorbiri cu 
muncitorii despre posibilitățile de îmbunătățire a 
calității cărbunelui. In urma acestor măsuri sec
torul I B s-a situat în fruntea luptei minerilor de 
la Lupeni pentru o calitate superioară a cărbune
lui' cocsificabil.

(Foto : Gh. Vințliă)

BUCUREȘTI. — La cabi-CURS PENTRU
PROPAGANDIȘTI netul comitetului raional

—;------- ——--------- -— de partid 30 Decembrie
din Capitală are loc, zilele acestea, pregătirea, fără 
scoatere din producție, a unui număr de peste 800 
de propagandiști. In fața lor au fost ținute pînă 
acum expuneri despre victoria definitivă a socia
lismului în R.P. Romînă, creșterea rolului condu
cător al partidului în perioada desăvîrșirii con
strucției socialiste etc. Pentru a se asigura o legă
tură mai strînsă între cunoștințele teoretice pre
date și activitatea practică, propagandiștii au fost 
împărțiți în seminarii după specificul muncii lor 
profesionale. Cu cei din unitățile centrale econo
mice și productive se va discuta în mod deosebit 
despre însemnătatea creșterii productivității muncii, 
reducerii prețului de cost, îmbunătățirii calității 
produselor. Cu propagandiștii din instituțiile cu 
caracter ideologic (Academia R.P. Romme, edituri, 
redacții ș.a.) va fi discutată tema : „Formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii din patria noastră".

Ultima expunere va înfățișa sarcinile de viitor 
care stau în fața organizațiilor de partid din raion.

acest an realizări mult mai mari, 
în special în domeniul creșterii pro
ducției de oțel, fontă și laminate^

CÎND REZERVELE INTERNE
NU SÎNT PE DEPLIN FOLOSITE

NICOLAE LABIS

ÎNTRECEREA SO
CIALISTĂ - 

PREOCUPARE 
PRINCIPALĂ

VATRA DORNEI, La co
mitetul de partid al între
prinderii forestiere Iaco- 
beni, raionul Vatra Dornei, 
s-a analizat nu de mult,

ta cadrul unei plenare, munca depusă de comi
tetul sindicatului pe întreprindere pentru organi
zarea și desfășurarea întrecerii socialiste.

Atît din referat, cit și din discuțiile purtate, a 
reieșit că, prin antrenarea muncitorilor în între
cerea socialistă, în perioada de la începutul anului 
și pînă acum planul producției globale și produc
ției marfă a fost îndeplinit și depășit, realizîn- 
du-se economii peste sarcina planificată la redu
cerea prețului de cost în valoare de 157 000 lei. Au 
fost evidențiate brigăzile cu acord global conduse 
de Timiș Nicoară-Scoropan, de la sectorul I Șesuri, 
care a realizat o productivitate fizică de 2,34 mc 
om/zi și cea condusă de Nichita Chiloti, de la sec
torul Ciocănești, care a realizat o productivitate 
de 2 m c om/zi. în planul de măsuri adoptat de 
plenară se prevede, printre altele, organizarea mai 
bună a evidenței întrecerii socialiste, urmărirea 
realizărilor și popularizarea fruntașilor. (Din ziarul 
„Zori noi“).

Căuțînd să scoată la iveală cau- 
zele acestei situații, unii dintre vor-, 
bitori — printre care Rihard Sattin- 
ger, șef adjunct al secției furnale, 
Ilie Nisipeanu, director tehnic al 
Combinatului siderurgic, Nicolae 
Sîrbu și ing. Moldovanu, șefii ad- 
juncți ai secțiilor oțelărie și respec
tiv laminoare — au arătat o serie 
de lipsuri pentru remedierea cărora 
și ministerul tutelar ar fi trebuit să 
acorde un ajutor mai substanțial. 
Este vorba de asigurarea ritmică cu 
materii prime și materiale, de re
partizarea unor vagoane pentru 
zgură și a unui vagon cîntar, a unor 
oale pentru turnare strict necesare 
la furnale, de întîrzierea dării în 
folosință a unor obiective de inves
tiții prevăzute în plan etc. Pe de 
altă parte, ei s-au referit la lipsa 
unor piese de schimb care trebuiau 
executate de către Uzinele construc
toare de mașini Reșița. Comitetul 
orășenesc de partid Reșița avea da
toria să analizeze la timp situația 
și să ia măsurile cele mai potrivite 
care să fi dus la rezolvarea acestor: 
probleme.

Mulți dintre vorbitori au scos ta 
evidență și unele deficiențe ta or
ganizarea producției. Bunăoară, a- 
plicarea întocmai a tuturor măsu
rilor cuprinse în planul tehnic al 
combinatului — și în special cele 
privind ridicarea nivelului tehnic al 
utilajului de producție și extinderea 
tehnologiei avansate ar fi dus, 
fără îndoială, la realizarea indici
lor de utilizare la furnale și oțelării. 
Vorbitorii au cerut de asemenea con
ducerii combinatului să continue cu 
perseverență căutarea unor soluții 
tehnice în vederea micșorării pro
centului de rebuturi la bandaje și 
discuri. Totodată, asimilarea de noi 
mărci de oțeluri și laminarea aces-

tora la dimensiunile cerute împun 
o mai mare atenție din partea în
tregului colectiv al combinatului, 

în ședință s-au subliniat și alte re
zerve importante care n-au fost su
ficient puse ta valoare. Conducerea 
tehnică a Combinatului siderurgic 
Reșița a neglijat una din pîrghiile 
importante care duce la creșterea 
productivității muncii — și anume 
lucrările de mică mecanizare, deși 
dispune de sume importante de 
bani alocate în acest sens. La lami
noare, de pildă, nu s-au făcut unele 
lucrări de mecanizare a transportu
rilor și a operațiilor de tăiere a pla
tinelor, lucrări care ar fi contribuit 
la realizarea planului pe sortimente. 
Se pare că asemenea probleme sînt 
considerate ca fiind mărunte de 
.vreme ce, în discuțiile lor, vorbitorii 
menționați mai înainte nu s-au 
referit la lipsurile interne care au 
existat în activitatea colectivului pe 
care-1 conduc. In loc să insiste, așa 
cum era normal, asupra unor cauze 
interne, unii vorbitori — ca tov. Ni
colae Sîrbu, șef-adjunct al secției 
oțelărie — au fost înclinați să se 
ocupe mai mult de măsurile care 
ar trebui luate de ministerul, res
pectiv. Or, chiâY și tov. Sîrbu este 
convins că rezervele interne exis
tente la oțelărie n-au fost 
.departe epuizate.

O problemă viu discutată 
îre siderurgiștii bănățeni
realizarea sarcinilor de investiții. La 
Reșița, bunăoară, s»au construit și 
dat în folosință anul acesta impor
tante obiective industriale, printre 
care un nou furnal de 700 mc, fabri
ca de aglomerare. Dar vorbitorii au 
arătat în această privință și unele 
lipsuri care au făcut ca lucrările 
la unele obiective să înceapă cu în- 
tîrziere — iar darea acestora ta fo
losință să fie uneori amînată. S-a 
subliniat că una din cauze a fost 
nerespectarea termenelor de exe
cuție a unor obiective deoarece 
șantierele nu au avut la timp toate 
proiectele și documentația tehnică 
necesară.

Tinînd seama de complexitatea

nici pe

de că- 
a fost

de investiții, de însemna
ta realizarea planului de 
pe acest an, este necesară

lucrărilor 
tatea lor 
producție 
o colaborare mai strînsă între con
ducerea combinatului siderurgic și 
a întreprinderii de construcții res
pective, precum și un ajutor mai 
eficient din partea Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor d'e Mașini.

★

Așa cum s-a subliniat în cadrul 
ședinței, obiectivele principale ale 
planului pe 1963 în ramura siderur
gică se axează pe însușirea a noi 
mărci de oțeluri și creșterea sub
stanțială a procentului de oțeluri 
speciale și aliate necesare realizării 
de utilaje la cel mai înalt nivel teh
nic, ridicarea continuă a calității 
producției, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

însușindu-și experiența înaintată 
ta muncă, înlăturînd deficiențele 
care au existat, siderurgiștii bănă
țeni vor face față cu succes sarci
nilor ce le revin pentru îndeplinirea 
planului pe 1962, creînd astfel toate 
condițiile desfășurării cu succes a 
producției anului viitor.

Prin Gara de Nord se perindă zilnic 
zeci de trenuri cu mii de călători. Pen
tru a putea face față traficului, incom
parabil mai mare decît în trecui, gara 
a fost lărgită și reamenajată. „La noi 
îndeplinirea planului de producție în
seamnă asigurarea unei bune deserviri 
— ne-a declarat de la prima întîlnire 
șeful stafiei. Dacă sînt mulfumifî călă
torii, avem motive să fim și noi“...

Am făcut în Gara de Nord un popas 
mai lung, însofindu-i pe călători în 
cursul unei zile.

Din primul moment remarci rezulta
tele eforturilor depuse mai ales în ulti
mii ani în ceea ce privește amenajarea 
modernă a gării, a spajiilor interioare, 
lumina care se revarsă din abundență 
pe peroane, numeroasele unități 
deservire, înfr-un cuvînt aspectul 
neral corespunzător unei gări de 
pitală.

Am refinuf însă și un șir de neajun
suri care trebuie reproșate conducerii 
stafiei. Unele sînt mai mari, altele mai 
mărunte. Dar într-un punct atît de ca
racteristic pentru București cum este 
Gara de Nord, legală prin mii de fibre 
de viaja întregului oraș, fiecare amă
nunt privind deservirea publicului are 
importanță. Felul cum sînl rezolvate 
aceste probleme îți dă o imagine des
pre gradul de exigență al tovarășilor 
din administrația gării, din or
ganele de resort ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

irește, primui arum al cefăjea-
RH nului care părăsește Capitala e 

la casa de bilete. lnlr-o gară atît de 
mare, din care trenurile pleacă la inter
vale scurte, te așfepji ca lucrurile să 
fie în așa fel organizate îneît călăto
rul să nu piardă nici o clipă de prisos. 
Cînd colo, la ora 8 dimineața ne-au 
înlîmpin'at doar patru case des
chise, cu patru funcționare nervoa
se și lungi șiruri de oameni care-șl 
așteptau rîndul, Din numeroasele ghi
șee de eliberare a biletelor existente 
în Gara de Nord, opt erau închise, 
în legătură cu această situafie, con
ducerea stafiei ne-a vorbit despre un 
„șvîcnet" (?) în jurul orei 8, despre 
concedii, despre lipsa casierilor- Ar

de

fi fost preferabil să auzim cîte ceva 
despre preocupările conducerii admi
nistrative, ale organizației de bază șl 
sindicatului pentru evitarea unor ase
menea situații.

Fie că pleacă sau vin, călătorii sînt 
mai întotdeauna grăbiți. De aceea, 
procurarea unui bilet, obținerea unei 
informații sînt lucruri pe care cetățea
nul trebuie să le obțină, cum s-ar spu
ne, „din mers“. Probabil că de aceea 
la biroul de informații a și fost afișată o 
plăcuță : „Staționarea interzisă". Cu 
alte cuvinte, cetățeanul care a primit 
informajia solicitată trebuie să lase pe 
altul la rînd. Exisfînd trei ghișee 
informații, treaba ar putea merge 
pede. Dar nu merge. Din cele 
funcționare care ar trebui să dea 
formațiile solicitate, doar pe una o 
găsești în permanenfă. Foarte ocupa
tă, ac.easfa „îți aruncă" informajia din 
vîrful buzelor și, cu un semn al cărui 
înțeles e limpede, te-a și... expediat.

Se cere în această privință nu nu
mai ceva mai multă solicitudine, mai 
multă politeje, un efort mai mare de 
a da oamenilor răspunsuri clare și co
recte, ci și 
noi slșteme 
marea celor

Călătorul 
instalat bagajele în tren. Dar pînă la 
plecare mai a timp, Se duce atunci 
să-și cumpere țigări reviste, o carte 
de la librăria gării. In această privin
ță n-are nici un motiv să se plîngă ; 
standurile sînt bogat aprovizionate cu 
de toate, Dacă îi vjne însă în gînd să 
se ducă la bufetul Expres ca să ia o 
gustare și o bere, riscă să piardă tre
nul. Bufetul e bine aprovizionat, dar 
deservirea merge deseori foarte încet. 
Și înfățișarea localului e puțin primi
toare. Este greu de înțeles cum 
tovarășii de la serviciul de exploatare 
a agențiilor de voiaj și restaurante de 
pe lîngă Direcția regională C.F.R. 
București tolerează asemenea neajun
suri, mal cu seamă în cea mai mare 
gară.

Tot serviciul de exploatare a| agen
țiilor de voia] șl restaurante are în 
seamă și chioșcurile de pe peroane. 
Ce oferă acestea călătorilor î Cîteva

de 
re- 

trei 
in-

strădania do a introduce 
care să înlesnească infor- 
interesaji.

și-a cumpărat bilet, și-a

dulciuri — mai bine zis drajeurl, bom
boane — și, destul de rar, ceva de 
băut. Cît privește gustările — ba sînt 
chifle, dar nu sînt cîrnați ori chiftele, 
sau invers. Călătorii au pe drept 
cuvînt pretenjia să găsească la bufe
tul Expres, la restaurantul-gării, la 
chioșcurile de pe peroane un sorti
ment variat de produse, o deservire 
corectă, civilizată, Cu puțin mai mult 
interes și inițiativă s-ar putea pune în 
vînzare răcoritoare în ambalaje mici, 
gustări la pachet și atîtea alte produse 
necesare multor călători, dar pe care 
aceștia n-au mai avut timp să și le 
procure.

^Hici asigurarea curățeniei pe pe- 
L*®roane nu este un capitol care 

poate fi neglijat. Dar cei în drept nu-i 
acordă atenfia cuvenită. Cauți coșurile 
de gunoi. Cînd le găsești, vezi că sînt 
goale. Poate călătorii le ocolesc ? Nici 
pomeneală. Doar și ei ar fi dornici să 
păstreze curățenia. Numai că nu reu
șesc întotdeauna să le descopere. De 
ce? Pentru că sînt „dosite“ în interio
rul unor șfîlpi metalici. Și, ca nu cumva 
să atragă atenția, sînt vopsite în cu
loarea stîlpilor.

...A trecut de miezul nopții. Forfota 
parcă s-a mai potolit. Dar vocea crai
nicului anunță cu aceeași regularitate 
sosirile și plecările trenurilor, lată, a ve
nit un tren de la Cluj. Majoritatea că
lătorilor și a turiștilor se îndreaptă gră
biți spre ieșire. Unii însă șovăie; îi vezi 
parcă descumpăniți. Sînt cetățeni care au 
venit pentru prima oară în Capitală. 
Privesc 
sind o 
întrebe 
telurile 
ajunge 
Nord, pe zeci de metri pătrafi de pa
nouri, se face o reclamă disproporțio
nată vinului roșu, nu există aici 
măcar un simplu afiș care să-i 
formeze pe călători unde se 
hotelurile cele mai apropiate, ce 
caluri sînt deschise toată noaptea șl 
cu ce mijloace de transport se 
poate ajunge acolo. E de mirare, 
dar nici măcar locul sălilor do 
așteptare nu este Indicat nicăieri. Oa-

într-o parle, în alta și, negă- 
soluție mai bună, încep să se 
unii pe alții : „Unde or fi ho- 
cele mai apropiate ? Cu ce poți 
acolo ?“ Dacă în Gara de

nici 
in- 

află 
to

Acest volum masiv, de 440 
de pagini, reunește — pen
tru prima dată — aproape 
Întreaga producție a tînăru- 
lui poet, adică versurile din 
„Primele iubiri' (1956), „Lupta 
au inerția“ (1958), numeroa
se poezii din reviste și ziare, 
ca și postumele. Volumul ne 
ajută deci să ne formăm o 
părere asupra debutului cu 
totul deosebit al unui poet, 
mort la 21 de ani. Stima și 
dragostea de care este în
conjurată opera de-abia in
cipientă a poetului se dato
rase însă nu numai marilor 
promisiuni literare, pe care 
o moarte au totul prematură 
avea să le anuleze, ci mai 
ales valorii reale a poeziilor 
existente, mărturie a unei 
fertilități artisuce remarca
bile. Cu alte cuvinte, acest 
volum este nu numai rodul 
unor căutări, ci și al unor 
realizări a căror valoare o- 
biectivă se impune dincolo 
de considerațiile biografice, 
dramatice.

Nicolae Labiș, reprezen
tant de frunte al tinerilor 
poeți educați de partid, 
crescut odată cu revoluția 
biruitoare, exprimă odată cu 
clasicele atribute ale tine
rei», entuziasmul tuturor po
sibilităților. Poezia sa ră
mîne o expresie a tensiunii 
etice către idealul comunist 
al omului nou, a neînceta
tei confruntări autocritice cu 
înaltul nostru ideal. Carac
teristica poeziei sale constă 
în permanenta dorință de a 
se depăși, zdrobind vechiul, 
inerția în sine, în ceilalți, de 
a arde în flăcările entuzias
mului tot balastul mentali
tăților burgheze, blestemată 
moștenire a unei blestemate 
societăți. Poezia sa ni s-a 
impus prin pasiunea pentru 
marile idei contemporane, 
prin capacitatea de a ex
prima idei- în imagini artis
tice, întărind astfel adevă
rul fundamental că nu poate 
exista o mare poezie, o 
mare artă în afara aceleia 
ce exprimă. înaltele idei ale 
vremii. Sensul dezvoltării 
creației sale era—tot mai ac
centuat, — acela al pasiunii 
ideilor comuniste, comunica
te cu forță șl entuziasm.

Acest volum constituie o 
autobiografie lirică, a cărei 
valoare tipică este incontes
tabilă. Peste copilăria can
didă, ticălosul război fas
cist a lăsat urme dureroase 
asupra cărora, amintirea 
poetului se reîntoarce me
reu, cu amară mînie („Zur
gălăul“, „Ion”, „Blestem", 
„Versuri de dimineață", „în
ceputul" etc.). Din asemenea

prime amintiri izvorăște pa
siunea cu caro mereu Labiș 
avea să condamne războiul, 
pe ațîțătorii la război, să e- 
logieze pacea constructivă 
și vigilența apărătorilor 
păcii. De aici și dragostea 
pentru acei ce au pornit cu 
elan să ridice țara din ruini, 
să răspîndească ideile revo
luției și să le realizeze — 
comuniștii („După secetă', 
„100“, „întilnire cu tracto
riștii', „Liliacul timpuriu“, 
„Prietenul Glad“, ..
tulul“ ș.a.). Lupta grea, eroi
că, împotriva dușmanului do 
clasă, avea să lase o im
presie deosebit de puternică 
asupra sensibilității adoles
centului, să imprime poeziei 
sale, încă de la început, un 
spirit combativ. Poetul a 
simțit nevoia să revină neîn
cetat asupra acelei perioade 
grele, care a coincis cu a- 
dolescența sa, să se con
frunte pe el, cel de mai tîr- 
ziu, cu aspirațiile acelei vîr- 
ste, fiindcă adolescența ră- 
mîne în poezia sa imaginea 
purității și intensității idealu
rilor etice, rămîne vîrsta en
tuziasmului.

Primele iubiri ale lui Nico
lae Labiș — cărora avea să 
le rămînă pînă la urmă cre
dincios — sînt cele pentru 
munții și codrii copilăriei, 
pentru oamenii simpli 
ale căror suferințe trecute și 
aspirații prezente le cunoaș
tem, pentru activiștii cel 
neosteniți care duc pretutin
deni îndemnuri luminoase 
pentru mărețele țeluri ale 
partidului, Celor trei iubiri 
fundamentale—pentru natura 
patriei, pentru popor, pentru 
partid — le va dedica el 
toate versurile, întreaga sa 
forță creatoare, întregul său 
entuziasm. Izvorul poeziei 
sale se află — a mărturi
sit-o mereu — în creația 
populară, în veșnic noul 
folclor : Bătăile versului am 

. prins a deprinde / Nu din 
cărți, ci din horă, din 
danț, / Rimele, din bocete 
și colinde, / Din doinele 
seara cîntate pe șanț“. 
Poetul se dorește, încă de 
la început, expiesie a colec
tivității : „Pe atunci te-nvă- 
țam țara mea, te-nvățam / 
Cu copaci și cu cer, cu 
pălmaș și cu vită, / Cu luna 
lividă sticlind în spărtura 
de geam / Șl cu gura usca
tă de foame ca piatra trăz- 
nită". („începutul“). Desigur 
că în opera tînărulul poet, 
evocarea trecutului dureros 
ocupă un loc mai mic șl că 
prezentul socialist inundă 
fertil tematică.

se desprinde 
la oame- 

care construiesc eiec-

Spectacol al formațiilor fruntașe
DEVA (coresp. „Scîn- 

'teii"). — Teatrul de vară 
din Deva a găzduit recent 
o interesantă manifestare 
cultural-artistică — tre
cerea în revistă a forma
țiilor fruntașe ale festiva
lului 
rile

cest prilej, în fața a nu
meroși spectatori au pre
zentat programe corurile 
siderurgiștilor din Hune
doara, colectivului uzinei 
„Victoria" din Călan, că
minului cultural din 
bra, precum și alte 
mâții artistice.

regional „Pe plaiu- 
Hunedoarei". Cu a-

---------o® o---------

Expoziție a artsșWor amafori
Rupea (coresp. „seîn- 

feii”). — La casa raională 
de cultură din orașul 
Rupea a fost organizată 
cea de-a 3-a expoziție 
bienală de artă plastică a 
pictorilor amatori din ra-

Do- 
for-

aiciion. Au fost expuse 
lucrări în ulei, acuarelă, 
peniță, semnate de mun
citorul Ernst Lurtz, învă
țătorul Vasile Marin, in
ginerul Horst Lang yi 
alții.

Poezia 
din viajă, do 
nil ____ 
tiv socialismul. In poezia 
lui Nicolae Labiș, un loc 
deosebit îl ocupă militantul 
de partid, activistul neobosit 
(„100“, „Prietenul Glad', 
„Comunistului'' ș.a.), a cărui 
putere interioară naște vi
brația ce schimbă lumea, 
care infringe inerția, intro- 
ducînd în viată ritmul crea
tor ; „Bucurie, durere. In 
tine se-mblnă — / BHndâ lu
mină — tăioasă lumină
— / Naltă vibrație împrăș- 
tte-n lire / Șl pentru creștere, 
șl pentru pieire. / Vibrat.»
— pentru ziduri de grădit, 
/ Vibrație pentru un om 
obidit, / Vibrație pentru vi
sare, / Inimă, lacrimă, Hoa
re...“ („Comunistului').

Poet al vremii și al gene
rației sale, iubind noul și 
căutîndu-i expresia artistică 
adecvată, dîndu-și seama 
deci că orice artist autentic 
este un creator și nu un sim
plu imitator al operelor an
terioare, Nicolae Labiș avea 
însă șl un viu simț al tra
diției literare, în sensul că 
înțelegea creația și ca pe o 
continuitate dialectică, artis
tul preluînd și dezvoltînd în 
condiții noi cele mai înain
tate cuceriri ale științei des
pre om, literatura. Emlnescu 
și Sadoveanu, Rimbaud și 
Maiakovski nu erau pentru 
el simple nume demne de 
stimă, ci opere din 
căror mesa] și măiestrie 
învăța cu inteligență și simț 
al contemporaneității. Volu
mul postum — „Lupta cu 
inerția" — dovedește o creș
tere remarcabilă a puterii 
de expresie artistică : ma
xima concentrare, eliminarea 
pasajelor retorice, renunțarea 
la anecdotică etc. Este ușor 
de observat, că, folosind 
mijloacele specifice ale liri
cii, Labiș compunea cu în
cetul o epopee ale cărei 
schele se văd clar în acest 
volum. Dacă „Primele iubiri“ 
era o autobiografie lirică, un 
roman liric al adolescenței 
în vremea noastră, „Lupta 
cu inerția' este o autobio
grafie ideologică, o istorie a 
confruntării și ciocnirii idei
lor, o epopee etică. Pasiu
nea pentru problemele de 
conștiință — nu la modul 
reflexiv, pasiv, ci activ, efi
cient — șl capacitatea re
marcabilă de a converti 
Ideile In imagini artistice, 
îl asigură lui Nicolae Labiș 
un trainic loc de frunte în 
Istoria poeziei romtnești.

PAUL GEORGESCU

Pe întinsul apelor...
(Urmare din pag. I-a)

■-)

Felicitări din partea tovarășilor șl cîfe- 
va pahare de Murfatlar în cinstea 
noului născut.

„VĂ FELICIT, BĂIEȚI l"
22 aprilie 1962. Duminică. în depăr

tare se zărește portul irlandez London
derry. Peste cîteva minute vasul acos
tează. De cart în sala mașinilor — mo
toristul Benone Bican. In timpul dru
mului unul din motoare se defectase. 
Trebuiau luate neînfîrziat măsuri. Cînd 
toate cele trei motoare le ai în stare 
de funcționare, poți fi sigur că învingi 
orice furtună.

După patru ore de cart, Benone Bi
can a rămas în continuare în sala ma
șinilor. Sub conducerea ofițerului me
canic Gheorghe Maxim, împreună cu 
alfi moforiști, Bican a lucrat 22 de ore 
în șir la decarbonizarea motorului. 
Acum foaie trei erau gafa de pornire. 
„Vă felicit, băieți I“, le-a spus coman
dantul. La panoul de onoare al va-

sulul eu apărut nume noi. Printre ele 
r— Benona Bican.

Multe zile pe navă frec fără peripeții 
sau înfîmplări mai deosebite. Munca 
se desfășoară normal. Fiecare îți or
ganizează timpul liber cît mal plăcut 
și folositor. Biblioteca, unde găsești 
cele mai noi volume de literatură po
litică, beletristică, tehnică, are nume
roși cititori pasionali. Uneori marinarii 
vizionează filme, alteori joacă șah, 
table, remi. Adesea ascultă muzică im
primată pe benzi de magnetofon. Se 
organizează concursuri „Cine știe, cîș- 
figă“. Fiecare din acestea lărgesc ori
zontul de cunoștinfe 
încă ceva : îi fac să 
proape de fără...

...Cînd transmitem
nava „Cluj" se pregătește din 
plecare în cursă.

Il urăm drum bun I

mai a-

rîndurl, 
nou de

acesto

SATIRIC 
(Grădina

MUZICAL „C.

Unirea (10; 
20). ACORD 
15; 17; 19;

menii sfau pe pe
ron, prin sălile ca
selor de bilete, în 
timp ce unele 
de așteptare... 
feapfă goale.

Foarte puțini 
lători știu că 
Gara de Nord exis
tă și un punct far
maceutic. De ce? 
Pentru că acesta e 
deschis numai ziua. 
Adică 
cînd 
șl farmaciile 
jurul gării. Noaptea 
însă, cînd el ar fi 
necesar multora, stă 
cu lacătul la ușă. 
„De ce nu-l țineți 
deschis 
tea ?" - 
frebat 
pector de la Oficiul 
farmaceutic al Ca
pitalei. „II putem 
ține, ni s-a răspuns, 
dar cu o condiție : 
să se asigure per
sonalului nostru po
sibilități de... dormit". Ciudată 
rere despre felul cum trebuie să-și 
treacă timpul de lucru un salariat al 
Oficiului farmaceutic I

Tovarășii din conducerea Direcției 
regionale C.F.R. București, cu care am 
discutat despre aspectele semnalate 
mai sus, ne-au Informat că există un 
plan caie cuprinde, printre altele, mă
suri pentru înlăturarea acestor lipsuri. 
Dar pînă la realizarea planului ? Sînt 
oare scutite conducerea Gării de Nord, 
organizajia de partid și cea sindicală 
de aici de îndatorirea de a controla 
activitatea numeroaselor unități de de
servire a publicului, de a lua pe loc 
măsuri pentru organizarea mai bună a 
muncii într-un sector sau altul, de a 
face eforturi pentru încefățenirea unei 
atitudini politicoase, civilizate, la întreg 
personalul de deservire ?

ara de Nord nu este numai o 
MJ,’ instituție internă a C.F.R. Ea este 

principala poartă de intrare în oraș, 
astfel îneît felul cum se prezintă ea în 
ochii călătorului ar trebui să Intereseze

în timpul 
funcfionează 

din

și noap- 
- l-am în- 
Pe un ins-

„Atențiune tovarăși călători ! Trenul nr... în direc
ția... pleacă 
plăcută 1".

pește cinci minute... Vă urâm călătorie
(Foto : M. Cioc)

pS-
pe-

în mai mare măsură Comitetul executiv 
al Sfatului popular al Capitalei. Faptele 
dovedesc însă că pînă acum n-a prea 
existat această preocupare. în gară se 
simte lipsa unui birou de informații ge
nerale asupra orașului, de unde călă
tori, turiști, delegați ai unor întreprin
deri din fără să poată afla rapid unde 
se află hoteluri, ministere, întreprinderi, 
instituții, străzi, diferite expoziții, muzee 
șl afîtea alte locuri de interes gene
ral. Se simte, de asemenea, nevoia 
unei mai judicioase organizări a spa
țiului rezervat publicifăfil, a unei pu
blicități bine gîndite, estetice, folosi
toare.

Cetățenii sînt convinși că organele 
de resort, care au realizat atîtea lu
cruri bune în Gara de Nord, ca șl în 
alte gări, și care își dau seama de im
portanta celor semnalate, vor ști să 
ia măsuri operative pentru lichidarea 
acestor deficiente. Gara de Nord poale 
și trebuie să fie o reprezentativă carte 
de vizită a Capitalei noastre.

G. GRAURE

TEATRUL
Herăstrău) : ANTONIU
— (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA“ (Grădina 
COSTACHE ȘI VIAȚA 
(orele 19,30).

TEATRUL -----------
TANASE“ (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. SOARE ȘI UM
BRĂ : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădi
nă — 19,30), Elena Pavel (10,15; 12; 15,30; 
17,15; 19; 20,45; grădină — 19,30). VÎN
TUL SUDULUI : Sala Palatului R. P. 
Romîne (ora 19,30), Republica (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (9,30; 11,45; 14; 
16,45; 19; 21), înfrățirea între ■ popoare 
(10,30; 14,30; 16,30; 18,40; 20,45), G. Coș- 
buc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (9,45; 
12), Stadionul Giulești (19,45). TINTIN 
ȘI MISTERUL „LINEI DE AUR" : Ma- 
gheru (10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21), I. C. 
Frimu (9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
grădină — 19,45; 21,45), Alex. Sahla (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21; grădină - 19,30), 
Volga (10; 12- 15; 17; 19; 21). ÎMPOTRI
VA ZEILOR : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18.30; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Libertății (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30; 
grădină - 19,30). RĂTĂCIRILE DRA
GOSTEI : Tineretului (9,30; 11,30; 13,30) 
COPILUL ȘI ORAȘUL : Tineretului
(16,30; 18,30; 20,30), Olga Banele (15,30; 
18; 20,30; grădină — 19,30). 49 DE ZILE 
IN PACIFIC : Victoria (10,30; 12; 15; 17; 
19; 21) V. Roaită (10; 12; 15,30; 18; 20,30; 
grădină — 19,30). ULTIMA NOAPTE PE 
TITANIC ; Central (10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30). TOM DEGEȚELUL ; rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
16,30 la cinematograful 13 Septembrie. 
SENTINȚA SE VA DA JOI : 13 Septem
brie (18,30; 20.30), B. Delavrancea (16; 18; 
20). LINGĂ PRĂPASTIA ABRUPTA 
(VINATOAREA DE LUPI) - DRAGO
NUL - COPIII CINTA - FOTBAL PE 
GLOB : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 22). 
FANTOMELE DIN SPESSART : Maxim 
Gorki (11; 16; 18.15; 20,30), T. Vladiml- 
rescu (16; 18; 20; grădină — 19,30). CO
COȘUL SPERIE MOARTEA : 1 Mal (16; 
18.15; 20.30). VIKINGII : Cultural (10; 12; 
15; 17; 19: 21), Grădina Unirea (20,15). 
FOC IN LINIA DOUA : Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21). 713 CERE ATERIZAREA ; 
8 Martie (15; 17; 19: 21; grădină — 19,30), 
Arta (16: 18: grădină - 20). FRUMOASA 
AMERICANA : GTivița (15; 17; 19; 21). 
FIUL HAIDUCULUI : rulează la cine
matograful C-tln David (15,301 18i

„C. I. NOTTARA" (Parcul ------------ cbEOPATRA

STURDZA BU- 
„23 August“) t 

INTERIOARĂ _

20,30). DESTĂINUIRI !
18), Miorița (16 18;
FINAL: Flacăra (10; ...
21), Grădina 13 Septembrie (orele 20), 
Miorița (10; 12; 14), Moșilor (11; 16; 18,15; 
20,30; grădină — 19,30). LACRIMI TlR- 
ZII : Munca (16; 18,15; 20,30). REVISTA 
DE LA MIEZUL NOPȚII — einsam : 
Popular (16; 18,15; 20,30). VÎRS'.. '‘LS 
AUR A COMEDIEI : Donca Simo (15; 17; 
19; 21; grădină — 19,30). UN OM TRECE 
PRIN ZID ; 16 Februarie (16; 18; 20). 
CINE-I DE VINA ? : 'rulează la cinema
tograful M. Eminescu (16; 18,15; 20.30). 
LĂSAREA NOPȚII : Ilie Plntilie (16; 
18,15; 20,30; grădină — 19,30). CIND VINE 
DRAGOSTEA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). O 
VIAȚA : Floreasca (11; 16; 18,15; 20,30). 

' ALBA CA ZĂPADA : Luceafărul (15,30;
17,15; 19; grădină — 20). M-AM SĂTU
RAT DE CĂSNICIE ; rulează la cine
matograful C. Bacovia (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins ; Telejurnalul 
săptămînii. Procedee tehnologice mo
derne. Pregătiri pentru noul an școlar 
de învățămînt profesional. La fabrica de 
confecții „București“. Dicționar tehnlco- 
economic. Fruntașii noștri. Muzică dis
tractivă. Cîntă o formație instrumentală 
condusă de Petre Munteanu. . Soliști : 
Cleopatra Moldoveanu, Elena Slmiones- 
cu, Gică Petrescu și Dorel Livianu. 19,00 
— EMISIUNEA PENTRU SATE.

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

moașă cu cerul mal mult senin. Vin. 
a suflat în general slab în afară de 
Bărăgan, Dobrogea șl Nordul Moldovei 
unde s-au produs intensificări locale și 
temporare. Temperatura aerului a atins 
la ora 14 valori cuprinse între 29 grade 
la Drencova șl 19 grade la Avrămenl. 
La Bucuroști vremea a fost frumoasă 
cu cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat în general slab. Temperatura mi
nimă a fost de 9 grade, iar maximă 
28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 septembrie : In țară vremea se 
va menține frumoasă și va continua să 
se încălzească. Cerul va fl variabil, mal 
mult senin Ploi Izolate, de scurtă du
rată, vor cădea în nord-vestul țării, 
Vînt slab din sectorul vestic. Tempera
tura aerului în creștere ; minimele vor 
fi cuprinse între 5—15 grade, iar ma
ximele între 20—30 grade. In București 
vremea va fl frumoasă și în curs de 
încălzire. Cerul va fl mai mult senin 
.Vint slab. 1

I



Pag. 3fir. 5649Tovarăși Avram Bunadu a primit pe ambasadorul Cubei
Marți 11 septembrie, Avram Bu

na çiu, vicepreședinte al Consiliului 
de Șțgt al R.P, Roțnîne, a primit în 
audiența de prezentare pa Manuel 
Yepe Menendez, ambasador- extraor
dinar și plenipotențiar al Cubei în 
R.P. Romînă. (Agerpres)

.—o«O—
Primirea amfiasartorulul

Rcpuöllcil Mali öe către 
ministrul afacerilor externe 

al R. R. Romine
Marți 11 septembrie, ministrul a- 

f a cerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Mali 
la București, Abdoulaye Maiga, în 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.

înapoierea de la Brno 
a delegației guvernamentale 

a R. P. Romîne
Marți seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne condusă de tov. Con
stantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
Internațional de la Brno (R. S. 
Cehoslovacă).

(Agerpres)

Jntîlniri cu artiști ai TeatruluiHațional din Budapesta
Artiști ai Teatrului Național din 

Budapesta s-au întîlnit marți la 
amiază cu oameni de teatru din Ca
pitală. La întîlnire au asistat și re
prezentanți ai Ambasadei R. P. Un
gare la București.

Artistul poporului Costache An- 
toniu, vicepreședinte al Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale (A.T.M.), a sa
lutat pe oaspeți, felicitîndu-i pen
tru succesul obținut în actualul 
turneu întreprins în țara noastră.

După ce a arătat că turneul tea
trului budapestan a prilejuit o mai 
bună cunoaștere și o mai strînsă a- 
propiere între oamenii noștri de 
teatru și actorii maghiari, artistul 
emerit Niki Atanasiu, prim-secretar 
al A.T.M.. a făcut o scurtă prezen
tare a mișcării teatrale din țara 
noastră.

A luat cuvîntul apoi Meruk Vil- 
mos, directorul Teatrului Național 
din Budapesta, care. în numele 
întregului colectiv, a exprimat adîn- 
ca bucurie pentru ocazia ce le-a 
fost oferită de a cunoaște Capitala 
țării noastre, publicul și pe colegii 
bucureșteni. După ce a vorbit des
pre viața teatrală din R. P. Ungară, 
el a mulțumit pentru primirea cal
dă. prietenească, făcută cu prilejul 
acestei vizite care a lăsat membri
lor colectivului amintiri de neuitat.

In continuare oaspeții maghiari

s-au întreținut cordial cu oamenii de 
teatru bucureșteni.

*
Reprezentanți ai Teatrului Na

țional din Budapesta au făcut marți 
o vizită la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă unde au fost 
primiți de tov. Constanța Crăciun, 
președinta Comitetului. Au fost de 
față Dumitru Popescu, vicepreședin
te al C.S.C.A., Lazăr Vrabie, vice
președinte al Consiliului teatrelor, 
funcționari superiori din cadrul Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Au asistat reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie.

★
Comitetul de Stat pentru Cultură 

șl Artă a oferit marți seara în sa
loanele hotelului Athenée Palace o 
masă cu prilejul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră colec
tivul Teatrului Național din Buda
pesta.

Au participat Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Dumitrescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, directori, regi
zori și actori ai teatrelor bucu- 
reștene.

Au luat parte ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Jenö Kuti, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei 
delegației economice 

daneze
In încheierea vizitei în țara noas

tră a delegației economice daneze, 
Ministerul Comerțului Exterior al 
R. P. Romîne a oferit marți la a- 
miază un dejun în .cinstea oaspeți
lor.

Au luat parte ministrul comer
țului al Danemarcei, Hilmar T. I. 
Baunsgaard, membrii delegației, 
precum și ministrul Danemarcei în 
R. P. Romînă, Ioachim Henrik- 
Georg, baron de Zytphen-Adeler, 
și W. Winther Schmidt, prim-secre
tar și atașat comercial al legației.

Au participat Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, precum și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior.

★
Cu același prilej, Camera de Co

merț a R. P. Romîne a oferit marți 
seara un cocteil.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE Din viața culturală internațională
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CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ün obicei bun..,
Ä s f ă z i,

BELGRAD 11 (Agerpres). — Astăzi pe 
stadionul Armatei din Belgrad se va da 
etqrtul în seriile probei de 400 m gar
duri, cu care se va inaugura cea de-a 
7-a ediție a campionatelor europene de 
atletism, eveniment sportiv așteptat cu 
viu interes. înaintea programului de as
tăzi care cuprinde 3 finale : 10 ÖOO m, a- 
runcarga greutății (femei) și 20 km 
marș, serii și semifinale la 100 m, 4Q0 m 
(bărbati-femei), calificări la triplu salt și 
aruncarea discului (bărbați), va avea loc 
festivitatea de deschidere în cadrul că
reia vor defila sportivii și sportivele 
țărilor participante. Doi concurenti ro- 
mini sînt angajați în cele două finale 
ale primei zile : C. Grecescu (10 000 m) 
și Ana Sălăjan (greutate).

Orașul gazdă cunoaște atmosfera spe
cifică marilor concursuri sportive.

Marti majoritatea atletilor au făcut 
Ușoare antrenamente. Pe pista de alergări, 
la gropile de sărituri sau la cercurile de 
aruncări au fost revăzuti marii favoriti ai 
campionatelor : Brumei, Ovanesian, Press, 
Bolotnikov (U.R.S.S.), Balaș (R.P.R.), Jazy 
(Franța), Foik (R.- P. Polonă) și alții;

Membrii delegației noastre așteaptă cu 
nerăbdare ziua de vineri din cadrul cam
pionatelor, cînd vor Intra în întrecere 
Iolanda Balaș și Maria Diti-Diaconeșcu, 
atlete care se numără printre favori
tele acestor campionate.

Ovanesian (U.R.S.S.) unul din 
marii favorițl.

( La sfârșitul jocului de rugbi ')
[■ dintre Progresul și Olimpia l-am ]

li
f arfe
f M-i
(

Baschet (Jn nou turneu internațional
Începînd de joi și pînă duminică 

pe terenul special amenajat în incinta 
stadionului Giulești se vor desfășura 
întîlnirile din cadrul celei de-a 6-a 
edifii a campionatului european fero
viar masculin de baschet. Participă 
echipele U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S.

Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, Franfa, Belgia, Elvejia și R. P. 
Romînă.

La 14 septembrie se vor desfășura 
semifinalele iar la 16 septembrie me
ciurile pentru locurile 1—2 și 3—4.

auzit pe căpitanul primei echipe, j 
Emil Dumitrescu, strigînd : „Pen- j 
tru Olimpia, publicul spectator șij 
arbitru de trei ori : „Trăiască”. J 
... -a surprins plăcut. Pentru J 
că acest frumos și tradițio- ] 
nai obicei de a-ți saluta ad- > 
versarul, arbitrul și publicul a j 
cam fost dat uitării și nu numai ) 

. de către echipele noastre de j 
rugbi. j

( Se pare că unii jucători au ui- J 
} tat că lupta sportivă înseamnă j 
( mai mult decît o întrecere a for- J 
I ței și îndemânării. Că această j 
i luptă educă în aceeași măsură în j 
I care și dezvolță. Și de aceea ei J 
I datorează partenerului de între- ] 
I cere respect, fie că e, învins sau ) 
[ învingător, ca și arbitrului, chiar I 
[ dacă unele decizii ale sale i-au J 
t nemulțumit, ca și celor aflați în j 
( tribune, care i-au urmărit și în- ) 
j curajat sau i-au dezaprobat, cînd j 
} au greșit. J
f Formațiile noastre sportive ar j 
I trebui să urmeze exemplul juca- j 
[ tarilor de la Progresul, ca și al j 
I jucătorilor Olimpiei care au stri- \ 
f gat la rândul lor :

f 
f 
( i 
L

. . OUI O U/Uz Dbl ,
: „Pentru Pro- ) 

greșul, arbitru si, spectatori, de! 
trei ori „Trăiască”.

E un obicei frumos care nu j 
trebuie uitat. . j

EM. VALERIU j

Informații
® Marti dimineața au părăsit Capitala, 

plecind spre Marea Britanic, Anghel Ne- 
gulescu și Gheorghe Lepădeanu, pre
ședinții comitetelor executive ale sfatu
rilor populare ale orașelor Iași și Cluj, 
care vor participa Ia lucrările Congresu
lui Federației mondiale a orașelor înfră
țite de la Coventry.

® 1er) dimineața a părăsit Capitala 
scriitorul belgian Karel Jonckheere, care 
a fost timp de cîteva zile oaspetele tării 
noastre la invitația Uniunii Scriitorilor.

în cursul vizitei, scriitorul belgian a 
avut întrevederi la Uniunea Scriitorilor, 
Editura pentru literatură universală și 
Editura Meridiane;

® La invitația Uniunii Scriitorilor din 
R. P. ’Romînă a sosit în Capitală proza
torul italian Nino Palumbo, cunoscut ci
titorilor noștri prin cartea sa „Drama lui 
Tranifilo”, tradusă recent în limba ro- 
mină.

(Agerpres)

Ședința Comisiei C. A. E. R. 

pentru colaborarea in domeniul 

industriei ușoare și alimentare 

PRAGA 11 (Agerpres). — La 10 
septembrie s-a încheiat la Praga 
ședința extraordinară a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. de colabora
re economică și tehnico-științifică 
în domeniul industriei ușoare și a- 
limentare. La ședință au partici
pat delegații din R. P. Bulgaria, R- 
S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

La ședințele comisiei au luat 
parte în calitate de observatori re
prezentanți ai R.P.D. Coreene și R. 
D. Vietnam. Comisia a dezbătut 
sarcinile care se desprind din co
municatul cu privire la Consfătui
rea reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
participante la C.A.E.R. și din ho- 
tărîrile celei de-a XVI-a sesiuni 
(extraordinare) a C.A.E.R.

Comisia a elaborat măsurile pen
tru extinderea și adîncirea continuă 
a colaborării între țările membre 
ale C.A.E.R. în domeniul industriei 
ușoare și alimentare și a aprobat 
planul de activitate pe anul 1963.

Discutarea tuturor problemelor 
a avut loc într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă.

In Rhodesia de nord 
va avea loc un simulacru 

de alegeri
LUSAKA 11 (Agerpres). — La 

Lusaka s-a anunțat, luni că Adu
narea Legislativă a, Rhodesiei de 
nord a fost dizolvată și vor avea 
loc alegeri. Aceste alegeri se vor 
desfășura potrivit prevederilor noii 
constituții, care înlesnește doar o 
neînsemnată creștere a numărului 
deputaților negri, fără a prevedea al
cătuirea unei majorități africane în 
Adunarea Legislativă.

O» O

Record... de viteză

Recent la poșta din localitatea St. 
Martin (Franța) a sosit o carte poș
tală care poartă data de expediere 
1903. Așadar, acestei cărți poștale 
i-au trebuit 59 de ani pentru a a- 
junge din localitatea Touraine la St. 
Martin.

No! cutremure în Asia Mică

La 11 septembrie un cutremur de 
15 secunde a zguduit Teheranul și 
regiunea unde acum zece zile s-a 
produs îngrozitorul cutremur în care 
și-au găsit moartea 5 000 de oa
meni.

De asemenea, pentru a doua oară 
în decurs de 6 zile orașul Ig-dir (su
dul Turciei) a fost zguduit de un 
puternic cutremur timp de 5 se
cunde.

Rezultatul trist .
al unui sonda}

După cum relatează ziarul „Libe
ration”, o școală din Chicago s-a 
interesat de soarta foștilor ei elevi. 
Rezultatul a fost deosebit de trist: 
numai 48 la sută din numărul ab
solvenților au reușit să găsească de 
lucru.

Un criminal își împărtășește 
experiența la televiziune

Nu de mult, telespectatorilor ame
ricani le-a fost prezentat crimina
lul Don White, condamnat la moar
te, care a împărtășit din bogata sa 
experiență în săvîrșirea crimelor. 
Timp de o oră, el a povestit cum 
a omorît întîi o bătrînă, iar apoi 
un bărbat. Relatarea criminalului a 
fost întreruptă din cînd în cînd de 
reclame pentru un nou medicament 
împotriva răcelii.

Creșterea nestăvilită a costului 
vieții în Franța

Intr-un comunicat al Institutului 
național de statistică și cercetări e- 
conomice din Franța se arată că în 
ultimii 12 ani costul vieții în Fran
ța s-a dublat. Din anul 1949 pînă 
în 1961 prețurile la 250 de categorii 
de mărfuri de larg consum, ali
mente, servicii comunale au cres
cut în medie de două ori. Se re
simte deosebit de acut creșterea pre
turilor la produsele alimentare. Sin
dicatele franceze arată că datele 
oficiale nu reflectă nici pe departe 
creșterea nestăvilită a costului vieții.

1962

HERO LUPESCU 
regizor

in ro- 
renu- 
teatru

cu aplauze 
de desfătare 

oferite de

a declarat 
au adus o 

minunată 
prograniu- 
gustgt de 
public.

sică a lui Max Rein' 
hardt, am avut prile
jul s-o vedem, 
Iul Glaube, pe 
mita artistă de 
Paula Wessel:.1.

Cum este și 
vizionând spectacolele 
festivalului de la Sal
zburg ne-am gîndit la 
arta lirică din țara 
noastră. Putem afirma 
cu toată certitudinea 
că școala românească 
de interpretare vocală 
poate face față cu 
cinste oricăror aseme
nea manifestări artis
tice internaționale. Și 
în Austria am avut o- 
çazia să auzim elogii 
deosebit de calde la 
adresa școlii noastre 
de eînt. Arta lirică 
poate aduce ?i ea o 
contribuție mereu mai 
pițternică la dezvolta
rea relațiilor culturale 
între popoare.

interpretările din cre
ațiile lui Șostakovici, 
multe din acestea fiind 
prezentate aci pentru 
prima oară. Cunoscu
tul compozitor sovietic 
a luat el însuși parte 
la manifestările festi
valului.

In presa engleză au 
apărut articole care 
conțin aprecieri elo
gioase la adresa artiș
tilor sovietici. Semni
ficativă este titulatura 
de „Festivalul rus” pe 
care, unele ziare au 
daț-o ediției din acest 
an a Festivalului in
ternațional de artă de 
la Edinburg.

Festivalurile inter
naționale organizate 
aproape în fiecare an 
la Salzburg, orașul în 
care s-a născut unul 
din cei mai mari com
pozitori ai lumii, W.A. 
Mozart, și-au cîștigat 
un binemeritat prestir 
giu.

Participarea la aces
te „FESTSPIELE" a 
unor- mari dirijori, 
regizori, cântăreți, ac
tori face ca unele 
spectacole și concerte 
să se ridice la un ni
vel artistic deosebit. 
Delegația noastră a a- 
sistat, timp de două 
săptămîni, la o serie 
de spectacole de ope
ră, recitaluri, concerte 
simfonice.

Spectacole de înaltă 
ținută au fost „Ifige- 
nia în Aulida" de 
Gluck, avînd la pupi
tru pe Karl Böhm, 
care dirija filarmonic 
ca din Viena, Din dis
tribuție ne-au plăcut.

In timp ce la New 
York spectatorii răs
plăteau 
clipele 
artistică 
balerinii de la Tea
trul Mare din Mos
cova, o delegație de 
muzicieni sovietici cu
cerea admirația publi
cului din Anglia.

Capitala Scoției a 
găzduit zilele trecute 
manifestările artistice 
organizate în cadrul 
celui de-al 16-lea Fes
tival internațional de 
artă de la Edinburg. 
Cu această ocazie în 
localitate au sosit în 
mod special zeci de

mii de iubitori de artă 
din țară și de peste 
hotare. Ei au rămas 
îneîntați de înalta 
măiestrie a unor mu
zicieni ca Oistrah, 
Rosțropovici, Oborin 
și alții.

Președintele comisiei 
festivalului, sir John 
Dunbar, care a asistat 
la majoritatea concer
telor date de artiștii 
sovietici, 
că aceștia 
contribuție 
la reușita 
lui .mult 
numerosul

Ascultătorii au a- 
plaudat cu entuziasm

La Festivalul A. Mozart“
în mod deosebit Chris
ta Ludwig, o excelen
tă reprezentantă a ar
tei lirice, Walter 
B.erry, Inge Borkh 
etc ; de asemenea 
„Trubadurul" de Ver
di, montat și dirijat 
de renumitul Herbert 
von Karajan, avînd în 
distribuție pe Franco 
Corelli, Ettore Bastia- 
nini, Giuletta Simio- 
natto și alți interpreți 
de valoare. „Nunta lui 
Figaro“, „Cosi fan 
tutte" și „Idomeneo” 
de Mozart, ca și alte 
spectacole, s-au buou- 
rat de asemenea de 
distribuții excelente 
și de o interpretare 
muzicală deosebită. 
Seara de lieduri a Eli- 
sabetei Schwa.rtzkopf 
a produs asupra noa
stră o puternică im
presie, iar în „Jeder
mann" de Hugo von 
Hofmanstahl, prezen* 
tată în înscenarea cla*

La festivalul Ulmului de la Veneția cineaștii sovietici au repurtat 
mari succese. In fotografie, de la stînga la dreapta : Regizorul An
drei Tarkovski cu marele premiu Leul de aur pentru fJJmul „Copi
lăria lui Ivan", regizorul lull! Karasik, cu Leul de aur pentru filmul 
„Cîinele sălbatic Dingo”, și Alexandr Levada, conducătorul delega
ției cineaștilor sovietici, cu Leul de bronz (premiul al 3-lea pentru 
filmul de scurt metraj al lui A. Koncealovski „Băiețelul și porum
beii").

Ziarul american „New York 
Times”, referind.u-se la semni
ficația zborului în grup al na
velor „Vostok-3" și „Voștok-4", 
constata : „Sîntem totuși în 
urmă într-o măsură mai mare 
decît credem și acest lucru.,. 
slăbește totodată poziția noas
tră în bătălia pentru cuceri
rea minților oamenilor”.

Istoria cunoaște numeroase bătă
lii de idei. înfruntarea ideologiilor 
adverse a însoțit fiecare din pașii 
omenirii pe drumul progresului so
cial-economic. Așa a fost în anti-* 
chitate, în vremea înfloririi și piei- 
rii sclavagismului ; așa a fost în e- 
poca Renașterii, ai cărei gînditori 
au pășit cu îndrăzneală la luptă îm
potriva secularului obscurantism 
medieval; așa a fost în perioada 
pregătirii marii revoluții franceze, 
cînd în fața teribilului „scaun de 
judecată al Rațiunii“ au fost chema
te — și condamnate — toate vechile 
rînduielî, instituții, idei ale epocii 
și cînd sentințele acestui tribunal 
au fost executate pe baricadele re
voluției.

Dar nici una din aceste bătălii în
registrate de istorie nu poate fi 
comparată cu uriașa înfruntare ce 
se desfășoară în zilele noastre și pe 
plan ideologic între socialism și ca
pitalism. Nicicînd ideile noului n-au 
atras cu atîta forță mințile oame
nilor. Nicicînd Istoria nn a înregis
trat, ca astăzi, deplasări de aseme
nea proporții în conștiința omenirii 
ca cele determinate de ideologia și 
realitatea socialismului și comunis
mului.

Un Mefisto modern
„Criza de Idealuri”, absența „țe

lurilor naționale“, „vacuum-ul de 
idei“ sînt formule care de cîțiva ani 
pot fi întîlnite des în lucrările ideo
logilor anticomuniști.

Sentimentul ineficacității, al ste
rilității ideologice chinuie în zilele 
noastre mai puternic decît oricînd 
pe ideologii burghezi. Sociologul a- 
merican Daniel Beli, profesor la Uni
versitatea Columbia, și-a intitulat 
lucrarea despre teoriile politice ale 
Occidentului în mod semnificativi 
„Sfîrșitul ideologiei. Epuizarea idei

lor politice ale deceniului al șase
lea”. Aceeași alarmă răsună și din 
titlul cărții semnate de P. Camp
bell și P. Howard : „America are 
nevoie de o ideologie”. însuși actua
lul președinte al S.U.A., John Ken
nedy, scria nu de mult : „Noi, na
țiunea noastră, resimțim astăzi o ne
voie mai puternică chiar decît cea 
de a avea forță atomică, aeriană, 
financiară, industrială și chiar uma
nă — și anume nevoia de a dispune 
de forța ideilor“. Iar binecunoscuta 
revistă reacționară americană „Life“ 
pune punctul pe i, recunoșcînd .da 
ce răspîndirea ideilor marxism-le- 
ninismului în rîndurile unor masa 
mereu mai largi pune pe jar pe 
simbriașii ideologici ai capitalismu
lui: „Comunismul, scrie „Life“, are 
o strategie măreață, un plan de 
lungă durată care cuprinde atît tre
cutul cît și viitorul. Comunismul 
este în stare să descrie tabloul 
propriului viitor atît de plastic în- 
cît poate convinge milioanele de 
oameni că el este trimis de soartă 
însăși“.

„Criza idealurilor“ din lumea ca
pitalistă nu se datorește cîtuși de 
puțin unui impas al inspirației ideo
logilor anticomuniști sau, cumva, 
inactivității lor. Dimpotrivă, vitri
nele librăriilor abundă de noi și noi 
lucrări; ziarele, revistele, posturile 
de radio și televiziune difuzează fel 
și fel de teorii mistificatoare menite 
să contracareze uriașa forță de a- 
tracție pe care o exercită în lumea 
întreagă ideile comunismului. Tipul 
ideologului apologet al capitalismu
lui și anticomunist declarat are atri
butele și funcțiile unui Mefisto mo
dern: asemeni diavolului din legen
dă el caută, prin înșelăciune, să se 
facă stăpîn pe conștiințe. Cu cît 
simte mai acut discreditarea teo
riilor pe care le agită, cu atît stri
gă mai alarmat: „război pentru 
conștiințe“, „luptă pentru mințile 
oamenilor!" Tocmai cu asemenea 
lozinci se încheie de obicei constatări 
ca cele citate mai sus despre „cri
za idealurilor”. S.U.A. și nliații lor, 
a declarat fostul ministru american 
de război Mc. Elroy, „au datoria 
de a se îngriji și de alte domenii 
de întrecere (afară de cele militare). 
Trebuie să ținem seama de perico-i 

lele care se pot ivi în domenii noi... 
Dintre aceste domenii, primul și cel 
mai important este lupta pentru 
mințite omenești. Toate celelalte șînt 
subordonate acestei bătălii“.

Businessmenii americani sînt oa
meni practici, ei nu se mulțumesc 
cu declarații, ci trec la măsuri con
crete. Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat acum cîțiva ani 
crearea unui „Birou național de 
strategie psihologică“, iar un sena
tor obscur din Connecticut a cerut 
lansarea „unui Plan Marshall al 
ideilor“. Suprasolicitînd, Roy John
ston, conducătorul unei organizații 
americane pentru cercetări în spa
țiul cosmic, a considerat probabil 
că un „Birou național“ este prea 
puțin și a cerut înființarea în S.U.A- 
a unui... „Minister al războiului psi
hologic“. La vremea ei, administra
ția Eisenhower a alcătuit, cu surle 
și trîmbițe, un așa-numit „trust al 
creierului”, cu sarcina de a elabora 
„telurile naționale“. Dar muntele a 
născut un șoarece. Raportul comi
siei n-a putut aduce, cum era de 
așteptat, nici soluții noi, nici • idei 
proaspete. Noile „țeluri naționale“ 
au fost uitate înainte de a fi memo
rate de cineva.

Cauzele lăuntrica 
ale „vacuum-ulul“

Ceea ce nu înțeleg — sau nu vor 
să înțeleagă — ideologii burghezi 
sînt cauzele mai profunde ale a- 
cestui „vacuum" de idei și țeluri. 
După cum se știe, ideologia re
flectă relațiile sociale, starea unei 
anumite orînduiri. Criza ideologiei 
burgheze nu se datorește unor fac
tori de conjunctură, trecători, în- 
tîmplători, ci este produsul necesar 
al descompunerii orînduiril capita
liste, condamnată inevitabil la piel- 
re; ea reflectă fidel agravarea cri
zei generale a capitalismului, criza 
relațiilor social-economice capitalis
te, a pseudodemocrației burgheze, 
criza politicii externe agresive a 
imperialismului. De aceea, ea este 
fără de ieșire.

Intr-adevăr, ingrată este sarcina 
epigonilor contemporani ai legenda
rului Mefisto 1 Ce pot oferi achizi
torii moderni de conștiințe, lipsiți 

și de ajutorul forțelor supranaturale 
ale predecesorului lor medieval?

Zeloși în a ascunde racilele ne
vindecabile ale capitalismului, zn a-1 
înfrumuseța în ochii popoarelor, a- 
pologeții capitalismului recurg la 
teorii de genul capitalismului „re
novat". „popular", „reîntinerit“, 
„democratic", „relațiilor umane" etc., 
după principiul că „o reclamă bună 
yinde și o marfă proastă“.

Dar ce artificii ideologice ar pu
tea demonstra maselor muncitoare 
avantajele capitalismului, atunci 
cînd la vîrful piramidei sociale un 
pumn de rockefelleri adună profi
turi fabuloase, în vreme ce mili
oane de oameni sînt condamnați la 
șomaj cronic, iar cei ocupați în pro
ducție sînt crîncen exploatați ? Cine 
să dea crezare mitului „renovării“ 
capitalismului, cînd în S.U.A., prin
cipala țară imperialistă, economia 
se poticnește în crize și „recesiuni“ 
succesive, cînd în multe ramuri ca
pacitatea de producție nu este folo
sită decît în proporție de 65—70 la 
sută și, potrivit unui economist a- 
merican, numai între anii 1953— 
1960 s-au pierdut în S.U.A. peste 
18 500 000 ani-om (cititi bine : ani- 
om, nu zile-om și nici săptămîni- 
om I) timp de muncă ?

Magnați ai finanței și boss! ai 
presei trusturilor, politicieni stipen
diat din fondurile monopolurilor 
și cucernici prelați iezuiți nu con
tenesc cu laudele la adresa așa-zi- 
sei „lumi libere“, care ar fi lumea 
capitalistă, declină la toate cazurile 
cuvîntul „democrație“. Dar ce ră- 
mîne din afirmațiile lor dacă sînt 
puse față în față cu prigoana dez
lănțuită în S.U A. și în alte țări ale 
„lumii libere” împotriva comuniș
tilor și în general împotriva cetă
țenilor cu vederi democratice, cu 
dezmățul bandelor fasciste ale 
O.A.S., cu teroarea sîngeroasă a lui 
Franco, Salazar, a dictaturilor in
staurate de monopolurile americane 
și menținute cu ajutorul baionetelor 
americane în Republica Dominicană 
sau în Coreea de sud?

Oricîte teorii apologetice ar rîșni 
moara ideologică a capitalismului, 
toate pleznesc, în contact cu reali
tățile economice și sociale ale lumii 
capitaliste, ca niște bășici de săpun. 
„Criza idealurilor“, ca și criza în
tregii ideologii burgheze, se dovedeș
te nu atît o criză de producție, cît 
o criză de consumație: mase tot 
mai largi din țările capitaliste nu 
mai vor să consume teoriile și idea
lurile prescrise de avocațli capita-, 

lismului. Ideologia anticomunistă 
este din ce în ce mai compromisă 
în ochii maselor. „Astăzi, recunoaște 
direct publicistul american J. Șpie- 
gelman, ne vedem nevoiți. să aco
perim retragerea unei orînduiri so
ciale înfrînte (subj. ns.). Orînduirea 
socială pe care comuniștii o atacă, 
iar noi o apărăm, este, vrînd-ne- 
yrînd, o orînduire a privilegiilor".

Reflectînd țelurile politicii exter
ne a imperialismului, întemeiată pe 
dictat și amenințări, pe violență și 
arbitrar, ideologii imperialismului 
exaltă vrajba și ura între popoare, 
propovăduiesc militarismul șl agre
siunea, războiul preventiv, inițiati
va în folosirea armei atomice. în 
cartea intitulată „O strategie înain
tată pentru America", sociologul a- 
merican Robert Strauss-Hüpe cîntă 
o asemenea arie sinistră : „Istoria 
pune în mîna noastră nu ramura de 
măslin, ci paloșul... Statele Unite nu 
pot renunța să folosească primele 
arma atomică“. Și pentru a-i face 
pe oameni să se împace cu ideea 
morții atomice, ziarul catolic vest- 
german „Rheinischer Merkur" cere 
deschis prelaților catolici să predi
ce că „noi existăm pe lume nu pen
tru o viață frumoasă, ci pentru o 
moarte frumoasă, deoarece adevă
rata noastră viață începe abia după 
moarte“.

Asemenea „idealuri* — emanația 
filozofiei cinice a unei clase sorti
te inevitabil pieirii, care-și întreve
de perspectiva sfîrșitului — nu nu
mai că nu pot fi îmbrățișate de po
poare, ci, dimpotrivă, sînt respinse 
de masele largi. Cu asemenea o- 
biective și „idealuri“, cu un ase
menea „program", bătălia pentru 
mințile oamenilor a devenit in mod 
Iremediabil pentru ideologii antico
muniști un „business* falimentar. 
Apărînd ceea ce istoria respinge și 
condamnă, ideologia burgheză, con- 
strînsă la defensivă, pierde ireme
diabil teren. Ea este organic inca
pabilă să dea răspunsuri probleme
lor arzătoare care frămîntă azi o- 
menirea, pentru că înseși aceste 
probleme nu pot fi soluționate în 
cadrul orînduirii capitaliste.

Care este „arma secreta“ î
Constatînd continua deplasare 

spre stînga din conștiința omenirii 
contemporane, ideologii și politicie
nii burghezi nu încetează să se în
trebe : ce anume conferă atîta for
ță și vitalitate comunismului? Cum 
M fxpllcă uriașa >a putere da a-

tracție asupra unor mase din ce în 
ce mai largi ? Care este..... arma se
cretă“ a comuniștilor ?

„Materialismul dialectic, scrie în- 
veteratul anticomunist american 
John Jessup în „Life", este o logi
că specială, pe care comuniștii o re
cunosc di^ept arma lor secretă (!) 
invincibilă, împotriva, lumii burghe
ze...". „Omul care posedă o ideolo
gie — raționează P. Campbell și P. 
Howard în cartea amintită mai sus
— atrage de partea sa pe oamenii 
lipsiți de ideologie. Acesta este se
cretul forței comunismului în lu
mea contemporană”. Iar într-un re
ferat întocmit de către Institutul de 
politică externă de pe lîngă Univer
sitatea din Pensylvania pentru Con
gresul S.U.A. se scrie și mai net : 
„Clarviziunea lui Marx — iată ~ ce 
constituie adevărata armă secretă a 
comuniștilor. Moștenirea sa le per
mite să vadă lucruri pe care lide
rii occidentali nu sînt în stare să 
le sesizeze".

Da, domnilor, aici vă dăm drep
tate : clarviziunea științifică a mar- 
xism-leninismului este o armă in
vincibilă. Nu aveți nimic care să re
ziste în fața acestei arme, arma a- 
devărului!

în zilele noastre, idealurile socia
lismului și comunismului, pe care 
ideologia marxistă le propune în
tregii omeniri muncitoare, sînt de
finite nu numai prin idei. Comunis
mul acționează în prezent asupra 
conștiinței oamenilor nu numai ca 
teorie, ci și ca practică, prin uria
șele rezultate obținute de țările sis
temului socialist în construcția eco
nomică și culturală, în tehnică și 
știință, în ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, într-un cuvînt
— în toate domeniile. Aici rezidă 
încă una din cauzele adînci ale cri
zei ideologiei burgheze contempo
rane : în marea bătălie pentru min
țile oamenilor, ei 1 se opune atît 
forța țelurilor formulate de mar
xism, cît și forța mobilizatoare a 
exemplului viu, a realității în care 
s-au întruchipat. Pledoaria faptelor 
conferă Idealurilor socialismului — 
deja înfăptuite pe a patra parte a 
globului — tăria certitudinii.

Realitățile din țările socialiste do
vedesc popoarelor că socialismul a- 
sigură nu numai dezvoltarea neli
mitată a forțelor de producție, dar 
șl creșterea nivelului de trai și al 
suituri! poporului, viața pașnică șl 

fericită a oamenilor. Și cît de con
vingător se oglindesc forța, superio
ritatea și măreția noii orînduiri în 
Programul P.C.U.S., care cu precizie 
științifică înfățișează culmile de^bu- 
năstare, civilizație și cultură la 
care comunismul va ridica societa
tea sovietică !

Puterea exemplului țărilor socia
liste, pledoaria faptelor revoluțio
nează mințile oamenilor din țările 
capitaliste, transformă idealurile so
cialismului și comunismului în țe
lul scump pentru care luptă cu în
flăcărare și încredere în vietorie 
mase tot mai largi.

Uriașa înrîurire pe care o exer
cită asupra popoarelor succesele 
țărilor socialiste este recunoscută 
chiar și de cei mai înverșunați din
tre ideologii anticomunismului. „Ex
periența socialismului are... o imèn- 
să strălucire — scrie unul din a- 
cești antimarxiști, Jacques. Germai
ne, în recenta sa carte semnificativ 
intitulată „Capitalismul sub semnul 
întrebării”. — Colectivismul, socialist 
posedă o facultate de răspîndire 
proprie, specifică, față de care în 
prezent Occidentul este incapabil să 
riposteze”. Robert Fossaert, autorul 
cărții „Viițorul capitalismului”, re
cunoaște că, deși nu o dorește, pers
pectiva evoluției omenirii spre „ca
lea al cărei capăt este revoluția so
cialistă“ îi apare mult mai limpede 
decît înspre orice altă „zonă îndo
ielnică, în care nu se conturează 
încă nimic clar".

Viitorul se naște din prezent. Fap
tele indiscutabile ale prezentului ar
gumentează cel mai convingător 
justețea imaginii viitorului pe care 
o conturează marxism-leninismul.

Pesimismul, sterilitatea și impa
sul ideologiei burgheze contrastea
ză violent cu forța creatoare, cu în
crederea în viitor insuflată ome
nirii de ideologia comunismului. 
După cum epoca noastră este, 
în ceea ce privește modul de 
viață al popoarelor, epoca trecerii 
omenirii de la capitalism la socia
lism, pe plan ideologic ea este epo
ca triumfului marxism-leninismului 
asupra Ideologiei burgheze. Mar
xism-leninismul învinge pentru că 
exprimă interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale uriașei majorități a 
omenirii, pentru că exprimă ideo
logia societății noi în care aceste 
Idealuri devin realitate palpabilă.

MIHAIL CERNEA
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la Geneva

„Timpul și viața
Tnfîtnirile internationale 

de

fo ce scopuri?
P GENEVA 11 (Agerpres). — In~j 
I cadrul celei de-a 17-a sesiuni a J 

întîlnirilor internaționale de la I 
Geneva pe tema „Timpul și viața j 
— problema generațiilor în lu- j 
mea actuală", acad. Mihail Ralea,

( reprezentantul R.P. Romine la j 
1 această conferință, a vorbit la 10 j
I
. wutuotu. u- WIWI, iu -LW )

î septembrie, în aula Universității j 
( din Geneva, despre „Problema 
I generațiilor și lumea de azi". j 
Î

(
(

1
In cuvîntul său Mihail Ralea { 

s-a ocupat printre altele de criza j 
morală și intelectuală a tinere- I 
tului din numeroase țări occiden- j 
tale, analizînd totodată principa- i 
lele cauze : șomajul, denaturarea I 
relațiilor familiale, inadaptarea j 
la profesiune și în special pro- j 
paganda de război. Vorbitorul a J 
subliniat că datoria tuturora este { 
lupta pentru înlătzirarea acestei j 

f crize prin înfăptuirea cît mai J 
f grabnică a dezarmării generale j 
[• și totale, singurul mijloc de nor- } 
f malizare a unei crize care nu a- ) 
* tinge doar tineretul.
( Mihail Ralea a vorbit în con- j 
l cluziile comunicării sale despre { 
f necesitatea unei reforme mon- ] 
f diale a învățământului în spiritul j 
l umanismului și al păcii și a sa- j 
I lutat progresele pe care problema { 
( educării tineretului, potrivit idea- ) 
f lurilor de pace, respect re- ) 
l ciproc și înțelegere între po- j 
( poare, le-a înregistrat în ultima j 
f vreme în marile foruri interna- ) 
jționale U.N.E.S.C.O.. ca și în Adu- ] 
[ narea Organizației Națiunilor ț 
( Unite, care la propunerea guver- j 
f nului R.P. Romîne a înscris a- j 
f ceasta problemă pe ordinea de i 
ț zi a celei de-a 17-a sesiuni.
ț La expunerea acad. Mihail j 
( Ralea au participat membri ai j 
ț Marelui consiliu al orașului Ge- j 
I neva, academicieni, profesori uni- j 
ț versitari, studenți, ziariști și alte j 
( personalități, participant la cea j 
f de-a 17-a sesiune a întîlnirilor j 
( internaționale. Au fost prezenți, j 
[ de asemenea, scriitorul Tudor j 
( Arghezi și membri ai Legației j 
I R.P. R.omîne la Berna.
( Conferința s-a bucurat de un j 
[ viu interes din partea celor p’re-J 
I zenți, precum și din partea presei j 
f geneveze. j

La conferința
Commonwealth-ului
LONDRA 11 (Agerpres). — Ședința 

din dimineața zilei de 11 septem
brie a Conferinței primilor miniștri 
ai țârilor Commonwealth-ului a în
ceput cu cuvîntarea lui Diefenba
ker, primul ministru al Canadei. 
După cum se relatează, Diefenba
ker s-a pronunțat împotriva aderării 
Angliei la Piața comună fără garan
țiile cuvenite privind menținerea u- 
nor relații economice strînse între 
Anglia și celelalte țări ale Common
wealth-ului.

în cuvîntarea sa rostită pe un ton 
categoric, Ayub Khan, președinte
le Pakistanului, a spus intre al
tele : Nu se poate aștepta o „co
existență prietenească' între țările 
care sînt lăsate în mod premeditat 
în stare de înapoiere și țările care 
„s-au umflat de bogăție".

0 nouă
sovietici

'da 
me- 
noul

O mărgea mică 
sticlă cu umplutură 
talică — așa arată 
tub cu descărcare în 
gaze și cu catod rece, 
realizat de un grup de 
cercetători de la Insti
tutul de fizică al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

Recenta călătorie a președintelui 
de Gaulle în Germania occidentală 
a făcut obiectul unor eforturi susținute 
din partea serviciilor propagandei ofi
ciale franceze și vest-germane de a 
prezenta opiniei publice acest eveni
ment ca o „binefacere" și o cotitură în 
relațiile dintre Franța și Germania oc
cidentală. Sursele amintite au insistat 
cu tărie asupra aspectului de „recon
ciliere" ce s-a urmărit să se dea aces
tei călătorii. Aceste surse nu mențio
nează însă că în primele rînduri ale 
celor care aplaudau frenetic „reconci
lierea" se aflau numeroși reprezentanți 
ai asociațiilor de neo-naziști, revan
șarzi, foști militari. .............. „„„„„„„„
Faptul 
însă
Pînă și 
ciali ai 
dreapta 
au înregistrat ceea ■.l|hi|||j|||||||||||||||]||||||||||||||||| 
ce ei au denumit
„notele false" emise de aceștia. „Unii 
tineri din Bonn, au scris ei, pierzînd 
orice simț al măsurii, au fipat cerînd 
redobîndirea pămînlurilor germane din 
răsărit".

Dar au fost oare aceste revendicări 
revanșarde doar „note false" în ansam
blul vizitei ? Edito-ialistul ziarului „l'Hu- 
manifé" dă, cu drept cuvînt, un răspuns 
negativ acestei întrebări. El arată că 
tonul discursurilor oficiale ale gazdelor 
a mers, de fapt, pe aceeași linie, deși 
expresiile folosite au fost mai puțin 
directe. în ce-l privește, oaspetele 
francez a făcut numeroase avansuri 
spiritului militarist și revanșard al mul
tora dintre ascultătorii săi vest-ger- 
mani. Din punct de vedere formal, el 
a făcut efortul de a învăța pe de rost 
și de a tine cîteva discursuri în nem
țește ; în cadrul unei conferințe de 
presă el și-a descoperit chiar un stră
moș de origine germană ; în discursul 
pe care l-a ținut la Hamburg, în fata 
elevilor școlilor de ofițeri ai Bundes- 
wehrului, el a mers pînă la a elogia 
„virtufile militare germane" și colabo
rarea armată între Franfa și R. F. Ger
mană. Dincolo de vorbe, de Gaulle a 
oferit în mod concret cercurilor condu
cătoare de la Bonn sfrîngerea acestei 
colaborări.

Aceste aspecte ale vizitei au stîrnit 
nemulțumire șl iritare chiar în cercu
rile de dreapta din Franfa. „Putem noi 
uita oare, a scris redactorul-șef al zia
rului „l'Aurore", că tocmai o aseme
nea politică s-a aflat la originea celor
............................................ ..........»&«-■■■ ...................— ■=

nu a trecut 
neobservat, 
trimișii spe- 
ziarului de 
„Le Figaro"

Corespondenfă telefonică 
din Paris

două războaie mondiale care s-au sol
dat cu peste 50 milioane de morfi ?” 
Forfele democrate din Franța nu sînt 
cîtuși de pujin dispuse să uite acest 
lucru; ele consideră că o „reconciliere" 
reală între francezi și germani este 
posibilă numai pe baza luptei comune 
pentru împied:carea reînvierii milita
rismului german. Or, „axa Paris-Bonn" 
este o alian|ă între forfele reacționare 
din cele două )ări pusă în slujba unor 
scopuri care n-ău nimic comun cu in
teresele securității în Europa.

în ce privește rezultatele concrete 
politice și diplomatice ale vizitei, co
mentatorii subliniază că „înțelegerea" 

dintre Bonn și Pa
ris a fost din nou 
îndreptată în pri
mul rînd spre sabo
tarea
a se 
unor 
proc 

problema reglementării 
Germania și a lichidării statutului de 
ocupafie în Berlinul occidental.

Se subliniază totodată că noul acord 
franco-vesf-german va crea nemulțu
miri și va da loc la noi contradicții 
în blocul atlantic și în Piața comună. 
Nu este întîmplător că a doua 
zi după încheierea vizitei lui de Gaul
le la Bonn miniștrii de externe ai Bel
giei, Olandei și Luxemburgului și-au 
anun(af vizite la Londra, unde ches
tiunea aderării Angliei la Piața comună 
este în plină efervescentă și unde con
dițiile puse Angliei de către Franfa 
și R. F. Germană provoacă enervare și 
proteste fot mai mari. Se crede de 
asemenea că, în cursul întrevederilor 
de Gaulle-Adenauer, au fost evocate 
și nemulțumirile celor doi parteneri 
împotriva Washingtonului, care refuză 
să deschidă Parisului și Bonnului por
țile arsenalului său atomic. Tocmai în 
legătură cu aceste nemulțumiri trebuie 
puse aluziile repetate făcute în. cursul 
vizitei la „colaborarea organică a ar
matelor" Franței și R.F.G. In dosul lor, 
un ziar ca „Le Monde” descifrează 
„participarea în viitor a R.F.G. la crea
rea de către Franfa a forfo' atomice 
de șoc".

Făcînd bilanțul vizitei președintelui 
Franței în R.F.G., ziarul progresist „Li
bération” a scris : „Călătoria lui de 
Gaulle nu a servil nici intereselor po
porului francez, nici celui german și 
nici — Iar acesta este lucrul principal 
— intereselor păcii”.

eforturilor de 
păși pe calea 
acorduri reci- 
acceptabile în 

pașnice cu

Lucrările Comitetului O.N.Ü. pentru folosirea spațiului cosmic in scopuri pașnice
NEW YORK 11 (Agerpres). — Șe

dința din 10 septembrie a Comite
tului O.N.U. pentru folosirea spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice a fost 
consacrată discutării problemei or- 
dinei de zi a lucrărilor comitetului.

în cursul discutării acestei proble
me reprezentantul S.U.A. în comi
tet a încercat să pună pe plan se
cundar examinarea problemelor ju
ridice legate de cercetarea și folo
sirea spațiului cosmic și să separe 
rezolvarea lor de rezolvarea proble
melor privind colaborarea tehnico- 
științifică între state în domeniul 
Cosmosului. în cursul discuțiilor, 
reprezentantul U.R.S.S., P. D. Mo
rozov, a demonstrat în mod convin
gător importanța examinării pro
blemelor juridice și legătura care 
există între ele și problemele teh- 
nico-științifice ale colaborării inter
naționale în domeniul Cosmosului. 
Reprezentantul sovietic a subliniat 
uriașa importanță pe care ar avea-o 
realizarea unui acord între U.R.S.S 
și S.U.A. în aceste probleme.

Reprezentanții Bulgariei, Ceho
slovaciei, Poloniei, R.A.U. și Libanu
lui au sprijinit propunerea repre
zentantului U.R.S.S. Poziția repre
zentantului american nu a fost spri
jinită de nimeni și comitetul a ho- 
tărît să continue discuția luînd ca 
bază propunerile delegației sovie
tice.

o°o

Wiöin O. Germană
Pentru odihna tineretidui

După orele de muncă tineretul din 
capitala R. D. Germane își petrece 
cu folos timpul liber în cele 76 de clu
buri amenajate la Berlin. Cel mai în
drăgit de tinerii berlinezi este Clubul 
central al tineretului și sportivilor din 
Aleea Karl Marx. în fiecare zi sute de 
tineri se înlîlnesc în acest club, cel 
mai mare club al tineretului din R. D. 
Germană.

O activitate susfinufă se desfășoară 
zilnic și la „Casa tinerelor talente" 
unde funcționează cercuri de artă dra
matică, muzică, pictură, sculptură, re
citări, dansuri și multe altele.

na-

Declarația agenției TASS

PIERRE DANJOU
Linh de navigație 

spre numeroase țări 
în anii de după război, industria

vală a R. D. Germane s-a dezvoltat în 
mod impetuos. în timp ce în 1945 R.D. 
Germană avea un singur șantier naval 
maritim și cîteva șantiere pe lacurile 
din interiorul Jării, astăzi există 13 șan
tiere navale moderne. Dacă In 1945 
pe șantierele navale lucrau numai 1 
de constructori de nave, astăzi 
mărul lor este de peste 30 000.

Pînă la sfîrșitul anului 1962 flota 
mercială a R. D. Germane va fi
zestrată cu încă 21 de nave cu un de
plasament de 140 000 de tone. Flota 
comercială a R.D.G. are linii de navi
gație permanente spre 45 de fări din 
Africa, America, Europa și Asia.

000
nu-

co- 
în-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a autorizat agenția 
TASS să facă o declarație în care 
se spune :

Guvernul sovietic a declarat de 
nenumărate ori că, promovînd poli
tica de coexistență pașnică cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
social-politică, el a depus și depune 
toate eforturile pentru a asigura 
pacea pentru toate popoarele de pe 
globul pămîntesc, pentru a realiza 
un acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict con
trol internațional.

Guvernul U.R.S.S. consideră ne
cesar să atragă atenția guvernelor 
tuturor țărilor și opiniei publice 
mondiale asupra provocărilor pe 
care le organizează în prezent gu
vernul Statelor 
provocări care 
la o catastrofă, 
dial general în 
că arma termonucleară.

După ce arată că în Congresul 
S.U.A. și în presa americană forțele 
reacționare belicoase ale Statelor 
Unite desfășoară, de vreme înde
lungată, o propagandă deșănțată 
împotriva Republicii Cuba chemî*nd 
la atac împotriva Cubei, la atac 
împotriva navelor sovietice care 
transportă pentru poporul cuban 
mărfurile și alimentele necesare — 
declarația subliniază că la acest val 
de propagandă împotriva păcii s-a 
adăugat cererea adresată de pre
ședintele S.U.A. Congresului pentru 
a obține permisiunea de a chema 
sub arme 150 000 de rezerviști.

Acest pas.al guvernului S.U.A. — 
se arată în declarație — nu poate 
fi apreciat altfel decît ca o camu
flare a planurilor și intențiilor agre
sive ale Statelor Unite înseși, și 
el duce în mod inevitabil la încor
darea atmosferei internaționale.

Imperialiștii americani au fost 
neliniștiți de faptul că blocada eco
nomică organizată de S.U.A. împo
triva Cubei revoluționare suferă 
eșec. Ei ar dori să înăbușe poporul 
cuban, să-1 facă un satelit al lor, să 
lichideze cuceririle revoluției, înfăp
tuită de poporul erou al Cubei. 
Pentru atingerea acestor țeluri, ei 
au refuzat să cumpere din Cuba 
zahăr, au refuzat să vîndă Cubei 
mărfurile lor, inclusiv chiar medi
camente și produse alimentare ; ei 
nu s-au dat înlături nici chiar de a 
sugruma cu mîna costelivă a foa
mei. pe copii, bătrîni și adulți. Și 
ei numesc toate acestea umanism !

Arătînd că Statele Unite ar vrea 
să repete împotriva micului stat 
eroic cuban intervenția armată pe 
care au întreprins-o puterile impe
rialiste împotriva tînărului stat so
vietic, imediat după Revoluția din 
Octombrie, intervenție care s-a sol
dat cu înfrîngerea agresorilor — în 
declarație se spune că și aceste pla
nuri împotriva Cubei sînt sortite 
eșecului.

Uniunea Sovietică nu a putut să 
nu țină seama de situația care s-a 
creat pentru Cuba în legătură cu 
provocările și amenințările impe
rialiste și a venit frățește în ajuto
rul poporului cuban. Aceasta o fac 
și celelalte țări socialiste, precum și 
alte state iubitoare de pace care 
întrețin legături comerciale cu Cuba.

Nu ascundem nicidecum opiniei 
publice mondiale că, într-adevăr, li
vrăm Cubei utilaj industrial și 
mărfuri care contribuie la consoli
darea economiei și la ridicarea bu
năstării poporului cuban.

La cererea guvernului Cubei, tri-

Unite ale Americii, 
pot împinge lumea 
la un război mon- 

care să se foloseas-
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realizare a fizicienilor
electronicii

In lunile Iulie șl august, 3 100 de 
persoane din Germania occidenta
lă au cerut să ile primite in Re
publica Democrată Germană. In 
fotografie : Un grup de tineri care 
au trecut în R.D.G.

GAGRA. N. S. Hrușciov, care se 
află la odihnă în localitatea Gagra, 
l-a primit pe Hans Kroll, ambasa
dorul R. F. Germane, în legătură cu 
apropiata sa plecare din U.R.S.S. și 
a avut cu el o convorbire priete- 
nească.

o®

în interiorul obișnuite
lor tuburi electronice, fo
losite in radiofonie și te
leviziune, se pot vedea 
piese deosebit de fine, 
făcute din metale costi
sitoare și îmbinate între 
ele in mod ingenios. 
Principala piesă a acestoi 
tuburi — catodul — este 
un fir făcut dintr-un a- 
liaj special, deosebit de 
greu fuzibil. Aceste tu
buri au un neajuns 
fundamental : gradul lor 
de siguranță în timpul 
funcționării aparatelor 
este scăzut. Cu timpul, 
catodul incandescent se 
arde. El poate înceta să 
funcționeze pe neaștep
tate, în orice clipă. Dacă 
mai finem seama de 
faptul că în dispozitivele 
electronice moderne se 
utilizează mii de tuburi, 
devine clar ce problemă

serioasă prezintă acest 
defect. Afară de aceasta, 
pentru încălzirea 
dului 
multă energie electrică, 
în cele din urmă, ener- 
qia electrică este radia
tă sub formă de căldură, 
ceea ce duce la încălzi
rea tuturor pieselor apa
ratului respectiv și poate 
avea urmări nedorife.

Tuburile cu descărcare 
în gaze și cu catod rece 
deschid o nouă cale în 
dezvoltarea 
în legătură cu 
L. N. Korabliov, 
căforul 
cetălori 
tul de 
miei , 
U.R.S.S.,

calo-
este nevoie de

grupului 
de la 
fizică al 
de Ști

electronicii, 
aceasta, 
condu- 

de cer- 
Institu- 
Acade- 

n|e a
a declarat prin

tre altele unui redactor 
al ziarului „Pravda" :

Tuburile cu catod rece 
funcționează aproximativ 
după același principiu ca 
și așa-numitele becuri 
cu lumină de zi. După 
cum se știe, aceste 
becuri se aprind cu o 
oarecare întîrziere : tre
buie să treacă puțin 
timp pînă ce, sub in
fluenta curentului elec-

tric, Începe procesul 'de 
ionizare. Pînă nu de 
mult se credea ca, 'din 
această cauză, tuburile 
cu descărcare In gaze 
nu vor putea înlocui tu
burile electronice și 
tranzistorii. Noi am găsit 
însă un procedeu pen
tru a înlătura acest ne
ajuns. în prezent, tuburi 
cu catod rece se și uti
lizează în Uniunea So
vietică la diferite apa
rate și dispozitive au
tomate. Principalul avan
taj al tuburilor cu des
cărcare în gaze fafă de 
tuburile obișnuite constă 
în faptul că dispozitivul 
ior este simplu și deci și 
fabricarea lor la fel de 
simplă. Afară de aceas
ta, tubul cu catod rece 
este de 10 ori mai ief
tin, iar durata lui de 
funcționare — de 100 de 
ori mai mare și anume : 
100 000 de ore. Dacă 
s-ar fabrica anual 
10 000 000 de tuburi cu 
descărcare în gaze — și 
într-adevăr acesta este 
necesarul lor — s-ar pu
tea realiza economii în 
valoare de cel pu)in 2 
miliarde de ruble.

S. U. A. pregătesc noi experiențe nucleare
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat la 10 septembrie 
că Statele Unite vor relua expe
riențele nucleare în atmosferă în 
regiunea insulei Johnston după data 
de 22 septembrie. Comunicatul, care

a fost dat publicității la Washing
ton, precizează că vor avea loc și 
experiențe nucleare la mare alti
tudine, care, așa cum a arătat ex
periența de la 9 iulie, influențează 
negativ cercetările cosmice 
puri pașnice.

în sco'

REDACȚIA SI ADMINISTRATIV ) București.

Cuvîntarea lui Palmiro Togliatti 
la festivalul ziarului ,,1‘Unitâ"

ROMA (Agerpres). — TASS : Se
cretarul general al Partidului Co
munist Italian, Palmiro Togliatti, 
luînd cuvîntul la Festivalul ziaru
lui „l’Unitâ“, care a avut loc la Mi- 

'lano, a chemat pe comuniștii ita
lieni să lupte pentru unirea strînsă a 
tuturor forțelor poporului în ve
derea luptei pentru pace.

Togliatti a condamnat politica 
guvernului față de lupta oamenilor 
muncii. După cum arată evenimen
tele care au avut loc la Ceccano, 
Torino și Bari, a spus el, această 
politică este exprimată prin ames
tecul brutal al poliției, asasinarea 
muncitorilor, arestări, procese, con
damnări.

BUENOS AIRES. Participanții la 
mitingul care a avut loc la 10 sep
tembrie la Buenos Aires al lucrăto
rilor de la poștă și telegraf au hotă- 
rît să continue greva începută la 24 
august. Greviștii cer guvernului să 
le restituie salariile reținute. După 
miting a avut loc o demonstrație a 
greviștilor. Poliția argentiniană a 
folosit împotriva demonstranților 
gaze lacrimogene și a operat ares
tări.

cosmonaut 
au 
ae- 
gu- 
au

BELGRAD. Pilotul
Gherman Titov, cu soția, care 
plecat la 11 septembrie pe calea 
rului în Iugoslavia, la invitația

■ vernului R. P. F. Iugoslavia, 
sosit la Belgrad.

Mii de locuitori ai capitalei iugo
slave s-au adunat pe aerodromul 
din Belgrad pentru a saluta pe cos
monaut.

mitem, de asemenea, în Cuba a- 
gronomi, mecanizatori, tractoriști, 
zootehnicieni sovietici care își îm
părtășesc experiența și cunoștințele 
prietenilor cubani spre a-i ajuta să 
ridice economia țării.

După cum se știe, la cererea gu
vernului cuban, în legătură cu a- 
menințările cercurilor imperialiste 
agresive, Uniunea Sovietică livrea
ză Cubei și o anumită cantitate de 
armament. Oamenii de stat din 

' Cuba au cerut, de asemenea, gu
vernului sovietic să trimită în Cuba 
specialiști și tehnicieni militari sovie
tici care să instruiască pe cubani în 
mînuirea armelor moderne, deoare
ce în prezent, armele moderne ne
cesită o înaltă calificare, cunoștințe 
mari. Armamentul și tehnica mili
tară care se trimit în Cuba sînt 
destinate în exclusivitate țelurilor 
defensive. Răspurizînd declarațiilor 
absurde cum că din partea Cubei 
ar apare o primejdie pentru S.U.A., 
în declarație se spune : Dv. vă te
meți de spiritul revoluționar și nici
decum de mijloacele militare pe 
care le obține Cuba pentru apăra
rea sa.

Guvernul Uniunii Sovietice a 
autorizat agenția TASS să declare, 
de asemenea, că Uniunea Sovietică 
nu va trebui să transfere în altă 
țară, de pildă, în Cuba, mijloacele 
existente pentru a da o ripostă a- 
gresiunii, pentru a da o contralovi- 
tură. Noi am spus și repetăm că 
dacă se va dezlănțui un război, dacă 
agresorul va săvîrși un atac împo
triva unuț stat sau altul și acest 
stat va cere ajutor. Uniunea So
vietică are posibilitatea să acorde a- 
jutor de pe teritoriul său oricărui 
stat iubitor de pace și nu numai 
Cubei.

Guvernul sovietic — te spune in 
declarația TASS — atrage atenția 
opiniei publice mondiale și gu
vernelor tuturor țărilor care stau pe 
pozițiile coexistenței pașnice, că 
chiar în prezent, cînd Statele Unite 
ale Americii pregătesc o acțiune a- 
gresivă, își sporesc în aceste scopuri 
forțele lor armate, ministrul apărării 
al U.R.S.S., mareșalul Malinovski, a 
dat un ordin de lăsare la vatră a 
soldaților care și-au satisfăcut ser
viciul militar. Soldații instruiți sînt 
lăsați la vatră din efectivul forțelor 
armate ale U.R.S.S., iar pentru com
pletarea unităților și formațiilor sînt 
încorporați recruții. Chiar și acest 
lucru arată destul de limpede inten
țiile noastre pașnice.

In momentul în care S.U.À. iau 
măsuri de mobilizare a forțelor lor 
armate și se pregătesc pentru o a- 
gresiune împotriva Cubei și altor 
state iubitoare de pace, arată decla
rația TASS, guvernul sovietic ar 
dori să atragă atenția asupra fap
tului că acum nu se poate porni un 
atac împotriva Cubei și sconta că 
agresorul va rămîne nepedepsit. 
Dacă un astfel de atac va fi săvîr
șit, acesta va fi începutul dezlăn
țuirii unui război.

In legătură cu faptul că pregăti
rea agresiunii împotriva Cubei este 
motivată prin aceea că flota comer
cială a Uniunii Sovietice transportă 
în Cuba încărcături considerate în 
S.U.A. ca militare, în declarație se 
spune :

întreaga lume știe că Statele 
Unite ale Americii au încercuit 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste cu bazele lor militare. 
Avertizăm că în condițiile actuale 
lagărul socialist dispune de tot a- 
tîtea forțe și posibilități ca și S.U.A.

PROVOCĂRI LA FRONTIERA
CAMBODG1EI

PNOM—PENH. Tailanda și Viet
namul de sud continuă provocările 
la frontiera Cambodgien Potrivit re
latărilor presei, în ultimele zile a- 
vioane tailandeze au violat de peste 
zece ori spațiul aerian al Cambod
gien La 10 septembrie în provincia 
Prei Veng, trupele sud-vietnameze 
au săvîrșit un act de agresiune îm
potriva Cambodgien Atacînd un sat 
și postul de frontieră ei au jefuit 
locuitori și au răpit pe unul din numeroși oaspeți 
grănicerii cambodgien!.

BAMAKO. La Bamako s-a des
chis cel de-al 6-lea congres al parti
dului Uniunea sudaneză — partidul 
de guvernămînt din Republica Mali. 
Timp de trei zile, delegații la con
gres vor dezbate problemele princi
pale ale întăririi continue a inde
pendenței republicii, dezvoltării eco
nomiei naționale și culturii, ale 
luptei pentru lichidarea sistemului 
colonial și realizării unității afri
cane, întăririi păcii și prieteniei în
tre popoare. La congres participă 

și observatori, 
o delegațieprintre care a P.C.U.S.

Atacuri piraterești împotriva unor nave engleze șl cuDanc
LONDRA 

Ziarele de 
News“ și „Evening Standard1 _____
ză cu neliniște în ultimele edifii des
pre atacul pirateresc împotriva navelor 
engleze și cubane în partea de nord 
a litoralului cuban. După cum relatea
ză ziarele, la Londra s-a primit o ra
diogramă din partea căpitanului navei 
engleze „New Land” prin care anunță 
că nava Iui a fost bombardată la *10 
septembrie ora 14,50 (ora locală) de

11 (Agerpres). — TASS, 
seară engleze „Evening 

I" relafea-

către o navă 
tile au nimerit

Pirații au bombardat, de asemenea, 
nava cubană „San Pascual". Opt pro
iectile au nimerit tn cabina coman
dantului.

Ziarele citează, de asemenea, de
clarația postului de radio cuban că 
acest atac a fost comis de o „navă 
pirat" pentru că nava „New Land“ 
avea la bord zahăr pe care trebuia 
să-l transporte în țările socialiste.

necunosculă, 
nava „I

și aliații lor din blocurile militare. 
Acest lucru trebuie avut în vedere, 
acest lucru trebuie să călăuzească 
în politică pentru ca să nu aducă 
prejudicii nici unei părți. Numai cu 
această condiție se poate evita un 
conflict militar, asigura pacea.

In lumina ultimelor evenimente — 
arată declarația TASS — guvernul 
sovietic caracterizează, vede sub 
altă lumină și zborul avionului a- 
merican de recunoaștere „U-2" din 
30 august a.c. deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice în regiunea Sa- 
halin. Au apărut știri potrivit că
rora avioane „U-2“ staționează în 
Anglia, Japonia, Turcia, R.F.G. și 
efectuează zboruri de la bazele a- 
mericane în aceste țări.

Guvernul sovieti-, se arată în de
clarație, se adresează popoarelor cu 
chemarea să-și ridice glasul și să 
condamne intențiile agresive, să nu 
admită dezlănțuirea unui război da 
către agresorii americani, să asigu
re pacea în lumea întreagă.

Guvernul U.R.S.S. se adresează 
poporului sovietic cu chemarea să 
continue și pe viitor să muncească 
cu tot atîta succes, așa cum mun
cește în prezent. Guvernul Uniunii 
Sovietice va face totul pentru ca să 
asigure pacea și coexistența pașnică 
cu toate țările.

Guvernul sovietic nu va merge 
pe calea S.U.A. care cheamă sub 
arme 150 000 de rezerviști. Dacă am 
repeta acțiunile S.U.A., noi am face 
ceea ce, probabil, vor anumite 
cercuri americane — le-am ajuta să 
încordeze atmosfera. Dar noi nu 
putem să nu ținem seama de pregă
tirea unei acțiuni agresive de către 
S.U.A. Guvernul sovietic consideră 
de datoria sa să manifeste, în si
tuația creată, vigilență șl să traseze 
ca sarcină ministrului apărării el 
Uniunii Sovietice, comandamentulu 
armatei sovietice să ia toate măsu
rile pentru ca forțele noastre ar
mate să fie în cel mal înalt grad 
pregătite de luptă.

Dar acestea sînt exclusiv măsuri 
de precauție. Noi vom face tot ce 
depinde de noi pentru ca pacea să 
nu fie încălcată.

Guvernul sovietic cere Statelor 
Unite ale Americii să dea dovadă 
de înțelepciune, să nu-și piardă cum
pătul și să aprecieze în mod lucid 
la ce pot duce acțiunile lor dacă vor 
.dezlănțui un război.

Guvernul sovietic a declarat în 
repetate rînduri și declară și astăzi: 
întindem mîna prieteniei poporului 
și guvernului Statelor Unite ale 
Americii, am dori să ne unim efor
turile cu guvernele S.U.A. și 
altor țări pentru a rezolva toate 
problemele internaționale urgente, 
pentru a asigura pacea pe pămînt. 
Pentru aceasta însă, trebuie să se 
ajungă la un acord în primul rînd 
asupra primei măsuri, care ar nutea 
fi rezolvarea problemei încetării ex
periențelor cu arma nucleară. Sin
tern gata să facem acest lucru, sin
tern gata să semnăm un acord co
respunzător. Sintern gata să ajun
gem la un acord cu privire la de
zarmarea generală și totală sub un 
strict control internațional.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că guvernul S.U.A. va tra
ge în sfîrșit concluzia lucidă în ce 
privește necesitatea încheierii trata
tului de pace german. In această 
problemă au avut loc numeroase 
tratative, dar, deocamdată, rezolva
rea ei nu s-a urnit din loc. In pre
zent tratativele cu privire la tratatul 
de pace german au fost suspendate. 
Dar caracterul acut al acestei pro
bleme rămîne același și chiar se face 
și mai simțit în legătură cu pro
vocările revanșarzilor din Berlinul 
occidental împotriva Republicii De
mocrate Germane. Guvernul sovie
tic se pronunță pentru semnarea 
cît mai grabnică a tratatului de 
pace german și rezolvarea pe baza 
lui a situației din Berlinul occi
dental. Această sarcină trebuie re
zolvată și va fi rezolvată. Suvera
nitatea R.D.G. trebuie asigurată și 
va fi asigurată.

Uniunea Sovietică întinde mîna 
prieteniei tuturor țărilor, tuturor 
popoarelor lumii, pentru ca prin 
eforturi comune să se ajungă la sta
bilirea pe planeta noastră a unei 
păci trainice, de nezdruncinat. Pa
cea poate fi asigurată numai nrin 
respectarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor la independență, prin 
respectarea riguroasă a principiu
lui neamestecului unor state în tre
burile interne ale altor state. Toc
mai aceasta este coexistența pașni
că, care stă la baza politicii pașni
ce a statului sovietic.

După evenimentele 
dramatice de la Bari

ROMA. — Corespondentul Ager
pres transmite : Pe ordinea de zi a 
lucrărilor Parlamentului italian, care 
și-a reluat activitatea de cîteva zile, 
figurează discutarea cererii deputa- 
ților comuniști și socialiști de a se 
interzice poliției de a mal interveni 
în conflictele sociale dintre muncitori 
și patroni.

în fața Parlamentului au fost evo
cate evenimentele dramatice din zi
lele de 24—25 august din orașul 
Bari cînd poliția a intervenit, la ce
rerea patronilor întreprinderilor de 
construcții edilitare, împotriva mun
citorilor constructori în grevă, ră
nind grav mai mulți greviști și o- 
perînd numeroase arestări printre 
muncitori. (Vezi fotografia alătu
rată);

X

Pe strada prin
cipală a orașului 
Bari (sudul Ita
liei), după atacul 
barbar al politiș- 

cate au fă- 
uz de arme 
de bombe

lacrimogene spre 
a intimida un 
numeros grup de 
muncitori con
structori greviști.

In Interesul 
asigurării păcii

PARIS 11 (Agerpres). — TASS. La 
Paris declarația agenției TASS este 
considerată un avertisment serios care 
demască politica agresivă a S.U.A. 
Agenția France Presse a transmis 
expunerea acestui document care cu
prinde chemarea lansată de guvernul 
sovietic către popoare de a condamna 
uneltirile agresive, de a împiedica 
declanșarea unui război de către agre- 
sorii americani, de a asigura pacea în 
întreaga lume.

Agenția reproduce pasajele din de
clarație in care se spune că quvernul 
sovietic va tace totul pentru a asigura 
pacea și coexistenta pașnică.

WASHINGTON 11 (Agerpres). - 
TASS : Declarația agenției TASS consti
tuie tema principală a știrilor transmise 
la 11 septembrie de agențiile tele
grafice americane.

în aceste știri se subliniază carac
terul serios al avertismentului sovietic.

în primele sale comentarii la decla
rația agenției TASS, purtătorul da cu
vin* al Departamentului de Sfat s-a li
mitat să declare că în momentul de 
față acest document se află tn studiu.

LONDRA 11 (Agerpres). — TASS. 
La Londra se acordă o deosebită a- 
tenfie declarației agenției TASS fă
cute în numele guvernului U.R.S.S. Do 
îndată după publicarea declarației, 
prevederile sale principale au fost 
transmise prin radio șl televiziune.

Ziarele de seară au relatat imediat 
despre avertismentul serios al guver
nului Uniunii Sovietice.
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